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ВСТУП

Актуальність теми. Освіта є стратегічною основою розвитку суспільства,

нації та держави, запорукою майбутнього. Кінець ХХ – початок ХХІ століття –

період  активного  розвитку  та  оновлення  соціально-економічної  та  суспільно-

політичної  сфер  життя,  вироблення  та  впровадження  новітніх  технологій.

Сучасний ринок праці вимагає підготовки висококваліфікованих кадрів, творчо та

інтелектуально  розвинутих,  що  є  обов’язковою  умовою  для  здійснення

інноваційної діяльності, без якої сучасного виробництва вже не може бути.

Реформування системи освіти України в контексті соціальних перетворень

зумовлює необхідність її вдосконалення, наближення до рівнів світових освітніх

стандартів. Так, відповідно до умов входження нашої держави до Європейського

Союзу,  споживча  освіта  є  невід’ємною  складовою  системи  підготовки

підростаючого  покоління  до  життя,  складовою  процесу  соціалізації  молоді  в

державі з ринковою економікою.

Провідна роль у підготовці фахівців, здатних задовольнити сучасний ринок

праці належить педагогам, бо саме шкільний період життя людини, на організацію

якого  спрямований  навчально-виховний  процес,  є  сукупністю  навчальних

ситуацій,  розв’язання  яких  потребує  від  учня  активізації  творчої  та

інтелектуальної  сфер  діяльності.  Важливість  цього  підкреслено  в  основних

законодавчих  документах:  Національна  стратегія  розвитку  освіти  в  Україні  на

період до 2021 року (2013), Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної

освіти, Концепція розвитку технологічної освіти в Україні (2014) тощо, зокрема, у

Законі  України  „Про  вищу  освіту”  (2015).  У  цих  документах  наголошено,  що

основними завданнями вищого навчального закладу є: упровадження на високому

рівні  освітньої  діяльності,  яка  забезпечує  здобуття  особами  вищої  освіти

відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями; забезпечення творчої

діяльності  учасників  освітнього  процесу,  підготовки  наукових  кадрів  вищої

кваліфікації та використання отриманих результатів в освітньому процесі; участь

у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування
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людського  капіталу;  утвердження  в  учасників  освітнього  процесу  соціальної

активності,  громадянської  позиції,  уміння  вільно  мислити  та  здатності  до

самоорганізації  в  сучасних  умовах;  збереження  та  примноження  моральних,

культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

Реформа  освіти  потребує  кваліфікованих  кадрів  нової  генерації  для

освітньої  діяльності.  Тому  в  державних  нормативно-правових  документах

визначено  завдання  докорінного  вдосконалення  навчального  процесу  вищої

школи,  пошуку шляхів  і  засобів  його інтеграції  у  світову  освітянську  систему,

зміцнення  навчально-матеріальної  та  наукової  бази,  модернізації  змісту

професійної підготовки вчителів, розробки та апробації нових освітніх технологій.

Починаючи  з  1999  року  в  Україні  створено  передумови  для  активного

впровадження споживчих знань у систему освіти,  систему підготовки молодого

покоління до повноцінного життя в сучасному суспільстві.  Певною мірою – це

данина  вимогам,  що  визначаються  сьогоднішніми  умовами  життя  з  початком

входу  України  до  Європейського  Союзу.  Саме  тому  перед  вищою  школою

постають  нові  завдання  –  це  підготовка  педагогічних  кадрів  до  впровадження

споживчих знань у загальноосвітній школі.

У  сучасній  вищій  педагогічній  школі  дослідження  проблеми  підготовки

вчителя  здійснюється  за  такими  аспектами:  педагогічні  основи  організації

підготовки  майбутнього  вчителя  (В. Андрущенко,  Н. Гавриш,  А. Глузман,

О. Дубасенюк,  М. Євтух,  Б. Коротяєв,  О. Молчанюк, О. Набока,  В. Прошкін,

С. Сапожников,  В. Стрельніков,  С. Харченко),  психологічні  засади  проблеми

професійної підготовки майбутнього вчителя (І. Бех, В. Крутецький, О. Леонтьєв,

В. Мельман  та ін.),  формування  професійних  якостей  особистості  майбутніх

фахівців  (О. Абдулліна,  Б. Андрієвський,  О. Березюк,  Н. Волкова,  В. Луговий,

М. Сметанський, С. Сисоєва та ін).

Проблему  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій

розробляли  у  своїх  дослідженнях  О. Коберник,  М. Корець,  В. Курок,

Л. Оршанський,  В. Сидоренко,  В. Стешенко,  О. Торубара,  В. Титаренко,

Д. Тхоржевський, А. Цина та ін.
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Формування  культури  майбутнього  фахівця  вчені  досліджували  в  різних

аспектах. Так,  визначенню сутності  культури  присвячено  праці  А. Арнольдова,

І. Іванова, М. Кагана, Л. Когана, Ю. Лотмана, Е. Маркаряна, А. Моля та ін.; окремі

аспекти професійної культури майбутнього вчителя розкрито в працях Г. Балла,

І. Зайцевої, О. Рудницької, Е. Соколова, С. Ткачука та ін.

Відповідно  до  аналізу  наукових  праць  проблема  формування  культури

споживання  видається  багатогранною,  з  погляду  соціології,  психології  та

педагогіки нею займалось багато науковців, а саме: Д. Блекуелл, Н. Бородачова,

М. Вебер,  Н. Дочинець,  Д. Іванов,  В. Ільїн,  С. Коос,  А. Максименко,

В. Мірошниченко,  С. Петрущенков,  Л. Ростовцева,  О. Посипанова,  І. Рвачова,

І. Шебулдаєва, О. Язвінська та ін.

Окремим аспектам проблеми формування культури споживання присвячено

дослідження Г. Григоренко, О. Гриценчук, Л. Жиліної, Н. Кривошеї, Д. Лазаренка,

О. Лихолат, Л. Савченко, Н. Слюсаренко, З. Філончук й ін. Вони розглядали ідею

формування  культури  споживання  особистості  як  один  з  аспектів  оволодіння

освітою та розвитку базової культури людини.

Проте,  аналіз  наукових  джерел  засвідчив,  що  проблема  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої школи не отримала докладного висвітлення в працях науковців.

Вивчення стану розробки проблеми підготовки майбутніх учителів технологій, а

також  рівня  їхньої  готовності  до  формування  культури  споживання  в  учнів,

виявило об’єктивні протиріччя між:

– сучасними вимогами суспільства до підготовки вчителя щодо формування

в  учнів  загальноосвітніх  шкіл  культури  споживання  та  реальним  станом  його

готовності до практичної діяльності в цьому напрямі;

– рівнем розробки проблеми формування споживчої культури в педагогіці та

обмеженою  кількістю  досліджень  із  підготовки  майбутнього  вчителя  до

формування в учнів загальноосвітніх шкіл культури споживання;

– потенційними можливостями професійної підготовки майбутнього вчителя

технологій до формування в учнів споживчої культури та наявним методичним
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забезпеченням її здійснення.

Таким  чином,  з  огляду  на  актуальність  і  стан  дослідження  порушеної

проблеми, а також з огляду на виявлені суперечності й науково-практичні потреби

її вирішення, необхідність її наукового вивчення було обрано тему дисертаційної

роботи:  „Підготовка  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури споживання в учнів загальноосвітньої школи”.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Тема

дослідження  є  складовою  комплексної  теми  кафедри  педагогіки  і  методики

технологічної та професійної освіти „Інноваційні технології в технологічній освіті

майбутніх  учителів  технологій  і  учнів  загальноосвітньої  школи”,  затверджена

вченою радою Слов’янського державного педагогічного  університету  (протокол

№3 від 28.10.2010 р.) та узгоджена рішенням бюро Ради з координації наукових

досліджень із педагогічних та психологічних наук в України (протокол № 1 від

29.01.2013 р.).

Мета  дослідження  – визначити,  теоретично  обґрунтувати  та

експериментально перевірити педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів

технологій у вищій школі.

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Гіпотеза дослідження полягає  в припущенні,  що підготовка майбутнього

вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів  у  вищій

педагогічній школі підвищиться, якщо: 

– ознайомити майбутнього вчителя технологій із роллю й місцем споживчої

освіти  через  збагачення  змісту  спеціальних  дисциплін  знаннями  про  культуру

споживання; 

–  реалізувати  комплекс  сучасних  педагогічних  технологій:  технології

емпауерменту,  мультимедійних,  імітаційно-ігрових  і  проектних  технологій,

центральне місце серед яких відведено ігровому проектуванню; 
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– забезпечити методичну підготовку майбутнього вчителя до формування в

учнів культури споживання на уроках технології.

Відповідно  до  мети,  предмета  й  гіпотези  було  визначено  такі  завдання

дослідження:

1.  Вивчити  стан  розробки  проблеми  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи

та виявити напрями її подальшої розробки.

2.  Розкрити сутність,  структуру  та  зміст  підготовки  майбутнього вчителя

технологій до формування в учнів культури споживання.

3.  Визначити  педагогічні  умови та  укласти  технологію їхньої  ефективної

реалізації  щодо  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

4.  Експериментально  перевірити  педагогічну  ефективність  розроблених

умов  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури

споживання в учнів.

Методологічну  основу  дослідження становлять  ідеї  єдності  теорії  та

практики;  діалектичного  взаємозв’язку,  взаємозумовленості  й  взаємозалежності

соціально-економічних і педагогічних явищ та процесів, урахування їх в умовах

історичного,  теперішнього  та  майбутнього  часу;  системний  підхід  до  аналізу

проблем  педагогіки;  базові  принципи  теорії  пізнання  –  науковість,  історизм,

об’єктивність;  системний,  міждисциплінарний,  особистісно-зорієнтований,

компетентнісний підходи до організації освітньої діяльності.

Теоретичну  основу  дослідження становлять  концептуальні  засади

професійно-педагогічної  підготовки  вчителів  (О. Абдулліна,  Б. Андрієвський,

О. Глузман,  О. Дубасенюк,  К. Дурай-Новакова,  Н. Кузьміна,  З. Курлянд,

А. Ліненко,  О. Пометун,  Т. Потоцька,  В. Сластьонін,  Г. Тарасенко  та ін.);

особливості  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій

(О. Коберник,  М. Корець,  Ю. Кулінка,  В. Курок,  Л. Оршанський,  А. Педорич,

Т. Петухова, В. Сидоренко, Л. Савченко, В. Стешенко, С. Ткачук, Д. Тхоржевський

та ін.);  теоретико-методологічні  твердження  педагогіки,  що  ґрунтуються  на
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надбаннях  сучасних дослідників  щодо використання педагогічних технологій  у

навчально-виховному  процесі  (В. Беспалько,  О. Бугрій,  В. Гузєєв,  Р. Гуревич,

І. Дичківська, М. Кларін, О. Когут, Н. Новолокова, О. Пєхота, О. Полат, Г. Селевко,

А. Факторович,  М. Чошанов  та ін.);  особливості  формування  різних  сторін

професійної  компетентності  майбутнього  вчителя  (О. Бігич,  Х. Валєєв,

Б. Гершунський,  І. Дичківська,  Н. Єрошина,  Є. Мегем,  О. Молчанюк, І. Рвачова,

В. Стешенко,  З. Філончук,  С. Янкевич  та  ін.);  педагогічні  аспекти  формування

культури споживання  як  в  учнів,  так  і  в  студентів  (О. Гриценчук,  Д. Кікнадзе,

Н. Кривошея,  О. Лихолат,  В. Мірошниченко,  Л. Онучак,  С. Петрущенков,

В. Різник, Л. Ростовцева, Н. Слюсаренко, З. Філончук, І. Шебулдаєва, О. Язвінська

та  ін.);  особливості  споживання  та  їхній  вплив  на  природне  середовище

(Д. Блекуелл, Ж. Бодрійяр, П. Бурдьє, М. Вебер, Г. Гегель, І. Гофман, Н. Дочинець,

Г. Зіммель,  Д. Іванов,  В. Ільїн,  І. Нідерман,  В. Радаєв,  Дж. Рітцер,  Е. Фромм,

Р. Шліфер та ін.); теорії та методики застосування нових педагогічних технологій

(Р. Гуревич,  М. Жалдак  та ін. –  мультимедійних,  В. Гузєєв,  Л. Савченко  –

імітаційно-ігрових,  В. Кондратюк,  О. Стадник  –  проектних,  Л. Ділмер,

В. Загвязинський,  Т. Качеровська –  ігрового  проектування,  М. Мелманн,

О. Пометун – технології емпауерменту) та ін.

Для розв’язання поставлених завдань, перевірки гіпотези було використано

комплекс методів дослідження: 

–  теоретичних:  аналіз  психолого-педагогічної,  навчально-методичної  та

інструктивно-методичної  літератури  з  метою  визначення  стану  теоретичного

обґрунтування  проблеми  підготовки  майбутнього  вчителя  до  формування

культури споживання в учнів, а також досвіду роботи викладачів в умовах системи

вищої  освіти  з  метою  організації  та  вдосконалення  професійної  підготовки

вчителів  технологій;  класифікація,  порівняння,  узагальнення для обґрунтування

методики  підготовки  студентів  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої школи;

–  емпіричних:  діагностичні  (анкетування,  опитування,  тестування,  бесіди,

спостереження,  експертні  оцінки)  для  проведення  констатувального  етапу
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експерименту;  педагогічний  експеримент,  аналіз,  узагальнення,  порівняння  та

систематизація експериментальних даних для перевірки ефективності технології

реалізації  педагогічних  умов  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи;

–  математичної  статистики для  обробки  та  інтерпретації  результатів

експериментальної роботи.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 

–  уперше визначено,  теоретично  обґрунтовано  та  експериментально

перевірено  педагогічні  умови  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи (ознайомлення

майбутнього  вчителя  технологій  із  роллю  й  місцем  споживчої  освіти  через

збагачення  змісту  спеціальних  дисциплін  знаннями  про  культуру  споживання;

реалізація комплексу сучасних педагогічних технологій: технології емпауерменту,

мультимедійних,  імітаційно-ігрових  і  проектних  технологій,  центральне  місце

серед яких відведено ігровому проектуванню; забезпечення методичної підготовки

майбутнього  вчителя  до  формування  в  учнів  культури  споживання  на  уроках

технології);  розроблено  технологію  реалізації  цих  умов,  основою  якої  взято

спецкурс  „Основи  споживчих  знань”  і  технологія  ігрового  проектування;

досліджено  й  науково  обґрунтовано  зміст  культури  споживання;  визначено

сутність  поняття  „підготовка  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури  споживання  учнів”,  виявлено  структурні  компоненти  (мотиваційний,

когнітивний,  ціннісно-смисловий,  діяльнісно-результативний)  змісту  споживчої

культури, рівні (низький, середній,  достатній,  високий),  критерії  (особистісний,

змістовий,  аксіологічний,  операційний)  і  показники  підготовки  майбутнього

вчителя технологій до формування культури споживання учнів;

–  уточнено поняття  „культура  споживання”  та  „підготовка  майбутнього

вчителя  технологій”;  конкретизовано  зміст  і  структурні  компоненти

(мотиваційний,  когнітивний,  ціннісно-смисловий,  діяльнісно-результативний)

цього складного утворення;

–  подальшого  вдосконалення зазнали  форми  та  засоби  професійної
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підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання

в учнів на уроках технології.

Практичне значення дослідження пов’язане із впровадженням в освітній

процес  вищого  навчального  закладу  педагогічних  умов  і  технології  їхньої

реалізації в підготовці майбутнього вчителя технологій до формування культури

споживання  в  учнів;  розробкою  та  практичним  упровадженням  у  навчальний

процес спецкурсу „Основи споживчих знань”; удосконаленням змісту дисциплін

методичного циклу професійної підготовки майбутнього вчителя технологій.

Запропоновані  автором  практичні  висновки,  методичні  та  практичні

результати  дослідження  впроваджено в  практику  роботи  ДВНЗ  „Донбаський

державний  педагогічний  університет”  (довідка  №68-15-206  від  18.03.15),

Глухівського  національного  педагогічного  університету  імені  Олександра

Довженка (довідка №703 від 12.03.2015), Бердянського державного педагогічного

університету (довідка №57-08/308 від 24.03.2015), Кіровоградського державного

педагогічного  університету  імені  Володимира  Винниченка  (довідка  №520  від

19.03.2015),  Миколаївського  національного  університету  імені

В. О. Сухомлинського (довідка №01/475 від 20.03.2015).

Результати  дослідження  можуть  бути  використані  в  процесі  професійної

підготовки  майбутніх  учителів  технологій  у  вищих  педагогічних  закладах,  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 в учнів споживчої культури

[3]; в обґрунтуванні процесу організації уроків трудового навчання у 8-9 класах,

спрямованих на формування культури споживання в учнів [10].

Апробація  та  впровадження  результатів  дослідження. Основні  тези

дослідження обговорювалися на науково-практичних конференціях різних рівнів:

Міжнародних: „Вища  освіта  України  в  контексті  інтеграції  до  європейського

освітнього  простору”  (Київ,  2013),  „Освітня  галузь  „Технологія”:  реалії  та
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перспективи”  (Київ,  2015),  „Перспективные  инновации  в  науке,  образовании,

производстве  и  транспорте  2014”  (Росія,  2014) (інтернет-конференція);

Всеукраїнських: „Перспективні інновації в підготовці педагогічних та інженерних

кадрів:  теорія,  методологія,  досвід”  (Херсон,  2010),  „Проблеми та  перспективи

підготовки  вчителя  технологій  у  вищій  школі”  (Глухів,  2010,  2012),  „Науково-

дослідна  робота  в  системі  підготовки  фахівців-педагогів  у  природничій  та

технологічній  галузях”  (Бердянськ,  2011,  2013),  „Проблеми  компетентнісного

підходу в підготовці майбутніх учителів: тенденції та перспективи” (Кривий Ріг,

2012, 2014), „Проблеми та перспективи професійної освіти в сучасних умовах”

(Умань,  2013);  науково-практичному  семінарі  „Підготовка  фахівців  інженерно-

педагогічних спеціальностей: досвід, проблеми, перспективи” (Тернопіль, 2013);

щорічних  звітних  у  ДВНЗ  „Донбаський  державний  педагогічний  університет”

(Слов’янськ,  2006-2014);  засіданнях  науково-методичного  семінару  кафедри

педагогіки  і  методики технологічної  та  професійної  освіти  ДВНЗ „Донбаський

державний  педагогічний  університет”  (Слов’янськ,  2011-2014).  Результати

дослідження було оприлюднено на  семінарах для викладачів вищих навчальних

закладів,  молодих  учених,  аспірантів,  учителів  шкіл  і  позашкільних  закладів

(Слов’янськ, 2011-2014).

Публікації. Результати  дослідження  висвітлено  в  15  публікаціях  (13

одноосібних),  із  них:  10  –  у  наукових  фахових  виданнях  України,  1  –  у

зарубіжному виданні, 4 тез – у збірниках матеріалів конференцій.

Структура  та  обсяг  роботи.  Дисертація  складається  зі  вступу,  трьох

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 8 додатків (на 41 сторінці),

списку  використаних  джерел  (273  найменування),  24  таблиць,  16  рисунків,  2

формул.  Загальний  обсяг  роботи  –  255  сторінок,  основний  зміст  дисертації

викладено на 184 сторінках.
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РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ 

В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

1.1. Формування  культури  споживання  особистості  в  наукових

дослідженнях

В основі будь-якого аналізу, зокрема такої значної проблеми, як підготовка

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів,

повинен бути попередній досвід розвитку педагогічної науки та практики роботи

вищої  школи  в  їх  історичному  вимірі.  Особливо  важливим  є  передовий

педагогічний  досвід,  який  залишається  носієм  нових  знань  у  системі

технологічної  освіти.  Принципове  значення  має  світовий  педагогічний  досвід,

нові наукові знання в галузі громадських наук.

Для  визначення  етимології  поняття  „формування  культури  споживання

особистості” потрібно  провести  аналіз  таких  термінів,  як  „культура” та

„споживання”.

Термін  „культура”  (від  лат.  cultura –  оброблення,  виховання,  освіта,

розвиток,  шанування),  специфічний  спосіб  організації  та  розвитку  людської

життєдіяльності,  уявлень у продуктах матеріальної та духовної праці, у системі

соціальних норм і закладів, у духовних цінностях, у сукупності ставлення людей

до  природи,  між  собою  та  до  самих  себе.  Культура  характеризує  також

особливості  свідомості,  поведінки  й  діяльності  людей  у  конкретних  сферах

суспільного життя („культура праці, екологічна культура, політична культура”), –

так  це  поняття  потрактовано  філософському енциклопедичному словнику  [247,

с. 293].

Культура  може  фіксувати  спосіб  життєдіяльності  всього  суспільства  в

цілому  (суспільна  культура),  соціальної  групи  (наприклад,  культура  класу)  чи

спосіб  життєдіяльності  окремого  індивіду  (особиста  культура).  Поняття
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„культура” пройшло довгий час, з’явившись в європейській суспільній думці лише

в другій половині XVIII ст. Спочатку воно являло собою цілеспрямований вплив

людини на природу, потім виховання й освіту самої людини, пізніше воно стало

показником  особистої  досконалості  людини.  В  епоху  Відродження  під

досконалістю  культури  почали  розуміти  відповідність  гуманістичному  ідеалу

людини, а надалі – ідеалу просвітителів [8].

У  сучасній  культурології  подано  глибокий  аналіз  еволюції  поняття

„культура”,  починаючи від  античних часів  і  завершуючи сьогоденням.  Наукова

література містить значну кількість потрактувань цього поняття. У період із 1871

по 1919 роки запропоновано сім визначень поняття  „культура”, у наступні 1920-

1950 роки – 157 визначень, а в 1968 році А. Моль нарахував 250 визначень [157,

с. 22].

Найбільшу  увагу  привертають  концепції  культури,  розроблені  й

запропоновані світовій науці вітчизняними філософами-культурологами в 60-70-ті

роки  XX  століття.  Так,  М. Каган  узагальнив  різні  потрактування  поняття  й

запропонував такі підходи до класифікації концепцій культури [105, с. 31]:

 аксіологічний,  представники  якого  розглядали  культуру  як  сукупність

цінностей, створених людиною (І. Іванов [98], Н. Чавчавадзе [254]);

 технологічний, коли культуру визначено як специфічний спосіб діяльності

людей (Е. Маркарян [150]);

 семіотичний,  що уможливлює розгляд культури як сукупності  знакових

систем,  за  допомогою яких передається соціальна інформація від покоління до

покоління (Ю. Лотман [144]);

 евристичний, де культуру визначено як характеристику творчої діяльності

людини, її здатність створити щось нове (А. Арнольдов [8], Л. Коган [114]);

 сумативний, представники якого вважали культуру сумою різноманітних

процесів і результатів діяльності людини (Е. Соколов [218]).

За  свідченням  німецького  лінгвіста  І. Нідермана,  термін  „культура”  як

самостійна лексична одиниця існує лише з ХVШ ст. Раніше цей термін траплявся

тільки у словосполученнях, означаючи функцію чогось. Своїм походженням слово
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„культура”  (лат.  сultura –  обробіток,  виховання,  освіта,  розвиток,  шанування)

зобов’язане  лат.  слову  соlо (зрощувати,  обробляти  землю,  займатися

землеробством).  Сultus–  це  землеробська  праця.  Отже,  здавна  під  культурою

розуміли всі ті зміни в довкіллі, які відбувалися під впливом людини, на відміну

від змін,  викликаних природними причинами [164, с. 62].  Але з ХVІ ст.  термін

„культура” почали застосовувати щодо людей та їх творчої діяльності: він дістав

узагальнювальне значення й ним почали називати все, що створено людиною.

Культура  являє  собою не  лише  художньо-творчий  процес  (мистецтво),  а,

передусім,  звичаї,  цінності,  погляди,  норми,  що  панують  у  суспільстві.  Це

специфічний  спосіб  організації  та  розвитку  людської  життєдіяльності,

представлений у продуктах матеріальної та духовної праці, це система відносин

між людиною та природою, людиною та суспільством, людиною та людиною. 

Культуру розглядають у соціології як складне динамічне утворення, що має

соціальну природу й знаходить вираз у соціальних відносинах, спрямованих на

створення,  засвоєння,  збереження та розповсюдження матеріальних предметів і

духовних феноменів. На думку соціологів, нині зафіксовано три основних сфери

вияву людської культури:

 ставлення  людей  до  природи  (передбачає  гармонію  зв’язків  між  і

людиною та природою);
 ставлення до інших людей (має на меті оптимізацію міжособистісних,

міжетнічних,  міждержавних  відносин,  створення  культурного  клімату

взаємовідносин в колективі, сім’ї, у побуті);
 ставлення  людини  до  самої  себе  (скероване  на  самопізнання  й

самовиховання, самовдосконалення й саморозвиток).

Отже,  культура  уособлює  в  собі  як  сукупність  духовних  і  матеріальних

цінностей, так і живу людську діяльність щодо їх створення, розповсюдження та

збереження.

Найбільш  близьким  сучасній  педагогіці  щодо  розуміння  культури

особистості як сутнісної характеристики людини є ціннісний підхід (І. Бестужев-

Лада,  Б. Гершунський,  І. Кон).  Згідно  з  думкою  Б. Гершунського,  культура
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особистості  як  представника  загальнолюдської  культури  й  одночасно

представника  національної  культури  народу  обумовлює  діалектичний

взаємозв’язок  національно-культурних  і  загальнолюдських  цінностей  у

персональному духовному світі кожного суб’єкта, так само як і в духовній сфері

суспільства в цілому [60]. Водночас, під культурою С. Гончаренко розумів „рівень

освіченості, вихованості людей, а також рівень оволодіння якоюсь галуззю знань

або діяльності” [62, с. 182].

Аналіз  сутності  культури  дає  уможливлює  виокремлення  її  основних

взаємопов’язаних  аспектів:  культура  –  народжене  суспільством,  властиве

суспільству  соціальне  явище,  що  відображає  його  якісну  характеристику  й

збагачує духовне життя людини; культура – процес творчої діяльності  людини,

спрямований на пізнання довкілля й самої людини в цьому світі, на отримання

об’єктивної  та  достовірної  інформації  про  довкілля;  культура  покликана

допомогти людині не лише пізнати світ і саму себе, а й визначити своє місце в

цьому  світі,  сформувати  світоглядні  установки;  культура  містить  матеріально-

духовні  цінності,  що  досягнуті  людиною  в  процесі  освоєння  світу,  а  також

передбачає  розвиток  та  виховання  відповідних  ціннісних  орієнтацій;  культура,

створюючи необхідні  для орієнтації  людини у світі  норми поведінки й оцінки,

забезпечує  регулювання  соціальних  відносин  людей;  культура  є  потужним

чинником розвитку людських сутнісних сил, формування людини в людині – саме

в цьому полягає її гуманістичний зміст.

Окресливши загальні підходи до розуміння сутності культури, можна дати її

визначення в широкому й вузькому значенні.  У широкому значенні,  це поняття

являє  собою  сукупність  видів,  способів  і  результатів  духовно-осмисленої  та

творчо-перетворювальної діяльності людини й соціуму. Воно постає невід’ємним

компонентом  й  умовою  людського  буття.  У  процесі  соціально-історичного

розвитку суспільства утворюються компоненти його культури: духовної (знання та

наукові ідеї, світоглядні орієнтації та ідеали, мова й культурні традиції, соціальні

норми й правила) і  матеріальної (способи діяльності  й технології  виробництва,
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продукти  й  предмети,  необхідні  для  підтримки  життєдіяльності  людей)  [11,

с. 124].

У вузькому сенсі, культура, з одного боку, слугує для виділення специфічної

сфери  людського  буття  –  сфери  його  дійсного  самоствердження  та

самосвідомості.  З  іншого  боку,  це  визначення  культури  конкретизується  в  її

потрактуванні  як  особливий  вид  діяльності,  відмінної  від  матеріального

виробництва. Культура тут постає сферою, в якій виробляються духовні цінності і

в  якій  вони  реалізуються,  тобто  соціально-організованою  формою  духовного

виробництва [256].

Інакше кажучи, культура – це атмосфера соціокультурного поля макро рівня

(товариство,  етнічна  спільнота  тощо),  яка  нав’язує  індивідам  певні  форми

поведінки,  бажання  та  способи  задоволення  універсальних  (загальнолюдських)

потреб. 

Отже,  культура  програмує всі  види людської  діяльності.  Тому є  культура

праці,  побуту,  економічна,  художня,  політична,  сексуальна,  родинна  культура

тощо.  Однією з  її  різновидів  є  культура  споживання.  У сучасному  суспільстві

споживання стає домінуючим соціальним процесом, починає відігравати основну

роль  у  процесі  відтворення,  підкоряючи  інші  його  складові –  виробництво,

розподіл,  обмін;  виходить  за  межі  економічної  сфери,  проявляючись  в  усіх

соціокультурних практиках.

Починаючи з ХХ століття, вивчення споживання як особливого соціального

феномена стає дуже актуальним для всіх громадських наук.

У  соціології  споживання  сприймають  як  соціальний  та  соціально-

психологічний  феномен,  як  сферу  соціалізації  особистості,  формування

соціальних норм, цінностей,  культури. Тут сфокусовано відносини людей, саме

тому вона привертає увагу науковців – соціологів, філософів, педагогів.

Перші  спроби  розробки  теорії  споживання  пов’язані  з  цілою  низкою

ключових фігур суспільствознавства XIX-XX століть. Саме класики соціології –

П. Бурдье [31],  М. Вебер [34],  Т. Веблен [35],  Г. Зіммель [96]  та ін.  –  подали у

працях теоретичне обґрунтування процесів, що відбувалися у сфері споживання в
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період з XVIII по XIX століття, розкриваючи деякі основні поняття, пов'язані з

цим явищем. 

Наприклад, американець Т. Веблен наприкінці XIX ст. запропонував теорію

престижного  споживання [35].  Німецький  соціолог  Г. Зіммель  висунув  низку

ключових ідей теорії  моди.  Він  звернув увагу на те,  що мода,  по суті,  носить

класовий характер, є засобом вираження та встановлення статусних відмінностей

[96, с. 205]. 

Німецький  соціолог  й  економіст  В. Зомбарт  запропонував  концепцію

розкоші [273].  Інший  німецький  соціолог  М. Вебер  сформулював  концепцію

статусних груп і протестантської етики [34]. На ці імена часто покликаються в

дослідженнях проблеми споживання. Звернено також увагу й на внесок К. Маркса

у становлення проблематики споживання, який, вивчаючи характер споживання в

капіталістичному  суспільстві,  розкрив  значення  таких  понять,  як  „товарний

фетишизм”,  „закон  піднесення  потреб”, „формаційні  типи  споживання” [247,

с. 322]. 

Особливості  етапу,  пов’язаного  з  розвитком  масового  виробництва  й

масового  споживання  в  західних  країнах  у  першій  половині  XX  століття

відображено  в  концепціях  1950-1960  рр.  таких,  як  „суспільство  споживання”,

авторами яких є соціологи У. Ростоу [271], Р. Арон  [266].  Характер споживання

описано в працях низки інших відомих учених: Ж. Бодріяра [21], П. Бурдьє [32],

Е. Фромма [249] та  ін.  Багато  хто з  них вказував на  небезпеку,  що криється  в

посиленні  тенденції  до  споживання.  Більшість  авторів  відзначали  також,  що в

постсучасному  суспільстві  посилюється  символічна  функція  споживання.

Споживання  стає  свого  роду  ланкою,  частиною  більш  широкого  символічного

обміну, до якого залучені всі члени суспільства. 

На думку Ж. Бодріяр, предметом розгляду є знакове споживання, що постає

кодом,  мовою  спілкування  між  людьми.  Ж. Бодріяр  визначав  споживання  як

соціальний процес, основний у соціокультурній діяльності сучасного суспільства.

