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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Цивілізаційні зміни, що відбулися в останні 
роки в економічному, політичному та культурному житті і в Україні, і в інших 
державах, зумовили необхідність змін і в освіті. Освіта сьогодення має 
створювати умови для самореалізації кожної особистості з урахуванням її 
нахилів, здібностей і особливих можливостей, знань і вмінь для розкриття 
інтелектуального потенціалу, розвитку самостійності та активності, виховання 
усвідомленого бажання досягнення нових результатів і розвитку особистісних 
якостей. Сучасна освіта потребує реформ, які б могли задовольнити ринок праці 
кваліфікованими кадрами нової генерації, здатними до освітньої діяльності. Саме 
тому в нормативно-правових документах нашої держави визначено завдання 
докорінного вдосконалення навчального процесу вищої школи, постійного пошуку 
шляхів і засобів інтеграції його у світову систему освіти, удосконалення навчально-
матеріальної та наукової бази, оновлення змісту професійної підготовки майбутніх 
учителів, а також розробки та впровадження нових освітніх технологій. Сьогодні 
одним із напрямів модернізації системи освіти є застосування в навчальному 
процесі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і мультимедійних систем. 
Ці технології дозволяють активізувати аналітичну діяльність майбутніх учителів, 
поглибити методику викладання, розкрити творчі можливості, стимулювати та 
розвивати мислення, сприйняття, а також пам’ять майбутніх учителів. Окрім того, 
вирішальну роль у становленні особистості вчителів починає відігравати 
самоосвіта. 

Про необхідність запровадження ІКТ та розвитку самоосвіти в Україні 
наголошено в таких законодавчих актах, як Закон України „Про вищу освіту” 
(2014), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
(2013), Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), 
Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013) тощо. Зокрема, у 
Галузевій концепції розвитку неперервної педагогічної освіти акцентовано на 
використанні інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів 
навчання та мультимедійних засобів; індивідуалізації навчально-виховного 
процесу та посилення ролі самостійної роботи студентів; упровадженні цифрових 
технологій у засобах навчання (електронних підручників, посібників, каталогів, 
словників тощо), комп’ютерних навчальних програм. 

Педагогічні засади професійної підготовки майбутніх учителів 
висвітлювали В. Андрущенко, Н. Гавриш, А. Глузман, О. Дубасенюк, М. Євтух, 
Б. Коротяєв, О. Набока, В. Прошкін, С. Сапожников, В. Стрельніков, С. Харченко та 
ін.; психологічні засади професійної підготовки майбутнього вчителя розглядали у 
своїх працях І. Бех, В. Крутецький, О. Леонтьєв, В. Мельман та ін.; формування 
професійних якостей особистості майбутніх фахівців розкрито в студіях 
О. Абдулліної, Б. Андрієвського, О. Березюк, Н. Волкової, В. Лугового, 
М. Сметанського та ін. 

Теоретичні аспекти проблеми професійної підготовки майбутніх учителів 
технологій розробляли О. Коберник, М. Корець, Ю. Кулінка, В. Курок, 



2 
 
В. Мадзігон, Л. Макаренко, Л. Оршанський, В. Сидоренко, В. Стешенко, 
О. Торубара, В. Титаренко, Д. Тхоржевський, А. Цина, С. Яшанов та ін. 

Дослідженню різноманітних сторін самоосвіти присвячено розвідки 
багатьох науковців, наприклад, сутність та структуру самоосвітньої діяльності 
розкрито в працях Г. Зборовського, О. Кочетова, Н. Кузьміної та ін., роль 
викладача в організації самоосвітньої діяльності студентів висвітлено 
І. Наумченко, Н. Сидорчук та ін., використання самостійної роботи як форми 
навчання розглядали В. Корвяков, І. Лернер та ін., розвиток самостійної 
пізнавальної діяльності студентів досліджували у своїх роботах А. Громцева, 
Б. Райський, М. Скаткін та ін., окремі аспекти самоосвітньої діяльності вчителя 
репрезентовано в працях О. Мороза, Н. Кічук, З. Курлянд та ін. 

Інформаційно-комунікаційні технології в аспекті використання їх 
можливостей у навчальному процесі підготовки вчителів досліджено в студіях 
В. Бикова, Л. Гаврілової, Р. Гуревича, М. Жалдака, В. Монахова, Н. Морзе, 
Ю. Машбиця, Л. Панченко, Є. Полат, Ю. Рамського, С. Семерікова, 
О. Співаковського, О. Спіріна, Ю. Тріуса та ін. 

Проте, незважаючи на широкий та багатоплановий характер досліджень, 
присвячених формуванню самоосвітньої компетентності майбутніх учителів, 
проблема організації самоосвіти майбутніх учителів технологій засобами ІКТ 
залишається ще недостатньо розробленою. Зокрема, ми маємо можливість 
констатувати наявність у педагогічній теорії та практиці низки таких 
суперечностей, які існують між: 

– сучасними вимогами суспільства до рівня професійної підготовки 
учителів технологій загальноосвітньої школи та недостатнім рівнем 
сформованості самоосвітньої компетентності в майбутніх учителів технологій 
засобами ІКТ; 

– рівнем розробки в педагогічній науці проблеми формування 
самоосвітньої компетентності засобами ІКТ і недостатнім науковим 
обґрунтуванням процесу формування цієї компетентності в майбутніх учителів 
технологій; 

– усвідомленням та осмисленням на теоретичному рівні майбутніми 
вчителями потреби оволодіння самоосвітньою компетентністю й недостатнім 
методичним забезпеченням реалізації цієї потреби на практиці. 

Отже, зростання ролі ІКТ у процесі підготовки компетентних учителів 
технологій, зокрема у формуванні їхньої самоосвітньої компетентності в 
сучасних умовах, дають підстави стверджувати, що наше дослідження 
„Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій” є актуальним і 
своєчасним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Обраний напрям дослідження є складником комплексної теми „Інноваційні 

технології в технологічній освіті майбутніх учителів технологій і учнів 
загальноосвітньої школи” кафедри педагогіки і методики технологічної та 
професійної освіти Державного вищого навчального закладу „Донбаський 
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державний педагогічний університет” (державний реєстраційний номер 
0115U003307). Тему затверджено Вченою радою Державного вищого навчального 
закладу „Донбаський державний педагогічний університет” (протокол № 6 від 
31.01.2013 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з 
педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 26.02.2013 р.). 