У  суспільстві  споживання  використання  речей  не  вичерпується  їхнім  простим

практичним  застосуванням  (яке  мало  місце  завжди  й  усюди)  або  навіть  їх
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семіотичним застосуванням як знаків відмінності, багатства, престижу тощо (що

теж трапляється в усіх людських суспільствах) [21, с. 21].

Споживацтво  підвищує  значущість  споживання  в  повсякденному  житті

людей, споживання стає для людини одним зі способів конструювання власного

„Я”, і як один із найважливіших мотивів споживання постало прагнення людини

до самореалізації, самоактуалізації. 

Інший відомий сучасний теоретик споживання француз – П. Бурдьє. Його

головною прцею, присвяченою цій проблемі, є „Відмінності:  соціальна критика

суджень про  смак”.  П. Бурдьє  досліджував  галузі  культурного споживання [32,

с. 116]. 

Е. Фромм  вважав,  що  споживанню  властиві  суперечливі  властивості:  з

одного боку, воно послаблює відчуття тривоги й занепокоєння, бо те, що людина

має, не може бути в неї відібране; але з іншого боку, воно змушує її споживати все

більше  й  більше,  бо  будь-яке  споживання  незабаром  припиняє  приносити

задоволення [249, с. 11]. 

Отже,  більшість  авторів,  що  досліджували  споживання  в  постсучасних

суспільствах, зазначали, що в постсучасному суспільстві підсилюється символічна

функція споживання.

Ця  ідея  отримує  розвиток  у  працях  Дж. Рітцера,  який  розглядав  її  щодо

нових засобів споживання (ресторани швидкого обслуговування, супермаркети),

що отримали широке поширення в останні десятиліття XX століття [200]. Значний

вплив  на  дослідження  споживання  зробили  праці  американського  психолога  й

соціолога І. Гофмана [64]. 

У вітчизняній науці проблему споживання вивчено недостатньо. Починаючи

з  середини  1980-их  рр.,  стали  з’являтися  об’єктивні  дослідження,  присвячені

вивченню  сфери  споживання  у  СРСР.  Наприклад,  у  працях  Л. Жиліна [89],

А. Здравомислова [95] та  ін.  значну  увагу  приділено  вивченню  структури

споживання,  способу  життя,  стилю  та  рівню  життя,  характерних  для  різних

соціальних  верств  радянського  суспільства.  У  радянський  період  цю  тему

розроблено  в  політекономії,  де  вивчено  тенденції,  динаміку,  структурні  зміни
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споживання населенням продовольчих і непродовольчих товарів,  закономірності

зміни  цієї  сфери  суспільного  відтворення  під  впливом  науково-технічного

прогресу [37, с. 158]. 

Серед сучасників, які займаються проблемами споживання, можна виділити

цілу низку імен, серед яких: В. Бойко [23], Н. Бородачова [26], Н. Дочинець [82],

В. Ільїн [101], С. Коос [123], А. Максименко [148] та ін. 

Аналіз  наукової  літератури  показав,  що  характерне  для  західного

суспільства упродовж останніх двох століть безперервне зростання матеріального

добробуту  вперше  в  історії  забезпечує  людям  комфортабельний  рівень

споживання,  але,  водночас,  створює  явище,  що  позначається  терміном

„споживацтво”.  Це  –  особлива  ідеологія,  специфічний  тип  суспільної

(індивідуальної) свідомості,  для якої споживання, у всіх її формах і різновидах,

стає кінцевою метою та сенсом існування [56, с. 105]. 

Споживання,  на  думку  С. Коос,  є  однією  з  найважливіших  сфер

життєдіяльності  людини,  посідає  ключове  місце  в  сучасному  українському

суспільстві,  набуває  все  більшої  форми  й  більшого  значення.  Дослідники

відзначили появу в українському суспільстві споживчої ідеології, що в 90-ті роки

XX  століття  стає  панівною  й  характеризується  „насадженням  гедоністичних

принципів  організації  життя,  пропагандою  швидкого,  негайного  збагачення  за

будь-яку ціну, споживання дорогих престижних речей, у цілому гарного життя”.

З’являється  дискурс  „суспільства  споживання”  –  ідея,  згідно  з  якою  сучасні

суспільства здебільшого мірою виявляються організованими навколо споживання

[123, с. 76].

Споживання сьогодні практично загубило зв’язок із задоволенням якогось

уже наявного набору потреб. В. Радаєв вважав, що люди намагаються стати тими,

ким  вони  хочуть  бути,  купуючи  речі,  які,  як  вони  уявляють,  допоможуть  їм

створити й утримати ідею самих себе, свій образ. Передчуття покупки й бажання

найчастіше приносять більше задоволення, ніж сам акт придбання. Це означає, що

в споживання немає меж. Нав’язливе прагнення споживати є  наслідком деяких

психологічних  причин  або  чогось  подібного  й  не  викликане  лише  силою
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наслідування. Споживання є чимось невгамовним тому, що це повністю ідеальна

практика, що не має нічого спільного (після певного моменту) ні з задоволенням

потреб,  ні  з  принципом реальності.  Отже,  бажання приборкати  споживання чи

виробити  норми  системи  потреб  є  наївним  й  абсурдним  моралізмом.  Адже

споживаються  ідеї,  а  не  речі,  споживання  пов’язане  з  культурними  знаками  й

відносинами між знаками.  Оскільки це  ідеальна практика,  у  неї  не  може бути

кінцевого,  фізичного  насичення.  Споживання  ґрунтується  на  бажанні  того,  що

відсутнє, чим більше людина споживає, тим більше буде бажання споживати, і ця

тенденція зберігається навіть під час економічного спаду [198, с. 14].

Аналіз наукової літератури в Україні з питань культури споживачів свідчить,

що  цю  тему  недостатньо  висвітлено  у  працях  дослідників.  Певний  внесок  у

дослідження  розвитку  теорії  споживання  зробив  український  соціолог

В. Тарасенко, який наголосив на необхідності комплексного дослідження процесів

споживання,  і  в  книзі  „Соціологія  споживання:  методологічні  проблеми”

зафіксував такі основні підходи в дослідженні масового споживання: соціально-

філософський,  політекономічний,  соціально-психологічний,  статистичний  і

соціокультурний [236, с. 9].

Різноманітні  проблеми  споживання,  споживчої  поведінки  знайшли

відображення  у  працях  сучасних  українських  науковців  Е. Донченко  [79],

Ю. Пачковського  [175],  Л. Сорокіної  [221],  О. Щерби  [260],  де  проаналізовано

мотиваційні  теорії  особистості  в  процесі  споживання.  Порушено  питання  про

неадаптованість західної реклами до українських реалій і наголошено на тому, що

необхідним  є  вивчення  регіональних  відмінностей  споживачів.  Розглядаються

особливості  символів  та  гендерного  аспекту,  відображених  у  національному

рекламному  продукті. Споживання  стає,  свого  роду  ланкою,  частиною  більш

широкого символічного обміну, в який залучено всіх членів суспільства.

Концепт  „споживання”  підсумовує  багато  положень,  властивих  теоріям

споживання,  він  є  певним  початком,  носієм  різноманітних  форм  майбутньої

організації,  полем перетину форм і  шляхів  розвитку суспільства,  відносин між

людьми [118, с. 23]. 
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У  людському  суспільстві  споживання  тісно  переплітається  з  культурою.

Деякі автори заявили про «моралізацію ринків», маючи на увазі, що виробники й

споживачі  –  основні  учасники  ринку  –  приділяють  все  більше  уваги  іншим

чинникам, окрім одержання вигоди. 

Дійсно, за даними, які надав С. Коос, за останні 10 років у Європі суттєво

виросли  продажі  чесно  вироблених  товарів  й  органічних  продуктів,  також  за

останні 20 років почастішали випадки бойкотування певних товарів. Це свідчить

про інтерес та звертання уваги на культуру споживання [123, с. 76]. 

Серед науковців різних галузей: соціології, психології,  педагогіки тощо, –

які звертаються до питання культури споживання та пов’язаних з нею аспектів,

назвемо  таких,  як:  В. Ільїн  [100],  Д. Кікнадзе  [109],  В. Кушлін  [135],

К. Обуховський [167], Л. Ростовцева [204], Г. Фортунатов [248] та ін.

Л. Ростовцева залежно від співвідношення матеріальних і духовних потреб

виділила три типи культури споживання: гедоністичний, аскетичний, розсудливий

[203,  c. 11-12].  Відповідно  культуру  споживання  можна  класифікувати:  за

критерієм суб’єкта (споживча культура індивідуума, споживча культура соціальної

групи чи  спільноти,  споживча  культура  суспільства);  за  критерієм  етапів  (фаз)

споживчої поведінки (культура прийняття споживчих рішень, купівельна культура,

культура  споживання,  включаючи  звільнення  від  споживчих  продуктів  чи  їх

залишків);  за  критерієм  соціальних  спільнот  (міська  й  сільська  споживча

культура),  залежно  від  віку  (дитяча,  підліткова,  молодіжна,  середнього  віку,

відповідно до статі – чоловіча та жіноча споживча культура, за статусом – елітарна

та масова) [204].

На  нашу думку,  культуру  споживання можна розглянути  у  двох  вимірах:

інституційному  й  поведінковому.  Інституційний  включає  в  себе  цінності,  які

панують у суспільстві у сфері споживання, звичаї, традиції, норми та інститути

споживання.  Поведінковий  включає:  1)  відпочинок  та проведення  вільного часу

(відвідування  закладів  культури:  кафе,  театрів,  кінотеатрів,  виставок,  галерей

тощо,  проведення  дозвілля);  2)  щоденні  купівельні  практики (купівля  товарів  і

послуг,  їх  вибір,  де  купити?,  як  оплатити?,  процес  прийняття  купівельного
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рішення); 3)  етику споживчих відносин (культура обслуговування та захист прав

споживачів).

Культура  споживання,  за  К. Обуховським,  –  це  функціональна  й  панівна

програма,  що забезпечує суспільству практично всі  блага.  Ідеї  та уявлення,  що

становлять  культуру споживання,  лише умовно можна вважати стійкими.  Вони

перебувають  у  постійному  процесі  зміни  й  відтворення.  Наявність  відносно

стійкого ядра,  що зберігається впродовж досить тривалого історичного періоду,

створює  ілюзію  стійкості.  Культура  у  своїй  основі  розділяється  більшістю

демографічного чи соціального суспільства або його елітою, що має достатньо

ресурсів, аби нав’язувати свої смаки як вияв „істинної” культури [167, с. 115].

Із попередніми авторами також погоджувався В. Кушлін, який вважав, що у

своєму  прагненні  людина  має  потребу  в  конкретних  орієнтирах,  у  визначених

критеріях  для  розрізнення  добра  і  зла.  Сучасне  життя  породжує  потребу

встановити гармонію між наукою і моральністю, бо кожне наукове відкриття має

позитивний і негативний потенціал. Але гармонія між істиною і добром буде не

повною  без  включення  в  неї  естетичних  початків  мистецтва,  бо  ні  наука,  ні

моральність ще не вичерпують повністю всю духовність буття [135, с. 132]. 

В. Ільїн  пояснював,  що культура  споживання  –  це  функціонуюча  панівна

програма використання членами суспільства всіх споживчих благ. Вона включає в

себе всі компоненти загальної культури: уявлення про споживчі цінності й норми,

що  регулюють  споживання,  санкції  суспільства  на  порушення  чи  дотримання

споживчих  норм,  мова  як  засіб  правил  інтерпретації  споживчих  актів,  стійкі

автоматичні  споживчі  практики  (вільні  звички).  Культура  споживання  також

включає в себе об’єктивний і суб’єктивний компоненти, тобто надіндивідуальну

реальність  (простір  культурних  можливостей)  і  освоєння  цих  можливостей  на

рівні індивідів та їх груп [100, с. 45].

На  думку  В. Ільїна,  є  два  основних  аспекти  поведінки  споживача:

задоволення потреб і виконання бажань. Поведінка споживача, де виняткову роль

відіграють  потреби,  навряд  чи  вимагає  докладного  пояснення.  Достатнім  буде

зібрати дані про те, коли, де й що придбав споживач. Коли ж ми хочемо відповісти
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на  запитання,  чому  він  так  вчинив,  ми  вже  маємо  справу  з  більш  складним

феноменом  мотивації.  Бажання  керують  значною  частиною  нашої  споживчої

поведінки. Спад, достаток й інфляція можуть бути як наслідками, так і причинами

поведінки та психології споживача [100, с. 12].

У психології, як зазначав Г. Фортунатов, споживчу культуру розглядають як

особливий психічний стан індивіда, що змушує відчувати чи усвідомлювати ним

„напругу”,  „незадоволеність”,  „дискомфорт”,  –  тобто  відображення  в  психіці

людини невідповідності між внутрішніми й зовнішніми умовами діяльності. Тому

потреби і є збудником активності, що має на меті усунення такої невідповідності.

Це можливо через використання реальних можливостей насичення потреб, а за

відсутності  таких можливостей – через придушення чи заміщення цієї потреби

іншою, найбільш близькою до неї [248, с. 32]. 

Будучи  вираженням  взаємозв’язку  суб’єкта  та  умов  його  діяльності,

споживання виявляє себе в неусвідомлюваних потягах й усвідомлених мотивах

поведінки.  Людські  потреби,  за  А. Максименко,  як  правило,  мають  предметну

спрямованість,  якій  передує  „пошукова  поведінка”;  загальна,  неконкретизована

потреба,  що  стимулює  пошук  певних  способів  і  предметів  її  задоволення

[148, с. 47].

Найважливіша  особливість  споживання  –  її  динамічний  характер,

мінливість,  розвиток  на  базі  задоволених  потреб,  нових,  більш  високих,  що

пов’язані з включенням особистості в різні форми та сфери діяльності. 

Дуже цікава психологія мотивів споживання або психологія споживача тому,

що частина нашого суспільства прагне до досягнення матеріальних благ вже не

заради  насущного  хліба,  а  для  підтримки  якогось  статусу,  накопичення

заощаджень. 

Якби людині було б достатньо бути несхожою на всіх, як визначив К. Ізард,

то  після  не  надто  довгих  умовиводів  можна  дійти  до  висновку,  що  вже  з

народження кожен індивід – унікальний. І ця унікальність лише посилюється з

віком і розвитком. Тобто поштовхом є бажання відповідати якомусь образу, який є
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частиною суспільства. І під час досягнення цього рівня, після придбання омріяної

речі, почуття задоволеності собою не досягається [103, с. 89].

Важливо зрозуміти, що споживання сьогодні пов’язано не так із багатством і

розкішшю, як із соціальною конструкцією ідентичності людини, із тим, як вона

створює образ самої себе. Споживче товариство, до якого увійшла наша країна, це

просто  нова  система  соціокультурних  зв’язків,  за  якої  соціальна  ідентифікація

(зв’язкові уявлення людей про себе і про те, як їх сприймають інші) побудована

вже не на системі розподілу праці й виробництва (я – робітник, фермер, офісний

працівник), а поза робочим місцем: будинки, у розвагах, спорті, в одязі та інтер’єрі

квартири – тобто на способі споживання. У споживчому суспільстві споживають

усі – і „бідні”, можливо, більше, в усякому разі, їх бажання не менш наполегливі,

ніж у „багатих” [103, с. 101].

Бажання споживати певний вид послуг і товарів продиктоване специфічним

набором культурних символів  і  цінностей.  Це щось  пов’язане  з  культурою,  це

бажання,  що  купується  через  соціалізацію.  Ідеологія  споживчого  суспільства

набагато  більш витончена,  ніж прямі  заклики,  що змушує споживача  постійно

перебувати в незадоволеному стані.

Сьогодні, на думку Д. Кікнадзе, ми опиняємося в новому типі суспільства, в

якому  ідеологія  споживання  накладається  на  „народну  специфіку”.  Це  і  свій,

особливий набір культурних символів, цінностей, кодів. Це й значна відмінність у

формах  виявів  нового  між  великими  містами  та  іншою частиною країни;  між

порівняно нечисленними соціальними прошарками й основною масою населення

[109, с. 65].

На  думку  В. Бойко,  є  низка  чинників  способу  споживання  в  суспільній

свідомості українського соціуму, що сприяє формуванню культури споживання в

Україні.  По-перше,  кожна  людина  створює  певне  ранжування  товарів  на  базі

ієрархії  цінностей,  і  оскільки  в  нашому  суспільстві  відсутня  на  сьогодні  чітка

система  світоглядних  і  моральних імперативів,  сам  процес  споживання  носить

спонтанний,  часто  суперечливий  характер.  По-друге,  відбувається  певна

демократизація  споживання,  усе  більш помітною стає  тенденція  стирання  меж
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поміж елітним і масовим споживанням, бо нові продукти й послуги створюються

як  потенційні  об’єкти  для  серійного  випуску  і  як  масовий  предмет  попиту.  

По-третє, оскільки індивідуальне споживання стає об’єктом соціального контролю

й це впливає на його характер, сьогодні ми все частіше стикаємося з прикладами

демонстративного  споживання  представниками  середнього  й  нижчих  шарів

суспільства, а не лише вищого класу, що виражається в купівлі найбільш дорогих

товарів,  кількість  яких  перевищує  особисті  потреби.  По-п’яте,  реклама,  як

потенційно  необмежене  джерело  соціального  досвіду,  як  важливий  агент

соціалізації, спрямовує поведінку людей, штучно стимулюючи чи обмежуючи їх

потреби [23, с. 12].

Отже,  культуру  споживання  в  цілому  можна  визначити  як  сукупність

матеріальних та духовних благ, знань, норм і цінностей споживчої поведінки, які

встановилися  в  суспільстві.  Культура  споживання  має  динамічний  процес,

розвиток якого здійснюється на базі задоволення потреб у професійній діяльності,

культурі, цінностях тощо. Це також надіндивідуальна реальність, що створюється

людьми як безпосередньо, так і за допомогою соціальних інститутів – держави,

бізнесу,  навчання  тощо.  Гармонізація  естетичних,  пізнавальних  і  моральних

потреб – необхідна умова формування культури споживання особистості.

Сучасному громадянину необхідно мати уявлення про основи споживання,

про  права  споживачів  та  вміти  застосовувати  набуті  знання  в  конкретних

ситуаціях. Саме тому основні поняття про споживчі знання, про якість товарів і

послуг важливо надавати в рамках підготовки майбутніх педагогів, що сприятиме

формуванню культури споживання в учнів загальноосвітньої  школи та набуттю

важливих  життєвих  компетентностей.  Постійне  системне  навчання  студентів

споживчим знанням суттєво впливає на вироблення в них розумної й адекватної

поведінки в процесі споживання товарів і послуг. 

Споживча освіта у вузі реалізується через формування культури споживання

в майбутніх учителів, їх інформування та консультування, розвитку раціонального

економічного мислення.  Сьогодні  споживча освіта  стає  важливим компонентом

державної політики і є одним із найактуальніших завдань системи освіти України.
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Саме  тому  організація  системи  споживчого  навчання  майбутніх  учителів

технологій  має  ґрунтуватися  на  сучасному  законодавстві:  Декларації  ООН

„Керівні принципи для захисту споживачів”, Програмі захисту прав споживачів,

що розрахована на 2007-2013 роки, Законі України „Про захист прав споживачів”,

Законі України „Про рекламу”, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на

період до 2021 року, Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти,

Концепція розвитку технологічної освіти в Україні, Постанові президії Академії

педагогічних  наук  України  „Про  концепцію  громадянського  виховання  дітей  і

молоді”, Законі України „Про освіту”, Резолюції Комітету міністрів Ради Європи

„Про освіту споживача у школах”. На наш погляд, до цього часу споживчій освіті

приділялась недостатня увага [194]. 

Така ситуація викликала необхідність створення Концепції споживчої освіти

для загальноосвітніх навчальних закладів, ґрунтовної цілісної наскрізної програми

курсу „Основи споживчих знань”, посібника для вчителів, що був запроваджений

у 2008/2009 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах та згодом посібника для

ВНЗ  та  програми  курсу  в  системі  післядипломної  освіти  вчителів,  а  також

навчально-методичного посібника для державних службовців. 

Споживча  освіта  в  системі  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  є

важливою складовою навчально-вихованого процесу у вищій школі, що має свою

специфічну  мету,  завдання,  принципи  й  засоби,  пронизує  інші  напрямки

професійної  підготовки,  вступає  в  діалектичний  взаємозв’язок,  єдність  й

реалізується на основі комплексного підходу до навчання.

Проблеми споживчої освіти майбутніх педагогів виходять за межі локальних

змін у навчальних планах, змісті окремих навчальних дисциплін, організаційно-

методичних аспектах навчального процесу. Тут і модульно-рейтингова, кредитно-

модульна,  компетентнісна  та  особистісно  розвивальна  моделі  навчання,  що

істотно відрізняються від традиційних підходів,  і  нові  цінності  освіти,  коли на

зміну  звичному  культу  успішності,  дисципліни  приходить  орієнтація  на

особистість,  а  також  полікультурність,  наукоємність,  інформаційна  насиченість

педагогічних систем, нові форми оцінювання результатів освіти.
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Так, В. Андрющенко наголосив, що сформована в нашій країні об’єктивна

соціально-економічна ситуація призвела до необхідності розробки й проектування

інноваційного освітнього напрямку – формування культури споживання у студенів

із метою їх успішного входження в систему соціальних відносин [6, с. 63].

О. Антощак  вбачав,  що  в  кожній  суспільно-економічній  формації

складається  певна  система  суспільних  та  особистісних  цінностей,  якостей,  що

визначають  поведінку  культурної  людини.  Культурні  цінності  людей  лежать  в

основі соціальних норм. Поряд із нормами, на вчинки і прагнення людей значно

впливають  культурні  ідеали  цього  суспільства.  Відсутність  однаковості  в

поведінці показує, що за своєю суттю соціалізація – двобічний складний процес,

обумовлений взаємовпливом біологічних чинників і культури, а також об’єктів і

суб’єктів соціалізації [7, с. 82].

На думку І. Беха, культура підвищує самосвідомість людини й допомагає їй

зрозуміти,  які  поведінкові  моделі  сприймаються  суспільством  як  прийнятні.

Змінити засвоєні людиною в юності норми дуже важко [15]. Стихійне поширення

масової  споживчої  культури  може  викликати,  а  часто  і  викликає  деформацію

практично  всіх  інститутів  і  механізмів  соціалізації.  Необхідною  умовою

ефективності  формування  споживчої  культури  в  освітньому  процесі  є

спадкоємність [16, с. 101].

Організація споживчої освіти в університеті має свої особливості: по-перше,

студенти  –  зважаючи  на  психо-вікові  характеристики  –  сприйнятливі  до

отримання нових знань, зокрема й необхідних для споживача; по-друге, студенти

прагнуть  до  вступу  в  самостійне  життя,  що  пояснює  практичний  інтерес  до

споживчої освіти, до вироблення навичок й умінь; по-третє, проводиться активна

робота  з  підготовки  викладачів,  здатних  розв’язати  ці  нові  для  нашої  країни

завдання.

І. Борщов зауважив, якщо впровадити курси з основ споживчих знань, це

уможливить підвищення рівня культури споживання. У цей час у регіонах країни

збільшується  кількість  студентів,  які  бажають  стати  грамотними  споживачами.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з досліджуваної проблеми дозволив
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систематизувати  основні  принципи  споживчої  освіти  (наступність  і

безперервність,  цілісність  і  динамічність,  облік  вікових  особливостей,  облік

національної  специфіки,  поєднання  навчальних  та  поза  навчальних  форм

навчання та виховання) [23, с. 187].

І. Подорожна наголосила, що узагальнений психолого-педагогічний досвід у

галузі конструювання принципів навчання, а також виділені основні положення

системного  підходу  до  навчання  студентів  основам  культури  споживання

дозволили виділити провідні принципи: цілісність, інтегративність, системність,

наступність та безперервність [187, с. 35].

Наступною  структурною  одиницею  моделі  навчання  молоді  культурі

споживання  є  зміст,  що  включає  три  основних  компоненти:  особистісний,

когнітивний  і  операційний.  Зміст  навчального  матеріалу  з  основ  культури

споживання, на думку А. Ріжанової, розкривається через педагогічні  технології,

пріоритетними серед яких визначено особистісно-орієнтовані, що дозволяють на

практиці  реалізувати  основні  принципи  педагогіки  співробітництва.  Реалізація

технологій  розвивального  навчання  під  час  вивчення  спеціальних  дисциплін

вищої  школи  дозволить  сформувати  у  студентів  цілісний  образ  практичної

діяльності,  вплине  на  розвиток  пізнавальної,  рефлексивної,  прогностичної

функцій  економічного  мислення,  який  можливо  втілити  за  допомогою  таких

підходів  педагогічної  діяльності  викладачів,  як:  технологічний,  ідеологічний,

діагностичний [201, с. 34].

Отримані  споживчі  знання  допоможуть  студентам  стати  активними  й

відповідальними  громадянами  правової  держави,  виробити  власну  систему

споживчих  цінностей,  допоможуть  зрозуміти,  що  наші  потреби  й  бажання

універсальні й що багато потреб не задовольняється через недостатнє їх вивчення

виробниками та  через  нашу споживчу  неграмотність.  Сформована  раціональна

споживча поведінка допоможе студентам використовувати якісні товари (послуги),

цивілізовано  розв’язувати  конфліктні  ситуації,  сприятиме  збереженню  їхнього

здоров’я, допоможе усвідомлювати себе повноцінними громадянами України.
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Актуальність змісту споживчої освіти полягає в необхідності формування у

студентів  раціонального  споживчого  мислення,  що  ґрунтується  на  законах

споживання та  природній  потребі  людини в  якісному  й  безпечному добробуті,

природному прагненні до поліпшення якості особистого та суспільного життя. 

Підготовка  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури

споживання в учнів загальноосвітньої школи передбачає формування знань і вмінь

культури споживання учнів, узгодження орієнтації його діяльності відповідно до

напрямків  споживчої  освіти,  формування  споживчих  компетенцій  особистості

кожного  студента,  формування  його  креативності,  інноваційності,  педагогічної

рефлексії.

Забезпечення  формування  позитивної  мотивації  в  майбутніх  учителів

технологій  до  навчання  учнів  основам  культури  споживання  можливе  за

усвідомлення  ним  змісту  споживчої  освіти  та  необхідності  розвитку

раціонального споживчого мислення, особистісних і творчих якостей школярів. 

На думку О. Плуток, у процесі підготовки майбутнього вчителя технологій

до певного виду навчальної діяльності учнів важливо оцінити власну професійну

здатність  до  цього  процесу  [184,  с.  32].  Отже,  під  час  підготовки  вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів варто усвідомити сутність

та значення власної педагогічної діяльності до формування культури споживання

в учнів,  її  мету та завдання.  Уміти узгоджувати поточні  педагогічні  завдання з

перспективними, усвідомити те, що формування культури споживання в учнів не

можливо  без  розвитку  в  учителя  як  педагогічної,  так  і  споживчої  культури,

певного багажу знань та творчої індивідуальності.

Специфіка  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури  споживання  в  учнів  полягає  в  тому,  що  майбутній  педагог  має  бути

підготовлений не лише до організації споживчої освіти на уроках технології, а й

повинен сприяти формуванню в учнів певних споживчих компетенцій.

Аналіз літератури показав, що питання формування споживчої компетенції

висвітлювалось  у  працях  А. Балабаниць  [10],  Р. Блекуелла  [19-20],  І. Рвачової

[199], Т. Хенінг-Турау [251] та ін. 
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Під споживчою компетенцією І. Рвачова розуміла певний рівень обізнаності

споживача про товар та вміння раціонально отримати вигоду з обраного товару

[199]. Споживча компетенція є однією з базових категорій загальної маркетингової

компетенції.  Вплив  підприємства  на  формування  та  розвиток  компетенції

споживача  через  проведення  певних  маркетингових  заходів  та  використання

маркетингових  інструментів  відіграє  важливу  роль  у  побудові  довірчих  та

вигідних відносин зі споживачами. Як слушно вказував Т. Хенінг-Турау у праці,

„якщо  клієнт  у  значній  мірі  користується  сервісом  продавця  і  ріст  своєї

компетенції він відносить на його рахунок, тоді покращуються його судження про

якість товару та якість відносин із продавцем” [251].

Споживча компетенція включає три основних складові:

1.  Інформаційну,  яка  є  першим  ступенем  до  оволодіння  споживчої

компетенції  та  передбачає  здатність  споживача  за  допомогою  інформаційних

технологій знайти необхідну інформацію про товар. 

2.  Комунікативну,  під  якою  розуміємо  здатність  споживача  до  діалогу,

розкриває вміння споживача чітко характеризувати свою потребу в конкретному

товарі,  грамотно  ставити  питання  консультантам  щодо  якісних  характеристик

товару та правильної його експлуатації. 

3.  Експлуатаційну,  що буде  сформована  за  умов,  коли  споживач знає,  як

отримати  максимальну  вигоду  з  обраного  товару,  раціонально  використовуючи

функціональні можливості саме цієї товарної пропозиції [272]. 

У  Концепції  споживчої  освіти  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів

передбачено  впровадження  споживчих  знань  до  навчального  процесу,  а  також

формування загальнопредметних компетентностей. Ці компетентності містять такі

вміння  й  здатності:  поінформованість,  правову  та  споживчу  грамотність,

раціональність, активність, комунікативність [81].

Із  погляду  технології,  нашу  увагу  заслуговують  такі  компетентності,  як:

поінформованість і раціональність. Так, поінформованість передбачає  здатність

отримати  та  оцінити необхідну,  доступну,  достовірну  та  своєчасну  інформацію

щодо товарів та послуг для забезпечення свідомого компетентного раціонального
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вибору; уміння аналізувати інформацію від виробника через найпоширеніші знаки

маркування;  здатність  отримувати інформацію щодо дистанційного придбання

товарів.  Раціональність  пов’язана  з  умінням  оцінювати  якісні  та  кількісні

показники  товарів  і  послуг  для  максимального  задоволення  своїх  потреб;

здатністю  визначати  альтернативну  вартість  власного  вибору  щодо

збалансованого  споживання,  яке  містить  задоволення  потреб  у  товарах  та

послугах, а це неможливо зробити без знань про матеріали товарів і послуг, про

технологію виготовлення виробів, про споживчі властивості товарів тощо.

Головне  місце  в  підготовці  вчителя  технологій  до  формування  культури

споживання в учнів слід відвести підготовці, яка безпосередньо наближала б його

до системи споживання товарів і послуг, що дозволяло б розширити діапазон його

професійного  інтересу,  уможливити  усвідомлене  проведення  та  перевірки

новаторських  пропозицій,  сприяло  б  внутрішньому  перетворенню  системи

навчання і виховання, постійному її самовдосконаленню й розвитку.

В  основі  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури  споживання  в  учнів  є  озброєння  його  системою  знань  спеціальних

дисциплін,  що  ґрунтуються  на  знаннях  фундаментальних  предметів  і  створює

цілісну систему знань і вмінь про споживання товарів і послуг.

Метою наскрізної споживчої освіти є прищеплення з дитинства споживчої

культури  і,  подорослішавши,  у  студентів  виробилися  б  навички  розумної

споживчої  поведінки,  накопичилися  знання  про  споживання  й  захист  своїх

споживчих  прав,  розуміння  принципів  раціональної  споживчої  поведінки  й

чесного ведення бізнесу.

Із метою усвідомлення майбутніми вчителя технологій сучасних підходів до

поняття споживчої освіти звернено їх увагу до потрактовки терміну, що сьогодні

виник внаслідок потреб ринку товарів і послуг, а саме до поняття „консюмеризм”.

Під  терміном  „консюмеризм”  (конс’юмеризм,  консумеризм)  розуміють

організований  рух  за  розширення  прав  та  впливу  споживачів,  покупців  щодо

продавців та виробників товарів, створення спілок споживачів [264].
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Консюмеризм  (від  англ.  соnsumer  –  споживач)  –  усесвітній  рух

громадськості й державних органів на підтримку прав та можливостей споживачів

у  їхніх  відносинах  із  виробниками  та  постачальниками  товарів,  робіт,  послуг.

Захист споживчих прав – це складова захисту прав людини [135]. У державах із

розвиненою  економікою  споживач  здійснює  керівну  функцію  на  споживчому

ринку.  А це  можливо лише за  активної  життєвої  позиції  кожного громадянина

країни та підтримки з боку держави.

Цей термін нерідко трапляється під час навчання молоді у сфері споживчої

освіти,  та  більше  характеризує  саме  ставлення,  вплив  споживачів  на  якість

спожитих благ. Важливим є те, що досить численні у світі спілки споживачів, що є

на  сьогодні,  керуються  загальними  принципами  у  своєму  баченні  відносин

споживач-надавач  благ  (товарів,  послуг  тощо).  Так,  наприклад,  Енциклопедія

підприємця  (С. Синельников) подає такі основні принципи руху спілок

споживачів [3]:

 право покупців не купувати товар, що пропонується для продажу; 
 розраховувати на безпеку використання товару; 
 вимагати гарантію необхідної якості купленого товару. 

А. Крупник відмічає,  що пріоритети  політики консюмеризму полягають у

задоволенні основних потреб людей, зокрема справедливому розподілу природних

ресурсів між світовим населенням, доступі громадськості до інформації та участі

у процесі ухвалення рішень, зменшенні цін на продукцію до прийнятного рівня,

формуванні соціально-відповідального бізнесу,  виробленні загальноєвропейської

та світової стратегії енергозбереження тощо [127].

Отже, консюмеризм повинен враховувати як права товаровиробників, так і

права  споживачів.  Ю. Потай  акцентує увагу  на  таких  правах  товаровиробників

[192, c. 190-191]:

 право випускати будь-який товар будь-якого розміру та виду за умови, що

він не загрожує здоров’ю та безпеці споживача; якщо така загроза є, маркувати

товар відповідними застереженнями та забезпечувати спеціальними інструкціями;
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 право  призначати  будь-яку  ціну  на  товар  за  умови,  що  цим  не

обмежуються права жодної з категорій покупців;

 право витрачати будь-які суми на просування своїх товарів при відмові від

методів недобросовісної конкуренції;

 право використовувати будь-яку форму інформування покупців про товар

за умови, що інформація відповідає дійсності та не вводить покупця в оману щодо

походження товару чи його призначення;

 право застосовувати будь-які методи стимулювання продажу за умови, що

ці методи не будуть нечесними чи не будуть вводити в оману.

До традиційних прав споживачів (покупців) відносять:

 право не купувати запропонований на продаж товар;

 право на безпечність товару;

 право на відповідність товару розповсюдженій про нього інформації.

Порівнюючи права виробників та покупців, простежуємо, ніби баланс прав

порушується  на  користь  виробників.  Представники рухів  на  захист  споживачів

пропонують доповнити названі права споживачів ще такими:

 право на інформацію про найважливіші характеристики товару;

 право на захист від сумнівних товарів та методів продажу;

 право впливати на товари та методи продажу з метою поліпшення якості

життя [269].

Консюмеризм  породжує  відносини  між  споживачами  та  виробниками  й

продавцями товарів (послуг), між державою та представниками підприємницької

діяльності, між споживачами та органами із захисту їх прав, між державними та

недержавними організаціями, що діють в інтересах споживачів [81, с.154-159].

Н. Дочинець  наголошує,  що  елементами  системи  консюмеризму  є

[81, с. 154-159]: 

 інституційна  –  підсистема,  що  визначає  суб’єктний  склад  та

організаційну структуру консюмеризму; 
 нормативна – сукупність правових норм, що регулюють сферу захисту

прав споживачів; 
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 ідеологічна – споживча ідеологія, свідомість, культура, довіра, погляди,

традиції споживання та неписані правила поведінки, що склалися в суспільстві; 
 комунікативна  –  сукупність  інтегративних  зв’язків  між  елементами

системи консюмеризму. 
Отже, у сучасному суспільстві консюмеризм виконує функцію забезпечення

споживачам свободи вибору, захисну, інформаційну, просвітницьку та регулюючу

функції,  виявляючись  у  виробничій  сфері,  торгівлі,  сферах  послуг,  реклами  й

навіть у політиці. 

Вочевидь, під час підготовки майбутніх учителів технологій до формування

культури споживання в учнів необхідно звернути увагу студентів на таке поняття

як потреба.  Кожній людині  для підтримання нормальних умов життєдіяльності

потрібні певні матеріальні та нематеріальні блага – це їжа, одяг, житло, побутові

речі, різні послуги. Необхідність у чомусь, бажання мати щось – це і є потреби.

Потреби в цілому – це необхідність для людини таких умов, що забезпечують її

існування  й самозабезпечення.  Потреба  в  найбільш  загальному  вигляді  є

усвідомленою людиною необхідністю в певних духовних, матеріальних благах та

послугах,  які  б  задовольняли  її  прагнення. Тому  потреба  стає  поштовхом  до

активності,  що спрямована  на  усунення  невідповідності,  яка  виникла.  Людина

знаходить  реальні  можливості  задовольнити  потреби,  а  за  відсутності  таких

можливостей  –  пригнічує  чи  замінює цю потребу  іншою,  найближчою до  неї.

Залежно від цього потреби можуть бути:

 матеріальні:  в  їжі,  одязі,  предметах  побуту,  житлі  (вони  вважаються

базовими);

 духовні:  в  освіті,  у  підвищенні  кваліфікації,  у  художній  творчості,  у

розвитку науки та мистецтва;

 соціальні:  у  медичному обслуговуванні,  у  вихованні дітей,  у  вільному

часі, у гідних умовах праці й навчання.

Жодна діяльність, зокрема й виробництво, не почнеться, якщо до того немає

внутрішніх  об’єктивних  передумов.  Такими  передумовами,  внутрішніми

збудниками  постають  потреби.  До  духовних  потреб  відносять:  пізнавальні,
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естетичні та моральні. Виникнення пізнавальних потреб пов'язано з необхідністю

одержувати  об'єктивну  інформацію  про  довкілля.  Людина  живе  у  світі,  що

постійно  розширюється,  а  тому  й  постійно  зустрічається  зі  становищем

невизначеності,  що  нестерпно  для  неї.  Людина  має  потребу  в  прогнозуванні

майбутнього, для чого їй необхідні знання. Разом із розширенням людського світу

розширюється  й  сукупність  знань  людини,  що  має  системність.  Пізнання

поступово  перетворюється  на  самостійну  форму  діяльності  й  свідомості,

починають  розвиватись  пізнавальні  потреби,  дедалі  більше  людина  прагне

здобути духовність.

Є  безліч  версій  на  тему  потреб  людини,  але  розглядаючи  їх,  із  погляду

філософій,  найбільшу  популярність  і  майже  безперечну  повагу  знайшов

А. Маслоу, який виходив із визнання наявності в людини безлічі різних потреб.

Спираючись на це, він розподілив їх на п’ять основних категорій:

1. Фізіологічні потреби.

2. Мотиви безпеки.

3. Соціальні мотиви.

4. Мотиви самоповаги.

5. Мотиви самореалізації.

Отже,  звернемося  до  категорії  людських  потреб  А. Маслоу  як  найбільш

близької  до  реальності.  Фізіологічні потреби  –  перша  категорія,  яку  ми

розглянемо. Чи не викличе заперечень фраза про те, що найважливіше для людини

є  задоволення  його природних інстинктів,  бо  без  їжі  та  води,  теплого одягу  в

холодний час,  особистість,  яка не  має інших потреб,  припиняє своє існування.

Саме тому автор ставить ці потреби в основі піраміди [151, с. 378].

Якщо  люди  задоволені,  виникає  інша  потреба  в  захищеності  й  безпеці.

Після  задоволення  фізіологічних потреб,  вияви надлишків,  людина усвідомлює

необхідність захистити нажите майно, вона потребує гарантії  власної безпеки і

свободи [151, с. 379]. 

Після  задоволення  цих  потреб  у  людини  виникає  необхідність  в її

належності  до  соціальної  групи.  Але  з  того  моменту,  як  людина  починає
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розмірковувати, вона починає зіставляти себе з іншими людьми, схожими чи не

схожими на  неї,  тому  виникає  належність  до  визначення  людини в  соціальній

групі. Визначившись із соціальними групами, звернемося до четвертої сходинки.

Потреба в повазі  й  визнанні. Людині  мало гарантії,  що потреби в  їжі  та

питній  воді  будуть  задоволені,  їй  просто  необхідно  відчувати  себе  потрібною,

корисною, отримувати підтвердження своїм рішенням і словам. У цьому й полягає

потреба в повазі й визнанні. Без неї ми могли б припинити задовольняти потреби

першої необхідності [151, с. 381].

Потреба в самовираженні. Найвищий рівень мотивації, який виражається в

потребі  саморозвитку,  реалізації  потенційних  можливостей  та  здібностей,  в

осмисленні й розвитку власного „Я”. Вершина піраміди об’єднує всі інші потреби

й  бажання  сучасної  людини,  тут  любов  і  творчість,  релігія  і  моральні  норми,

мораль і право. Усе в потребі самовираження.

Іншу  класифікацію  пропонував  Ф. Достоєвський,  він  виділяв  три

найнеобхідних категорії потреб людини [80, с. 127]:

1) потреби в матеріальних благах, необхідні для підтримки життя;

2) потреби пізнання;

3) потреби всесвітнього об’єднання людей.

На перше місце він висунув матеріальні потреби, необхідні для підтримки

життя. Ф. Достоєвський цілком усвідомлював ту роль, яку відіграють ці блага в

житті людини й тому наголошував, що багато з них змушені поступитися деякими

прагненнями  в  ім’я  задоволення  своїх  матеріальних  потреб:  „Нагодуй,  тоді  й

запитуй з них чесноти!” Потреба пізнання – друга фундаментальна потреба,  за

Ф. Достоєвським:  „Бо таємниця людського буття не в тому, щоб тільки жити, а в

тому, для чого жити”. Потреба всесвітнього з’єднання є третьою та останньою для

людей,  на  його  думку:  „Завжди  людство  прагнуло  влаштуватися  неодмінно

всесвітньо” [80, с. 139]. 

За часів життя Ф. Достоєвського наука пішла далеко вперед. Зараз ми знаємо

набагато  більше  про  найскладніші  взаємовідносини  між  матеріальними  та

духовними потребами окремої людини й суспільства в цілому.
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Ще один варіант потреб склав Г. Гегель:  фізичні  потреби;  потреби права,

законів; релігійні потреби; потреби пізнання. Дослідник писав: „Оглядаючи весь

зміст  нашого  людського  існування,  ми  вже  в  нашій  повсякденній  свідомості

знаходимо найбільше розмаїття інтересів і їх задоволення. Ми знаходимо значну

систему  фізичних  потреб,  на  задоволення  яких  працює  велика  й  розгалужена

мережа промислових підприємств, торгівля, судноплавство й технічні мистецтва.

Вище  цієї  системи  потреб  ми  знаходимо  світ  права,  законів,  життя  в  сім’ї,

відокремлення  станів,  усю  багато сутнісну  частину  держави.  Нарешті,  ми

знаходимо нескінченно спеціалізовану  й  складну діяльність,  що відбувається  в

науці, сукупність знань і знань, що охоплює все існуюче” [57, с. 202].

Усі три класифікації схожі між собою одним: автори розуміли, що основним

чинником є фізіологічні потреби, тобто потреба в їжі, сні, відпочинку. Складно з

цим не погодитися. Тільки після задоволення фізіологічних потреб відчувається

необхідність в інших речах. Далі Г. Гегель [57], Ф. Достоєвський [80] та А. Маслоу

[151] розходилися не лише в розподілі потреб з категоріями, а в їх ієрархії. Але

важлива не класифікація потреб в теорії, а застосування її на практиці в процесі

формування культури споживання в учнів та підготовці майбутніх педагогів до

здійснення цього процесу. 

На думку О. Лихолат, результатом упровадження споживчої освіти до циклу

підготовки  вчителя  технологій  має  стати:  уміння  майбутніх  учителів

орієнтуватися  на  ринку  товарів  і  послуг,  свідоме  споживання  товарів  і  послуг,

здатність  знаходити  інформацію споживчого  характеру,  компетентність  у  сфері

реалізації  своїх  споживчих  прав  [142,  с.  121].  Отже,  у  майбутнього  вчителя

технологій має бути сформована раціональна економічна поведінка, раціональне

мислення, що адаптоване до реального життя. Крім того, учитель повинен донести

набуту  інформацію  до  школярів  за  допомогою  різноманітних  методичних

прийомів і правил. 

П. Дмитренко  наголошує,  що  майбутні  учителі  технологій  потребують

методичної підготовки для формування у школярів творчого ставлення до праці

[77, с. 101]. Встановлено, що студенти мають бути обізнані з методикою залучення



38

учнів до формування культури споживання.  Це можливо, по-перше, за рахунок

варіативної  складової  навчального  плану  загальноосвітньої  підготовки,  тобто

через  уведення  спецкурсу  „Основи  споживчих  знань”;  по-друге,  за  рахунок

варіативної складової навчальної програми трудового навчання та технології; по-

третє,  за  рахунок  позакласної  та  позашкільної  роботи  з  учнівською  молоддю,

зокрема за допомогою системи виховних заходів, роботи спеціалізованих гуртків.

Споживчі  знання  сприяють  створенню  умов  для  самоствердження  та

самореалізації  особистості  упродовж  життя,  стаючи  першою  сходинкою

своєчасного й правильного реагування на виклики часу. Споживчі знання мають

свою структуру. До комплексу споживчих знань, на думку О. Лихолат,  залучено

такі компоненти:

 соціально-структурна  складова  –  здатність  особи  приймати  свідомі

рішення  під  час  вибору  та  придбання  товарів  і  послуг  з  урахуванням  власної

системи цінностей;
 інформаційно-пошукова  складова  –  здатність  знаходити  й  аналізувати

інформацію  для  споживачів  за  допомогою  джерел  інформації,  включаючи

консультантів магазинів,  Інтернет-ресурсів,  періодичних видань, спеціалізованої

літератури тощо;
 економічна складова – здатність пояснювати основні економічні поняття,

що мають відношення до споживчої поведінки;
 товарознавча  складова  –  здатність  оцінювати  корисність  товарів,

кількість та якість альтернативних варіантів вибору;
 еколого-валеологічна  складова  –  здатність  оцінювати  екологічні

характеристики товарів і послуг, зберігати здоров’я під час споживання товарів і

послуг;
 юридично-правова складова – здатність грамотно себе поводити в різних

ринкових ситуаціях; розуміти права та обов’язки споживачів та наявну в Україні

систему захисту прав споживачів; відстоювати власні споживчі права [142, с. 122].
Отже,  на  основі  аналізу  досліджень  учених  визначено,  що,  у  широкому

значенні, культура є сукупністю видів, способів і результатів духовно-осмисленої

та  творчо-перетворювальної  діяльності  людини  й  соціуму.  Вона  постає

невід’ємним компонентом та умовою людського буття. У вузькому сенсі, культура,
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з одного боку, визначається вченими як специфічна сфера людського буття – сфера

його дійсного самоствердження та самосвідомості, з іншого боку, – як особливий

вид  діяльності,  відмінної  від  матеріального  виробництва.  Культура  тут  постає

сферою, у якій виробляються духовні цінності й у якій вони реалізуються, тобто

соціально-організованою формою духовного виробництва.
У результаті проведеного контент-аналізу визначено основні ознаки поняття

„споживання”.  Аналіз  філософських,  соціологічних,  психолого-педагогічних

досліджень дозволив зробити висновок про те, що споживання характеризується

масовим використанням матеріальних благ  і  формуванням відповідної  системи

цінностей  та  настанов.  Споживання  –  це  здатність  товару  чи  послуги

задовольняти потребу. Потребу розглядаємо як об’єктивну необхідність окремої

людини,  сім’ї,  колективу,  суспільства,  держави  в  життєвих  благах,  послугах,

духовних і культурних цінностях. 
Визначено,  що культура споживання є  динамічним процесом,  розвиток її

здійснюється  на  базі  задоволення  потреб  у  професійній  діяльності,  культурі,

цінностях.  Культура  споживання  містить  набори  зразків  споживання,  виборів,

цінностей і смаків, які допомагають людині орієнтуватися в соціальному просторі.
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1.2 Сутність,  структура  та  зміст  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій у педагогічному виші

Реформування  системи  освіти  України,  що  відбувається  внаслідок

соціальних  перетворень  та  інтеграційних  процесів,  зумовлює  необхідність  її

вдосконалення,  наближення  до  рівнів  світових  освітніх  стандартів.  Зростає

потреба у висококваліфікованих спеціалістах, здатних до конкурентної боротьби

та мобільності на ринку праці. Це зумовлює розробку нових підходів до змісту

підготовки майбутніх учителів технологічної освіти.

Аналіз  літератури  дозволяє  стверджувати,  що  педагогів  глибоко  цікавила

проблема  особистості  вчителя,  його  підготовки  до  професійної  діяльності.  На

сучасному етапі професійна підготовка у вищих навчальних закладах освіти не

заперечує прогресивних ідей минулого, але вимагає переосмислення і  творчого

розвитку всіх цінних здобутків щодо проблеми підготовки вчительських кадрів.

Теоретичні  підходи  підготовки  педагогічних  кадрів  закладено  в  працях

Ю. Бабанського [9], А. Макаренко [147], В. Сухомлинського [234], К. Ушинського

[243] та ін. Питання професійного становлення педагога розглядали О. Абдулліна

[1], Л. Григоренко [66], К. Дурай-Новакова [83], Л. Кондрашова [121], Н. Кузьміна

[129] та ін. 

Так, А. Макаренко висував серйозні вимоги до підготовки вчителів, здатних

творчо працювати на ниві просвітительства,  вважаючи головним у професійній

діяльності знання вихователем своєї справи, володіння педагогічними уміннями,

педагогічною технікою [147].

Видатний педагог розкрив цілісну систему педагогічної освіти, сутність якої

полягає  в  необхідності  організовувати  підготовку  вчителів  у  педагогічних

інститутах так, щоб давати їм широку освіту незалежно від обраного профілю. Він

також зазначав,  що рівень цієї  підготовки повинен відповідати  «духові  часу» і

спиратися на досягнення науки, техніки, культури. Він був глибоко переконаний у

тому, що випускники педагогічного інституту повинні бути культурними людьми в

усіх відношеннях, чемними, знайомими з літературою та мистецтвом [125].
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В. Сухомлинський  вбачав  результат  підготовки  до  учительської  професії

„людинознавства” в  „знаннях,  уміннях,  доведених  до  ступеня  майстерності,

піднесених до рівня мистецтва” [234].

Дослідження  питань  професійної  підготовки  майбутніх  учителів

здійснювалися за такими напрямками: фундаментальні положення з гуманізації та

гуманітаризації  освіти  та  виховання  (Г. Балл  [11],  С. Гончаренко  [62],

М. Євтух [86],  В. Луговий  [145]  та  ін.);  концептуальні  засади  педагогіки  вищої

школи (О. Абдулліна [1], І. Бех [16], А. Глузман [61], О. Дубасенюк [238], І. Зязюн

[177], А. Кузьмінський [130], О. Пєхота [183] та ін.);  наукові теорії  професійної

готовності  вчителя  (К. Дурай-Новакова  [83],  Л. Кондрашова  [237],  А. Ліненко

[143], О. Молчанюк [156], Л. Савченко [207], М. Сластьонін [215] та ін.).

Фундаментальні положення та практичні рекомендації з питань трудового

навчання  та  технологічної  освіти  розкрито  в  працях  Н. Борисенко  [25],

А. Грітченко  [67],  П. Дмитренко  [77],  О. Коберника  [112],  Ю. Кулінки  [133],

Г. Левченка  [138],  В. Сидоренка  [212],  В. Стешенка  [231],  С. Ткачука  [240],

Д. Тхоржевського  [2]  та  ін.  Водночас  проблему  професійної  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  ще  остаточно  не  розкрито.  Вона  залишається

актуальною як для педагогічної теорії, так і практики. 

У  педагогічних  дослідженнях  є  різні  підходи  до  визначення  поняття

„підготовка”. Так, деякі вчені поняття „підготовка” ототожнювали з готовністю до

професійної  діяльності  (Н. Костіна  [124]),  інші  дослідники  вважали,  що

підготовка  включає  формування  готовності  майбутніх  учителів  до  професійної

діяльності (Л. Савченко [207], Г. Троцко [242]).

Зазначимо,  що  в  деяких  працях  увагу  акцентовано  на  змісті,  формах  і

методах професійної  підготовки,  а  результат подано як перелік знань,  умінь та

навичок,  якими  повинен  оволодіти  майбутній  фахівець  (Н. Кузьміна  [129]).  В

інших дослідженнях об’єктом є процес формування професійних якостей учителя,

шляхи  становлення  його  педагогічних  здібностей  та  майстерності

(Л. Кондрашова [122],  В. Сластьонін  [215]),  а  результатом  –  сукупність
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професійних  особистісних  якостей,  що  забезпечують  результативність

педагогічної діяльності.

У сучасній психолого-педагогічній літературі з проблем підготовки вчителя

до професійної діяльності вжито поняття „професійна підготовка”, „готовність до

дії”,  „підготовленість  до  діяльності”,  „готовність  до  діяльності”,  „психологічна

готовність”,  „готовність  до  професійної  діяльності”.  Кожне  поняття  несе  своє

смислове навантаження, хоча вони й мають спільні риси.

Під готовністю до дії  розуміють стан мобілізації  всіх  психофізіологічних

систем людини, що забезпечують ефективне виконання певних дій [28, с. 18].

Під професійною готовністю людини розуміють ті  якості,  що визначають

сукупність  спеціальних  знань,  умінь,  навичок,  обумовлюють  її  здатність

виконувати певну діяльність з тією чи тією мірою якості [195, с. 28].

Визначення готовності до професійної діяльності надала Л. Григоренко. На

думку автора,  професійна готовність – це  „сукупність  професійно-педагогічних

знань, умінь, навичок та особистісних якостей, що забезпечують результативність

роботи шкільного вчителя” [66, с. 41]. Проте автор не визначив, які саме якості,

знання,  уміння,  навички,  що  входять  до  структури  готовності,  не  виділено

ставлення до педагогічної діяльності. 

Погоджуємось із визначенням професійно-педагогічної підготовки вчителя,

яке надали О. Пєхота [183] та А. Старєва [225].  На думку авторів,  професійно-

педагогічна  підготовка  вчителів  –  це  „об’єктивно  існуючий  процес  навчання

(викладання  й  учіння),  засвоєння  майбутнім  педагогом  професійних

загальнопедагогічних  і  методичних  знань,  вироблення  відповідних  умінь  і

навичок студента у процесі  педагогічної  практики; формування в нього потреб

самоосвіти,  самовдосконалення  й  самореалізації;  досягнення  з  цією  метою

єдності  педагогічної  теорії  та  практики,  фундаментальності  та  мобільності,

науковості й культуро відповідності професійних знань” [183, с. 17].

Процес  формування  особистості  фахівця,  як  стверджував  Р. Хмелюк,

продовжується у вищій школі,  але окрім загальних завдань навчально-виховної

діяльності,  повинні  розв’язуватися  й  завдання  професійної  спрямованості.  У
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вищій школі освіта є і процесом, і результатом засвоєння систематизованих знань і

способів пізнавальної діяльності [176, с. 93].

Заслуговує на увагу дослідження А. Ліненко, в якому простежено історію

поняття  „готовності”, ґрунтовно проаналізовано сучасні дослідження з означеної

проблеми. Готовність розглянуто як цілісне утворення, що характеризує емотивно-

когнітивну  й  вольову  змобілізованість  суб’єкта  в  момент  його  включення  в

діяльність певної спрямованості [143].

Автор вказував на етапність у формуванні готовності майбутніх учителів до

професійної  діяльності:  І  –  довузівська  підготовка  (педагогічні  класи,

профорієнтаційна  робота  у  школі);  ІІ  –  основний  етап,  навчання  у  вищому

навчальному  закладі;  ІІІ  –  професійна  адаптація  випускників  педагогічних

закладів.

У низці досліджень (Б. Андрієвський [4], О. Березюк [12], Н. Борисенко [25]

та  ін.)  запропоновано  розгляд  структури  професійно-педагогічної  підготовки

майбутніх  фахівців  як  цілісного  утворення  особистості,  що  включає  три

компоненти: мотиваційний, оцінний, операційний.

Питання  цілісності  підготовки  вчителя  порушила  у  своєму  дослідженні

З. Курлянд  [176].  Цілісність  підготовки  вчителя  передбачає  таку  організацію

навчально-вихованого  процесу,  за  якої  стимулюється  активний  стан  усіх

структурних компонентів особистості майбутнього вчителя у їх єдності. Це стає

можливим,  якщо  навчальний  процес,  спрямований  на  підготовку  майбутніх

учителів,  включає  студентів  у  різноманітні  види  діяльності,  що  допомагають

засвоїти не лише необхідні знання фахових дисциплін, а й розвивають педагогічні

здібності і вміння, творчий потенціал, формують навички управління психічними

станами.

Поняття  „практична  підготовка” майбутніх  учителів  розкривається  у

дослідженні С. Сисоєвої. В обґрунтуванні структури змісту підготовки вчителя до

педагогічної творчості автор виділив такі компоненти:

 за видом організації руху змісту – аудиторний і позаудиторний;
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 за  компонентним  складом  змісту  –  теоретичний,  емпіричний,

практичний;
 за  способом  навчально-пізнавальної  діяльності  –  репродуктивний  і

науково-дослідницький.

Практичний  компонент  змісту,  на  думку  автора,  передбачає  оволодіння

умінням організації навчально-виховного процесу [213, с. 70-71].

К. Дурай-Новакова  розглянула  професійну  готовність  до  педагогічної

діяльності  як результат підготовки у ВНЗ і  зазначила,  що до її  складу входять

позитивне ставлення студентів до майбутньої професії, стійкі мотиви діяльності,

сукупність  професійно  важливих знань,  умінь  і  навичок  та  їх  застосування  на

практиці, професійно необхідні якості особистості [83].

В. Сластьонін, розглядаючи професійну готовність як наявність у суб’єкта

образу структури певної дії та постійної спрямованості свідомості на її виконання,

вирізнив мотиваційно-ціннісний (особистісний) та виконавський (процесуальний)

компоненти.  Дійсно  мотиваційно-ціннісне  ставлення  до  педагогічної  професії

посідає в структурі особистості центральне місце, адже позитивне ставлення до

обраної  діяльності  слугує  тим  стрижнем,  навколо  якого  конструюються  всі

основні  якості  й  властивості  особистості  вчителя-фахівця.  Процесуальний

компонент готовності включає в себе вміння вчителя обґрунтовано визначити й

доцільно застосувати  найбільш ефективні  в  конкретних педагогічних  ситуаціях

методи [215].

Узагальнюючи, зазначимо, що у структурі професійної підготовки до певних

видів  педагогічної  діяльності  більшість  учених,  окрім  мотиваційного  (мотиви,

інтереси,  ціннісні  орієнтації),  виокремили  змістовий  (знання)  та  операційний

(уміння) компоненти.

На  основі  аналізу  праць  учених  визначимо  складові  змісту  професійної

підготовки та її мету. Складовими професійної підготовки є:

 психолого-педагогічна підготовка (Н. Кузьміна [129]);
 взаємозв’язок  теоретичної  підготовки  та  педагогічної  практики

(О. Абдулліна [1], Л. Кондрашова [121]), професійна освіта (В. Сластьонін [215]);
 професійно корисні види діяльності (С. Вершловський [166]).



45

Основною  метою  професійної  підготовки  вчителя  є  формування

професійно-педагогічної  спрямованості  студента  та  його  готовності  до

педагогічної діяльності в сучасній загальноосвітній школі. Результатом підготовки

має стати усвідомлення студентом суті своєї професії як діяльності, спрямованої

на цілісний розвиток кожного учня школи. Отже, професійна підготовка є засобом

готовності  до  професійної  педагогічної  діяльності.  Готовність  є  результатом  і

показником якості  підготовки й реалізується та перевіряється в діяльності.  Так

само, діяльність є метою підготовки й водночас виконує функції її регулювання й

корекції.

Сучасники  все  більше  уваги  приділяють  підготовці  майбутнього  вчителя

технологій  до  професійної  діяльності.  Це  пов’язано,  передусім,  з  оновленням

змісту трудового навчання сучасної школи. У 2004 році було прийнято Державний

стандарт базової і повної середньої освіти, а з 2005 року учні п’ятих класів шкіл

України розпочали працювати за новими програмами й підручниками, в основу

яких було покладено проектно-технологічну діяльність, що вимагала від учителя

трудового навчання кардинально нового підходу під час підготовки та проведенні

уроків. Сучасний період професійної підготовки майбутнього вчителя технологій

передбачає  підготовку  студентів  відповідно  до  мети  й  змісту  Державного

стандарту  базової  та  повної  освіти  для  освітньої  галузі  „Технологія”  й

запровадженням у загальноосвітніх школах профільного навчання, одним з яких є

технологічний профіль.

Серед публікацій, присвячених підготовці вчителів технологій, відзначимо

праці  О. Коберника  [111],  Д. Лазаренка  [137],  Л. Оршанського  [171],

В. Сидоренка [212], В. Стешенка [227], С. Ткачука [240], Д. Тхоржевського [2] та

ін. 

Д. Тхоржевський,  розглядаючи  підготовку  вчителя  трудового  навчання,

звертав  увагу  на  особливість  цієї  професії,  наголошував  на  тому,  що  вчитель

працює з  дітьми різного  віку  й  має  враховувати  їх  вікові  особливості.  учений

вважав учителя трудового навчання організатором навчально-виховного процесу.

При цьому виховний вплив, на його думку, учитель здійснює як під час навчання,
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так і в процесі спілкування за межами класу. Д. Тхоржевський у працях указував

на те, що вчитель підготовлює навчальний процес, визначає мету кожного заняття,

його структуру та організацію, організовує й безпосередньо здійснює навчальний

процес, керує трудовою діяльністю, формуванням трудових умінь і навичок учнів.

Учений звертав увагу на те,  що вчитель трудового навчання повинен привчати

учнів до самостійності, планування праці, здійснення самоконтролю [2].

Д. Тхоржевський  розглядав  професійну  діяльність  учителя  трудового

навчання з  позицій системного підходу.  На його думку,  ця  діяльність включає:

навчальну, методичну, виховну та педагогічну дослідницьку роботи.

Для кваліфікованого виконання своїх обов’язків, на думку вченого, учитель

трудового навчання повинен мати педагогічну і спеціальну підготовку. Спеціальну

підготовку  вчителя  Д. Тхоржевський  визначав  з  огляду  на  специфічність  його

діяльності.  Він обґрунтовував, що спеціальна підготовка вчителя праці включає

загальнонаукову, загальнотехнічну, теоретичну та практичну складову [2].

На  думку  Л. Оршанського,  підготовка  вчителів  трудового  навчання

ґрунтується  на  концепції  технологічної  освіти  школярів,  у  межах  якої  трудове

навчання  є  рівноправним  загальноосвітнім  предметом  та  може  забезпечувати

допрофесійне  навчання  учнів  [171,  с.  36].  Розглядаючи  особливості  художньо-

трудової підготовки студентів, дослідник визначав її як „процес, що ґрунтується

на гуманітарній, психолого-педагогічній, мистецтвознавчій і технологічній освіті,

забезпечує майбутньому вчителю трудового навчання не лише відповідний обсяг

професійних знань і  вмінь,  а  й мистецьку та технічну освіченість,  що створює

умови  для  творчого  розвитку  та  формування  національної  самосвідомості,

підвищує його конкурентоспроможність у соціальній і виробничій сферах” [144, с.

37].