Мета дослідження – визначити, теоретично обґрунтувати та 
експериментально перевірити педагогічні умови формування самоосвітньої 
компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів 
технологій у вищому навчальному закладі. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування самоосвітньої 
компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі їхньої професійної підготовки. 

Відповідно до мети та предмета визначено такі завдання дослідження: 
1. Проаналізувати стан проблеми дослідження в сучасній теорії та практиці 

вищої педагогічної освіти. 
2. Розглянути дидактичні переваги інформаційно-комунікаційних технологій у 

формуванні самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. 
3. Здійснити діагностику сучасного стану сформованості самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій на основі визначених критеріїв та 
показників. 

4. Визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-
комунікаційних технологій. 

5. Експериментально перевірити педагогічну ефективність розроблених умов 
формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Методологічну основу дослідження становлять ідеї єдності теорії та 
практики; діалектичного взаємозв’язку, взаємозумовленості й взаємозалежності 
соціально-економічних і педагогічних явищ та процесів; системний, діяльнісний, 
інформаційний, інформологічний та компетентнісний підходи до організації 
освітньої діяльності; базові принципи теорії пізнання – науковість, історизм, 
об’єктивність; педагогічні теорії саморозвитку професійних якостей особистості в 
процесі діяльності; інноваційні педагогічні технології навчання. 

Теоретичну основу дослідження становлять наукові дослідження з теорії 
педагогічних систем, дидактичних основ освіти (Ю. Бабанський, С. Гончаренко, 
Т. Ільїна, І. Лернер, М. Скаткін та ін.); неперервної професійної освіти (Р. Гуревич, 
Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.); основи компетентнісного підходу в освіті (Н. Бібік, 
О. Глузман, Б. Ельконін, І. Зимня, О. Пометун, А. Хуторськой та ін.); з теоретичних 
засад професійної підготовки і трудового навчання (О. Коберник, В. Сидоренко, 
В. Стешенко, Д. Тхоржевський та ін.); наукові засади організації самоосвітньої 
діяльності (А. Алексюк, С. Архангельський, В. Беспалько, В. Загвязинський, 
П. Підкасистий та ін.); психолого-педагогічні положення організації самоосвіти 
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(О. Арет, Н. Кузьміна, Г. Сухобська, В. Шпак та ін.); психолого-педагогічні 
особливості професійного самовдосконалення особистості засобами навчання 
(І. Зязюн, В. Козаков та ін.); різні психолого-педагогічні аспекти самоосвіти та 
самовиховання студентів (А. Айзенберг, А. Громцева, І. Наумченко, та ін.); зміст та 
методи самоосвітньої діяльності студентів (В. Андреєв, С. Єлканов, М. Заборщикова 
та ін.); готовність до самоосвіти й пошук шляхів її формування (О. Малихін, 
Г. Сєриков, Н. Терещенко та ін.). Теоретико-методологічні положення педагогіки, 
що ґрунтуються на дослідженнях науковців з проблеми використання засобів 
інформаційних технологій у навчально-виховному процесі (В. Биков, М. Жалдак, 
В. Монахов, Н. Морзе, Л. Панченко, Є. Полат, С. Раков, Ю. Рамський, 
О. Співаковський та ін.). 

Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань використано комплекс 
методів, а саме: 

– теоретичних: аналіз філософської, загальнонаукової та психолого-
педагогічної літератури – для уточнення понятійного апарату дослідження та 
обґрунтування педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності 
майбутніх учителів технологій засобами ІКТ; 

– емпіричних: діагностичні методи (анкетування, інтерв’ю, бесіда, 
спостереження, тестування, ранжування, збір необхідної інформації) для вивчення 
реального стану проблеми сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх 
учителів, а також педагогічний експеримент для перевірки ефективності визначених 
педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності засобами ІКТ; 

– математичної статистики для виявлення статистичної значущості 
одержаних результатів. 

Експериментальною базою дослідження впродовж 2012 – 2015 рр. стали 
ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), 
Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ), Глухівський 
національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів), 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ). Загалом 
на всіх етапах дослідження було залучено 486 осіб, із них: 444 студенти 2 – 3 курсів 
і 42 викладачі ВНЗ. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 
– уперше визначено, теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та 

експериментально перевірено педагогічні умови формування самоосвітньої 
компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-
комунікаційних технологій, основу яких становлять: підвищення мотивації 
майбутніх учителів технологій до самоосвітньої діяльності засобами ІКТ; 
збагачення форм і методів самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій 
засобами ІКТ; методичне забезпечення організації та проведення самоосвітньої 
діяльності із залученням засобів ІКТ; освоєння майбутніми вчителями технологій 
алгоритму використання ІКТ у самоосвітній діяльності; 

– уточнено та конкретизовано поняття „самоосвітня компетентність 
майбутніх учителів технологій” у контексті використання інформаційно-
комунікаційних технологій; зміст навчальних дисциплін інформатичного циклу за 
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рахунок надання переваг використання ІКТ у самоосвітній діяльності майбутніх 
учителів технологій; критерії та показники визначення рівня сформованості 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій; 

– подальшого розвитку набули положення щодо вдосконалення 
організаційних форм фахової підготовки майбутніх учителів технологій до 
самоосвітньої діяльності. 

Практичне значення дослідження пов’язане з упровадженням в освітній 
процес вищого навчального закладу педагогічних умов формування самоосвітньої 
компетентності майбутніх учителів технологій; в удосконалені на основі 
педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності програми навчальної 
дисципліни: „Сучасні комп’ютерні комунікації” та відповідного методичного 
забезпечення з дистанційною підтримкою; у створенні та впровадженні навчально-
методичного комплексу до авторської навчальної програми з дисципліни „Сучасні 
інформаційні технології в навчанні” майбутніх учителів технологій та який містить 
навчальні посібники: „Хмарні технології” і „Комп’ютерні мережі та технології”; в 
удосконаленні змісту дисциплін методичного циклу професійної підготовки 
майбутніх учителів технологій. 

Визначено критерії та показники сформованості самоосвітньої компетентності 
майбутніх учителів технологій, розроблено та адаптовано методики визначення 
рівня сформованості самоосвітньої компетентності, діагностовано стан 
сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. 

Запропоновані автором практичні висновки, методичні та практичні 
результати дослідження впроваджено в практику роботи ДВНЗ „Донбаський 
державний педагогічний університет” (довідка № 68-16-41 від 25.01.2016 р.), 
Бердянського державного педагогічного університету (довідка № 64-01/150 від 
08.02.2016 р.), Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка (довідка № 288 від 28.01.2016 р.), Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/139 від 
01.02.2016 р.). 