У дослідженні професійної готовності майбутніх учителів до навчання учнів

народним  художнім  ремеслам,  проведеному  С. Ткачуком,  визначено  змістові

дидактичні  умови  формування  досліджуваної  якості:  відбір  і  систематизація

навчального  матеріалу,  створення  предметно-розвивального  середовища,

мотиваційно-процесуальне  забезпечення,  розумові  процеси,  пов’язані  з
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мисленням  [239,  с.  57-59].  Підсумовуючи,  зауважимо,  що  зміст  професійної

підготовки  автор  визначив  через  спрямованість  особистості,  її  досвід  і

сформованість психологічних процесів.

Освітньо-професійну  підготовку  майбутнього  вчителя  в  дослідженнях

В. Cтешенка  представлено  у  вигляді  інформаційного  поля  про  складові

педагогічної  діяльності  педагога,  що  визначається  як  освітній  простір.  Цей

освітній  простір  розглянуто  як  зміст  освіти,  відображений  в  освітньо-

кваліфікаційних  характеристиках,  освітньо-професійних  програмах,  навчальних

планах  та  навчальних  програмах  підготовки  фахівця.  Носіями  інформації  в

освітньому просторі  автор  визначив  навчальні  дисципліни,  їх  компоненти,  між

якими  є  міжпредметна  взаємодія  за  змістовими  лініями  освітньо-професійної

підготовки. Їх визначення та забезпечення відповідних умов здійснення має, на

думку В. Стешенка, суттєвий вплив на оптимізацію змісту освітньо-професійної

підготовки фахівця, бо вони пронизують весь термін навчання та спрямовані на

оволодіння  майбутнім  фахівцем  певними  видами  (способами)  професійної

діяльності. У застосуванні інформаційного підходу під час конструювання змісту

освітньо-професійної  підготовки  вчителя  технологій  дослідник  підкреслив

важливість визначення в освітньому просторі об’єму, повноти, глибини та широти

знань про способи професійної діяльності педагога [228, с. 76].

В. Стешенко  наголосив,  що  необхідно  здійснювати  підготовку  такого

вчителя,  який  би  володів  ґрунтовними  основами  фахової  підготовки  за

різноманітними  профілями  трудового  навчання  в  старших  класах,  що  може

забезпечити його мобільність у процесі організації навчального процесу у школах

із  різноманітними  профілями  [231,  с.  9].  Отже,  фахова  підготовка  вчителя

трудового  навчання  повинна  мати  широкий  профіль,  що  передбачає  нову

орієнтацію у предметі професійної  діяльності  – системну, а також виховання в

нього політехнічного способу мислення.

Підтвердження думки про необхідність використання професійних функцій

для  формування  змісту  освіти  дає  й  діяльнісний  підхід,  який  широко

застосовується  у  сучасних  педагогічних  дослідженнях.  В. Стешенко  разом  з
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іншими вченими зазначив, що діяльнісний підхід вимагає заміни старої „школи

знань” на нову „школу вмінь”, а в навчальних програмах має бути відображено не

лише систему знань, а й зміст діяльності із її засвоєння, що й сприяє розвитку

творчого  мислення  та  формуванню  в  учнів  цілісного  уявлення  про  предмет

професійної діяльності [231, c. 13]. Науковець структуру професійно-педагогічної

діяльності вчителя трудового навчання розглядав у цілому як систему.

Однією з характерних рис сучасної трудової підготовки дослідник називав

орієнтацію навчального процесу на функціонування малих форм господарювання,

адже  їх  доступність  для  учнів  обумовлена  доступністю  технологій,  що

застосовуються,  та  близьким  розташуванням  від  школи,  тобто  промисловим

оточенням школи [230]. Як зазначав В. Стешенко, малі підприємства: 

1)  не  лише  відкривають  усім  членам  суспільства  простір  для  вияву

ініціативи,  підприємливості,  нового  ставлення  до  праці,  але  й  викликають

безробіття, створюють нову кон’юнктуру ринку праці;

2)  є  ніби  перспективною  моделлю  виробництва  суттєво  впливають  на

ефективне функціонування великих підприємств;

3)  відіграють  значну  роль  у  регулюванні  ринку  зайнятості  населення:

забезпечують  не  лише  підвищення  національного  виробництва,  збільшення

випуску  товарів  народного  споживання,  використання  місцевих  сировинних

ресурсів  та  швидке  освоєння  технічних  й  організаційних  нововведень,  але  й

розв’язують проблему зайнятості населення. 

Учені  зазначили,  що  визначальним  елементом,  який  допомагає  поєднати

професійну підготовку майбутнього вчителя технологій із різних предметів в один

творчий навчальний процес, у дослідженнях є проектно-технологічна діяльність

студентів  у  навчальному  процесі.  Зокрема,  Є. Мегем  [153]  вказував  на

недостатність  концентрації  зусиль  у  професійно-педагогічній  освіті  студентів

лише  на  здобутті  спеціальних  знань,  умінь  і  навичок  й  звпропонував  змінити

акценти  в  їх  розгляді  як  кінцевої  мети  на  надання  їм  ролі  самоорганізації

особистості. Така орієнтація на нові цінності потребує, на думку автора, перегляду

змісту проектно-технологічної  підготовки особистісно-орієнтованої  освіти через
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розкриття  способів  самоорганізації  учіння:  спрямованість  на  вдосконалення

пізнавальних,  практичних,  емоційних,  моральних,  вольових  здібностей  і  рис

характеру, осмислення отриманих знань і навчального процесу, що стає основою

побудови  власної  траєкторії  освіти.  Такий  підхід  також  розширює  зміст

професійної  підготовки  елементами  мотиваційної  спрямованості,  особистісним

досвідом і психологічними та психофізіологічними якостями.

Водночас,  учені  вказали  на  недостатність  володіння  учнями  знаннями,

уміннями й навичками. Зважаючи на те,  що суспільству необхідна людина, яка

вміє  працювати  на  результат,  здатна  до  певних соціально-значущих досягнень,

дослідники  визначили  особистісну  спрямованість  сьогодні  однієї  з  основних

тенденцій розвитку освіти й поставили завдання реалізації принципу активності в

навчанні:  створення  умов  для  виявлення  та  розвитку  здібностей  студентів,

розвиток навчально-пізнавальної активності й творчої самостійності. 

Комплексна організація діяльності студентів, за визначенням О. Абдулліної,

передбачає  поєднання  навчально-пізнавальної,  навчально-практичної  та

самостійної  практичної  діяльності.  Навчально-пізнавальну  діяльність  із

професійно-орієнтованих дисциплін доцільно розглядати як процес розв’язання

навчальних  завдань,  спрямованих  на  пізнання  закономірностей,  принципів,

способів організації професійної діяльності й оволодіння основами професійних

умінь.  Навчально-практична  діяльність  передбачає  розв’язання  практичних

завдань  із  професійно-орієнтованих  дисциплін,  що  потребують  застосування

теоретичних  знань  на  практиці.  Самостійна  практична  діяльність  включає

розв’язання практичних завдань з організації професійної діяльності на підставі

самостійного конструювання її змісту і способів, осмислення їх мети і принципів,

аналізу й оцінки її результатів [1, с. 88].

Професійна  підготовка  забезпечується  комплексною  організацією

навчального процесу з професійно-орієнтованих дисциплін, органічною єдністю

різних форм навчання, взаємозв’язком лекційних, лабораторно-практичних занять,

практикумів, поєднанням навчальних занять і навчально-виробничих практик. В

умовах  сучасного  реформування  вищої  школи  досягнення  ефективного
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розв’язання завдань на заняттях за рахунок скорочення кількості  часу потребує

встановлення  педагогічно  доцільного  співвідношення  різних  форм  навчальних

занять і видів робіт.

Н. Борисенко під професійною підготовкою майбутніх учителів технологій

розуміє деякий спеціально організований процес професійного розвитку фахівця,

що забезпечує набуття базових знань, умінь і навичок, практичного досвіду, норм

поведінки, які уможливлять можливість успішну роботу з певної професії, і його

результат – сформовану готовність до виконання майбутніх професійних завдань

[25, с. 297].

Цікавою  є  думка  А. Цини,  який,  обґрунтовуючи  стійкість  вияву

властивостей  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  із погляду

системного  аналізу,  відзначив,  що  кожну  з  властивостей  поняття  „підготовка”

може бути визначено, зважаючи на критерії стійкості її вияву. Зазначений критерій

розрізнення  властивостей  і  якостей  професійної  підготовки  відноситься  до

поняття „підготовка”, характеризує стійкість їх вияву і збігається з розрізненням

трьох загальних (родових) її структурних складових: змістового, процесуального

та  результативного  аспектів  [253,  с.  127].  Змістовий  аспект  пов’язаний  із

розробкою на підставі визначених Державними освітніми стандартами освітньо-

кваліфікаційних  характеристик,  освітньо-професійних  програм,  навчальних

планів, програм, підручників і навчальних посібників із професійно-орієнтованих

дисциплін.  Процесуальний  аспект  передбачає  оптимізацію  методів  й

організаційних форм навчання.  Результативний аспект характеризується певним

рівнем розвитку особистості вчителя, сформованістю її складових компонентів. 

П. Дмитренко, аналізуючи зміст професійної підготовки вчителів трудового

навчання, наголошує на таких її важливих аспектах: 

 підготовка до формування в учнів технічних понять;
 інтеграція змісту фахових дисциплін;
 формування практичних умінь і навичок з обробки матеріалів;
 здійснення трудового та економічного виховання на уроках трудового

навчання;
 формування в майбутніх учителів творчого ставлення до праці;
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 профорієнтаційна підготовка студентів;
 методична підготовка майбутніх  педагогів [77, с. 99].

Отже,  головними  чинниками  професійної  підготовки  сучасного  вчителя

технологій, що впливають на становлення його особистості, є осучаснення змісту,

форм і  методів  професійної  підготовки,  застосування  різноманітних технологій

навчання, особистісно зорієнтований характер підготовки.
Відомо,  що  підготовка  майбутнього  вчителя  технологій  як  обов’язковий

компонент  включає  потребу  фахівця  в  професійному  самовдосконаленні.  По-

справжньому  освічений  учитель  технологій  –  це  той,  хто  відчуває  потребу

постійно  поповнювати  свої  знання,  розвивати  свої  розумові  здібності,  вміє

всебічно  користуватися  своїми  інтелектуальними  й  творчими  можливостями,

професійними навичками. 
Узагальнюючи вимоги до особистості вчителя технологій, що забезпечують

його професійну підготовку, наука прагне об’єднати їх у більш узагальнені цілісні

властивості.  Насамперед  до  них  належить  професіоналізм  і  близьке  до  нього

поняття  „професійна  компетентність”,  що  відображає  єдність  теоретичної  й

практичної готовності майбутнього вчителя технологій до здійснення діяльності

та характеризує його професіоналізм.

Попри  те,  що  терміни  „компетенція”,  „компетентний”,  „компетентність”

часто  трапляються в  педагогічній  літературі,  вони  не  є  рівнозначними.  Для

глибшого зрозуміння природи поняття „компетентність”, звернімося до словників,

у  яких  розкрито  багатогранність  і  неоднозначність  розуміння  цього  феномена

наукового знання. Поняття  „компетентність” у психолого-педагогічній літературі

не визначено і у більшості випадків вживається інтуїтивно.

Відповідно до словника С. Ожегова, поняття  „компетентний” визначено як

„обізнаний, авторитетний у якій-небудь сфері” [168]. У вітчизняній педагогічній

літературі  вживаються  поняття  „компетенція” і  поняття  „компетентність”.

Тлумачний словник подає дуже схожі потрактування цих загальних понять: 

 компетенція:  1)  добра  обізнаність  із  чим-небудь;  2)  коло  повноважень

якої-небудь організації, установи чи особи;

 компетентність: властивість від „компетентний”;
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 компетентний: 1) який має достатні знання в якій-небудь галузі, який із

чим-небудь  добре  обізнаний,  тямущий;  який  ґрунтується  на  знанні,

кваліфікований;  2)  який має певні  повноваження,  повноправний,  повновладний

[165, с. 348].

Ця схожість не є випадковою, адже ці поняття походять з одного джерела: із

латини  competentia – узгодженість, відповідність,  а  compete – відповідати,  бути

годящим,  здатним.  І  щоб  не  виникали  „труднощі  перекладу”,  розведемо  ці

поняття,  ураховуючи  вітчизняні  мовні  стереотипи.  Поняття  „компетенція”

традиційно  вживається  у  значенні  „коло  повноважень”,  „компетентність” же

пов'язана  з  обізнаністю,  авторитарністю,  кваліфікованістю.  Тому  доцільно  в

педагогічному сенсі користуватися терміном „компетентність”.

Ш. Амонашвілі  розглядав  педагогічну  діяльність  особистості  вчителя  як

творчий  процес,  у  результаті  якого  виникає  нове  творче  досягнення,  що  не

міститься  у  вихідних  умовах.  А. Бондар  вважав,  що  компетентний  учитель

організовує педагогічну діяльність так, щоб вона була спрямована на отримання

усвідомленого результату (учитель має постійно уявляти, формулювати, очікувати

комплексний результат педагогічної діяльності) [178].

Цікавою є думка А. Старєва, який у теорії і практиці професійної діяльності

вчителя  виділив  основні  компоненти  професійно-педагогічної  компетентності:

етичні установки вчителя, система психолого-педагогічних знань, система знань у

сфері  свого  предмета,  загальна  ерудиція,  засоби  розумових  і  практичних  дій,

професійно-особистісні якості [225].

У  педагогічних  дослідженнях  Л. Алексєєвої  [84],  В. Сластьоніна  [215],

Н. Шаболдіна [84] є взаємозв'язок між поняттями „готовність”, „компетентність”

та  „професіоналізм”.  Цей  взаємозв'язок  логічно  призводить  до  поняття

„професійна  компетентність”.  Тому  Л. Алексєєва  й  Н. Шаболдіна  поняття

„професійної компетенції” потрактовують як „інтегральну характеристику ділових

і особистих якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвід, достатній

для здійснення мети цього роду діяльності” [84, с. 97]. В. Сластьонін педагогічну
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компетентність  вчителя  визначив  як  єдність  його  теоретичної  і  практичної

готовності до здійснення педагогічної діяльності [215, с.40].

Н. Гришанова відмітила, що компетентність спеціаліста – це виявлення ним

на  практиці  готовності  та  спроможності  реалізувати  свій  потенціал  (знання,

уміння, особистісні якості тощо) для успішної, творчої, продуктивної діяльності в

професійній та соціальній сфері,  враховуючи соціальну значущість та особисту

відповідальність  за  результати своєї  діяльності  й необхідність  її  вдосконалення

[69]. 

Професійну компетентність учителя Л. Кондрашовою визначено як „єдність

його теоретичної й практичної готовності до педагогічної діяльності” [237, с. 98].

Вона також наголосила на тому, що показником педагогічного професіоналізму

постає  комплексна  характеристика,  що  включає  в  себе  вимоги  суспільства  до

особистості  вчителя  і  специфіку  педагогічної  діяльності.  Такою  комплексною

характеристикою є морально-психологічна готовність до педагогічної діяльності

[121, с. 13].

На  нашу  думку,  професійна  компетентність  –  це  фактично  результат

професійної  підготовки  фахівця,  його  якісна  характеристика.  Це  єдність

теоретичної  і  практичної  готовності  до  професійної  діяльності.  Розвиток

професійної  компетентності  –  це  динамічний  процес  засвоєння  й  модернізації

професійного  досвіду,  який  веде  до  розвитку  індивідуальних  професійних

якостей,  накопичення  професійного  досвіду,  що  передбачає  безперервний

розвиток і самовдосконалення.

Досвід  показує,  що  впровадження  компетентнісного  підходу  під  час

підготовки майбутніх учителів технологій дозволяє не лише застосовувати вихідні

знання та вміння, але й формує здатність до практичної діяльності в конкретних

професійних  ситуаціях,  творче  розв’язання  професійних  проблем,  а  також

дозволяє легко орієнтуватися в професійному середовищі та володіти культурою

праці. Забезпечує високий рівень підготовки та адаптацію фахівців для реалізації

творчих задумів у навчально-виробничому процесі. 
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Отже,  сформованість  професійної  компетентності  в  майбутнього  вчителя

технологій  є  дуже  важливою  для  формування  його  готовності  до  здійснення

трудового навчання. Для того,  щоб на належному рівні здійснювати навчально-

виховну діяльність на уроках трудового навчання (технології),  педагог повинен

володіти цілою низкою ключових компетенцій. 

Розглянемо, з описового погляду, структуру підготовки майбутнього вчителя

технологій.  Із  позиції  інтеграційного  складу  педагогічна  підготовка  охоплює

особистісний, когнітивний та операційний компоненти.
Як  відомо,  професійно-педагогічна  підготовка  вчителя  в  педагогічному

вищому  навчальному  закладі  являє  собою  складну,  багатоаспектну,

багатофункціональну діяльність. Структура професійної підготовки складається з

мети,  змісту,  операцій,  наслідку  й  відповідних  компонентів:  мотиваційно-

цільового, змістового, операційного й результативно-оцінювального.
Важливою  складовою  підготовки  майбутнього  вчителя  є  цільовий

компонент.  Мета  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій

відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти [55] полягає в тому, щоб

підготувати такого вчителя, який володіє знаннями в галузі технологічної освіти

та педагогічною технікою, має значну методичну базу, уміє адекватно реагувати на

будь-яку педагогічну ситуацію, прагне до творчості.
Змістовий компонент підготовки вчителя охоплює сукупність професійних

знань, умінь і навичок, відображених у Галузевому стандарті вищої освіти [55].

Цей компонент передбачає виявлення в освітньому процесі вищого навчального

закладу  тих  видів  діяльності  студента,  які  притаманні  майбутньому  вчителю

(навчально-пізнавальний,  виховний,  вільне  спілкування).  До  них  ми  віднесли

також види діяльності вчителя: організаційний (організація дитячого та юнацького

руху у школі та за її межами), методичний (вивчення передового педагогічного

досвіду,  досягнень  науки),  позашкільний  (робота  за  місцем  проживання,  у

позашкільних закладах), викладацький (робота з реалізації навчального процесу),

виховний  (виховання  і  розвиток  учнів),  управлінський  (керівництво  освітніми

закладами),  науково-дослідний,  а  також  самоосвіту  й  самовиховання  самого

вчителя.
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Операційний  компонент  підготовки  майбутнього  вчителя  представлено  у

вищих навчальних закладах традиційними для вищої освіти методами, формами й

засобами навчання. До основних форм організації навчального процесу у вищих

навчальних  закладах  належать  лекційні,  семінарські,  лабораторні  і  практичні

заняття, самостійна робота. Також впроваджуються й нетрадиційні форми: лекція-

прес-конференція,  семінар-„мозковий  штурм”,  семінар-„круглий  стіл”,  семінар-

ділова  гра  тощо.  Вибір  форми  організації  навчального  процесу  залежить  від

навчальної  дисципліни,  змісту  теми,  рівня  підготовки  студентів  і  викладачів,

покликаний сприяти забезпеченню найповнішого розкриття змісту обговорюваної

теми, досягненню найбільшої активності студентів.
Діяльнісно-результативний  компонент  професійної  підготовки  майбутніх

учителів  технологій  передбачає  досягнення  випускником  визначеного  рівня

оволодіння системою знань теоретичних основ педагогіки, психології, методики

технологічної  освіти,  вікової  фізіології,  медичних  знань,  а  також  грамотного

використання отриманих знань у майбутній практичній педагогічній діяльності.

До структури підготовки майбутнього вчителя технологій у педагогічному

ВНЗ  у  контексті  нашого  дослідження  входять  мотиваційний,  когнітивний,

ціннісно-смисловий та діяльнісний компоненти.

Мотиваційний компонент підготовки майбутнього вчителя технологій до

формування  культури  споживання  в  учнів  ми  визначаємо  першим  та

системоутворювальним,  то  від  мотивації  залежить  активність  особистості,

спрямованість її подальшої діяльності. Успіх у певному виді діяльності залежить

не лише від здібностей, знань і умінь, а й від мотивації. Індивіди з високим рівнем

мотивації більше працюють і, як правило, досягають кращих результатів [90; 93].

Мотиваційний  компонент  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів є основою, на якій будуються основні

професійні  якості  педагога.  Система  мотивів  виконує  регулятивну  функцію  в

процесі підготовки майбутнього вчителя до формування культури споживання в

учнів  та  сприяє  формуванню  стійкого  прагнення  вчителя  до  професійного

розвитку та зростання. 
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Мотиваційний  компонент  вказує  на  самореалізацію  особистості

майбутнього вчителя технологій як фахівця у формуванні культури споживання в

учнів,  на  рівень  сприйнятливості  до  нововведень  у  культурі  споживання,  на

потребу  у  створенні  системи  споживчих  знань  як  нового  способу  розв’язання

соціальних проблем.

Цей  компонент  підготовки  передбачає  наявність  у  майбутніх  вчителів

технологій  системи  особистісних  сенсів,  мотивів,  інтересів,  потреб,  ціннісних

орієнтацій, що не лише регулюють систему підготовки до формування культури

споживання в учнів,  а й відображають установку на формування готовності  як

особистісно необхідного та внутрішньо прийнятого.

Показниками  компоненту  є:  розуміння  й  прийняття  сутності,  місця

споживчої  освіти  в  технологічній  підготовці  учнів  загальноосвітньої  школи;

позитивно-активне  ставлення  до  формування  культури  споживання,  бажання

володіти нею, використовувати у своїй практичній діяльності та формувати її  в

учнів; мотивація на досягнення успіху під час формування культури споживання в

учнів загальноосвітньої школи; професійна потреба в підготовці до формування

культури споживання в учнів загальноосвітньої школи тощо.

Когнітивний  компонент  підготовки  передбачає  наявність  у  майбутніх

вчителів технологій сукупності знань про сутність і місце культури споживання в

технологічній підготовці учнів загальноосвітньої школи, методику її формування.

Когнітивний компонент є наслідком пізнавальної діяльності та характеризується

обсягом спеціальних споживчих знань (широтою, глибиною, системністю), стилем

мислення студента  й  у  цілому є  орієнтовною основою майбутньої  професійної

діяльності з формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Розглядаючи  цей  компонент  структури  підготовки  майбутніх  учителів

технологій,  зауважимо  на  думці  В. Гінецинського,  що  знанням  є  не  будь-які

когнітивні образи, а лише співвіднесені з певним предметним різноманіттям. Для

того, щоб передати знання, треба представити їх як спосіб упорядкування певної

предметної різноманітності й організувати активну пізнавальну діяльність учнів із

формування культури споживання.
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Н. Кривошея  відмічає,  що  під  час  відбору  змісту  знань  необхідно

враховувати  рівень  їх  інформативності,  емоціогенності,  пов’язаної  з  наявним

соціальним досвідом, спонуканням до реалізації цих знань у власній діяльності

[126].  Дослідники  Г. Григоренко  [65],  Р. Жадан  [87],  Л. Жиліна  [89],

В. Мірошниченко  [154]  підкреслили  значення  економічних  знань  як  складової

соціалізації  підростаючого  покоління,  визначили  зміст  знань  та  уявлень  у

здійсненні споживчої освіти дітей: знання про товари й послуги, про людей, що їх

виробляють, про якісні характеристики товару, необхідність вдумливого добору

подібних товарів, правила користування речами, про житлово-комунальні послуги,

гроші, рекламу тощо.

Показниками компоненту є:  знання вікових особливостей учнів;  науковий

рівень  споживчих  знань,  сутності,  місця  та  ролі  культури  споживання  в

технологічній  підготовці  учнів  та  методика  її  формування;  знання  методики

організації навчання основам споживчих знань; інтегративність знань.

Отже, реалізація когнітивного компоненту для педагога означає необхідність

професійно самовизначитись,  тобто усвідомити норми, модель своєї  професії  і,

відповідно, оцінити свої можливості.

Значну  увагу  в  дослідженнях  філософського,  соціологічного  та

педагогічного  напрямку  приділено  ціннісному  аспекту  культури  споживання.

Ціннісно-смисловий компонент підготовки майбутнього вчителя технологій до

формування  культури  споживання  в  учнів  вказує  на  необхідність  формування

моральних  якостей,  духовних  цінностей,  які  допоможуть  майбутнім  учителям

робити правильний вибір серед розмаїття бажань з урахуванням потреб інших,

бережливого  ставлення  до  предметного  й  соціального  довкілля,  уникнення

споживацького ставлення до нього. 

Ціннісно-смисловий компонент  заснований на  комплексі  вмінь  і  навичок,

що передбачають усвідомлене оволодіння діяльністю та наступне її  здійснення;

сприяє формуванню раціональних якостей споживача: ощадливості, економності,

бережливості  тощо.  Основою  споживчого  навчання,  засобом  оволодіння

культурою  споживання  є  досвід.  Досягнення  професійної  майстерності
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відбувається  в  процесі  безпосередньої  роботи  над  практичними  завданнями,

проектами, коли студент усвідомлює та освоює різні сторони цього процесу.

У працях Н. Слюсаренко  [216] та З. Філончук [245] провідним принципом

економічного  розвитку  особистості  визначено  принцип  людино  центризму  –

формування цінностей, що зорієнтовані на людей. Орієнтація на суспільство під

час побудови консюмеризму залежить від трьох складових: знань про значення

цінностей,  ставлення  до  них,  поведінки  на  їх  основі.  Саме  тому  важливим

джерелом формування цінностей споживача, насамперед, стає накопичення знань

про цивілізовані споживчі відносини. Дослідниці вважали, що виховання культури

споживання як складової економічної культури має орієнтуватися на такі критерії:

володіння знаннями про споживання та споживчу поведінку, наявність системи

споживчих  цінностей,  раціональність  і  безпечність  споживчої  поведінки.

Підкреслено  необхідність  формування  в  підростаючого  покоління  цінностей

раціонального споживання товарів і послуг [246].

Показниками  компоненту  є:  уміння  проектувати  заняття  з  формування

культури споживання в учнів; володіння студентами основами споживчих знань;

техніка  організації  і  проведення  навчальних  занять  з  формування  культури

споживання  в  учнів;  методи  інтерактивних  й  інформаційно-комунікаційних

технологій;  прийоми  стимулювання  пізнавальної  діяльності;  здатність

раціонального  використання  товарів  і  послуг,  водночас,  навчання  учнів

особливостям такої поведінки.

Діяльнісно-результативний  компонент  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів характеризує: пізнання та

аналіз  педагогом  власної  діяльності;  практичний  аспект  готовності  та  містить

уміння,  необхідні  для  успішного  формування  культури  споживання  та

самовдосконалення – уміння оцінювати власні знання, планувати, організовувати

й контролювати свої дії у сфері споживання. Здатність рефлексивно ставитись до

себе  в  процесі  діяльності,  насамперед,  пов’язана  з  постійною  взаємодією  з

іншими людьми, прагненням зрозуміти їх думки та дії.
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До його структури входить комплекс умінь,  пов’язаних із  використанням

споживчих  знань  у  професійній  діяльності  викладача.  Ці  вміння  також можна

структурувати  за  компонентами:  проектувальний,  організаторський,

дослідницький,  інформаційно-аналітичний,  оцінювально-результативний,

гностичний. Крім того, зміст діяльнісно-результативного компоненту спрямовано

на розвиток уміння встановлювати позитивні взаємини із суб’єктами споживчих

відносин, здійснювати соціальні доцільні дії.

Завершується  професійна  підготовка  майбутніх  учителів  технологій  до

формування  культури  споживання  в  учнів,  як  і  будь-яка  інша  діяльність,

результатом, за яким можна перевірити правильність та ефективність поставленої

мети; саме в результаті об’єднані мета, мотиви, предметні дії, операції, здібності й

можливості особистості.

Підтвердження означеної думки знаходимо у праці українського соціолога

А. Максименко.  Вона  характеризувала  споживчу  поведінку  як  комплекс  дій

споживача,  що  пов’язані  з  виникненням  та  усвідомленням  потреби,  рішенням

здійснювати  покупку,  вибором  товару  та  його  подальшим  використанням.

Зазначено,  що  споживча  поведінка  особистості  залежить  від  низки  чинників:

економічних  (дохід,  оподаткування),  особистісних  (вік,  стать,  спосіб  життя),

ситуаційних  (ситуації  купівлі),  соціокультурних  (цінності,  норми,  традиції)  та

психологічних (мотивація, потреби, сприйняття) [148].

Діяльнісно-результативний  компонент  підготовки  майбутніх  учителів

технологій  до  формування  культури споживання  в  учнів  передбачає  створення

відповідного навчального середовища, де студенти мають можливість відтворити

споживчу поведінку, удосконалити рівень життєвої компетентності через участь у

різних  навчальних  проектах,  набути  навчально-виробничий  досвід  (виробнича

практика,  участь  студентів  у  різноманітних  позааудиторних  заходах,  науково-

дослідна  робота).  Водночас,  важливим  є  орієнтир  студентів  на  перехід  від

репродуктивного  рівня  діяльності  до  творчого  пошуку,  що  в  результаті  також

впливатиме  на  мотивацію  студентів  до  подальшого  ціннісно  обумовленого

професійного самовизначення. 
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Показники:  уміння  здійснювати  самооцінку  власної  підготовки  до

формування  культури  споживання  в  учнів;  самоаналіз,  самокорекція;  аналіз

здійсненої  діяльності  з  формування  культури  споживання  в  учнів;  сформовані

професійно значущі особистісні утворення, спрямовані на позитивне виконання

покладених функцій формування культури споживання в учнів.

Вважаємо  важливим,  що  компоненти  підготовки  майбутніх  учителів

технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів  пов’язані  між  собою

внутрішніми зв’язками (на основі принципів послідовності та наступності), бо ці

компоненти  є  цільовими  орієнтирами  для  підбору  педагогічних  умов  їх

відповідної  підготовки.  Усі  компоненти  досліджуваної  підготовки  не  є

ізольованими, а перебувають у взаємодії, що забезпечує її інтегративний характер

(див. рис. 1.1.).

Головною метою системи вищої педагогічної освіти є професійна підготовка

вчителів  високої  кваліфікації  згідно  з  соціальним  замовленням  суспільства.

Розроблена розкриває особливості змісту та структури (з яких елементів та етапів

складається  процес  навчання),  послідовність,  взаємозв’язок  усіх  складових

процесу  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури

споживання в учнів загальноосвітньої школи. Водночас, ми виходимо з того, що

цей процес є творчим, цілісним і продуктивним.
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Мотиваційний 
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Рис. 1.1. Взаємозв’язок компонентів підготовки майбутніх учителів до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи

Отже, професійну підготовку майбутнього вчителя технологій розуміємо як

складне особистісне утворення, що передбачає єдність теоретичної, практичної та

методичної готовності майбутнього вчителя технологій до технологічної освіти та

володіння фаховою компетентністю системи трудового навчання.
Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя технологій розуміємо як

сукупність загальних складових у здійсненні технологічної освіти:
 навчально-пізнавальних  (мета,  завдання,  функції,  оновлення  змісту

технологічної освіти);
 науково-дослідних (пошук інноваційних шляхів реалізації технологічної

освіти);
 творчих  (формування  вмінь  приймати  нестандартні  рішення  в

проблемних ситуаціях);
 технологічних (розробка системи методів, прийомів, засобів здійснення

технологічної освіти);
 рефлексивних  (досвід  здійснення  емоційних  відношень  у  формі

особистісних орієнтацій.

До структури підготовки майбутнього вчителя технологій у педагогічному

ВНЗ входять такі компоненти, як: мотиваційний, когнітивний, ціннісно-смисловий

та діяльнісний.

Висновки до розділу 1

З погляду  філософської,  соціологічної,  психолого-педагогічної  літератури,

зроблено  висновок  про  те,  що  споживання  характеризується  масовим

використанням матеріальних благ і формуванням відповідної системи цінностей

та установок. Споживання – це здатність товару чи послуги задовольняти потребу.