Результати дослідження можуть використовуватися в процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів технологій, у навчально-виховному процесі вищих 
навчальних закладів незалежно від рівня акредитації, що здійснюють підготовку 
майбутніх фахівців спеціальностей „Професійна освіта”, „Професійно-педагогічна 
освіта”, „Технологічна освіта”, „Середня освіта”; у самоосвітній діяльності 
студентів – майбутніх учителів технологій; у системі післядипломної підготовки 
педагогічних працівників, а також у процесі створення нових навчальних програм, 
під час написання навчальних посібників тощо. 

Особистий внесок здобувача в працях, опублікованих у співавторстві, 
полягає: у висвітленні загальних проблем формування самоосвітньої 
компетентності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій [9]; 
розробці й обґрунтуванні організаційного та контрольно-рефлексивного компонента 
самостійної компетентності [1; 10]. 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні положення 
дисертаційної роботи доповідались автором на наукових конференціях різного 
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рівня: Міжнародних – X міжнародній науково-технічній конференції „Новітні 
комп’ютерні технології” (Севастополь, 2012); Міжнародному семінарі „Хмарні 
технології в освіті CTE 2014” (Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Луганськ – 
Херсон – Чейні, 2014); Всеукраїнських – IV всеукраїнській науково-практичній 
конференції „Проблеми трудової та професійної підготовки XXI сторіччя” 
(Слов’янськ, 2012), IV всеукраїнській науково-практичній конференції „Науково-
дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та 
технологічній галузях” (Бердянськ, 2013), Всеукраїнській науково-практичній 
конференції „Актуальні питання сучасної науки і освіти” (Слов’янськ, 2014), 
Всеукраїнській науково-практичній конференції „Перспективні напрямки сучасної 
науки і освіти” (Слов’янськ, 2015). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 
висвітлено в 13 публікаціях автора (10 з яких є одноосібні): 6 статей у провідних 
наукових фахових виданнях України, 1 стаття в закордонному виданні, 2 статті в 
науково-педагогічних виданнях України, 3 тез доповідей на Всеукраїнських 
конференціях, 1 стаття на Міжнародному семінарі. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 
джерел (289 найменувань, 13 з яких закордонні), 6 додатків на 39 сторінках. Робота 
містить 9 таблиць і 11 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 265 сторінок, з яких 
основного тексту – 195 сторінок.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність вибору теми дослідження; 

визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи, методологічну та теоретичну 
бази; подано інформацію про наукову новизну та практичне значення отриманих 
результатів; про апробацію результатів дослідження, структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі – „Теоретичні аспекти формування самоосвітньої 
компетентності майбутніх учителів технологій у процесі їхньої професійної 
підготовки” – розглянуто та проаналізовано теоретичні засади формування 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій; розкрито сутність 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій; конкретизовано 
термінологічний апарат та особливості професійної підготовки вчителів технологій 
у сучасних умовах; визначено структуру самоосвітньої компетентності майбутніх 
учителів технологій; розкрито можливості використання ІКТ у формуванні 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. 

На підставі проведеного аналізу наукової літератури з досліджуваної 
проблеми з’ясовано, що сучасна технологізація та інформатизація суспільства, 
економічна й гуманітарна глобалізація надають рішучий поштовх освітнім процесам 
і визначають вирішальну роль творчого компонента професійної діяльності фахівця 
на рівні розвитку держави. Результати досліджень (В. Атаманюк, В. Стешенко, 
В. Стрельніков, Д. Тхоржевський та ін.) показали, що сучасні вчителі технологій 
мають володіти навичками активного самостійного розвитку, удосконалення та 
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професійного зростання, володіти загальними та професійними компетентностями. 
Ці вимоги вступають у суперечності з традиційною підготовкою вчителя у ВНЗ і 
вимагають удосконалення форм та методів самоосвітньої діяльності майбутніх 
учителів технологій. 

Досліджено історію виникнення, розвитку та застосування поняття 
„самоосвітня компетентність”; розглянуто та проаналізовано поняття „самоосвітня 
компетентність майбутніх учителів технологій” відповідно до специфіки їхньої 
підготовки. Виявлено, що специфіка змісту освітньої галузі „Технологія” полягає в 
розвитку технологічної та інформаційної культури; здійсненні навчання на прикладі 
найбільш поширених і доступних форм господарювання; постійному оновленні 
знань у напрямі різноманітних технік та технологій, як-от: бути обізнаними в 
частині оновлення та вдосконалення швацького й кухонного приладдя, технічних та 
електричних засобів з виготовлення та виробництва в будь-якій споживчій галузі, 
здійснювати малюнки та редагувати зображення різноманітних форматів, 
виконувати креслення, здійснювати моделювання виробів з урахуванням вибору 
форм та кольору тощо. 

У результаті встановлено, що особливості професійної діяльності вчителів 
технологій відповідно до змісту освітньої галузі „Технологія” полягають в 
оволодінні технологічною культурою, інформаційно-комунікаційними й проектно-
технологічними компетентностями; технологіями продуктивного навчання; 
формуванні цілісного уявлення про організацію виробничої діяльності щодо 
створення доступних видів товарів і послуг; формуванні технічного мислення. 
Також для вчителів технологій особливо важливою є власна творчість та власний 
творчий підхід, таке ставлення, безумовно, призведе до пошуку нових ідей, нових 
підходів, нових методів представлення власного бачення організації навчання та 
подання навчального матеріалу. 

Аналіз психологічної, педагогічної та філософської літератури дав можливість 
визначити поняття самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, 
яке ми трактуємо як свідому педагогічну діяльність майбутніх учителів технологій, 
яка сприяє формуванню розуміння необхідності в постійному оновленні власних 
професійних компетенцій, що відповідають пріоритетним напрямам  
інформаційно-технічного прогресу в галузях промислового та 
сільськогосподарського виробництва й сфери послуг та є основою здатності до 
професійного самовдосконалення. 

Установлено, що структура самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 
технологій включає такі складові компоненти: мотиваційно-ціннісний (розуміння 
майбутніми вчителями технологій ціннісних орієнтації, усвідомлене бажання до 
саморозвитку, сформованість потреби систематичної навчальної діяльності, 
розвинуті пізнавальні та пошукові мотиви, спрямованість на інтелектуальний 
саморозвиток); організаційний (цілеспрямованість, сконцентрованість, 
самокерування, раціонального планування та організація самоосвітньої діяльності – 
вибір форм, прийомів, джерел самоосвіти); процесуально-інформаційний 
(функціональність знань, умінь, навичок та їх самостійне вдосконалення, володіння 
інформаційно-пошуковими, навчально-інформаційними й технологічними 
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вміннями); контрольно-рефлексивний (самоаналіз та самооцінка, самоконтроль та 
саморегуляція, рефлексія, порівняння досягнутих результатів з наміченими, 
критичний аналіз результатів самоосвіти). 

Розглянуто науково-педагогічну літературу з проблем упровадження та 
використання ІКТ у навчальному процесі (В. Биков, М. Жалдак, В. Монахов, 
Л. Панченко, Є. Полат, С. Раков, Ю. Рамський, О. Співаковський та ін.), 
проаналізовано можливості ІКТ, які пов’язані з мультимедійними (Л. Гаврілова, 
Н. Морзе та ін.), комунікаційними (В. Кухаренко, О. Спірін та ін.) та 
обчислювальними (В. Тихомиров, С. Семеріков, І. Роберт та ін.) можливостями. 

На основі аналізу праць В. Бикова, Н. Морзе, О. Спіріна, С. Яшанова та ін. 
уточнено, що ІКТ – це сукупність уніфікованих методів, процесів, засобів і 
прийомів, які інтегровані з метою збирання, систематизації, зберігання, 
опрацювання, передавання, представлення (відображення), використання та подання 
текстової, графічної, візуальної, мовної, табличної, числової, аудіо- та 
відеоінформації, що містять різні програмно-апаратні засоби та пристрої, які 
функціонують на базі комп’ютерної техніки і зв’язку, а також сучасні засоби та 
системи інформаційного обміну, забезпечуючи збір, накопичення, зберігання, 
продукування та передачу інформації. 

Установлено, що ІКТ має такі дидактичні переваги: нівелювання просторових 
обмежень, усунення часових обмежень, розширення меж подання інформації, 
спрощення доступу до навчальної інформації, відбір доступних матеріалів, участь у 
віртуальних дискусіях, розширення спектра навчальних завдань, сприяння 
автономізації роботи тощо. Доведено необхідність застосування ІКТ під час 
навчання майбутніх учителів технологій у педагогічному ВНЗ для формування 
самоосвітньої компетентності як одного з основних джерел підготовки 
кваліфікованих педагогічних працівників нової генерації. 

Охарактеризовано засоби ІКТ, які найбільше сприяють формуванню 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, до яких належать: 
електронні освітні ресурси (електронні бібліотеки, бази знань, електронні наукові 
журнали, навчальні комп’ютерні програми, інтерактивні підручники тощо); системи 
навчання (дистанційні освітні курси, відкриті масові он-лайн курси, он-лайн 
тестування тощо); хмарні технології (файлові та відеосховища, хмарні офісні 
додатки, системи публікації та агрегації інформації тощо). 

З’ясовано, що для подальшого дослідження проблеми формування 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами ІКТ 
необхідно: сформувати в майбутніх учителів технологій уявлення про самоосвітню 
діяльність; уміння організовувати цю діяльність; забезпечити оволодіння ними ІКТ; 
умінь аналізувати набуті знання та реалізовувати їх через широке використання у 
своїй навчальній і професійній діяльності. 

У другому розділі – „Організаційно-методичні засади формування 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій” – викладено методику дослідження 
проблеми; розроблено критеріально-рівневу базу діагностики формування 
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самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій та визначено стан її 
сформованості на основі визначених критеріїв і показників. 

Проаналізувавши й дослідивши різноманітні методологічні підходи, 
використано: системний (представлення самоосвітньої діяльності майбутніх 
учителів технологій як цілісного явища, яке містить різнорівневі структурні 
елементи), діяльнісний (представлення процесу педагогічної діяльності викладача та 
майбутніх учителів), інформаційний (відображення інформації про окремі об’єкти, 
діяльність якого може бути визначеною та дидактично адаптованою), 
інформологічний (застосовано для гармонійного використання інформаційно-
освітнього середовища, пошуку необхідних компонентів інформаційної діяльності й 
аналізу інформаційних процесів самоосвітньої діяльності) та компетентнісний 
(визначення спрямованості освітнього процесу на формування та розвиток 
ключових (базових, основних) і предметних компетентностей). 

Відповідно до означеної в першому розділі структури самоосвітньої 
компетентності майбутніх учителів технологій визначено критерії (мотиваційний, 
організаційно-планувальний, інформаційно-діяльнісний, контрольно-оцінний), 
відповідні кожному критерію показники та рівні оцінювання (високий, достатній, 
низький) сформованості самоосвітньої компетентності. На констатувальному етапі 
педагогічного експерименту, який проводився на базі Донбаського державного 
педагогічного університету, Бердянського державного педагогічного університету, 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, зі студентів 
яких було утворено експериментальні (ЕГ) та контрольні групи (КГ), здійснено 
діагностику стану сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 
технологій за допомогою анкетування, методу експертних груп (авторська 
розробка), тестування (за Г. Коджаспіровою). Проаналізувавши отримані 
результати, зазначимо, що кількість майбутніх учителів технологій, відповідно до 
визначених критеріїв, з високим рівнем сформованості мотиваційно-ціннісного 
компонента самоосвітньої компетентності становила КГ–13,3%, ЕГ – 13,7%, 
високий рівень сформованості організаційного компонента мали КГ–15,1%, ЕГ – 
15,5% респондентів, контрольно-рефлексивного – КГ – 12,4%, ЕГ – 13,7% і 
найвищий показник у процесуально-інформаційного компонента – КГ – 24,8%, ЕГ – 
25,2%. Установлено, що достатнім рівнем сформованості структурних компонентів 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів володіє половина респондентів, 
яка взяла участь у експерименті: мотиваційно-ціннісний – КГ – 45,4%, ЕГ – 45,6%, 
організаційний – КГ – 46,8%, ЕГ – 46,5%, процесуально-інформаційний – КГ – 
61,0%, ЕГ – 61,1%, контрольно-рефлексивний – КГ – 49,1%, ЕГ – 47,3%. Також 
виявлено достатньо значну кількість майбутніх учителів технологій, у яких рівень 
сформованості всіх структурних компонентів знаходиться на низькому рівні: 
мотиваційно-ціннісний – КГ – 41,3%, ЕГ – 40,7%, організаційний – КГ – 38,1%, ЕГ – 
38,1%, процесуально-інформаційний – КГ – 14,2%, ЕГ – 13,7%, контрольно-
рефлексивний – КГ – 38,5%, ЕГ – 38,9% респондентів. Результати показали, що 
високий рівень сформованості самоосвітньої компетентності має незначна кількість 
респондентів – 16,7%, достатній – 50,3%, низький – 32,9%.  
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Виявлено високий рівень інформатичної компетентності й при цьому 
недостатній рівень використання ІКТ у самосвітній діяльності майбутніх учителів 
технологій. Відсутнє розуміння процесу та навичок пошуку, створення, зберігання 
та обробки навчальних інформаційних матеріалів і для власної самоосвітньої 
потреби, і для майбутньої професійної діяльності. Виявлено низький рівень 
мотивації до самоосвітньої діяльності. Майбутні вчителі технологій не вміють 
самостійно визначати цілі та мету власної самоосвітньої діяльності, розподіляти час 
і ресурси, необхідні для власної самоосвітньої діяльності, зокрема й інформаційні, а 
загалом – вибудовувати власну навчальну траєкторію. 