Потребу розглядаємо як об’єктивну необхідність окремої людини, сім’ї, колективу,

суспільства,  держави  в  життєвих  благах,  послугах,  духовних  і  культурних

цінностях. 
Культура  споживання  є  динамічним  процесом,  розвиток  здійснюється  на

базі задоволення потреб у професійній діяльності, культурі, цінностях. Культура
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споживання подає  набори зразків  споживання,  виборів,  цінностей  і  смаків,  які

допомагають  людині  орієнтуватися  в  соціальному  просторі.  Це  також

надіндивідуальна реальність, яка створюється людьми як безпосередньо, так і за

допомогою соціальних інститутів – держави, бізнесу, навчання тощо. Гармонізація

естетичних,  пізнавальних  і  моральних  потреб  –  необхідна  умова  формування

культури споживання особистості майбутнього вчителя. Культура споживання – це

сукупність  матеріальних і  духовних цінностей,  знань,  зразків  і  норм поведінки

людей, соціально значущих і реалізованих у практичній діяльності.
Майбутній  учитель  технологій  повинен  володіти  певними  знаннями,

уміннями,  навичками  та  особистісними  якостями,  що  допоможуть  йому

сформувати належний рівень культури споживання в учнів.
Проаналізувавши  теоретичні  основи  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи,

дійшли до висновку, що професійна підготовка майбутнього вчителя технологій –

це складне особистісне утворення, що передбачає єдність теоретичної, практичної

та методичної готовності майбутнього вчителя технологій до технологічної освіти

та володіння фаховою компетентністю системи трудового навчання.
Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя технологій розуміємо як

сукупність загальних можливостей у здійсненні технологічній освіти: навчально-

пізнавальних  (мета,  завдання,  функції,  оновлення  змісту  технологічної  освіти);

науково-дослідних (пошук інноваційних шляхів реалізації технологічної освіти);

творчих  (формування  вмінь  приймати  нестандартні  рішення  в  проблемних

ситуаціях);  технологічних  (розробка  системи  методів,  прийомів,  засобів

здійснення  технологічної  освіти);  рефлексивних  (досвід  здійснення  емоційних

відношень у формі особистісних орієнтацій).
До структури підготовки майбутнього вчителя технологій у педагогічному

виші  входять  такі  компоненти,  як:  мотиваційний,  когнітивний,  ціннісно-

смисловий та діяльнісно-результативний.
Ми виявили, що підготовка майбутнього вчителя технологій до формування

культури споживання – це стан сформованості професійної компетентності щодо

здійснення  споживчої  освіти,  що  являє  собою  процес  розвитку  у  студентів

мотивів, що спонукають до реалізації цього виду професійної діяльності, системи
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споживчих знань, практичних умінь і навичок, необхідних для реалізації розвитку

в учнів культури споживання, а також активної позиції споживача.

Зміст розділу опубліковано в статтях автора [39;42; 45; 47; 49]. 

Подальшого  розгляду  потребує  обгрунтування  педагогічних  умов

ефективної  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  до  формування  культури

споживання в учнів та технологія їх реалізації.
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РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ В УЧНІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

2.1.  Педагогічні  умови  ефективної  підготовки  майбутніх  учителів

технологій до формування культури споживання в учнів

Формувальний характер навчального процесу досягається через створення

певних  умов.  Виявлення  та  забезпечення  цих  умов  необхідне  для  успішної

підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання

в  учнів  загальноосвітньої  школи.  Тільки  з  урахуванням  педагогічних  умов

загальна структура процесу професійної підготовки майбутніх педагогів набуває

конкретного характеру.

У  педагогіці  для  визначення  причин,  що  обумовлюють  певні  явища  чи

процеси, уживають поняття „умова”.

Умова  –  це  філософська  категорія,  що  виражає  відношення  предмета  до

навколишніх  явищ,  без  яких  він  існувати  не  може.  Умови  становлять  те

середовище, оточення, у якому явище виникає, існує й розвивається [247, с. 259].

Сам  предмет  є  чимось  зумовленим,  а  умови  –  зовнішнє  до  нього  розмаїття

об’єктивного світу,  „... вони складають те середовище, обстановку, в якій явище

або процес виникають, існують та розвиваються” [178].

На  думку  Н. Єрошиної,  „умови –  це  сукупність  соціально-педагогічних  і

дидактичних  чинників,  які  сприяють  ефективності  навчального  процесу  через

застосування ефективних форм, методів, прийомів” [85, с. 167].

На думку І. Хачирової, умови – це обставини, від яких залежить наявність

чи  зміна  будь-чого,  що  зумовлено  ними  [250].  О. Шупта  розуміє  умови  як

обставини, факти, за яких відбувається навчальний процес [258, с. 88].
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Аналіз категорійних ознак показав,  що умову в педагогіці розглядають як

філософську категорію, в якій відображається відношення речі до тих чинників,

завдяки яким вона виникає й існує (Л. Онучак [170]);  спосіб формування чого-

небудь  чи  зовнішня  обставина  середовища,  яка  є  причиною  якісних  змін

особистості  (К. Нєдялкова  [163]);  оптимальне  поєднання  різних  чинників

(Ю. Бабанський  [9]);  спеціально  організований  вплив  на  психолого-педагогічні

чинники (О. Березюк [12]) тощо.

Отже, умови – це суттєвий компонент комплексу об’єктів, за наявності якого

відбувається існування певного явища.

За  визначенням  Н. Бугаєць,  „педагогічні  умови  –  це  необхідність  і

достатність  обставин,  від  яких  залежить  ефективність  навчально-виховного

процесу” [29, с. 18]. М. Курач під педагогічними умовами розуміє обставини, що

забезпечують успішне виконання навчальних завдань [134, с. 14]. В. Ляудіс [146],

А. Найн  [162]  під  педагогічними  умовами  розуміли  сукупність  об’єктивних

можливостей,  обставин  і  заходів,  що  супроводжують  освітній  процес,  певним

чином структуровані та спрямовані на досягнення мети.

На основі вищесказаного сформулюємо таке визначення. Під педагогічними

умовами  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури

споживання в учнів розуміємо необхідні й достатні обставини, за яких навчальний

процес забезпечує ефективне здобуття споживчих знань, поглядів та переконань у

процесі  технологічної  освіти,  а на їх основі  –  ефективне формування культури

споживання в учнів.

Аналіз  психолого-педагогічної  літератури  з  теми  дослідження,  а  також

узагальнення  даних,  отриманих  у  процесі  проведення  констатувального  етапу

експерименту,  дозволили  виявити  сукупність  педагогічних  умов  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої школи.

У  дослідженні  ми  намагалися  відобразити  найбільш  значущі  педагогічні

умови, враховуючи при цьому, що кожна умова має свої можливості й не може

відокремлено повністю забезпечити успішність підготовки майбутнього вчителя
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технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Вважаємо,  що  лише  їх  діалектичний  зв’язок,  який  відповідає  меті  споживчої

освіти, дає змогу досягти належних позитивних результатів.

Отже, серед розмаїття педагогічних умов, ми виділили такі: 

 ознайомлення майбутнього вчителя технологій із роллю й місцем споживчої

освіти  через  збагачення  змісту  спеціальних  дисциплін  знаннями  про  культуру

споживання; 

 реалізація  комплексу  сучасних  педагогічних  технологій:  технології

емпауерменту,  мультимедійних,  імітаційно-ігрових  і  проектних  технологій,

центральне місце серед яких відведено ігровому проектуванню; 

 забезпечення методичної підготовки майбутнього вчителя до формування в

учнів культури споживання на уроках технології.

Провідною  умовою  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів є ознайомлення майбутнього вчителя

технологій  із  роллю  й  місцем  споживчої  освіти  через  збагачення  змісту

спеціальних дисциплін знаннями про культуру споживання.

Україна, як частина європейського економічного, політичного, суспільного

простору,  упевнено  розвивається  та  інтегрується  до  світової  спільноти.

Очікуваним результатом такої інтеграції є європейська якість життя для кожного

громадянина України, а також необхідні умови, відповідні знання та вміння для

реалізації  громадянських  прав  та  свобод.  Розбудова  європейської  держави

сьогодні  неможлива  без  свідомого  громадянства  та  реалізації  прав  людини,

частиною яких є права споживача та реалізація відповідної споживчої політики.

Україна зможе досягти бажаного рівня європейських стандартів життя лише за

умови, що споживачі знатимуть свої права та обов'язки та матимуть бажання та

змогу ними користуватися. 

Обізнаність  щодо  прав  споживачів,  розуміння  європейського  виміру

споживчої  політики  в  Україні  є  чинниками,  що  значно  збагачують  суспільно-

економічні стратегії розвитку держави. Уміння орієнтуватись на ринку товарів та

послуг,  знаходити  інформацію  споживчого  характеру,  компетентність  у  сфері
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реалізації  своїх  споживчих  прав  мають  стати  результатами  інформування

громадян. 

Упровадження  споживчих  знань  в  освітній  процес  визначається

сьогоденними умовами життя та діяльності людини в суспільстві. Потреби людей

у  якісних  та  комфортних  умовах  життя  значно  залежать  від  того,  наскільки

суспільство задовольняє  споживчі  інтереси та захищає права людини на якість

різноманітних товарів й послуг та достовірну інформацію про них. 

Сучасному громадянину необхідно мати уявлення про основи споживання,

про  права  споживачів  та  вміти  застосовувати  набуті  знання  в  конкретних

ситуаціях. Саме тому основні поняття про споживчі знання, про якість товарів та

послуг  важливо  надавати  в  межах  шкільного  навчання,  що  сприятиме

формуванню  основ  економічних  знань  та  набуттю  важливих  життєвих

компетентностей.  Постійне  системне  навчання  населення  споживчим  знанням

упродовж  усього  життя  суттєво  впливає  на  вироблення  в  людей  розумної  й

адекватної поведінки в процесі споживання товарів і послуг. 

Споживча освіта реалізується через формування раціональної економічної

поведінки  людини,  інформування  та  консультування  населення,  розвиток

раціонального економічного мислення. Сьогодні споживча освіта стає важливим

компонентом державної політики і є одним із найактуальніших завдань системи

освіти України. На наш погляд, до цього часу споживчій освіті булло приділено

недостатньо уваги. 

Не дивлячись на певні кроки в розвитку споживчої освіти в загальноосвітніх

закладах,  залишається  низка  проблем  у  цій  сфері.  Науковці  О. Гриценчук,

О. Овчарук рекомендували, зокрема, такі заходи підтримки та оновлення освітньої

політики в галузі споживчої освіти [67]:

1) для  застосування  цілісного  підходу  щодо  впровадження  споживчої

освіти науковим та відомчим освітнім установам необхідно розробити концепцію

споживчої освіти, до якої увійшло б поступеневе впровадження споживчої освіти,

починаючи з початкового ступеня загальноосвітніх закладів;
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2) змінене законодавство у сфері  прав споживачів досі  не відображено в

навчальних програмах та відповідній навчально-методичний літературі;
3) спрямованість змісту освіти на засвоєння системи знань, що традиційно

склалась донедавна, не відповідає вимогам часу;
4) важливим чинником для впровадження елементів споживчої освіти є те,

що споживча освіта як елемент основ економічних та правових знань може бути

одним  з  ефективних  механізмів  формування  свідомого  громадянина  сучасного

суспільства;
5) під  час  розробки  навчальної  програми  та  курсу  з  питань  споживчої

освіти треба врахувати вже наявні програми й курси та доповнити його там, де

цей аспект не було закладено;
6) підготовка  вчителів  є  важливим  елементом  успішного  просування

споживчої освіти у шкільній освіті.

Важливим  компонентом  ефективного  впровадження  споживчої  освіти  в

Україні є просування цієї тематики на всіх рівнях освіти, зокрема й у вищій школі.

Мережа  навчальних  закладів,  що  запроваджує  навчальний  курс  за  вибором

„Основи споживчих знань” у 2009/2010 н.р.. нараховувала 750 ВНЗ різних рівнів

акредитації [3].

До  політики  впровадження  в  систему освіти  основ  споживчих  знань  усе

активніше  залучають  громадські  організації.  Так,  зокрема,  Добродійний  фонд

„Інститут споживання»” у 2000 році реалізував видання навчального посібника

„Основи  споживчих  знань”,  (автор  І. Шебулдаєва  [257]);  регіональним

благодійним  фондом  „Майбутнє” започатковано  проект  щодо  розробки  та

впровадження навчального курсу „Основи споживчих знань” у межах навчальної

програми для 1-12 класів як курс за вибором [172]; у 2001 році ця ж організація

сприяла  виданню  посібника  „Основи  культури  споживання”,  (автори

С. Петрущенков,  Н. Петрущенкова  [180]);  громадська  організація  „Союз

споживачів  України” здійснила  освітній  проект  „Стоп  продаж  сигарет

неповнолітнім”;  у  2008  році  за  підтримки  Спільного  проекту  Європейського

Союзу  „Спільнота споживачів та громадські об’єднання” видано й безкоштовно

поширюється  для  вищих  навчальних  закладів  навчальний  посібник  „Основи
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споживчих  знань” [173],  розрахований  для  викладання  у  вищих  навчальних

закладах І-ІV рівнів акредитації.

Перспективність роботи з упровадження основ споживчих знань в освітній

процес  не  викликає  сумнівів.  Проте  не  варто  нехтувати  іншими  заходами  зі

споживчого  просвітництва.  Так,  зокрема,  підвищенню  загального  рівня

освіченості  у сфері захисту прав споживачів сприяє низка періодичних видань,

створених за ініціативи консюмеристських державних і недержавних організацій:

журнал  „Стандартизація,  сертифікація,  якість”;  збірник  нормативно-правових

актів  із  питань  захисту  прав  споживачів  „Вісник  захисту  прав  споживачів”;

інформаційний  бюлетень  „Держава  і  споживач”;  додаток  до  газети  „Кіевскій

телеграфъ”  „Потребитель”;  журнал  Держспоживстандарту  України  „Захист

споживача”; журнал „Потребитель плюс рынок” [186; 190].

Отже, у межах сучасної освіти України система заходів із підвищення рівня

освіченості у сфері захисту прав споживачів поєднує чотири основних напрями:

впровадження  основ  споживчих  знань  у  систему  освіти;  підвищення  рівня

професійної  підготовки  та  перепідготовки  фахівців  сфери  захисту  прав

споживачів; забезпечення правової освіти підприємців; систематичне поширення

інформації  серед  населення  про  діяльність  державних  і  недержавних

консюмеристських організацій.

Важливим  завданням  є  оволодіння  майбутніми  педагогами  необхідною

системою  знань  та  формування  на  цій  основі  професійних  мотивів  навчання

студентів,  наголошував  А. Грітченко  [68].  Лише  за  умови  правильного  вибору

студентом фахового спрямування та особистісного включення до процесу власної

професійної підготовки стане можливою зміна настанов, поведінки й особистості

студента, що слід враховувати під час розробки методики підготовки майбутнього

вчителя технологій до формування культури споживання в учнів.

Педагогічна  наука  розглядає  зміст  освіти  як  систему  передачі  молодому

поколінню абсолютно всіх складників загальнокультурного надбання, що втілене

в  соціальному  досвіді  людства,  але  в  педагогічно  адаптованому  вигляді.  Це

означає,  що зміст  не  копіює  соціального  досвіду,  а  інтерпретує  його  засобами
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педагогічної  науки,  тобто  педагогічно  «трансформує»  елементи  соціального

досвіду у зміст підготовки тих, хто навчається.

У  контексті  культурологічного  підходу,  на  думку  І. Лернера  [140]  та

М. Скаткіна  [214],  зміст  освіти  визначено  як  педагогічно  адаптовану  систему

знань, умінь і навичок, досвід творчої діяльності й емоційно-ціннісне ставлення

до світу.

За  визначенням  С. Гончаренка,  зміст  професійної  освіти  становить

поглиблене  ознайомлення  з  науковими основами  й  технологією обраного  виду

праці;  прищеплення  спеціальних  практичних  навичок  і  вмінь;  формування

психологічних і моральних якостей особистості,  важливих для роботи в певній

сфері людської діяльності [62, с. 275].

Узагальнюючи розглянуті теоретичні положення різних концепцій [74; 158;

169;  181;  222-223],  можна  дійти  висновку:  зміст  підготовки  фахівця  –  явище

багатоаспектне, тому ми ставимо своїм завданням розглянути його з трьох позицій

– соціальної суті, педагогічної належності та системно-діяльнісного підходу.

Надбання  професіоналізму  в  кожного  студента  відбувається  суто

індивідуально.  Тому  важливим  завданням  змісту  є  забезпечення  особистісного

набуття  фаху,  виявлення  й  формування  творчої  індивідуальності  майбутнього

вчителя технологій, розвиток його творчих поглядів на основі отримання цілісної

загальної і професійної підготовки.

Основними  чинниками,  що  впливають  на  формування  змісту  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій,  є  потреби  суспільства  у  професіоналах

зазначеного фаху та вимоги щодо системи їх підготовки. Ці вимоги відображено

так: зміст підготовки майбутнього вчителя технологій має містити компоненти, що

безпосередньо й достатньо впливають як на ефективність професійної діяльності,

так і на всебічний розвиток особистості.

Вважаємо за потрібне зупинитись на кожному елементі змісту підготовки

майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів.

Перший елемент – система знань. Зміст освіти, що відображає узагальнений

досвід суспільства, має стати особистим досвідом індивіда і трансформуватися у
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знання.  Знання  становлять  усю  накопичену  людством  інформацію  про  світ  і

засоби  діяльності  [219].  Вони  ж  складають  інформаційну  основу  професійної

діяльності майбутнього вчителя технологій. Зважаючи на вимоги суспільства до

системи підготовки зазначеного  фахівця,  можна впевнено стверджувати,  що до

складу змісту входять загальноосвітні та фахові знання, їх засвоєння покликане

озброїти  фахівця  методологічними  підходами  до  процесів  пізнання  та

перетворення дійсності [202].

Щодо професійних знань,  дослідження відомих учених І. Лернера [140]  і

М. Скаткіна  [214]  дозволяє  дійти висновку,  що необхідно  розрізняти  знання за

їхніми  якісними  ознаками.  З  огляду  на  це,  до  змісту  підготовки  майбутнього

вчителя технологій  до формування культури споживання в  учнів  мають увійти

методологічні  знання,  що  можуть  бути  об’єднані  в  такі  блоки:  методологічні

основи й категорії педагогіки й методики технологічної освіти; основні закони й

категорії  споживчої  культури; основи психологічного й фізіологічного розвитку

учнів;  закономірності  соціального  формування  особистості;  основні  положення

споживчої  освіти;  провідні  вітчизняні  та  зарубіжні  педагогічні  теорії  в  галузі

споживацтва.  Засвоєння  цих  знань  озброює  майбутнього  вчителя  технологій

методологічним підходом щодо пізнання  й  перетворення  дійсності  споживання

товарів  і  послуг,  допомагає  в  оцінюванні  конкретних  фактів  і  явищ  культури

споживання.

Одним  зі  складників  соціального  досвіду  є  сукупність  видів  діяльності.

Досвід  здійснення  засобів  діяльності  містить  готовність  виконувати  норми,

правила  діяльності  в  їхньому  конкретному  вияві  [116].  Тому  підґрунтям  задля

визначення змісту освіти в цьому розрізі є категорія „структура діяльності” [4; 9;

18].

Із  погляду  педагогіки,  під  „структурою  діяльності”  розуміють  зв’язок  і

взаємовідносини між різноманітними сферами суспільної діяльності людей. Щодо

процедури  відбору  змісту,  то  вона  являє  собою  встановлення  співвідношення

видів діяльності – накопичені з соціального досвіду [116].
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Трансформація  ж  видів  діяльності  до  особистого  досвіду  майбутнього

вчителя передбачає засвоєння ним умінь і навичок.

За  теорією  О. Леонтьєва,  „уміння”  –  це  засвоєний  суб’єктом  спосіб

виконання дії, котрий забезпечує сукупність знань, що набуваються [139]. Проте

більшість  учених  вважають,  що  вміння  –  це  засвоєння  такої  діяльності,  що

виконується не автоматично, а з творчим застосуванням пізнавального інтересу,

знань  і  навичок.  У  такому  разі  маємо  стверджувати,  що  система  загальних

інтелектуальних  і  практичних  умінь  і  навичок,  що  творчо  засвоюються  та

застосовуються, складає операційну основу професійної діяльності  майбутнього

вчителя технологій у системі споживчої освіти.

Є  декілька  потрактувань  категорії  „проектне  вміння”.  Під  „проектним

умінням” розуміють сукупність послідовних дій, що розгортуються та засновані

на  теоретичних знаннях  за  фахом,  частина  з  яких може бути автоматизованою

(навички) [112]. Л. Спірін потрактував уміння як ступінь евристичної дії. Цим він

підкреслив  провідну  роль  теоретичного  знання  щодо  формування  практичних

умінь  майбутнього  вчителя  технологій  [222].  Уміння,  за  термінологією

В. Сластьоніна,  спрямовує на  формування єдності  „творчо  мислити” й  „творчо

діяти” [215].

У дослідженнях, присвячених проблемам підготовки майбутнього вчителя,

наведено  кілька  сотень  умінь,  які  класифікують  за  різними  ознаками  й

належністю.  Наприклад,  В. Крутецький  відокремив  дидактичні,  академічні,

перцептивні,  мовні,  організаторські,  авторитарні  й  комунікативні  [128].

О. Щербаков  до  найважливіших відніс  дидактичні,  конструктивні,  перцептивні,

експресивні,  комунікативні  й  організаторські  [259].  Л. Спірін  виділив  такі,  як:

уміння  ставити  проектні  завдання;  уміння  програмувати  засоби  проектної  дії;

уміння здійснювати проектну дію; уміння вивчати результати рішення проектної

задачі [222].

На  нашу  думку,  найбільш  універсальну  класифікацію  розроблено

О. Піскуновим. До професійних умінь автор відніс [182]:



73

 діагностичні  –  уміння  оцінювати  рівень  розумового,  морального  й

фізичного розвитку студентів, їх індивідуально-психологічні особливості, а також

специфіку  міжособистісних  відношень  у  співтоваристві  тих,  хто  навчається,

викладачів, дорослих;
 проективні  –  уміння  прогнозувати  професійність  і  дійсність,  їх  мету,

завдання та хід,  з  урахуванням вікових, статевих,  індивідуальних особливостей

студентів, їх соціального оточення;
 конструктивні  –  уміння  цілеспрямовано  організовувати  й  проводити

цілісний  проектний  процес  на  засадах  теоретичних  і  технологічних  знань,

ефективно використовувати різні поєднання методів і засобів навчання в умовах

спільної діяльності фахівців та нефахівців;
 комунікативні  –  уміння  спілкуватися  зі  студентами,  з  батьками,

викладачами,  організовувати  співпрацю,  володіти  культурою  демократичного

спілкування;
 аналітичні – уміння виділяти, систематизувати й передбачати негаразди

у  своїй  професійній  діяльності,  можливості  й  засоби  їх  відвертання;  виділяти

напружені,  конфліктні  та  екстремальні  моменти  професійної  діяльності;

здійснювати психолого-педагогічний аналіз навчального процесу.

Отже,  зауважемо  на  тому,  що  сучасний  зміст  підготовки  майбутнього

вчителя технологій до формування культури споживання в учнів має містити такі

складові:

 систему  наукових  знань  про  сутність,  структуру  та  технологію

професійної діяльності майбутнього вчителя технологій із формування культури

споживання в учнів;
 систему  вмінь  (загально-навчальних,  спеціальних,  інтелектуальних,

організаційно-пізнавальних) щодо формування культури споживання в учнів;
 досвід творчої діяльності щодо генерування та реалізації авторських ідей

формування культури споживання в учнів;
 досвід  ціннісного  ставлення  до  формування  культури  споживання  в

учнів.

На думку вчених М. Баяновської, С. Гончаренко, які досліджували питання

теорії  та  методології  професійної  підготовки,  пріоритетною  формою  розвитку
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системи  освіти  має  стати  створення  інтегративних  курсів,  що  віддзеркалюють

динамізм  сучасної  наукової  парадигми,  багатогранність  її  внутрішніх

взаємозв’язків [62]. Сьогодні в структуруванні знань повинен використовуватися

принципово новий підхід, а саме – інтеграція різнорідних галузей знань й окремих

теоретичних систем, поглядів на природу, суспільство.

На нашу думку, реалізація цієї умови здійснюється через введення до змісту

педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  спецкурсу  „Основи

споживчих  знань”  та  змістових  модулів  до  курсу  „Основи  домашнього

господарювання”  –  модуль  „Сутність  та  особливості  формування  культури

споживання  під  час  ведення  домашнього  господарювання”,  а  також  до  курсу

„Економіка  та  організація  виробництва”   „Основи  консюмеризму  у  процесі

споживання  товарів  і  послуг”.  Очікуваним  результатом  засвоєння  змістових

модулів є формування професійних компетенцій майбутніх учителів технологій до

формування культури споживання в учнів, а саме: знань про нормативно-правову

та  теоретичну  базу  споживчої  освіти  учнів;  сучасні  тенденції  та  особливості

організації споживчої діяльності; специфіку та особливості формування культури

споживання в учнів. Передбачається формування вмінь та навичок раціонального

споживання  товарів  і  послуг;  створення  умов,  що  сприятимуть  підвищенню

ефективності процесу підготовки майбутнього вчителя технологій до формування

культури споживання в учнів.

Запропонований  спецкурс  та  відповідні  модулі  спецдисциплін  мають

забезпечувати  майбутніх  учителів  технологій  теоретичною  та  практичною

підготовкою до формування культури споживання в учнів.

Наступною  умовою  є  реалізація  комплексу  сучасних  педагогічних

технологій:  технології  емпауерменту,  мультимедійних,  імітаційно-ігрових  і

проектних  технологій,  центральне  місце  серед  яких  відведено  ігровому

проектуванню.

На  шляху  оновлення  змісту  сучасної  педагогічної  освіти  окрему  роль

відведено технологічному підходу до організації  навчально-виховної діяльності,

тобто застосуванню сукупності  педагогічних технологій.  Це зумовлено тим, що
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технологічний  підхід  сприяє  цілеспрямованому  синтезу  методів  навчання,

відкриває нові можливості для методичної варіативності в організації особистісно

орієнтованого навчально-виховного процесу. 

Поняття  технологічного підходу в галузі  освіти з’явилося  в середині  XX

століття на ґрунті програмованого навчання, характерними ознаками якого було

чітке  формулювання  навчальних  завдань  і  послідовне  їх  досягнення.  Нині

технологічний підхід у сфері педагогічної теорії і практики (С. Гончаренко [62],

О. Пєхота [183], О. Пометун [189], Г. Селевко [210], В. Стрєльніков [232] та ін.)

визначається,  як  орієнтація  навчально-виховного  процесу  на  гарантований

освітній продукт заданого зразка. 

Слово  „підхід”  у  тлумачних  словниках  подано  в  такому  значенні:  1) (до

людей)  ключ,  ставлення,  уміння поводитися з  ким;  2)  (до чого)  погляд на  що;

3) (класовий)  критерій,  (індивідуальний)  мірка  [165].  Термін  „технологія”

походить  від  грецького  techno –  мистецтво  і  logos –  наука,  вчення.  Тобто

„технологія”  –  це  наука  про  майстерність,  мистецтво  здійснювати  виробничий

процес. Технологічний підхід завжди передбачає певну послідовність операцій із

використанням необхідних засобів й умов. Поступово зміст поняття „технологія”

розширився і став використовуватися в інших сферах життя.

Низка  дослідників  (В. Беспалько  [13],  І. Дичківська  [76],

Л. Кондрашова [237], О. Полат [188], М. Чошанов [255] та ін.) під „технологічним

підходом”  в  освіті  розуміють  єдність  педагогічного  впливу  та  активної

пізнавальної  діяльності  студентів,  спрямовану  на  саморозвиток  особистості

майбутнього вчителя .

На  думку  Л. Кондрашової,  технологічний  підхід  до  організації  навчання

дозволяє  кожному  студенту  отримувати  можливості  самостійно  формулювати,

ставити мету, приймати рішення, активно діяти, відповідати за свої дії та отримані

результати.  Технологічний  підхід  в  освіті  дозволяє  перетворити  професійні

здібності  на механізм трансляції  професійних цінностей,  моральних цінностей,

сутності вчительської професій [237, с. 236].
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Технологічний  підхід  об’єднує  в  собі  використання  різноманітних

технологій:  моделювання  навчальної  інформації  у  вигляді  диференційованих

завдань різного ступеня складності;  засвоєння навчального матеріалу у вигляді

діалогів,  що  забезпечує  суб’єктно-смислове  спілкування,  рефлексію,

самореалізацію  особистості;  імітацію  проблемних  та  ігрових  ситуацій,  пошук

виходу з яких забезпечує реалізацію особистісних функцій в умовах внутрішньої

конфліктності, змагальності [238, с. 337].

Наприкінці  ХХ  ст.  увагу  представників  зарубіжної  та  вітчизняної

педагогічної науки привернуло питання технологізації освітнього процесу. У цей

період  приходить  визнання  важливості  проблеми  використання  технологій  в

освіті.  Звернемося  до  сучасного  визначення  поняття  „педагогічна  технологія”.

Значний  внесок  у  потрактування  цього  феномену  внесли  В. Беспалько  [13],

О. Бугрій  [30],  В. Гузєєв  [70],  І. Дичківська  [76],  В. Іова  [104],  М. Кларін  [110],

О. Пєхота  [183],  О. Пометун  [189],  Г. Селевко  [210],  А. Факторович  [244],

В. Юдін [262] та ін.

Є декілька підходів до потрактування поняття «педагогічна технологія»:

 науково  доцільне  потрактування:  педагогічна  технологія  як  частина

педагогічної  науки,  яка  вивчає  й  розробляє  цілі,  зміст  і  методи  навчання

(О. Пєхота [183], Г. Селевко [210], Н. Щуркова [261] та ін.);

 організаційна  концепція:  педагогічна  технологія  як  спосіб  організації,

модель навчального процесу, що гарантує отримання запланованого результату (В.

Гузєєв [70], М. Чошанов [255] та ін.);

 інструментальний  підхід:  педагогічна  технологія  як  інструментарій

освітнього процесу, як система вказівок, які повинні забезпечувати ефективність і

результативність навчання (В. Беспалько [13], Б. Ліхачов [141] та ін.).

Аналіз змістового наповнення різноманітних визначень, показує, що вони не

дають  достатньо  чітких  умов  для  розмежування  та  розведення  понять

„педагогічна технологія” та суміжних, близьких за змістом педагогічних категорій.

Серед  значної  кількості  педагогічних  технологій  у  контексті  нашого

дослідження приділено належну увагу таким технологіям, як: 
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 освіти для сталого розвитку (емпауермент) (М. Мелманн [149], О. Пометун

[189]);

 мультимедійні (Р. Гуревич [72], М. Жалдак [88]);

 мобільні технології (В. Куклев [131], Н. Пєйн [197]);

 веб-квест технології (В. Dodge[267], T. March [68]);

 імітаційно-ігрові (В. Гузєєв [70], Л. Савченко [102]);

 проектні (В. Кондратюк [120], О. Стадник [224]);

 колективне творче навчання (О. Когут [115]) та ін.

Застосування  і  впровадження  в  практику  підготовки  майбутніх  учителів

технологій усіх вище зазначених технологій має вагомий вплив на формування

культури  споживання  в  учнів.  Але  вважаємо  за  доцільне  більш  докладно

проаналізувати технологію освіти для сталого розвитку – емпауермент.

Важливим  аспектом  формування  культури  споживання,  на  думку

дослідників М. Мелманн [149] та О. Пометун [189], є технологія сталого розвитку.

Вони розкрили особливості освіти для сталого розвитку як педагогічної системи,

у  якій  поставлено  нову  мету  й  завдання,  іде  пошук  їх  розв’язання  через

використання  нових  підходів.  Запропонована  система  орієнтована  на  побудову

стійкого суспільства, пріоритетами якого є взаєморозуміння, терпимість до інших,

побудова взаємовідносин на основах мужкультурного співробітництва.

Науковець  М. Бассі  відмітив,  що  для  організації  людської  діяльності

необхідна  фізична  та  інтелектуальна  сталість;  для  її  узгодженості  –  етична  та

емоційна сталість; для визначення спрямованості й мети цього процесу – духовна

сталість [149]. А. Сикало дійшов висновку, що людина сталого розвитку є носієм

не лише окремих знань,  але  й  сформованих умінь і  навичок сталого розвитку.

Дослідник  наполягав,  що  саме  освіта  для  сталого  розвитку  містить  механізми

стимуляції  особистісного  й  кар’єрного  росту,  самовдосконалення,  самоосвіти

протягом усього життя [149].

Паралельно  з  поняттям  „освіта  для  стійкого  розвитку” використовують

термін  „емпауермент”.  Автор  тренінгу  „Педагогіка  емпауермента”  М. Мелманн

тлумачить  його  як  „пробудження  внутрішньої  сили  людини,  його  натхнення,
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мотивації до дії” [149, с. 23]. Педагогіка емпауерменту спрямована на діяльнісний

підхід до навчання, бо складовими цього процесу є самостійне пізнання й дія,

само-  та  взаємонавчання  учнів,  прийняття  ними  самостійних  рішень  щодо

власного  способу  життя.  Використання  програми освіти  для  стійкого  розвитку

дозволяє учням усвідомлювати власну роль у житті: їх дії, образ життя, цінності,

обрані ними, як це впливає на стан найближчого оточення та довкілля [189].

М. Мелманн  наголосила,  що  педагогіка  емпауерменту  має

міждисциплінарний  характер,  тобто  сприяє  включенню  й  інтеграції  в  різних

галузях,  на  різних  етапах  виховання  й  розвитку,  проникнення  в  різні  сектори

(соціальний, економічний, екологічний тощо) [149]. 

Отже, ідеї освіти для стійкого розвитку доцільно використовувати в галузі

екології, економіки, соціальної поведінки, що спрямовано на створення стійкого

розвинутого суспільства. Використання спиралевидної моделі емпауерменту буде

сприяти формуванню всіх структурних компонентів культури споживання. 

У контексті нашого дослідження принциповим є культурологічний підхід,

який  визначає  спрямованість  професійно-педагогічної  підготовки  вчителя  на

становлення  його  особистості  як  суб’єкта  культури через  включення  у  процес

культурної творчості. Культурологічний підхід зорієнтовано на соціально значущі

культурні  цілі  освіти,  на  виховання  „людини  культури” (В. Біблер  [17],

Є. Бондаревська [24], Р. Іванова [99] та ін.).

Культура  взагалі,  а  культура  споживання  зокрема,  концентрує  в  собі

соціальний  досвід  безлічі  поколінь  людей,  іманентно  здобуває  здатність

накопичувати знання про світ,чим створює сприятливі умови для його пізнання й

перетворення.  Головним  засобом  передачі  культури  в  навчально-виховному

процесі  є  неповторна  індивідуальність  педагога  як  носія  культури  й  суб'єкта

міжособистісних  взаємин  з  унікальною  особистістю  того,  хто  навчається  і

формується (Х. Валєєв [33]).

Водночас,  основи професійної підготовки майбутнього вчителя технологій

до формування культури споживання в учнів включають організацію навчальних
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дій  щодо  засвоєння  певних  стратегій  і  творчого  застосування  навчальної

інформації в різноманітних сферах майбутньої професійної діяльності.

Означене вище досить вдало поєднуються в сучасній технології професійної

підготовки – ігровому проектуванні.

„Ігрове проектування” поєднує в собі такі складні педагогічні категорії, як

„гра”  і  „проект”.  Під  ігровим  проектуванням розуміють  ігрову  діяльність

студентів, результатом якої є навчальний творчий ігровий проект, яким може бути

самостійно  розроблена  стратегія,  програма  дій,  послуга  тощо,  від  ідеї  до  її

втілення, що має суб'єктивну чи об’єктивну новизну, виконана під керівництвом

викладача  та  представлена  до  захисту  (Л. Ділмер,  В. Загвязинський,

Т. Качеровська та ін.).

Аналіз  сутності  ігрового  проектування  надав  підстави  Т. Качеровській

віднести  його  до  технологій  навчання,  призначенням  яких  є  оптимізація

навчально-виховного  процесу.  Можливості  ігрового  проектування  як  технології

навчання пояснюються чіткою структурованістю його етапів,  сукупністю таких

форм,  методів  і  засобів  навчання,  які  призводять  до  досягнення  гарантованого

результату з мінімальними витратами часу та сил учасників проектної діяльності

[107].

Серед  основних  ознак  технологічності  ігрового  проектування

Т. Качеровська [108], М. Кларін [110], О. Пєхота [183], Л. Савченко [102] та інші

виокремили такі: постановка мети; алгоритмізація спільної діяльності викладача і

студентів;  використання таких форм,  методів,  прийомів  і  засобів  навчання,  що

призводять  до  досягнення  гарантованого  результату,  чіткість  та  визначеність  у

фіксації результату, наявність критеріїв його досягнення.

Сутність цієї технології полягає в тому, що: 1) студенти, обравши собі ролі,

творчо працюють у складі невеликих груп над виконанням професійно значущого

для  них  проектного  завдання;  2)  кінцевий  результат  роботи,  форму  якого

обирають  самі  студенти  (конкурс  проектів,  прес-конференція,  дискусія,

демонстрація, творчий звіт, усна презентація тощо), має бути поданий на розгляд

експертної  ради,  інших викладачів  і  підлягати  рейтинговій  оцінці;  3)  викладач
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виступає  в  ролі  консультанта,  спостерігача  за  творчою  діяльністю  студентів,

організатора  підготовчого  етапу  ігрового  проектування  та  створення  умов  для

успішної роботи [108].

Процес  навчально-ігрового  проектування  складається  з  чотирьох  етапів:

підготовки учасників до сприйняття змісту проекту, уведення в проект, розробки

проекту та рефлексії проекту.

Змістовне  наповнення  етапів  дозволяє  не  лише  з  успіхом  реалізувати

ігровий  проект,  але  й  сформувати  необхідні  компоненти  професійної  культури

студентів,  бо  проектування  сприяє формуванню культури споживання товарів  і

послуг,  його  характерною  особливістю  є  перспективна  орієнтація,  практично

спрямоване дослідження (Н. Котелянець [125, с. 47])

Так, перший  етап висвітлює  підготовчі  види  діяльності  до  сприйняття

змісту ігрового проектування, це: спеціально розроблений інструктивний блок для

забезпечення майбутніх учителів теоретичними знаннями, необхідними для участі

у проекті, інструктаж учасників. Цей етап дозволяє закласти основи споживчих

знань студентів, дозволяє поповнити споживчі знання студентів.

Другий  етап  – уведення  в  проект  –  характеризується  постановкою

проблеми,  формулюванням  теми  проекту,  проектуванням  мети  й  завдань,  що

мають  бути  розв’язані.  На  цьому  етапі  формуються  мотиви  майбутньої

споживацької  діяльності,  висувається  гіпотеза  розв’язання  проблеми,

розробляється  структура  майбутнього  проекту,  комплектуються  групи  та

здійснюється розподіл ролей і функцій.

На третьому етапі (розробка проекту) використовується комплекс дій, що

забезпечуює розробку проекту від ідеї до її втілення, включаючи збір та аналіз

інформації,  трансформацію  системи,  перевірку  гіпотези  та  захист  проекту;

реалізується предметний зміст ігрової проектної діяльності студентів. Тут велике

значення  приділено  стимулюванню  споживчої  активності  майбутніх  учителів,

формування  складових  раціонального  мислення  як  споживача,  уведення  в

атмосферу професійної діяльності.
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На завершальному етапі (рефлексія проекту) передбачається співвіднесення

мети й результатів ігрової проектної  діяльності;  виставлення експертної  оцінки

проекту; аналіз та самоаналіз проектування; коректування проекту, обговорення

його перспективного розвитку, що передбачає самоконтроль.

Отже, під час ігрового проектування студенти найчастіше беруть на себе

певні  ролі,  зумовлені  характером  і  змістом  проекту  –  ролі  споживачів,  учнів,

учителів, батьків, фахівців, науковців. Це можуть бути конкретні й вигадані особи,

що  імітують  соціальні  й  ділові  відносини,  які  ускладняються  ситуаціями,

вигаданими учасниками. Особливістю ігрового проектування у сфері професійної

підготовки  має  бути  максимальне  наближення  змісту  ситуації  до  характеру

майбутньої діяльності.

Мету, що постає перед майбутнім учителем технологій під час підготовки до

проведення гри, можна сформулювати так: він має стати джерелом ігрової основи;

створює умови для усвідомлення студентами проблемної ситуації, для актуалізації

їх  внутрішніх  ресурсів  і  розуміння  власних  особистісних  інтересів  у  ній;  він

повинен допомогти знайти можливі шляхи розв’язання проблеми, за необхідності

скласти  схему  відповідних  дій;  він  мас  забезпечити  студентів  способами

внутрішньої роботи в разі виникнення аналогічних ситуацій у майбутньому [43, с.

29].

Дидактичні  можливості  проектів,  за  дослідженнями С. Генкал,  виходять  з

його  сутнісних  характеристик  –  цілеспрямованості,  елективності,  ретельного

планування  кожного  етапу  та  результату,  динамічності,  інтелектуального,

евристичного,  проблемного,  творчого  навантаження,  варіативності  та  реалізації

освітньої, наукової, пізнавально-розвивальної функції у процесі їх реалізації [58].

Це  звісно  вносить  у  структуру  навчального  процесу  ВНЗ  новий  зміст  і

способи  діяльності  викладання  та  учіння,  як-от:  проектування,  моделювання,

конструювання, дослідження, презентацію індивідуального досвіду майбутнього

вчителя в засвоєнні професійно важливих знань, засобів і прийомів формування

культури споживання в учнів.
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У процесі відбору тематики й змісту ігрового проектування варто спиратися

на  специфіку  професійної  діяльності  вчителя  технологій,  необхідного  переліку

знань, умінь, досвіду як у галузі навчання в цілому, так і формування культури

споживання в учнів зокрема. Учитель технологій має володіти різними сучасними

технологіями виробництва, знати їх особливості, можливості їх проектування та

моделювання. Тому майбутнього вчителя технологій варто включати в різні види

ігрових  проектів  у  процесі  занять  варіативної  та  інваріантної  складової

навчального плану підготовки фахівця, ураховуючи необхідність як навчальних,

так й ігрових проектів.

Для  дослідження  особливий  інтерес  становлять  такі  характеристики

ігрового  проектування  як:  діяльність,  спрямована  на  отримання  майбутнього

результату;  інноваційна  спрямованість  та  моделюючий  характер  процесу

проектування; діяльність, що має на меті отримання ігрового проекту як продукту;

технологічність процесу проектування.

Згідно з класифікацією навчально-ігрових проектів за дидактичними цілями

вони  їх  поділяють  на:  комбіновані  (спрямовані  на  формування  окремих

компонентів професійної підготовки) та комплексні (спрямовані на формування

всіх  компонентів  професійної  підготовки).  Здебільшого  використовувались

комплексні навчально-ігрові проекти, що передбачали активізацію мотиваційної

сфери особистості, оволодіння знаннями, уміннями та навичками проектувальної

діяльності у сфері споживання товарів і послуг, вироблення творчого підходу до

розв’язання педагогічних завдань, рефлексії [59]. 

Прикладом комплексного навчально-ігрового проекту,  який розроблявся  в

процесі  викладання  спецкурсу  „Основи  споживчих  знань”,  був  проект

„Споживчий кошик” (порівняння цін споживчого кошика поточного та минулого

року, сімей із різним достатком, різних міст та районів). На підготовчому етапі

цього  навчально-ігрового  проекту  студенти  формулювали  проблему,  визначали

протиріччя, мету та завдання. Формою представлення навчально-ігрового проекту

було  вибрано  проведення  ділової  гри  „Поведінка  споживача”.  Мета  гри:  1.

Засвоїти поняття „корисність”, „бюджет споживача”, „ліквідність”, „бартер” тощо.
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2. Навчитися визначати оптимальний (рівноважний) набір продуктів за наявності

заданих функції корисності та бюджеті споживача в окремому випадку. 3. Набуття

елементарних навичок активного пошуку торгового партнера, обговорення умов

операції, бартерного обміну.

Між  учасниками  навчально-ігрового  проектування  під  керівництвом

викладача ролі розподілялись наступним чином:

1  група:  економісти,  соціологи  –  досліджували  соціально-економічні

проблеми, пов’язані з поняттями „споживчий кошик” і „прожитковий мінімум”.

2 група: розрахункова – обробка даних за допомогою таблиць і формул.

3  група:  аналітична  –  системний аналіз  проблем,  пов’язаних із  поняттям

„споживчий кошик”, узагальнення умовиводів, формулювання висновків.

Одним  із  методів  підготовчого  етапу  для  стимулювання  пізнавальної

активності  та формування культури споживання у студентів було обрано метод

діаграми ідей, що проводився в кожній із проектних груп, а потім і між ними. Для

проведення  методу  діаграми  ідей  використовувалася  схема,  на  якій  студенти

записували  свої  ідеї  щодо  таких  пунктів:  види  споживання,  джерела  здобуття

інформації про особливості споживання товарів і послуг, що необхідні людині для

життя  й  розвитку.  Цей  метод  дав  змогу  визначити  основні  напрями  для

розв’язання поставлених завдань. 

На дослідницькому етапі студентами у проектних групах було використано

такі методи, як: інтерв’ю, бесіда, метод щоденників, графічні роботи зі складання

діаграм,  образних моделей.  Під  керівництвом викладача  було проведено  аналіз

конкретних ситуацій.  Для розгляду, аналізу та обговорення було запропоновано

таке проблемне  питання:  „Аналіз  складових  споживчого  кошика  сім’ї”.

Запропонуйте  власний  варіант  розв’язання  проблемного питання,  відповіді

обґрунтуйте. 

На заключному етапі використовувались такі методи, як захист навчально-

ігрового  проекту,  аналіз  досягнень,  корекція  результату.  Викладач,  експерти,

студенти оцінювали проект, аналізували його результативність, чи досягнута мета

проекту  та  виконані  поставлені  завдання.  Оцінка  навчально-ігрового  проекту
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здійснювалася експертною групою. Це сприяло розвитку умінь та навичок аналізу

та оцінки, а також саморефлексії власної підготовленості до формування культури

споживання в учнів.

Наступною  умовою  визначено  забезпечення  методичної  підготовки

майбутнього вчителя до формування в учнів культури споживання на уроках

технології.

Важливим  напрямом  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій  є  якісна  методична  підготовка  до  викладання  освітньої  галузі

„Технології” в цілому та до методики викладання споживчих знань зокрема. Отже,

методична  підготовка  є  окремим  напрямом  професійної  підготовки  вчителя

технологій. 

Р. Гургула визначила професійно-методичну підготовку вчителя як систему

організації  навчально-виховного  процесу,  що  передбачає  систематизацію  та

поглиблення  набутих  методичних  знань,  постійне  вдосконалення  практичних

умінь  та  навичок  із  метою  підготовки  студента  до  організації  різних  видів

практичної діяльності в школі, формування його методичної самостійності [71].

Л. Матвєєва  вважала,  що  методичну  підготовку  слід  розглядати  значно

ширше, ніж тільки вивчення студентами відповідного курсу методики.  Авторка

виокремила два взаємопов’язаних компоненти методичної підготовки: 

–  опосередковану  методичну  підготовку  (через  професійно-спрямоване

викладання  суспільно-політичних,  психолого-педагогічних  та  спеціальних

дисциплін); 

– безпосередню (через курс методики) [152]. 

Потрактуючи  поняття  „методична  компетенція  вчителя  технологій” по-

різному, усі дослідники вважали її основною метою методичної освіти. У процесі

формування  методичної  компетенції  студент  набуває  методичних  знань,

оволодіває методичними навичками та вміннями. Як правило, набуття студентом

методичних  знань  здійснюється  в  межах  усіх  організаційних  форм  навчання;

оволодіння методичними навичками (на основі набутих методичних знань) – на

практичних  заняттях  і  навчальних  конференціях;  оволодіння  методичними
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вміннями  (на  основі  набутих  методичних  знань  і  сформованих  методичних

навичок)  –  упродовж  педагогічної  практики  під  час проведення  уроків  і

позакласних заходів із технології, виступах на методичних семінарах, виконанні

курсових робіт та дипломних проектів [252, с. 67]. 

Спираючись на вищесказане, визначимо методичну підготовку як процес та

результат  засвоєння  теоретичних  знань  із  методики  навчання  технологій  і

формування  спеціальних  методичних  знань,  умінь  і  навичок,  необхідних  для

викладання  цього  предмета.  Також методичну  підготовку  можна розглядати  як

педагогічну систему, що має певний зміст і  структуру,  пов’язану із  засвоєнням

методичних  знань  й  активним  уключенням  студента  в  практичну  методичну

діяльність. 

Як вважав О. Бігич, мета системи методичної підготовки вчителя полягає у

формуванні у студентів методичної компетенції  вчителя,  яка є сукупністю його

методичних  знань,  навичок  і  вмінь  та  індивідуальних,  суб’єктивних  й

особистісних якостей [18].  Ця сукупність функціонує як здатність проектувати,

адаптувати,  організовувати,  умотивовувати,  досліджувати  й  контролювати

навчання, освіту, виховання й розвиток у процесі навчання технологій.

Успішне  розв’язання  питання  формування  методичної  компетентності

підготовки  вчителя  технологій  можливе  за  умови  впровадження  в  навчальний

процес інноваційних технологій, які надають перевагу особистісно-суб’єктивному

чиннику, сприяють формуванню самостійних творчих умінь студентів на основі

креативного мислення.

Сучасний  навчальний  процес  немислимий  без  творчої  атмосфери,  що

„передбачає  вільне  спілкування,  обмін  думками,  ідеями,  а  найголовніше  –

особистісну включеність майбутніх педагогів у творчість” [4, с.289].

На нашу думку, формування творчого, ініціативного педагога здійснюється

тоді,  коли  майбутнього  вчителя  вже  під  час  навчання  у  вищій  школі  буде

поставлено  в  умови,  наближені  до  його  практичної  діяльності  за  допомогою

креативних  методів,  які  орієнтовані  не  на  пасивне  навчання,  а  на  активне  й

сприяють  створенню  творчої  атмосфери  на  заняттях,  розвитку  навичок
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професійного спілкування з метою розв’язання певних завдань; формують уміння

моделювати,  прогнозувати  й  аналізувати  педагогічні  ситуації  на  різних  етапах

уроку технологій під час формування культури споживання в учнів.

У процесі формування професійно-методичних умінь особливого значення

набуває дослідницька креативна компетенція, основним шляхом формування якої

є моделювання ситуацій та розв’язання методичних задач [265]. Вважаємо, що це і

є однин зі шляхів удосконалення методичної компетентності.

Метод  моделювання  навчальних  ситуацій  стимулює  студентів  до

самоаналізу, самооцінки та саморозвитку готує майбутніх педагогів до співпраці з

учнями.  Вважаємо,  що  його  слід  ширше  впроваджувати  в  навчальний  процес

підготовки майбутніх вчителів технологій під час підготовки майбутнього вчителя

до формування культури споживання в учнів.

Моделювання  будь-якої  педагогічної  ситуації  складається  з  таких  етапів:

аналітичного  (аналіз  й  оцінка  завдання  та  усвідомлення  самої  ситуації,  яку

необхідно змоделювати); проекційного (плануванням форми, методів і засобів для

моделювання  педагогічної  ситуації,  методична  розробка  фрагмента  уроку);

виконавчого (практичне відтворення розробленого проекту).

Метою моделювання та програвання педагогічних ситуацій на практичних

заняттях  із  методики  технологічної  освіти  –  формування  підготовленості

майбутніх фахівців до викладання технологій, зокрема проводити уроки з курсу

„Основи  споживчих  знань”.  Під  поняттям  „моделювання  і  програвання

педагогічних ситуацій” розуміємо створення таких ситуацій-моделей, де реальні

об’єкти  (учні  певного  класу)  замінюються  подібно  до  нього  (моделлю –

студентська аудиторія),  взаємостосунки між учасниками діяльності  складаються

штучно  та  організовані  спеціально  під  керівництвом  викладача.  Під  час

проведення таких занять студенти імітують діяльність учнів, а один зі студентів

виконує роль учителя. Так відтворюється модель навчального процесу. Водночас,

ту  саму  педагогічну  ситуацію  варто  моделювати  по-різному,  тоді  якість

змодельованої ситуації буде безпосередньо залежати від знань студента та його

креативного мислення. Проте вважаємо, що доцільно програвати (моделювати) не
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всі компоненти уроків, а лише найбільш важливі, методично значущі їх частини,

що дозволяє апробувати кілька способів й організаційних форм проведення занять

із технології під час вивчення споживчих знань.

Важливу  роль  у  формуванні  культури  споживання  та  нагромадженні

професійно-методичного  досвіду  студентів  відіграють  методичні  задачі.  Під

методичною задачею розуміють таке  навчальне завдання,  в  якому моделюється

певний  елемент  методичної  ситуації.  Її  вирішення  передбачає  усвідомлення

проблеми, умов, щодо яких задачу має буде розв’язано, актуалізації необхідних

знань  і  виконання  грамотних  дій  для  виходу  із  цієї  ситуації.  Як  правило,

методична  задача  має  форму  педагогічної  конструкції  із  чітко  визначеною

методичною проблемою, яку слід розв’язати [193, с. 183]. Матеріалом для таких

задач  є  різні  види  вправ  і  завдань,  уроки  або  їх  фрагменти.  На  практичних

заняттях із методики викладання технологічної освіти можуть бути такі методичні

задачі:

1.  Задачі,  в  яких  вимагають  проаналізувати  готовий  варіант  розв’язання

методичної  ситуації,  обґрунтувати  доцільність  (недоцільність)  добору  вчителем

вправ, типу і структури уроку, методичного підходу до опрацювання певної теми

тощо. 

2.  Задачі,  для  розв’язання  яких  необхідно  вибрати  один  із  кількох

запропонованих варіантів вирішення методичної проблеми. 

3. Задачі, що спрямовані на розвиток практично-методичних умінь (аналіз та

добір завдань.

4. Задачі, спрямовані на самостійний пошук розв’язку методичної проблеми

чи самостійне виконання методичних дій за певних умов. 

5.  Задачі,  спрямовані  на  з’ясування  причини  типових  помилок  усних

відповідей, письмових чи творчих робіт учнів класу. 

Ефективному формуванню методичної компетентності майбутнього вчителя

технологій, на думку М. Кадемії, сприяє використання різноманітних методичних

матеріалів:  творчі  завдання,  лабораторний  комплекс,  моделювання  ситуацій  і

задач,  навчальні  програми,  навчальні  посібники  та  навчальні  методичні
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комплекси, методичні рекомендації до виконання курсових і кваліфікаційних робіт

[106].

Творчі завдання мають структуру, що забезпечує розроблення тем за двома

основними напрямками – вивчення загальних уявлень із відповідної проблеми чи

створення конкретних об’єктів. Їх використання уможливлює розвиток конкретно-

наукових уявлень студентів,  формує вміння узагальнювати одержані  результати

[113].

Ю. Кулінка методичну систему навчання учнів на уроках технології подала,

зважаючи на теоретичні положення технологічної освіти [132].

Мета  розділу  –  сформувати  технологічні  знання,  уміння  та  навички

створення  інноваційних  продуктів.  (Мета  може  бути  досягнута  через

упровадження  в  навчальний процес  методично підібраної  системи спеціальних

навчальних  задач,  що  моделюють  реальні  завдання,  які  виникають  в  різних

галузях людської діяльності, та доцільним застосуванням підходів до навчання).

Завдання  –  1)  сформувати  в  учнів  технологічні  знання  та  навички;

2) сформувати  технологічні  вміння  розв’язання  задач;  3)  сформувати  вміння

структурувати інформацію; 4) навчити стратегіям пошуку інформації.

Методичні підходи:

1) формально-операційний, (мета навчання за цього підходу – ознайомити

з функціональними можливостями програмного забезпечення);

2) задачно-технологічний, (мета  навчання  –  сформувати  технологічні

вміння і навички під час створення інноваційного продукту);

3) задачний  (конструктивний),  (мета  підходу  –  сформувати  вміння

створення інноваційного продукта за деяким зразком);

4) проблемний  (евристичний)  підхід,  (мета  навчання  –  розвити

проектувальні  та  творчі  здібності  учня).  Цей  підхід  передбачає,  що  учень

самостійно  розв’язує  задачу  з  неявно  заданою  умовою  (структурою),  складає

структуру та реалізує її, використовуючи певну технологію.
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Для  майбутнього  вчителя  технологій  принципова  відмінність  методики

технологічного навчання від методики традиційного навчання в основній школі

буде полягати в новій спрямованості навчальної мети.

Отже, зміст методичної підготовки вчителя трудового навчання формується

на основі компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу в

сучасному  ВНЗ,  передбачає  інтеграцію  знань  із  техніко-технологічних  і

педагогічних  наук,  розуміння  законів  природи  і  суспільства.  Він  покликаний

забезпечити реалізацію завдань щодо формування в учнів сучасної школи уявлень

про техніко-технологічне середовище та соціально-економічні аспекти трудового

життя,  про  форми  їх  взаємодії  з  технологічним  середовищем  і  можливостями

оволодіння основами технологічної культури.

Показником якості методичної підготовки фахівців у педагогічному виші є

рівень методичної майстерності, що передбачає наявність авторської методичної

системи вчителя, для якого характерні прагнення до саморозвитку та професійної

творчості, що виявляється в умінні бачити безліч варіантів розв’язання одного і

того  ж  поставленого  завдання;  у  здатності  трансформувати  методичні

рекомендації та теоретичні положення в конкретні.

Отже,  під  час  аналізу  науково-методичної  літератури,  вивчення

педагогічного  досвіду  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  було

обґрунтовано  та  розроблено  педагогічні  умови,  спрямовані  на  активізацію

процесу  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури

споживання в учнів. Висвітлені педагогічні умови мають розв’язати суперечності,

що  наявні  в  системі  вищої  освіти  з  урахуванням  можливостей  професійної

підготовки спеціалістів.

2.2.  Технологія  реалізації  педагогічних  умов  ефективної  підготовки

майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів

У  контексті  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури споживання в учнів важливого значення набуває технологія реалізації

запропонованих педагогічних умов.
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Сучасна  підготовка  майбутнього  вчителя  технологій  спрямована  на

формування  вчителя-професіонала,  який,  поряд  із  традиційними  формами,

методами  й  технологіями  організації  навчального  процесу,  повинен  володіти

прийомами  формування  культури  споживання  в  учнів.  Результатом  такої

підготовки  є  сформована  професійно-педагогічна  позиція  майбутнього  вчителя

технологій, його саморозвиток і самовдосконалення та активна суспільна позиція.

Рівень підготовки вчителя до формування культури споживання в учнів визначено

певними критеріями та  показниками,  співвідношення яких  свідчить  про якість

його професійної підготовки.

Висновки  та  засади  теоретичних  досліджень  проблеми  підготовки

майбутніх  учителів  технологій  до  професійної  діяльності  (О. Коберника  [112],

Г. Левченка  [138],  Л. Савченко  [207],  В. Сидоренка  [212],  В. Стешенка  [226],

С. Ткачука  [240],  Д. Тхоржевського  [2]  та  ін.)  уможливили  визначення

структурних  компонентів  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування  культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи,  що

знаходяться у взаємозв’язку та взаємозалежності.

Оцінювання є невід’ємною складовою навчального процесу, що виникло як

специфічна  процедура  в  педагогіці  й  постійно  супроводжує  розвиток  освіти.

Традиційно  система  оцінювання  результатів  навчально-пізнавальної  діяльності

студентів  у  вітчизняній  вищій  освіті  знаходить  відображення  в  її  оцінці  й

грунтується  на  критеріальному  підході.  Головна  особливість  цього  підходу

полягає в тому, що він дає змогу співвідносити рівень індивідуальних навчальних

досягнень студента із запланованим до засвоєння повним обсягом знань, умінь,

навичок,  вимогами  стандартів  до  окремих  навчальних  дисциплін  чи  групи

дисциплін. 

Для  того,  щоб  визначити  критерії  із  системи  оцінки  рівня  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів,

необхідно чітко визначити поняття „критерії” та „показники”.
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Проаналізувавши  науково-педагогічну  літературу,  ми  виділили  такі

компоненти підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури

споживання в учнів: 

1) мотиваційний;
2) когнітивний;
3) ціннісно-смисловий:
4) діяльнісно-результативний.

Висновки  та  засади  теоретичних  досліджень  проблеми  підготовки

майбутніх учителів до професійної діяльності (О. Березюк [12], Н. Борисенко [25],

О. Коберник  [112],  Д. Лазаренко  [137],  Л. Оршанський  [171],  С. Павх  [174],

О. Плуток [184], Д. Тхоржевський [2], Л. Савченко [207], В. Стешенко [226] та ін.)

уможливили визначення, відповідно до компонентів, критерії, показники та рівні

підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в

учнів загальноосвітньої школи. 

В  енциклопедичних  виданнях  критерій  потрактовано  як  „мірило”  для

визначення  оцінки  предмета  або  явища;  ознаку,  взяту  за  основу  класифікації,

орієнтир,  індикатор,  на  основі  якого відбувається  оцінка чи класифікація  чого-

небудь, визначається значущість або незначущість у стані об’єкта [116, с. 74].

За  коротким  термінологічним  словником  І. Дичківської,  „критерій  –

показник,  що  характеризує  властивість  (якість)  об’єкта,  оцінювання  якого

можливе  за  одним  зі  способів  вимірювання  чи  за  експертним  методом”

[76, с. 344]. Отже, під критерієм ми розуміємо ознаку, на основі якої відбувається

оцінка, визначення та класифікація певних якостей.

В. Сластьонін  та  Л. Подимова  зазначили,  що  в  теорії  та  практиці

педагогічної освіти формулюють загальні вимоги до виділення та обґрунтування

критеріїв.  Вони  зводяться  до  того,  що  „за  допомогою  критеріїв  повинні

встановлюватись  зв’язки  між усіма  компонентами системи,  що досліджується”

[215,  с.  100].  Дослідники  доповнили  названу  вимогу  таким:  критерії  повинні

визначатись  через  низку  специфічних  ознак,  які  відображають  усі  структурні

компоненти, а також відображати динаміку вимірюваної якості в часі.
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Н. Кузьміна вважала, що критерії – це основна ознака, за якою одне рішення

обирається із більшості можливих [129].

В. Ягупов  підкреслив,  „критерії  практично  визначають  зміст  і  перебіг

навчально-пізнавальної  діяльності  студентів  та  безпосередньо  встановлюють  її

результативність”.  Вибір  критеріїв  підпорядкований  вимогам,  які  ставлять  до

нього:  індивідуальність,  систематичність,  достатня  кількість  даних  про  оцінки,

тематична спрямованість, об’єктивність, умотивованість оцінок, єдність вимог із

боку  контролюючих,  оптимальність,  усебічність,  дієвість  та  гуманність

[263, с. 411-412]. Отже, критерій – це принцип оцінки ефективності, а показник –

модель кількісної характеристики явища.

Зважаючи на  вищевказані  вимоги,  ми намагались розробити критерії,  які

відображали  б  специфіку  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Ми зважали на те, що критерії – якості, властивості та ознаки об’єкта, що

вивчається,  які  уможливлюють  спостереження  за  його  станом,  рівнем

функціонування та розвитку. Показники – це якісні або кількісні характеристики

сформованості кожної якості, властивості, ознак об’єкта, який вивчається, тобто

ступінь сформованості того чи того критерію.