У третьому розділі – „Теоретичне обґрунтування та експериментальна 
перевірка педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності 
майбутніх учителів технологій” – обґрунтовано педагогічні умови формування 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами ІКТ; 
розроблено форми й методи їхньої ефективної реалізації в навчально-виховному 
процесі підготовки майбутніх учителів технологій; визначено ІКТ для 
експериментальної роботи; висвітлено хід і результати експериментальної перевірки 
педагогічної ефективності умов формування самоосвітньої компетентності 
майбутніх учителів технологій засобами ІКТ; виконано аналіз отриманих даних та 
підтверджено їхню достовірність. 

Відповідно до структури самоосвітньої компетентності та етапів 
(організаційно-підготовчий, змістовно-процесуальний, рефлексивно-оцінний), її 
формування, а також з урахуванням дидактичних можливостей ІКТ визначено 
педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 
технологій засобами ІКТ: підвищення мотивації майбутніх учителів технологій до 
самоосвітньої діяльності засобами ІКТ; збагачення форм і методів самоосвітньої 
діяльності майбутніх учителів технологій засобами ІКТ; методичне забезпечення 
організації та проведення самоосвітньої діяльності із залученням засобів ІКТ; 
освоєння майбутніми вчителями технологій алгоритму використання ІКТ у 
самоосвітній діяльності. 

Сутність першої педагогічної умови – підвищення вмотивованості майбутніх 
учителів технологій до самоосвітньої діяльності засобами ІКТ – полягає у 
формуванні в майбутніх учителів технологій потреби в самоосвіті, прагненні 
збільшення обсягу та поглибленні знань, постановці власної мети та її досягненні, 
необхідності в самостійній та творчій діяльності, зміні власних потреб, власних 
вимог, цілей, намірів тощо. Реалізація зазначеної педагогічної умови відбувалась за 
рахунок систематичного спрямування майбутніх учителів технологій на 
усвідомлення змісту самоосвітньої діяльності та формування мотивів щодо її 
набуття на етапі професійної підготовки. При цьому систематичне та гармонійне 
використання ІКТ у навчальній діяльності майбутніх учителів технологій сприяє 
процесу задоволення різноманітних пізнавальних та професійних інтересів, 
оволодіння знаннями й навичками в різних площинах професійної діяльності, 
визначення власних професійних уподобань, інтенсифікації інформаційно-
пошукової діяльності. 

Друга педагогічна умова передбачає насичення навчального процесу 
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майбутніх учителів технологій формами й методами використання ІКТ у 
самоосвітній діяльності. Спираючись на дослідження В. Бикова, М. Жалдака, 
В. Лапінського, В. Монахова, Н. Морзе, Л. Панченко, Є. Полат, О. Спіріна та ін., у 
ракурсі дослідження виділено індивідуальну та колективну форми самоосвіти, 
кожна з яких передбачає активне використання ІКТ. Індивідуальна самоосвітня 
діяльність – це, перш за все, пошук та опрацювання наукової та навчальної 
інформації комп’ютерних мереж, що передбачає використання пошукових систем, 
електронних бібліотек і каталогів, робота з періодичними виданнями та 
різноманітними науково-методичними web-ресурсами, виконання проектів тощо. 
Колективна – це навчання на дистанційних та відкритих масових он-лайн курсах, 
участь у тематичних форумах, групах соціальних мереж, виконання колективних 
проектів тощо. Це визначило реалізацію другої педагогічної умови за рахунок 
уведення до навчальних дисциплін елементів електронного навчання: соціальних 
мереж, дистанційних курсів, мультимедійних презентацій, тематичних груп та 
форумів, навчально-методичних освітніх ресурсів, сервісів хмарних технологій 
тощо. 

Відповідно до вимог третьої педагогічної умови обґрунтовано, що 
комп’ютерні технології є тим інструментом методичного забезпечення, який повною 
мірою дозволяє створювати індивідуальне навчання майбутніх учителів технологій. 
Інформаційні ресурси комп’ютерних мереж, системи тестування, електронні 
підручники та посібники можна використовувати цілодобово, а отже, для виконання 
завдань майбутні вчителі технологій мають необмежені часові межі та в зручний для 
них час вони можуть повторно переглянути матеріал, який необхідно вивчити або 
засвоїти, та провести контроль, самоконтроль, аналіз, порівняння тощо. 

Означена під час констатувального етапу педагогічного експерименту 
проблема відсутності знань та навичок використання ІКТ у самоосвітній діяльності 
визначила четверту педагогічну умову через навчання майбутніх учителів 
технологій гармонійно та ефективно використовувати ІКТ для набуття 
алгоритмічних навичок самоосвітньої діяльності. Доведено переваги активного 
використання ІКТ у навчальній діяльності майбутніх учителів технологій, які 
стимулюють і забезпечують взаємодію з однокурсниками, викладачами та іншими 
суб’єктами комунікації в інформаційно-освітньому середовищі; підкреслюють 
індивідуалізацію навчання, пов’язану з вільним доступом до інформаційних 
ресурсів; формують у майбутніх учителів технологій алгоритмічні навички 
самоосвітньої діяльності із залученням засобів ІКТ. 

Експериментальна перевірка педагогічної ефективності запропонованих 
педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 
технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій, форм та методів їх 
реалізації здійснювалася в ході педагогічного експерименту, який містив 
формувальний і контрольний етапи. 