Критерієм  для  визначення  сформованості  мотиваційного  компоненту  є

ціннісне  ставлення  до  майбутньої  професійної  діяльності,  сформованість

навчальних та пізнавальних мотивів, прагнення до самостійного здобуття фахових

знань, уміння організовувати власний пізнавальний процес,  здатність визначити

стратегію  навчальної  діяльності  (постановка  мети  та  завдань,  вибір  методів  та

засобів  навчання,  контроль  за  навчанням);  прагнення  до  реалізації  власних

здібностей, можливостей, особистих якостей; ступінь активності й самостійності

розумової  діяльності,  що  дає  змогу  реалізувати  індивідуальну  програму

саморозвитку  самоосвіти.  Оскільки  процес  підготовки  майбутніх  учителів

технологій до формування культури споживання в учнів є новим для студентів, то

саме  його  новизна  спонукає  майбутніх  фахівців  до  систематичних  занять  із

предмету, створює додаткову мотивацію навчання.
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Основними критеріями оцінювання споживчих знань є:  глибина, повнота,

міцність, оперативність, якість, гнучкість, систематичність.

Кожний  критерій  оцінювання  рівня  споживчих  знань  студентів

характеризується  власною  сукупністю  показників.  Дефініцію  „показник”

потрактовано  як:  а)  свідчення,  доказ,  ознака  чого-небудь;  б)  наочні  дані  про

результати якоїсь роботи, якогось процесу, дані про досягнення в чому-небудь; в)

явище або подія, на підставі яких можна дійти висновків про перебіг якого-небудь

процесу [9].

У  визначенні  показників  ми  дотримувались  таких  вимог:  чіткість  змісту

показників,  можливість  їх  виміряти;  системність  показників,  що  повинна

забезпечувати  найбільш  повну  характеристику  досліджуваного  процесу,  бути

гнучкою,  адаптивною,  здатною  відобразити  всі  можливі  зміни  об’єкта;

результативність, ефективність показників.

Критерієм  мотиваційного  компонента підготовки  майбутнього  вчителя

технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів  доцільно  обрати

особистісний, що включає в себе сформованість пізнавальних мотивів у процесі

накопичення  споживчих  знань  та  вивчення  фахових  дисциплін  із  проблеми

споживання.

Особистісний  критерій включає  в  себе  такі  показники:  ступінь

усвідомлення значення професійної підготовки й свідоме ставлення до майбутньої

професійної  діяльності;  стійкий  інтерес  до  вивчення  споживчих  знань  та

майбутньої професійної діяльності; навчальна ініціативність; бажання оволодіти

споживчими  знаннями  та  вміннями  й  навичками  фахової  праці;  усвідомлення

особистісного сенсу та значущості професійного самовдосконалення, а відтак –

інтенсивність  у  навчально-пізнавальній  діяльності,  постійне  вдосконалення

споживчої компетентності та формування відповідної культури споживання.

Когнітивний  компонент  передбачає  наявність  у  майбутніх  учителів

технологій  необхідного  об’єму споживчих знань  із  метою формування  в  учнів

культури споживання. 
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Критерієм  для  визначення  сформованості  когнітивного  компоненту є

рівень  оволодіння,  засвоєння  й  оперування  студентами  термінологією  сфери

споживання,  знання  сутності,  змісту  споживчої  освіти,  а  також  методики

споживчої  освіти з  метою формування культури споживання в учнів на уроках

технології.

Показниками сформованості змістового критерію когнітивного компоненту

за означеними критеріями слугує дієвість споживчих знань – наявність умінь їх

застосовувати під час розв’язання практичних завдань, що. на думку В. Ягупова,

передбачає  конкретне  визначення  основних  напрямів  застосування  знань  у

практичній діяльності та змістовну характеристику методів, процедур і методики

дій щодо використання теоретичних і практичних знань [263, с. 412].

До показників змістового критерію відносимо: рівень засвоєння споживчих

понять і вияву знань, здатність до творчої діяльності щодо реалізації засвоєних

знань і вмінь (отримання нових знань на базі вже наявних) та здатність оцінювати

свою діяльність (під час навчання, самонавчання, під час виконання професійних

обов’язків), володіння педагогічними технологіями з метою формування культури

споживання, методами й формами майбутньої професійної діяльності.

У професійній підготовці майбутнього вчителя технологій особливе місце

мають  посідати  знання  педагогічної  аксіології,  методології,  які  уможливлюють

розуміння  й  усвідомлення  значення  аксіологічного  мислення,  аксіологічних

принципів,  аксіологічного підходу у вивченні педагогічних явищ, аксіологічних

характеристик  педагогічної  діяльності.  Зважаючи  на  це  критерієм  ціннісно-

смислового компоненту ми визначаємо аксіологічний.

Аксіологічний  критерій професійної  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів  відображає  норми,

критерії,  засади,  способи  оцінювання  споживчої  діяльності.  Висвітлення

педагогічних  цінностей  як  складової  аксіологочного  критерію  ціннісно-

смислового компоненту дозволяє виділити ті пріоритети, на які має орієнтуватись

вчитель технологій у розв’язанні педагогічних проблем споживчої освіти.
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Аксіологічний  критерій  показує  наскільки  майбутній  учитель  технологій

підготовлений  до  виконання  професійного  обов’язку,  захоплений  педагогічною

працею,  усвідомив  необхідність  формування  культури  споживання  в  учнів,

наскільки  ця  діяльність  для  нього  цікава;  висвітлює  прагнення  до

самовдосконалення.

Показниками  аксіологічного  критерію є:  усвідомлення  цінності  обраної

професії; готовність до формування культури споживання в учнів, усвідомлення

потреби у професійній діяльності й емоційне ставлення до цього; стійкий інтерес

до формування культури споживання в учнів на уроках технології;  здатність до

оцінки й самооцінки, потреба морального самовдосконалення.

Діяльнісно-результативний  компонент підготовки  майбутнього  вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів являє собою систему дій

щодо  розв’язання  завдань  споживчої  освіти,  розкриває  вміння  студента

реалізовувати  результати  своєї  навчальної  діяльності  з  метою  формування

культури  споживання  в  учнів,  визначає  підготовленість  майбутнього  вчителя

технологій  до практичного застосування набутих знань,  умінь і  навичок сфери

споживчої освіти.

Критерієм для  визначення  сформованості  діяльнісно-результативного

компоненту є  операційний,  тобто наявність у студентів інтегрованої  сукупності

знань, умінь і навичок для ефективного формування культури споживання в учнів;

опанування студентами відповідних навчальних моделей та спецкурсу „Основи

споживчих знань”; освоєння певної сукупності знань, сформованість практичних

навичок і вмінь; рівень особистісного і професійного розвитку; дієвості як усього

дидактичного процесу, так і окремих його компонентів; сформованості мотивації

навчально-пізнавальної  й  професійної  діяльності  тощо.  За  допомогою  цього

критерію  здійснюється  контроль  і  самоконтроль  за  перебігом  підготовки

майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів.

Показниками  операційного  критерію є  здатність  до  професійної

самореалізації, уміння ставити мету й завдання професійного самовдосконалення,

планувати кроки щодо їх досягнення; наполегливість та дисциплінованість під час
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виконання  навчальних  завдань  та  досягнення  завдань  самовдосконалення;

здатність  розвивати  на  основі  професійно  орієнтованої  фахової  підготовки

споживчі  знання,  уміння й навички,  необхідні  для реалізації  споживчої  освіти;

здатність до рефлексії власної професійної діяльності, саморегуляція особистості

як ретранслятора ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності.

Зважаючи  на  вищезазначене,  узагальнене  обґрунтування  структурних

компонентів, критеріїв та показників підготовки майбутнього вчителя технологій

до  формування  культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи

відображено в табл. 2.1.

Більшість авторів  вважали за  необхідне виокремити різні  рівні  володіння

професійними вміннями,  але за  кількістю їх рівнів єдиної  думки серед учених

немає.

Рівень – це ступінь досягнення в чому-небудь  [116, с. 128]. У дослідженні

рівень – це ступінь сформованості  професійних умінь до формування культури

споживання в учнів загальноосвітньої школи.

За основу визначення рівня оволодіння тим чи тим критерієм взято рівні

оволодіння діяльністю, що відображають розвиток досвіду студента в зазначеному

предметі  у  процесі  навчання  [117,  с.  55],  бо  самі  споживчі  знання  і  вміння  в

процесі організації роботи майбутніх учителів технологій із формування культури

споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи  функціонують  по-різному,  що

зумовлено різним рівнем оволодіння ними.

Таблиця 2.1

Структурні компоненти, критерії й показники підготовки майбутнього вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів

Структурні
компоненти

Критерії Показники

Мотиваційний Особистісний 1. Позитивне  ставлення  до
впровадження  споживчої  освіти  в
навчальний процес.
2. Розвиток  мотиваційного
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середовища  студентів  у
педагогічному вузі.
3. Стійке бажання опанувати теорією
та методикою формування культури
споживання  в  учнів  на  уроках
технології.
4. Сформованість  мети  власної
професійної  діяльності  щодо
формування культури споживання в
учнів.

Когнітивний Змістовий 1. Аналіз теоретичної та методичної
підготовки  майбутнього  вчителя
технологій до формування культури
споживання в учнів.
2. Розуміння  понять  «споживання»,
«культура  споживання»,  «споживча
освіта», «консюмеризм».
3. Особливості  організації
навчального  процесу  на  уроках
технології,  що  спрямований  на
формування культури споживання в
учнів.

Ціннісно-
смисловий

Аксіологічний 1. Уміння аналізу власної діяльності
та оцінка діяльності інших.
2. Планування подальших дій згідно
з одержаними результатами.
3. Уміння  адекватного  оцінювання
результатів  формування  культури
споживання  в  учнів  відповідно  до
поставленої мети.

Продовження таблиці 2.1
Діяльнісний Операційний 1. Здатність  до  самоаналізу  та

самооцінки  підготовки  майбутнього
вчителя  технологій  до  формування
культури споживання в учнів.
2. Уміння  знаходити  нестандартні
розв’язання  завдань  споживчої
освіти на уроках технології.
3. Уміння  розвивати  творчу  уяву  та
альтернативність  мислення
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(комбінувати,  знаходити  аналогії,
асоціації).
4. Творчий (нестандартний) підхід до
реалізації педагогічного процесу.

У  процесі  виділення  рівнів  ми  спиралися  на  теоретичні  положення,  що

розкривають  поетапний  (за  рівнями)  характер  розвитку  якостей  особистості,  а

також зі структурно-функціональних ознак того, що під час переходу від одного

рівня до іншого змінюється структура якості, що формується, її функції. Водночас

кожен  наступний  рівень  зароджується,  грунтуючись  в  попередньому  і  під  час

переходу  якості,  яка  формується,  на  більш  високий  рівень,  не  нівелюються

властивості попереднього рівня, а перетворюються на більш досконалі.

Вважаємо за доцільне виділити такі рівні підготовки майбутнього вчителя

технологій до формування культури споживання відповідно до рівнів оволодіння

діяльністю залежно від співвідношення й ступеня вияву окреслених показників:

 високий рівень (творчий)  – сформована здатність  творчо підходити до

формування  культури  споживання  в  учнів,  уміння  створити  власну  систему

організації  споживчої  освіти  на  основі  теоретичного  та  практичного  досвіду

роботи вчителів технологій;
 достатній  рівень  (пошуковий)  –  сформованість  культури споживання,

раціональних якостей споживання та розвиток позитивної мотивації до споживчої

освіти,  здатність  утілювати  теоретичні  знання,  уміння  й  навички  формувати

культуру  споживання  в  учнів,  відтворювати  на  практиці  та  переносити  в  нові

умови  отриманий  досвід  організації  споживчої  освіти  учнів  загальноосвітньої

школи;
 середній  рівень  (репродуктивний)  –  фрагментарна  здатність  утілювати

теоретичні знання та відтворювати на практиці відомий досвід організації процесу

формування  культури  споживання  в  учнів  на  уроках  технології,  часткова

сформованість настанов і мотивацій до здійснення споживчої освіти;
 низький  рівень  (інтуїтивний)  – часткова  здатність  реалізувати  знання,

уміння й навички організації процесу формування культури споживання в учнів,

відсутність  настанов  і  мотивації  до  здійснення  споживчої  освіти  учнів

загальноосвітньої школи.
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Розроблені  показники склали змістовну основу інструменту вимірювання,

необхідного  й  достатнього  для  об’єктивного  визначення  рівнів  підготовки

майбутніх  учителів  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої школи.

У теорії  підготовки особистості  до професійної  педагогічної  діяльності  у

вищій школі  одним із  головних є  питання  про її  компоненти та  показники:  їх

неможливо  розглядати  як  ізольовані,  самостійні  елементи  багаторівневої

професійної  підготовки.  Їхній  зміст,  усі  вимоги до них мають походити з  ідеї,

відповідно  до  якої  будь-які  складові  та  показники  підготовки  є  елементами

цілісної системи.

Крім того, ми переконані, що вивчати структуру підготовки особистості до

певного виду діяльності потрібно відповідно до її змісту й сутності, ураховуючи

загальні,  універсальні  для  будь-якої  професійної  діяльності  компоненти  та

специфічні професійні компоненти підготовки, які властиві саме для цього виду

діяльності [53; 159; 209].

Отже,  використовуючи  результати  психолого-педагогічних  досліджень  із

проблем  підготовки  майбутніх  фахівців  до  професійної  діяльності  (І. Бех  [15],

Н. Волкової  [54],  Н. Кузьміна  [129],  А. Мороз  [159],  О. Рудницька  [206],

С. Сапожников [208], С. Смірнов [217] та ін.) можна виокремити компоненти та

показники підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури

споживання в учнів, які ми будемо розглядати на основі структурних компонентів

особистості,  компонентів  педагогічної  діяльності  та  відповідно  до  загального

змісту  професійної  діяльності  вчителів  технологій  у  сучасних  умовах,

використаємо узагальнення щодо особистісно значущих характеристик сучасного

вчителя технологій.

Показники підготовки визначимо як необхідні професійні  знання,  уміння,

навички  та  сформовані  компетенції  майбутніх  учителів  технологій.  Виділені

компоненти  тісно  пов’язані  між  собою  і  складають  основу  підготовки

майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів. 
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Серед  підходів  до  проектування  названої  підготовки  майбутніх  учителів

технологій виокремимо такі: системний, компетентнісний, культурологічний, що

реалізуються паралельно.

Відповідно  до  системного  підходу,  розробленого  Ю. Бабанським  [9],  та

взятого нами за основу, у системі підготовки майбутнього вчителя технологій до

формування культури споживання в учнів в обов’язковому порядку мають входити

такі підструктури: концептуальні (принципи); нормативні (мета, зміст, критерії);

технологічні (методи і форми).

Отже,  основними  структурними  компонентами  є:  мета,  принципи,  зміст,

методи,  форми  навчання,  етапи  підготовки,  компоненти  й  рівні  підготовки,

результат (див. рис. 2.2). Усі структурні компоненти цього складного утворення

спрямовано на формування належного (достатнього та високого) рівнів підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої школи.

Так, мета –  це  ідеальне  представлення  кінцевого  результату.  Мета  є

системоутворювальним елементом запропонованої структури, однією з головних

ланок  діяльності.  Від  неї  залежать  зміст  і  засоби  отримання результатів.  Мета

розробленої  системи  –  забезпечення  належного  рівня  підготовки  майбутнього

вчителя технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої

школи.
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Рис.  2.2.  Система  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Мета – забезпечення належного рівня підготовки майбутнього 
вчителя технологій до формування культури споживання в учнів 

загальноосвітньоїшколи

Мета – забезпечення належного рівня підготовки майбутнього 
вчителя технологій до формування культури споживання в учнів 

загальноосвітньоїшколи

Завдання:
сформувати у студентів інтерес і позитивну мотивацію до формування 
культури споживання в учнів загальноосвітньої школи;
здійснити підготовку студентів до формування культури споживання в 
учнів на уроках технології;
забезпечити безпосереднє формування культури споживання у 
майбутніх учителів технологій
вказати шляхи впровадження споживчої освіти майбутнім 
учителям технологій.

Завдання:
сформувати у студентів інтерес і позитивну мотивацію до формування 
культури споживання в учнів загальноосвітньої школи;
здійснити підготовку студентів до формування культури споживання в 
учнів на уроках технології;
забезпечити безпосереднє формування культури споживання у 
майбутніх учителів технологій
вказати шляхи впровадження споживчої освіти майбутнім 
учителям технологій.
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Проведення  будь-якого  типу  занять  у  вищому  навчальному  закладі

передбачає застосування відповідних форм навчальної роботи студентів, кожна з

яких має відповідну методику організації.

Основними формами роботи на занятті,  які  ми будемо використовувати в

процесі  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури

споживання в учнів, є індивідуальна, фронтальна, групова.

На нашу думку, гармонійне поєднання в процесі професійної педагогічної

підготовки майбутніх учителів технологій пасивних, активних методів і прийомів

навчання  з  педагогічними  технологіями  сприятиме  змістовому  наповненню

професійної підготовки взагалі й усіх компонентів готовності зокрема.

Зміст – це єдність основних елементів цілого, його властивостей і зв’язків,

наявне у формі й невіддільне від неї. Необхідний зміст підготовки майбутнього

вчителя технологій до формування культури споживання в учнів структурується у

навчальних  програмах  і  тематичних  планах  різних  дисциплін  і  курсів.  Ці

документи повинні: 

1) чітко відображати специфіку теоретичної та практичної підготовки щодо

формування  культури  споживання  у  студентів,  передбачати  глибоку  базову

підготовку.  Цього  можна  досягти  через  обґрунтований  перелік  і  визначення

дисциплін,  а  також  оптимальне  співвідношення  теоретичної  та  практичної

підготовки з кожної дисципліни та її обсягом; 

2)  забезпечувати  наступність,  систематичність  і  безперервність  процесу

навчання, а також створювати умови для якісного засвоєння всього навчального

матеріалу.  Реалізація  цієї  вимоги  досягається  взаємозв’язком  дисциплін,

послідовністю їх вивчення, вибором оптимального співвідношення часу занять і

самостійної  роботи,  правильним  чергуванням  практичного  та  теоретичного

навчання [239, с. 57]. 

Зміст підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури

споживання в учнів пропонуємо реалізувати через навчальні програми дисциплін

циклу професійної науково-предметної підготовки, а саме: „Основи домашнього
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господарювання”,  „Економіка та організація виробництва” та спецкурс „Основи

споживчих знань”.

Вважаємо, що треба так організувати зміст підготовки майбутніх учителів

технологій,  щоб  знання  та  вміння  були  особистісно  значущими  і  враховували

останні  досягнення  науки  і  техніки.  Отже,  організація  змісту  передбачає

формування  ґрунтовних  теоретичних  знань  і  практичних  споживчих  умінь  та

навичок.  Зміст  навчання  у  вищому  навчальному  закладі  підпорядковується

загальній меті підготовки майбутніх учителів технологій. 

Реалізація  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  до  формування

культури  споживання  в  учнів  передбачає  поетапну  організацію  навчальної

діяльності:

І  етап  –  організаційно-підготовчий –  спрямований  на  підготовку  та

здійснення  організаційних  заходів  щодо  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Мета  цього  етапу  –  перевірити  наявність  знань,  умінь  та  навичок  щодо

формування  культури  споживання  в  учнів  у  професійній  діяльності  майбутніх

учителів технологій.

ІІ  етап  –  змістово-процесуальний –  забезпечує  перетворення  об’єктів  у

результат, що відповідає меті, а саме підготовку майбутніх учителів технологій до

формування культури споживання в учнів у професійній діяльності. Мета цього

етапу – формування у студентів базових знань, умінь та навичок у галузі культури

споживання  та  особливостей  упровадження  споживчої  освіти  в  навчально-

виховний  процесі  з  освітньої  галузі  „Технології” [161] у  процесі  підготовки

майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів.

Центральне  місце  змістово-процесуального  етапу  підготовки  майбутніх

учителів  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів  посідає

спецкурс „Основи споживчих знань”, мета якого полягає у вихованні у студентів

грамотної споживчої поведінки та правової культури, засвоєння системи науково-

педагогічних,  науково-технічних  та  науково-інформаційних  знань,  а  також

національних й загальнокультурних цінностей сфери споживання товарів і послуг,
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що  сприятимуть  становленню  професійної  компетенції,  що  є  адекватною

самореалізацією в різних сферах діяльності:  сімейно-побутовій,  професійній та

творчій.

ІІІ етап – рефлексивно-творчий – передбачає творче залучення студентів до

формування  культури споживання  в  учнів  на  уроках  технології  та  самостійної

творчої  роботи  із  застосуванням  педагогічних  технологій  для  забезпечення

спрямованості  на  освіту  й  самоосвіту  упродовж життя.  Цей  етап  має  за  мету

систематизувати  набуті  знання,  уміння  та  навички  в  контексті  творчого

застосування комплексу споживчих знань у власній педагогічній діяльності,  для

чого необхідно було розв’язати такі завдання: у системі виконання самостійних

творчих  завдань  підвищити  підготовленість  майбутніх  учителів  технологій  до

формування культури споживання в учнів під час педагогічної практики. 

Творчий  етап  характеризується  продовженням  підготовки  майбутніх

учителів  технологій  до  формування  культури  споживання  під  час  вивчення  як

навчальних курсів та спецкурсів,  так і  ознайомлення з програмою педагогічної

практики через  поглиблення отриманих базових знань,  умінь,  навичок у галузі

споживчих знань та особливостей їх застосування в навчально-виховному процесі

з технології. 

Особистий  теоретико-практичний  потенціал  майбутнього  вчителя

технологій повинен включати належний рівень сформованості  всіх компонентів

підготовки  до  здійснення  певної  педагогічної  діяльності.  Особливу  увагу

приділено  розвитку  мотиваційної  сфери,  досягненню  максимального  рівня

опанування когнітивного, ціннісно-смислового та діяльнісного компонентів.

Під підготовкою майбутнього вчителя технологій до формування культури

споживання в учнів загальноосвітньої школи ми розуміємо процес формування у

вчителя системи компетентностей, необхідних для формування в учнів культури

споживання та проведення занять з технології.

Для досягнення поставленої мети найбільш значущими компетентностями є:

 предметна – сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту

предмета „Технології”;
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 методична  –  готовність  учителя  технологій  до  проведення  занять  із

предмету  „Технології”,  спрямованого  на  формування  культури  споживання  в

учнів,  тобто  сформованості  системи  дидактико-методичних  споживчих  знань  і

вмінь з окремих розділів та тем предмета, окремих етапів навчання й досвіду їх

застосування,  спроможність  ефективно  розв’язувати  стандартні  та  проблемні

методичні завдання споживчої освіти;

 самоосвітня – якість особистості педагога, що характеризується здатністю

та  готовністю  до  безперервної  освіти  у  професійній  сфері,  зокрема  в  галузі

споживчої  освіти,  що  набуває  особливого  значення  в  умовах  їх  постійного  і

бурхливого розвитку та неперервності системи навчання фахівця;

 споживча  –  здатність  учителя  технологій  орієнтуватися  в  просторі

споживання  товарів  і  послуг,  отримувати  дані  та  відомості  про  особливості

споживання  товарів  і  послуг  та  раціонально  їх  використовувати  відповідно  до

власних потреб і вимог суспільства;

 культурна  –  сприяння  розвитку  творчості,  інноваційному  мисленню  та

споживацтву, підвищення та поширення рівня активної участі в навчанні, набуття

споживчих знань,  правильне використання отриманої інформації  для прийняття

рішень.

Результатом реалізації  запропонованої  структури є  готовність  майбутніх

учителів  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої  школи  на  належному  рівні,  що  передбачає  опанування  всіх

показників компонентів підготовки.

Підготовка  майбутніх  вчителів  технологій  до  формування  культури

споживання в учнів має бути спрямована на активний пошук інноваційних форм,

методів,  що  стимулюють  розвиток  інтелектуальних  сил,  ініціативи,  творчого

потенціалу  особистості,  набуття  підготовленості  до  формування  культури

споживання в учнів загальноосвітньої школи, що є вимогою сьогодення. 

Отже,  підготовка  майбутніх  учителів  технологій  до формування культури

споживання в учнів загальноосвітньої школи є складним, системним феноменом,

що інтегрує в собі мотиваційний, когнітивний, ціннісно-смисловий та діяльнісний
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компоненти, які зумовлюють ефективність майбутньої професійної діяльності та

професійного  розвитку  майбутнього  вчителя  технологій  і  є  показником  його

успішної  підготовки  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої школи.

Висновки до розділу 2

Під час підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури

споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи  визначено  педагогічні  умови,

важливі для роботи в системі професійної підготовки: ознайомлення майбутнього

вчителя технологій із роллю й місцем споживчої освіти через збагачення змісту

спеціальних  дисциплін  знаннями  споживчого  циклу;  реалізація  комплексу

педагогічних  технологій,  центральне  місце  серед  яких  відведено  ігровому

проектуванню;  забезпечення  методичної  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій до формування культури споживання на уроках технології.

Із  метою  комплексної  технології  реалізації  означених  педагогічних  умов

розроблено систему підготовки майбутнього вчителя технологій до формування

культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи,  котра  включає  такі

структурні підходи: системний, компетентнісний, культурологічний.

На  підставі  проведеного  психолого-педагогічного  аналізу,  структурно-

компонентними  складовими  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування  культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи  є:

мотиваційний,  когнітивний,  ціннісно-смисловий  та  діяльнісно-результативний

компоненти,  що  зумовлюють  ефективність  майбутньої  професійної  діяльності

майбутнього вчителя технологій. Критеріями, що характеризують сформованість

готовності майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в

учнів  є:  особистісний,  змістовий,  аксіологічний,  операційний.  Відповідно  до

розроблених критеріїв визначено рівні: високий, достатній, середній, низький та

показники  рівнів  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.
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Запропонована  система  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування  культури  споживання  в  учнів  містить  упорядковану  сукупність

завдань, принципів, педагогічних умов, критеріїв та показників; характеризується

чітким  цілевизначенням,  системністю,  інтегративністю,  що  максимально

реалізується в професійній підготовці майбутнього вчителя технологій. 

Під  час  дослідження  було  встановлено  поетапний  характер  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої  школи:  організаційно-підготовчий,  змістово-процесуальний,

рефлексивно-творчий  і  залежність  її  ефективності  від  дотримання  певних

педагогічних умов. 

Зміст розділу опубліковано в статтях автора [40; 41; 43; 44; 52].
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РОЗДІЛ 3.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ В УЧНІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

3.1. Вивчення та аналіз стану підготовки майбутніх учителів технологій

до формування культури споживання в учнів

Вивчення  сучасного  стану  проблеми  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів  відбувалося  в  таких

аспектах:

1. Спрямування  навчальної  роботи  вчителів-практиків  на  формування

культури споживання в учнів на уроках технології.
2. З’ясування  мотивів  обрання  майбутніми  вчителями  технологій  вищого

навчального закладу.
3. Сформованість компонентів підготовки студентів до формування культури

споживання в учнів.
4. Спрямування  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.
5. Аналіз навчально-методичного забезпечення організації процесу підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в

учнів.
Використано такі методи експертної педагогічної діагностики:
 вивчення  курсів  за  вибором та  варіативних  модулів  з  основ  споживчої

освіти вчителів-практиків;
 спостереження за педагогічним процесом;
 анкетування вчителів-практиків;
 анкетування викладачів вищих педагогічних навчальних закладів;
 узагальнення досвіду реалізації споживчої освіти у школі;
 анкетування та тестування студентів щодо їх підготовки до формування

культури споживання в учнів;
 спостереження за студентами під час активної педагогічної практики;
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 аналіз  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів.

Зазначимо, що дослідженням було охоплено 120 учителів Донецької області.

Стан діяльності вчителів технологій із формування культури споживання в учнів

вивчався за такими показниками:

1. Планування роботи з формування культури споживання в учнів на уроках

технології.

2. Урахування індивідуальних та вікових особливостей учнів.

3. Системність упровадження споживчої освіти в навчальний процес.

4.  Наявність  сучасних  технологій,  спрямованих  на  формування  культури

споживання в учнів на уроках технологій.

Педагогам  було  запропоновано  заповнити  карту  самооцінки  роботи  з

формування культури споживання в учнів і визначити рівні здійснення окремих її

аспектів (високий, достатній, середній, низький) (табл. 3.1).
Таблиця 3.1

Карта самооцінки роботи з формування культури споживання в учнів

№
п/п

Показники
Рівні

Низький Середній Достатній Високий
1 Організація сприятливого 

інформаційного, предметного, 
соціокультурного, освітнього 
простору

3,3% 58,3% 30% 8,4%

2
Ви
кор
ист
анн
я 
різ
но
ман
ітн
их 
фо
рм,
мет
оді

- 49,2% 40,8% 10%
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в і 
при
йо
мів
фо
рм
ува
ння
кул
ьту
ри 
спо
жи
ван
ня 
в 
учн
ів 
на 
уро
ках
тех
нол
огії

3 Особистісна орієнтація 
споживчої освіти

6,7% 66,7% 25% 1,6%

4 Системність проведення 
роботи з формування культури
споживання в учнів

2,5% 58,3% 28,3% 10,9%

Продовження таблиці 3.1
5 Систематичність і доцільність 

заходів, спрямованих на 
формування культури 
споживання в учнів

5% 65,8% 29,2% -

6 Психолого-педагогічна 
підтримка в розв’язанні 
учнями проблем споживання

8,5% 41,7% 36,5% 13,3%

7 Стимулювання споживчої 
поведінки учнів

3,3% 37,5% 41,7% 17,5%

8 Планування позакласних 
виховних заходів із 
формування культури 
споживання в учнів

5% 33,3% 33,3% 28,4%
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Вивчення  й  узагальнення  результатів  самооцінки  вчителів  технологій  із

формування  культури  споживання  в  учнів  уможливило  дійти  таких  висновків:

більшість  показників  знаходяться  на  середньому  та  достатньому  рівнях.  Отже,

учителі  технологій  у  вільній  практиці  не  намагаються  формувати  культуру

споживання  в  учнів,  тому  якнайменше  використовують  різноманітні  форми,

методи  і  прийоми  формування  культури  споживання  в  учнів,  роботу  в  цьому

напряму проводять несистематично й непослідовно, це ж стосується й позакласної

роботи.

Було проведено опитування вчителів за поставленими запитаннями:

1. Чи вважаєте Ви, що питання формування культури споживання в учнів на

уроках є актуальним у системі сучасної технологічної освіти?

2.  Дайте  визначення  понять  „споживання”,  „споживча  освіта”,  „культура

споживання”.

3.  Якою  має  бути  система  роботи  з  формування  культури  споживання  в

учнів на уроках технології?

4.  Чи  вважаєте  Ви  себе  готовим  до  здійснення  означеного  напрямку

навчально-виховної роботи?

5. Яких знань, на Вашу думку, недостатньо?