Формувальний етап педагогічного експерименту дослідження, який 
проводився під час навчання, на основі визначених педагогічних умов, форм та 
методів їх реалізації передбачав засвоєння майбутніми вчителями технологій 
сукупностей знань, умінь і навичок самоосвітньої діяльності.  
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Упровадження виконувалося в рамках навчальної дисципліни „Сучасні 
комп’ютерні комунікації”, до якої було розроблено навчально-методичний 
комплекс, що включає: робочі та навчальні програми, методичні посібники: „Хмарні 
технології”, „Комп’ютерні мережі та технології”, групу в соціальній мережі Google+ 
та відповідний дистанційний курс на сайті ДВНЗ „ДДПУ”. Особливості викладання 
навчальної дисципліни „Сучасні комп’ютерні комунікації” полягають у вивченні 
сучасних інформаційних технологій на практиці – виконання самостійних творчих 
завдань. Використовуючи ІКТ на лекційних заняттях в якості інструменту 
мультимедійної демонстрації навчального матеріалу, на практичних та 
лабораторних заняттях в якості інструменту пошуку, обробки та обчислень, 
досягнуто такі цілі: по-перше, це демонстрація можливостей ІКТ у навчальній 
діяльності майбутніх учителів технологій у якості мультимедійного інструменту 
наочності; по-друге, ІКТ – це інструмент пошуку інформації і навчального, і 
довідкового характеру; по-третє, ІКТ – це інструмент моделювання ситуацій, явищ 
та об’єктів для навчальних та дослідницьких цілей; по-четверте, ІКТ – це інструмент 
спільної навчальної діяльності майбутніх учителів технологій. 

На основі визначених педагогічних умов, форм і методів їх реалізації 
розроблено авторську навчальну дисципліну „Сучасні інформаційні технології в 
навчанні” та відповідне навчально-методичне забезпечення. Основна мета 
розробленої навчальної дисципліни полягає у формуванні самоосвітньої 
компетентності майбутніх учителів під час вивчення інформаційних технологій, що 
базуються на обчислювальних системах та комунікаціях.  

Таблиця 1 
 

Результати визначення рівнів сформованості самоосвітньої компетентності 
майбутніх учителів технологій на початку та в кінці експерименту (%) 

 
Високий Достатній Низький 

КГ (218 ст.) ЕГ (226 ст.) КГ (218 ст.) ЕГ (226 ст.) КГ (218 ст.) ЕГ (226 ст.) 
Рівні 

 
 

Компоненти до після до після до після до після до після до після 
мотиваційно-

ціннісний 
13,3 14,2 13,7 15,5 45,4 46,3 45,6 54,5 41,3 39,4 40,7 30,1 

організаційний 15,1 15,6 15,5 17,3 46,8 47,7 46,5 54,9 38,1 36,7 38,1 27,9 
процесуально-
інформаційний 

24,8 26,6 25,2 28,8 61,0 63,8 61,1 65,5 14,2 9,6 13,7 5,8 

контрольно-
рефлексивний 

12,4 13,3 13,7 18,1 49,1 49,5 47,3 53,5 38,5 37,2 38,9 28,3 

 
 
Контрольний етап педагогічного експерименту полягав у перевірці рівня 

сформованості самоосвітньої компетентності, через діагностику педагогічного 
процесу, використовуючи визначену в другому розділі методику діагностики (див. 
табл. 1). Отримані результати характеризують позитивну динаміку рівня 
сформованості в експериментальних групах. Так, в експериментальних групах 
низький рівень мотиваційно-ціннісного компонента зменшився на 10,6%, низький 
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рівень організаційного компонента – на 10,2%, відповідно процесуально-
інформаційний та контрольно-рефлексивний – на 8,0% та 10,6%. Незважаючи на 
високі показники процесуально-інформаційного компонента на початку 
експерименту, кінцеве значення високого рівня також збільшилось на 3,5%. Крім 
того, відзначимо прогнозовану позитивну динаміку і в контрольних групах через те, 
що протягом експерименту майбутні вчителі і експериментальних, і контрольних 
груп не були виключені з навчального процесу, а тому їхній рівень формувався під 
впливом решти навчальних дисциплін семестру. 

Отримані результати говорять про підвищення рівня сформованості 
самоосвітньої компетентності в експериментальних групах. Для підтвердження 
гіпотези про належність розподілів у контрольних та експериментальних групах до 
одного розподілу під час констатувального та контрольного етапів педагогічного 
експерименту використано критерій Пірсона. Відповідно до отриманих даних з 
вірогідністю 95% отримали підтвердження, що до початку експерименту розподіл 
між контрольними та експериментальними групами належав до однієї генеральної 
сукупності; після експерименту розподіл рівнів сформованості самоосвітньої 
компетентності майбутніх учителів технологій у контрольних і експериментальних 
групах – до різних типів розподілів. Останнє говорить про невипадкове підвищення 
рівня самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій і відповідно про 
ефективність розроблених педагогічних умов, форм і методів їх реалізації засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Результати виконаного дослідження дають змогу зробити такі загальні 

висновки: 
1. На підставі проведеного аналізу наукової літератури з’ясовано, що сучасна 

технологізація та інформатизація суспільства, економічна й гуманітарна 
глобалізація визначають вирішальну роль творчого компонента професійної 
діяльності фахівця на рівні розвитку держави. Виявлено, що специфіка змісту 
освітньої галузі „Технологія” полягає в розвитку технологічної та інформаційної 
культури; здійсненні навчання на прикладі найбільш поширених і доступних форм 
господарювання; постійному оновленні знань у напрямі різноманітних технік та 
технологій. У результаті встановлено, що особливості професійної діяльності 
вчителів технологій відповідно до змісту освітньої галузі „Технологія” полягають в 
оволодінні технологічною культурою, інформаційно-комунікаційними й проектно-
технологічними компетентностями; технологіями продуктивного навчання, 
формуванні цілісного уявлення про організацію виробничої діяльності щодо 
створення доступних видів товарів і послуг; формуванні технічного мислення.  

Аналіз психологічної, педагогічної та філософської літератури дав можливість 
визначити поняття самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, 
яке ми трактуємо як свідому педагогічну діяльність майбутніх учителів технологій, 
яка сприяє формуванню розуміння необхідності в постійному оновленні власних 
професійних компетенцій, що відповідають пріоритетним напрямам інформаційно-
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технічного прогресу в галузях промислового та сільськогосподарського 
виробництва й сфери послуг та є основою здатності до професійного 
самовдосконалення. Визначено, що структура самоосвітньої компетентності 
майбутніх учителів технологій складається з мотиваційно-ціннісного (містить різні 
види мотивів майбутніх учителів технологій до набуття самоосвітньої 
компетентності), організаційного (сукупність знань та навичок організації власної 
самоосвітньої діяльності), процесуально-інформаційного (включає вміння та 
навички з використання наявних знань та застосування сучасних засобів ІКТ для 
практичного розв’язання завдань у процесі виконання професійної та самоосвітньої 
діяльності) та контрольно-рефлексивного (здатність майбутніх учителів технологій 
адекватно оцінювати власні досягнення в галузі самоосвіти) компонентів.  

2. На підставі аналізу науково-педагогічної літератури з проблем 
упровадження та використання ІКТ у навчальному процесі проаналізовано 
дидактичні переваги ІКТ, які пов’язані з мультимедійними, комунікаційними, 
обчислювальними можливостями та спираються на просторово-часові 
характеристики. Доведено необхідність застосування ІКТ при навчанні та 
формуванні самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, у якому 
ІКТ постають у якості одного з основних джерел підготовки кваліфікованих 
педагогічних працівників нової генерації й включають усі доступні форми 
технологізації та інформатизації, при використанні яких забезпечується реалізація та 
отримання знань і вмінь, різноманітних за формами й методами. Виявлено 
дидактичні переваги ІКТ: нівелювання просторових і часових обмежень, 
розширення меж подання інформації, спрощення доступу до навчальної інформації, 
відбір доступних матеріалів, участь у віртуальних дискусіях, розширення спектра 
навчальних завдань, сприяння автономізації роботи тощо. Охарактеризовано засоби 
ІКТ, які найбільше сприяють формуванню самоосвітньої компетентності майбутніх 
учителів технологій, до яких належать: електронні освітні ресурси (електронні 
бібліотеки, бази знань, електронні наукові журнали, навчальні комп’ютерні 
програми, інтерактивні підручники тощо); системи навчання (дистанційні освітні 
курси, відкриті масові он-лайн курси, он-лайн тестування тощо); хмарні технології 
(файлові та відеосховища, хмарні офісні додатки, системи публікації та агрегації 
інформації тощо). 

3. На констатувальному етапі педагогічного експерименту здійснено 
діагностику стану сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 
технологій за допомогою анкетування, методу експертних груп (авторська 
розробка), тестування (за Г. Коджаспіровою). Для забезпечення ефективної 
діагностики визначено критерії: мотиваційний (наявність і характер внутрішньої 
потреби в самоосвіті, ціннісних орієнтацій і позитивних мотивів, емоційно-
вольового механізму); організаційно-планувальний (уміння визначати мету 
самоосвіти, планувати та організовувати її); інформаційно-діяльнісний (володіння 
інформаційно-пошуковими, інформаційно-аналітичними та технологічними 
вміннями); контрольно-оцінний (уміння контролювати та аналізувати власну 
самоосвіту, детермінувати її подальші цілі), кожен з яких мав практичну перевірку у 
вигляді тестів та анкет, які наведені в додатках, а також у вигляді завдань творчого 
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характеру та самостійної роботи наведених навчальних дисциплін. Відповідно до 
критеріїв визначено показники оцінювання сформованості самоосвітньої 
компетентності майбутніх учителів технологій за трьома рівнями (високий, 
достатній, низький) через анкетування, тестування та метод експертних груп. За 
результатами діагностики стану сформованості самоосвітньої компетентності 
майбутніх учителів технологій установлено, що високий рівень сформованості 
самоосвітньої компетентності мають 16,7% респондентів, достатній – 50,3%, 
низький – 32,9%. 

4. Виявлено педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності 
майбутніх учителів технологій засобами ІКТ: підвищення мотивації майбутніх 
учителів технологій до самоосвітньої діяльності засобами ІКТ; збагачення форм і 
методів самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій засобами ІКТ; 
методичне забезпечення організації та проведення самоосвітньої діяльності із 
залученням засобів ІКТ; освоєння майбутніми вчителями алгоритмічних навичок 
самоосвітньої діяльності. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов дозволило 
визначити форми й методи їх ефективної реалізації. На основі методичних 
рекомендацій щодо організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів 
технологій удосконалено програму навчальної дисципліни: „Сучасні комп’ютерні 
комунікації” та впроваджено навчально-методичний комплекс авторської 
навчальної дисципліни „Сучасні інформаційні технології в навчанні”, який містить 
навчальні посібники: „Хмарні технології” і „Комп’ютерні мережі та технології”, 
зорієнтовані на навчання майбутніх учителів технологій та організації самоосвітньої 
діяльності. 

5. Експериментальна перевірка розроблених умов показала їхню педагогічну 
ефективність. Реалізація визначених педагогічних умов здійснювалася в навчально-
виховному процесі підготовки майбутніх учителів технологій. На основі порівняння 
результатів, отриманих в експериментальних і контрольних групах, їх кількісного та 
якісного аналізу з’ясовано, що застосування розроблених умов зумовило суттєві та 
статистично значущі зміни в рівнях сформованості і за кожним критерієм 
підготовки майбутніх учителів технологій, і загалом. В експериментальних групах, 
на відміну від контрольних, на статистично значущому рівні зменшилася кількість 
майбутніх учителів із низьким рівнем сформованості самоосвітньої компетентності, 
водночас зросла кількість майбутніх учителів із достатнім і високим рівнями. 
Отримана статистична значущість результатів експериментального дослідження 
підтверджена за допомогою використання методів математичної статистики. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язання проблеми 
формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій. Подальший науковий пошук доцільно 
здійснювати в напрямі розробки цілісної програми формування самоосвітньої 
компетентності майбутніх учителів технологій у національній освітній сфері.  
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АНОТАЦІЯ 

 
Федоренко О. Г. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій – На 
правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 
навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 
Слов’янськ, 2016. 

Дисертацію присвячено проблемі формування самоосвітньої компетентності 
майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

У дослідженні уточнено та конкретизовано визначення поняття „самоосвітня 
компетентність учителів технологій” у контексті використання інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 
формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій, до яких віднесено: підвищення мотивації 
майбутніх учителів технологій до самоосвітньої діяльності засобами ІКТ; 
збагачення форм і методів самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій 
засобами ІКТ; методичне забезпечення організації та проведення самоосвітньої 
діяльності із залученням засобів ІКТ; освоєння майбутніми вчителями технологій 
алгоритму використання ІКТ у самоосвітній діяльності. Визначено критерії, 
показники та охарактеризовано рівні сформованості самоосвітньої компетентності 
майбутніх учителів технологій. Результатами констатувального та контрольного 
етапів педагогічного експерименту доведено ефективність визначених педагогічних 
умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

Репрезентовано теоретико-методологічні засади формування самоосвітньої 
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компетентності майбутніх учителів технології, структуровано поетапний процес 
формування самоосвітньої компетентності в умовах вищої педагогічної школи. 
Розроблено та апробовано технологію реалізації педагогічних умов при підготовці 
майбутніх учителів технологій. 

Ключові слова: самоосвітня компетентність, педагогічні умови формування 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, професійна 
підготовка, засоби інформаційно-комунікаційних технологій. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Федоренко Е. Г. Формирование самообразовательной компетентности 

будущих учителей технологий средствами информационно-коммуникационных 
технологий. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 
педагогический университет”. – Славянск, 2016. 

Диссертация посвящена проблеме формирования самообразовательной 
компетентности будущих учителей технологий средствами информационно-
коммуникационных технологий. 

В первой главе – „Теоретические аспекты формирования самообразовательной 
компетентности будущих учителей технологий в процессе их профессиональной 
подготовки” – осуществлен анализ психолого-педагогической литературы, 
конкретизированы терминологический аппарат и особенности профессиональной 
подготовки учителей технологий в современных условиях; проанализирована 
научно-педагогическая литература по проблемам внедрения и использования 
возможностей ИКТ в учебном процессе, в частности, мультимедийных, 
коммуникационных и вычислительных возможностей, которые опираются на 
пространственно-временные характеристики; раскрыты возможности использования 
ИКТ в формировании самообразовательной компетентности будущих учителей 
технологий. 

Определена структура самообразовательной компетентности будущих 
учителей технологий, которая включает: мотивационно-ценностный компонент как 
понимание будущими учителями технологий ценностных ориентаций, осознанное 
желание к саморазвитию, сформированность потребности систематической учебной 
деятельности, развитые познавательные и поисковые мотивы, установка на 
интеллектуальное саморазвитие; организационный компонент как наличие 
целеустремленности, концентрации, самоуправления, рационального планирования 
и организации самообразовательной деятельности, выбор форм, приемов, 
источников самообразования; процессуально-информационный компонент как 
функциональность знаний, умений, навыков и их самостоятельное 
совершенствование, владение информационно-поисковыми умениями, учебно-
информационными и технологическими умениями; контрольно-рефлексивный 
компонент как способность самоанализа и самооценки, самоконтроля и 
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саморегуляции, рефлексии, сравнения достигнутых результатов с намеченными, 
критического анализа. 

Во второй главе – „Организационно-педагогические основы формирования 
самообразовательной компетентности будущих учителей технологий средствами 
информационно-коммуникационных технологий” – определены критерии, 
показатели и методики определения уровня сформированности 
самообразовательной компетентности; проведена диагностика состояния уровня 
самообразовательной компетентности. 

Определив критерии и показатели сформированности самообразовательной 
компетентности будущих учителей технологий и методики их диагностики, 
проведен констатирующий этап педагогического эксперимента, результаты 
которого позволили выявить проблемы в профессиональной подготовке учителей: 
недостаточный уровень использования ИКТ в образовательной деятельности 
будущих учителей технологий при наличии высокого уровня информатической 
компетентности; отсутствует понимание процесса и навыков поиска, создания, 
хранения и обработки учебных информационных материалов как для собственной 
самообразовательной потребности, так и для будущей профессиональной 
деятельности; низкий уровень мотивации к самообразовательной деятельности. 

В третьей главе – „Теоретическое обоснование и экспериментальная проверка 
педагогических условий формирования самообразовательной компетентности 
будущих учителей технологий” – определены педагогические условия 
формирования самообразовательной компетентности будущих учителей технологий 
и определены формы и методы их реализации; проведен анализ результатов 
педагогического эксперимента, подтверждена их достоверность. 

Опираясь на теоретические положения процесса научного поиска и анализ 
педагогической, психологической и философской литературы, определены  
педагогические условия формирования самообразовательной компетентности 
будущих учителей технологий средствами ИКТ: повышение мотивации будущих 
учителей технологий к самообразовательной деятельности средствами ИКТ; 
обогащение форм и методов самообразовательной деятельности будущих учителей 
технологий средствами ИКТ; методическое обеспечение организации и проведения 
самообразовательной деятельности с привлечением средств ИКТ; освоение 
будущими учителями технологий алгоритма использования ИКТ в 
самообразовательной деятельности. 

Реализация педагогических условий формирования самообразовательной 
компетентности основывается на широком и гармоническом использовании 
современных средств ИКТ в учебном процессе, формировании знаний и умений 
использования средств ИКТ в самообразовательной деятельности, использовании 
средств ИКТ в качестве организационной платформы самообразовательной 
деятельности. 

Ключевые слова: самообразовательная компетентность, педагогические 
условия формирования самообразовательной компетентности будущих учителей 
технологий, профессиональная подготовка, средства информационно-
коммуникационных технологий. 
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ANNOTATION 
 

Fedorenko O. Formation of self-educational competence of future teachers of 
technology tools ICT – The manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in 
specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Training. – State Higher 
Educational Establishment „Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2016. 

The dissertation is devoted to the formation of self-educational competence of future 
teachers of technology tools ICT. 

The study clarified and specified the definition of „self education technology teacher 
competence” in the context of information and communication technologies. 

Theoretically substantiated and experimentally tested a model of self-educational 
competence of future teachers of technology by means of ICT, based on the preliminary 
organizational, procedural content, reflective, evaluative stages and operates in the 
information-educational environment and includes block social and educational 
conditions. The criteria, indicators and characterizes levels of self-educational competence 
of future teachers of technology. The results a constative and control stages and 
pedagogical experiment proved the effectiveness of structural and functional model of 
self-educational competence of future teachers of technology by means of information and 
communication technologies. 

Sending the theoretical and methodological principles of forming self-educational 
competence of future teachers of technology, structured phased process of forming self-
educational competence in terms of higher pedagogical school. Developed and tested 
technology implementation pedagogical conditions when preparing future teachers of 
technology. 

Keywords: self-educational competence, pedagogical conditions of self-educational 
competence of future teachers of technology, training, means of information and 
communication technologies. 
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