Аналіз  відповідей  показав,  що  76,3%  учителів  вважають  питання

формування культури споживання в учнів актуальним у системі сучасної освіти.
57,3%  визначили  поняття  „споживання”,  „споживча  освіта”,  „культура

споживання”, 23,1% – наближене визначення, 17,4% – неправильно визначили.
Майже 62,6% респондентів  вважають,  що робота  з  формування культури

споживання в учнів не обов’язково повинна мати системний характер, а ті вчителі,

які визнають системність обов’язковою умовою формування культури споживання

в учнів не враховують усіх її компонентів.
Щодо використання різних форм, методів і прийомів формування культури

споживання в учнів зазначимо, що педагогам узагалі бракує теоретичних знань.
16,7%  вважають  себе  не  готовими  до  здійснення  означеного  напряму

навчально-виховної  роботи,  60,8%  вважають  себе  частково  підготовленими  й

лише 22,5% упевнені у власних можливостях.
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75,5%  учителів  володіють  недостатньою  кількістю  теоретичних  і

методичних  знань  із  формування  культури  споживання  в  учнів  на  уроках

технології у загальноосвітній школі.
Усе це надало змогу дійти висновків щодо спрямування навчально-виховної

роботи вчителів-практиків на формування культури споживання в учнів на уроках

технології. Використані методи експертної педагогічної діагностики свідчать про

незадовільний стан роботи з формування культури споживання в учнів на уроках

технології, що здійснюється в загальноосвітній школі.
Під час вивчення сучасного стану проблеми особливу увагу було приділено

дослідженню підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури

споживання в учнів.
Констатувальний етап експерименту тривав упродовж 2012-2013 років. До

нього  було  залучено  365  студентів  технологічних  факультетів  денної  форми

навчання,  із  них:  135  студентів  ДВНЗ  „Донбаський  державний  педагогічний

університет”,  170  студентів  Глухівського  національного  педагогічного

університету імені Олександра Довженка, 65 студентів Бердянського державного

педагогічного університету.
Зважаючи  на  теоретично  виявлені  компоненти  і  критерії  формування

культури  споживання  в  учнів,  головними  параметрами,  що  виявляють  рівень

підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  є:  особистісна  орієнтація  на

соціокультурні  норми  і  споживчі  ідеали  суспільства,  що  визначає  ціннісне

ставлення  студента  до  дійсності,  професійної  діяльності,  власного  життя

(мотиваційний  компонент);  науковий  і  практичний  характер  знань  та  уявлень

майбутнього вчителя технологій (когнітивний компонент); формування ціннісних

орієнтацій, спрямованих на правильний вибір студентів серед розмаїття бажань та

урахування  потреб  інших,  уникнення  споживацького  ставлення  в  суспільстві

(ціннісно-смисловий  компонент);  сформованість  умінь  і  навичок  організації

процесу  формування  культури  споживання  в  учнів  на  уроках  технології

(діяльнісно-результативний компонент).
Відповідно, на цій основі було складено методику педагогічної діагностики

для  визначення  стану  особистісних  параметрів  сформованості  культури

споживання  студентів  і  рівня  їх  професійної  підготовки.  Із  цією  метою
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застосовано  комплекс  діагностичних  методів:  анкетування,  опитування,  бесіду,

спостереження.

Виявлення  рівнів  сформованості  компонентів  підготовки  майбутнього

вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів  передбачало

попередню роботу, пов’язану з добором і розробкою методик, тестових завдань,

самооцінних  карт,  критеріїв  оцінки  діяльності  студентів  під  час  педагогічної

практики.  Блок  методик  для  виявлення  рівнів  сформованості  компонентів

підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання

в учнів загальноосвітньої школи представлено в табл. 3.2.

Завданнями констатувального експерименту були:
 виокремлення  основних  споживчих  уявлень  та  ціннісних  орієнтацій

майбутнього  вчителя  технологій,  його  ставлення  до  професійної  діяльності,

спрямованість особистої життєвої позиції;
 виявлення чинників, що впливають на підготовку майбутнього вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів;
 співвідношення завдання підготовки майбутнього вчителя технологій до

формування культури споживання в учнів з організацією навчально-пізнавальної

діяльності у вищому навчальному закладі;
 визначення  рівня  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Таблиця 3.2

Блок методик для виявлення рівнів сформованості 

компонентів підготовки майбутнього вчителя технологій до формування 

культури споживання в учнів загальноосвітньої школи

№
п/п

Компоненти
готовності

Критерії
сформованості

Шляхи діагностування

1 Мотиваційний Особистісний 1. Опитувальник  про  рівень
ефективності  навчання,  спрямованого
на формування культури споживання у
студентів. 2. Анкета на виявлення рівня
підготовки  майбутніх  учителів
технологій  до  формування  культури
споживання  в  учнів.  3. Анкета  для
вчителів  щодо  виявлення  рівня
підготовки  до  формування  культури
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споживання в учнів.

2 Когнітивний Змістовий 1. Тестові  завдання  з  теорії
споживання.  2. Проблемні  ситуації  на
визначення  рівня  споживчих  знань
майбутніх учителів технологій.

3 Ціннісно-
смисловий

Аксіологічний 1. Тест  незакінчених  речень  у
відповідній модифікації (за методикою
Г.Л. Драндрова).  2. Тестові  завдання  з
теорії споживання.

4 Діяльнісно-
результативний

Операційний 1. Анкета  для  виявлення  стану
діяльнісно-результативного
компоненту  підготовки  майбутнього
вчителя  технологій  до  формування
культури  споживання  в  учнів.
2. Анкета  для  виявлення  креативних
аспектів  професійної  діяльності
майбутніх учителів технологій.

Було  проаналізовано  навчальні  плани  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій і креслення ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.

Підготовка  фахівця  з  вищою  освітою  здійснюється  за  такими  освітньо-

кваліфікаційними рівнями:  бакалавр,  спеціаліст  та  магістр,  спеціальностями  та

спеціалізаціями:  „Технологічна  освіта.  Спеціалізація:  Інформатика”,

„Технологічна  освіта.  Спеціалізація:  Технічна  творчість”,  „Технологічна  освіта.

Спеціалізація: Основи домашнього господарювання”.
На  ІV курсі  студенти  спеціальності  „Технологічна  освіта.  Спеціалізація:

Основи  домашнього  господарювання”  у  7  семестрі  вивчають  навчальну

дисципліну  „Основи  споживчих  знань”.  На  її  вивчення  відведено  всього  144

години (4 кредити за  ECTS). Студентами інших спеціалізацій цю дисципліну не

вивчають.
Предметом  її вивчення  є  теоретичні  та  практичні  основи  процесу

споживання  товарів  і  послуг  в  Україні.  Система  навчання,  що  представлена  в

програмі,  покликана  допомогти  студентам в  оволодінні  знаннями національно-
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культурних цінностей та науково-технічних досягнень сфери споживання, обрати

та побудувати власний світ цінностей, оволодіти творчими способами розв’язання

проблем сфери споживання товарів і послуг, сприяти усвідомленню студентами

власної громадянської позиції та її впливу на якість життя в Україні.
Метою  викладання  навчальної  дисципліни  „Основи  споживчих  знань”  є

виховання  грамотної  споживчої  поведінки  та  правової  культури,  засвоєння

системи  науково-педагогічних,  науково-технічних  та  науково-інформаційних

знань, а також національних та загальнокультурних цінностей сфери споживання

товарів та послуг, які сприяють становленню професійно-педагогічної компетенції

в  галузі  освіти,  що  є  адекватною  самореалізації  в  різних  сферах  діяльності:

сімейно-побутовій, професійній та творчій.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Виникнення та розвиток захисту прав споживачів.
Змістовий модуль 2. Потреби споживачів.
Змістовий модуль 3. Споживач і споживання.
Змістовий модуль 4. Товари та їх різновидності.
Змістовий модуль 5. Послуги та їх різновиди.
Змістовий модуль 6. Джерела споживчої інформації.
Змістовий  модуль  7.  Етичні  аспекти  ставлення  виробників  товарів  та

надавачів послуг до споживачів.
Змістовий модуль 8. Правила споживчої етики.
Змістовий модуль 9. Морально-етичні норми поведінки споживача.
Змістовий модуль 10. Захист прав споживача.
Змістовий модуль 11. Сучасні економічні, правові та інформаційні тенденції

ставлення до споживачів. 
Змістовий модуль 12. Захист прав споживачів у Європейському Союзі. 
Змістовий модуль 13. Законодавче регулювання захисту прав споживачів в

Україні. 
Змістовий модуль 14. Організації, що захищають права споживачів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  знати:

наукову та історичну парадигму виникнення та розвитку захисту прав споживачів;

сучасні економічні, правові та інформаційні тенденції ставлення до споживачів;

законодавче регулювання захисту прав споживачів в Україні; етапи формування й

розвитку консумеризму в Європейському Союзі; організації, що захищають права

споживачів; етичні аспекти ставлення виробників товарів та надавачів послуг до

споживачів; зміст основних законів, що захищають права споживачів в Україні;
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зміст маркування та штрихового кодування товарів; прийоми обману покупців у

сфері торгівлі та комунально-побутового обслуговування населення.
Студенти  повинні  вміти:  визначати  потреби  та  способи  їх  задоволення

товарами та послугами; читати знаки візуальної комунікації та етикетках, упаковці

та торгівельних ярликах товарів; відстоювати власні права у випадку придбання

товарів  неналежної якості;  складати договори на надання послуг;  обраховувати

суму платежів за комунальні послуги за сучасними тарифами.
Аналіз  навчальних  планів  засвідчив  часткову  відсутність  спеціальних

курсів, змістових модулів та окремих тем у навчальних дисциплінах із проблеми

підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання

в учнів загальноосвітньої  школи у процесі  професійної підготовки студентів за

іншими спеціалізаціями („Інформатика” та „Технічна творчість”).
Було проведено анкетування викладачів із метою вивчення їхнього досвіду

підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання

в учнів (анкету подано в додатку А).
98,7%  респондентів  згодні  з  тим,  що  підготовка  майбутніх  учителів

технологій до формування культури споживання в учнів є важливим і сучасним

напрямом діяльності  вищих педагогічних навчальних закладів та вважають, що

майбутньому вчителю технологій потрібне розуміння особливостей формування

культури споживання в учнів на уроках технології.
68,9%  викладачів  зазначили,  що  сьогодні  випускники  педагогічних

навчальних закладів не підготовлені до здійснення споживчої освіти учнів, 34,6%

вважають, що таку здатність у студентів підготовлено частково.
Результатом  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури споживання в учнів опитувані вбачали в такому:
 сформовано  певну  систему  такої  підготовки  на  мотиваційному,

змістовому та організаційному рівнях;
 зазначено, що майбутній учитель сам повинен бути прикладом;
 окреслено активну споживчу позицію майбутнього вчителя технологій.
До найдоцільніших організаційних форм та методів підготовки студентів до

формування  культури  споживання  в  учнів  значна  частина  викладачів  віднесла

проекти,  творчі  конкурси,  інтерактивні  методи,  інформаційно-комунікативні
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технології,  студентські  конференції,  вебінари,  комікси,  благодійні  акції  та

рейтинги студентів.
45,5% респондентів вважають свою педагогічну діяльність спрямованою на

підготовку майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання

в  учнів,  54,5% зазначили,  що це  відбувається  частково.  Хоча  94% опитуваних

вважають, що дисципліни, які вони викладають, мають потенціал для підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів.

Перевірити цей рівень підготовки, на думку більшості викладачів, можливо через

аналіз споживчої поведінки самих студентів та участь їх у практичній споживчій

діяльності.
Опитаним  також  було  запропоновано  проранжувати  за  ступенем

ефективності засоби підготовки майбутнього вчителя технологій до формування

культури споживання в учнів загальноосвітньої школи. Аналіз результатів показав

таку  послідовність  за  ступенем  ефективності:  самоосвіта  та  самовиховання;

творчо-пошукова робота; формування культури споживання в майбутніх учителів

технологій; моделювання педагогічних ситуацій; педагогічна практика; практичні

та  семінарські  заняття;  вивчення  теоретичного  матеріалу,  конкурси,  вебінари,

рейтинги за рівнем споживчої грамотності.
Із  метою  виявлення  відповідного  рівня  підготовки  майбутніх  учителів

технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи

було проведено констатувальний експеримент. Для цього було обрано контрольну

(186 студентів) та експериментальну (179 студентів) групи, загальною кількістю

365 студентів. 
Дослідження  передбачало  проведення  чотирьох  взаємопов’язаних  етапів,

спрямованих  на  виявлення  у  студентів  рівнів  сформованості  виокремлених

чотирьох компонентів підготовки майбутніх учителів технологій до формування

культури споживання в учнів.
Перший етап констатувального експерименту було спрямовано на виявлення

сформованості  в  майбутніх  учителів  технологій  мотиваційного  компоненту

підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в

учнів.  Студентам  було  запропоновано  опитувальник  про  рівень  ефективності

навчання, спрямованого на формування культури споживання (додаток В), а саме
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ставлення  студентів  до  знань  із  товарознавства,  конструкційних  матеріалів,

технології виготовлення виробів, споживчих властивостей, якості та економічності

виробів (табл.  3.3).  Проаналізуємо тенденції,  виявлені  за  результатами обробки

відповідей респондентів.

Таблиця 3.3

Діагностика індивідуальної сформованості культури споживання 
майбутнього вчителя технологій 

№ Ставлення студентів до знань із
товарознавства, конструкційних

матеріалів, технології виготовлення
виробів, споживчих властивостей,

якості та економічності товарів і послуг

Констатувальний
експеримент

Усього %

1
Засвоєння  цих  знань  допоможе  мені
дізнатися багато важливого для себе.

302 82,8

2 Ці знання мене дуже цікавлять. 241 66,1

3
На  уроках  трудового  навчання  мені
вистачає  того  обсягу  цих  знань,  які  я
здобуваю на заняттях у вузі.

267 73,1

4
Навчальні  завдання,  пов’язані  з  цими
знаннями, мені не цікаві, я їх виконую, бо
цього вимагає викладач.

123 33,6

5
Труднощі, що виникають під час вивчення
цих  питань, викликають  у  мене
захоплення та інтерес.

182 49,9

6
Під час вивчення тем із цих питань, крім
підручників, самостійно читаю додаткову
літературу.

110 30

7
Уважаю,  що складні  теоретичні  питання,
можна було б не вивчати.

318
87,2

8
Якщо  якесь  із  цих  питань  не  зрозуміле,
намагаюся розібратися й дійти до суті.

70 19,3

9
На  заняттях,  коли  вивчають  ці  питання,
часто відчуваю, що зовсім не хочеться це
викладати.

137 37,4

10
Активно  працюю  та  виконую  завдання
тільки під контролем викладача.

94 25,7

11 Навчальний  матеріал  із  цих  питань,
обговорюю  у  вільний  час  (на  перерві,

29 7,9
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удома) зі своїми однодумцями.

12
Намагаюся  самостійно  виконувати
завдання з цих питань, уникаючи підказок
і допомоги.

87 23,8

13
Під час виконання завдань із цих питань
намагаюся списати в товаришів чи прошу
когось виконати їх замість мене.

42 11,4

14
Уважаю, що ці знання є цінними й ними
необхідно володіти якнайкраще.

327 89,8

Продовження таблиці 3.3

15
Оцінка  з  цих  знань  для  мене  є
важливішою, ніж знання.

37 10,2

16
Мої інтереси та захоплення у вільний час
пов’язані з цими знаннями.

68 18,7

17 Теми з цих питань для мене складні. 37 10,1

18
Якщо б було можливо, я б виключив(ла)
теми  з  цих   питань  зі  змісту  трудового
навчання.

23 6,3

Якісний аналіз результатів опитування показав, що 18,7% респондентів не

мають захоплення споживчими знаннями, 25,7% намагаються здобувати ці знання

тільки під контролем викладача, лише 23,8% опитаних намагаються самостійно

працювати над питаннями споживання товарів і послуг. 87,2% студентів вважають

питання споживчої освіти складними, для 33,6% опитаних ці питання нецікаві,

але вони намагаються їх виконувати, тому що цього вимагає викладач та сучасні

вимоги до загальної середньої освіти.
Натомість,  для  66,1%  опитаних  знання  споживчого  характеру  цікаві  та

необхідні, для 82,8% респондентів формування  власної культури споживання є

важливим  для  самоствердження  в  майбутній  професійній  діяльності,  а  30,1%

майбутніх  учителів  технологій  самостійно  намагаються  вивчати  додаткову

літературу, 19,3% респондентів намагаються самостійно розібратися у суті питань.
Отже, зрозумілим є те,  що підготовці  майбутнього вчителя технологій до

формування культури споживання в учнів слід приділяти належну увагу у вищій

школі.
Насамперед,  нас  цікавило  ставлення  майбутніх  учителів  технологій  до

формування  культури споживання в  учнів.  У результаті  обробки відповідей  на

запитання  анкети  на  виявлення  рівня  підготовки  виявлено  такі  результати
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опитування  майбутніх  учителів  технологій  контрольних  та  експериментальних

груп.  30,7% респондентів  експериментальних груп  та  25,5% контрольних груп

мають середній рівень підготовки, які негативно ставляться до споживчих знань,

не  розуміють  необхідність  формування  культури  споживання  у  студентів,  не

хочуть  і  не  готові  працювати  творчо.  Вони  ще  не  здатні  до  впровадження

споживчої  освіти  в  навчальний  процес  технологічної  освіти.  Такі  студенти  не

хочуть змінювати традиційний стиль роботи, виявляти творчість, упроваджувати

споживчу  освіту  в  свою  майбутню  професійну  діяльність.  33,2%  опитаних

майбутніх  учителів  технологій  експериментальної  групи  та  47,6%  контрольної

групи віднесено до низького рівня підготовки. Для таких студентів характерним є

пасивне  ставлення  до  споживчої  освіти,  слабка  орієнтованість  на  споживчу

діяльність, недостатнє усвідомлення значення формування культури споживання в

учнів загальноосвітньої школи.
Виявлено  частину  опитаних  достатнього  рівня  підготовки  (22,5%  ЕГ  та

18,7%  КГ),  які  позитивно-пасивно  ставляться  до  формування  культури

споживання в технологічній освіті. Вони вважають, що практично впроваджувати

їх  складніше,  ніж  обґрунтовувати  теоретично.  Студенти,  у  цілому,  схвалюють

вивчення  споживчої  освіти,  розуміють  їх  необхідність  для  вдосконалення

навчального процесу технології, проте планують їх використовувати ситуативно.

Респонденти цієї групи планують епізодично використовувати споживчу освіту в

майбутній  діяльності  з  таких  причин:  теоретичної  та  практичної

непідготовленості,  складності  формування  культури  споживання  в  процесі

навчання технології, відсутності достатньої кількості конкретних розробок уроків

із використанням споживчих знань, неготовності до включення споживчих знань у

навчальний процес технології тощо. Лише невелика група учасників дослідження

(13,6% ЕГ та 8,2% КГ) позитивно-активно налаштована на формування культури

споживання  в  учнів  на  уроках  технології,  переконана  в  їхній  важливості  та

ефективності  в  підвищенні  якості  навчального  процесу  в  технологічній  освіті;

прагне  вивчати  і  впроваджувати  споживчі  знання  в  майбутній  професійній

діяльності,  готує себе до творчого формування культури споживання в учнів на



121

уроках  технології.  Результати  аналізу  відповідей  студентів  на  запитання  щодо

виявлення  рівня  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  до  формування

культури споживання в учнів представлено в діаграмі (рис. 3.1).

Рис.  3.1.  Рівні  мотиваційного  компоненту  підготовки  майбутніх

учителів  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів  на

констатувальному експерименті

Як  видно  з  рис.  3.1,  на  констатувальному  етапі  експерименту  і  в

експериментальній  та  в  контрольній  групах  переважають  низький  та  середній

рівні сформованості мотиваційного компоненту підготовки майбутнього вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

13,6% студентів ЕГ та 8,2% студентів КГ показали високий рівень мотиваційного

компоненту  підготовки.  За  даними  діагностичного  зрізу  констатувального

експерименту,  достатній  рівень  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  до

формування культури споживання в учнів виявлено у 22,5% респондентів ЕГ та

18,7% КГ, що свідчить про низьку підготовленість майбутніх учителів технологій

до формування культури споживання в учнів

На початку експерименту у студентів було діагностовано рівень розвитку

внутрішніх  і  зовнішніх  мотивів  спрямованості  особистості  у  процесі  вивчення

основ споживчих знань (табл. 3.4). 

Отримані  результати  свідчать,  що  у  студентів  і  контрольних,  і

експериментальних  груп  переважають  зовнішні  мотиви  усвідомленого  й
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соціально-значущого  освоєння  студентами  фахового  навчального  матеріалу  з

основ споживчих знань. Спираючись на дані анкетування, можна стверджувати,

що необхідно більше уваги приділяти підготовці майбутніх учителів технологій до

формування культури споживання в  учнів,  упроваджуючи відповідні  модулі  до

дисциплін професійної підготовки та спецкурс „Основи споживчих знань”.

Таблиця 3.4

Рівень розвитку внутрішніх і зовнішніх мотивів спрямованості особистості у

процесі вивчення основ споживчих знань

Мотиви навчальної діяльності
ЕГ (186 ст.) КГ (179 ст.)
к-ть
студ.

%
к-ть
студ.

%

Підготовка до майбутньої професійної діяльності 56 30,1 63 35,2
Зацікавленість  науково-дослідною  роботою  з
вивчення  раціонального  споживання  товарів  і
послуг

67 36,0 75 41,9

Творче самовираження в навчально-пізнавальній
діяльності

43 23,1 53 29,6

Усвідомлене ставлення  до формування культури
споживання в учнів на уроках технології

23 12,4 26 14,5

Оволодіння  фаховими  знаннями  з  теорії
споживання  і,  відповідно,  формування  високого
рівня культури споживання

76 40,9 80 44,7

Формування морально-зрілої позиції особистості
як споживача

59 31,7 57 31,8

Особиста  відповідальність  за  раціональне
споживання товарів і послуг в Україні

45 24,2 50 27,9

Другий етап констатувального експерименту передбачав з’ясування рівнів

сформованості  в  майбутніх  учителів  технологій  когнітивного компоненту

підготовки до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Було  розроблено  тестування  з  метою  виявлення  у  студентів  поняття

„споживчі знання”,  бо основу культури споживання складають споживчі знання

(Додаток Б). Отримані дані занесено в таблицю 3.5.

За розрахунком відповідей, на перше питання студенти І-ІV курсів не змогли

дати 100% відповідь на питання (що таке потреби споживачів?). Це вказує на те,
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що студенти не знають своїх прав, не уміють аналізувати необхідну інформацію,

не орієнтуються в різних ринкових ситуаціях, не приймають свідомі рішення у

виборі товарів і послуг.

Таблиця 3.5

Розрахунок відповідей питань анкетування з основ споживчих знань

№
п/п

Питання тесту V курс ІІІ-ІV курс І-ІІ курс

1. Потреби споживачів – це:
15 правильних 
відповідей 
83,3%

7 правильних 
відповідей
70%

7 правильних 
відповідей
63,6%

2.
Знайдіть зайву групу 
потреб, що не відповідає 
цій класифікації:

13 правильних 
відповідей 
72,2%

7 правильних 
відповідей
70%

7 правильних 
відповідей
63,6%

3.
Важливими складовими 
культури споживання є:

16 правильних 
відповідей 
88,9%

8 правильних 
відповідей
80%

9 правильних 
відповідей 
81,8%

4.
Фізіологічні потреби 
людини:

18 правильних 
відповідей 
100%

4 правильні 
відповіді
40%

9 правильних 
відповідей 
81,8%

5. Потреби в саморозвитку:
14 правильних 
відповідей 
77,8%

8 правильних 
відповідей
80%

9 правильних 
відповідей 
81,8%

6.
Право споживачів на 
безпеку продукції 
передбачає:

7 правильних 
відповідей 
38,9%

3 правильні 
відповіді
30%

Жодних 
правильних 
відповідей

7.
Право споживачів на 
інформацію про 
продукцію передбачає:

12 правильних 
відповідей 
66,7%

8 правильних 
відповідей
80%

10 правильних 
відповідей 
90,9%

8.
Право споживачів на 
належну якість продукції
передбачає:

9 правильних 
відповідей 
50%

5 правильних 
відповідей
50%

7 правильних 
відповідей
63,6%

9.
Право споживачів на 
захист своїх прав 
державою передбачає:

10 
правильних 
відповідей 
55,5%

8 
правильних 
відповідей
80%

9 правильних 
відповідей 
81,8%

10.
Які потреби людини 
знаходяться на 
найвищому рівні потреб.

7 правильних 
відповідей 
38,9%

2 правильні 
відповіді
20%

2 правильні 
відповіді
18,2%

11.

Які потреби людини 
знаходяться на 
найнижчому рівні 
потреб.

11 правильних 
відповідей 
61,1%

2 правильні 
відповіді
18,2%

Жодних 
правильних 
відповідей0 %
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Відповіді студентів усіх курсів на друге питання показали середній відсоток

відповідей, вони можуть відрізнити групи потреб, що не мають відношення до

класифікації потреб А. Маслоу [151].

На третє  питання студенти показали високий рівень відповідей,  студенти

розрізняють важливі складові культури споживання.

Четверте питання полягає у визначені фізіологічних потреб, за результатами

анкетування,  ми  спостерігаємо,  що  студенти  V курсу  дали  100%  відповідь  на

питання,  студенти  ІІІ-ІV курсів  показали  низький  рівень  відповідей,  вони  не

зрозуміли,  що  найважливіші  фізіологічні  потреби  є  необхідні  для  виживання

організму.

Високий рівень відповідей студенти показали, відповівши на п’яте питання,

це вказує на те, що студенти всіх курсів краще розуміють потреби в саморозвитку,

ніж у фізіологічних потребах.

Студенти І-ІІ курсів не дали жодної правильної відповіді на шосте питання,

студенти інших курсів мають низький рівень відповідей, це показує, що студенти

не знають прав споживачів на безпеку продукції.

На сьоме питання студенти І-ІІ курсів мають 90,9 % відповідей, що вказує на

краще орієнтування в інформаційному середовищі, аніж студентів вищих курсів.

Тож можна  дійти  висновку,  що  студенти  на  достатньому  рівні  розуміють  свої

права на інформацію про продукцію.

Восьме питання дає змогу проілюструвати, що студенти всіх курсів мають

середній  рівень  відповідей.  Це  означає,  що  студенти  на  не  достатньому  рівні

розуміють свої права на належну якість продукції.

Студенти  Vкурсу мають високий відсоток відповідей на 9 питання (80%),

тому можна дійти висновку, що студенти на достатньому рівні розуміють права

споживачів на їх захист державою, студенти ІІІ-ІV курсів мають середній відсоток

відповідей (55,5%).
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Десяте питання тесту дає змогу зрозуміти, що студенти всіх курсів мають

низький показник відповідей. Вони не розуміють, які потреби людини знаходяться

на найвищому рівні потреб.

На  одинадцяте  питання  тесту  студенти  V курсу  мають  середній  рівень

відповідей  (61,1%),  студенти  ІІІ-ІV курсів  мають  низький  відсоток  відповідей

(18,2%), а І-ІІ  курси взагалі  не мають правильних відповідей на запитання. Це

може  пояснити  тим,  що  вони  не  розуміють,  які  потреби  знаходяться  на

найнижчому рівні потреб.

Отже,  за  результатами  анкетування,  студенти  І-Vкурсів  і  контрольних  та

експериментальних груп у цілому мають середній рівень споживчих знань. Вони

повинні  розуміти,  що  знання  прав  споживачів  дає  можливість  кожній  людині

розв’язувати проблему якості  товарів,  житла,  природи, їх безпеки для здоров’я,

допомагає  у  формуванні  цивілізованих  ринкових  відносин,  бо  в  ринковому

суспільстві  не  суть  і  не  закон  повинні  стати  нормою життя,  а  звичаї  і  звички

захищати права споживачів у торгівлі, сфері послуг і виробництві.

Самооцінка  рівнів  сформованості  знань  і  вмінь  студентів  із  проблеми

формування  культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи  (за

п’ятибальною  шкалою)  представлено  в  таблицях  3.6  та  3.7.  Студентам

пропонулося виконати тести та розв’язати проблемні ситуації для виявлення рівня

самооцінки (додатки Г, Д).
Результати  показали,  що  майбутні  вчителі  технологій  мають  переважно

низький (середній показник КГ 48% та ЕГ 47%) та середній (середній показник

КГ 26,1% та ЕГ 27,4%) рівні сформованості знань і вмінь із проблеми формування

культури споживання в учнів загальноосвітньої школи. За даними опитування, у

респондентів контрольних груп переважають аналітичні та комунікативні вміння,

а  у  студентів  експериментальних груп,  окрім зазначених,  ще й  конструктивно-

проектувальні вміння.
Результати  когнітивного  компонента  підготовки  майбутніх  учителів

технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів  подано  на

констатувальному експерименті відображено на рис 3.2.
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Таблиця 3.6
Самооцінка рівня сформованості знань із проблеми формування культури

споживання в учнів

№
п/п

Професійні знання Бали

1
Нормативно-правова  база  здійснення  формування  культури
споживання в учнів

2

2
Економічне,  психологічне  та  педагогічне  підґрунтя
організації  роботи  з  формування  культури  споживання  в
учнів загальноосвітньої школи

3

3
Надбання  соціології  та  економіки  в  організації  роботи  з
формування культури споживання в учнів загальноосвітньої
школи на уроках технології

3

4
Сучасні дослідження з формування культури споживання в
учнів на уроках технології

1

5
Інноваційні  технології  формування  культури  споживання  в
учнів загальноосвітньої школи

2

6
Перспективний  педагогічний  досвід  організації  процесу
формування культури споживання в учнів 

3

7
Організаційні  форми  й  методи  формування  культури
споживання в учнів на уроках технології

3

8
Педагогічна  діагностики  роботи  з  формування  культури
споживання в учнів

3

Таблиця 3.7
Самооцінка рівнів сформованості вмінь студентів із проблеми формування

культури споживання в учнів (у %)

№
п/п

Професійні
вміння

Рівні сформованості
низький середній достатні

й
високий

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

1
Діагностичні

45,2
43,
6

25,8 31,3 23,7 19,0 5,4 6,1

2
Аналітичні

50,1
47,
3

30,2 29,5 13,4 16,2 6,3 7,0

3
Конструктивно-
проектувальні

54,3
53,
7

24,3 22,5 15,4 17,2 6,0 6,6

4 Організаційні 46,3 43, 23,8 26,4 24,2 23,7 5,7 6,3
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6

5
Комунікативні

43,8
46,
8

26,4 27,3 23,4 19,0 6,4 6,9

Такі  результати  свідчать  про  недостатню  обізнаність  майбутніх  учителів

технологій із теоретичними основами формування культури споживання в учнів

на уроках технології сучасними основами споживчої освіти, не зовсім розуміють її

сутності,  частково можуть назвати позитивні сторони й недоліки. Рівень їхньої

теоретичної обізнаності із теоретичними й процесуальними основами формування

культури  споживання  в  учнів  на  уроках  технології  знаходиться  переважно  на

низькому (КГ 48% та ЕГ 47%) й середньому (КГ 26,1% та ЕГ 27,4%) рівнях.

Рис.  3.2.  Рівні  сформованості  когнітивного  компоненту  підготовки

майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів

загальноосвітньої школи на констатувальному експерименті

Ціннісно-смисловий  компонент  представлено  рефлексивним  критерієм,

тобто  ціннісно-смислове  ставлення  до  діяльності,  що  виявляється  через  такі

показники: ціннісні орієнтації (термінальні цінності: 1 рангове місце – здоров’я,

2 –  щасливе  сімейне  життя,  3  –  цікава  робота  тощо;  інструментальні:  1 –

вихованість,  2  –  відповідальність,  3  –  чесність  тощо);  смислові  орієнтації
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(1 рангове місце – саморозвиток, 2 – досягнення, 3 – процес життя, 4 – рух до

мети,  5 –  користь).  Отже,  у  структурі  ціннісних  орієнтацій  домінуючими  є

конкретні  цінності,  цінності  особистого  життя,  спілкування,  конформістські

цінності  та  цінності  прийняття  інших  людей.  До  цінностей  професійної

самореалізації  входять  такі:  активне  діяльне  життя,  цікава  робота,  суспільне

визнання, продуктивне життя, розвиток. Менш значущими для майбутніх учителів

є цінності самоутвердження та індивідуалістичні цінності. Для майбутніх учителів

технологій  властива  активна  і  просоціальна  світоглядна  позиція,  орієнтація  на

загальнолюдські цінності, власне моральні орієнтири. Це дозволяє говорити про

те, що рівень розвитку ціннісно-смислової сфери майбутніх учителів відповідає

третьому  та  четвертому  (вищим)  рівням  розвитку  смислової  сфери  (за

класифікацією Б. Братуся).

Основним методом діагностики смислових установок є тест незакінчених

речень у відповідній модифікації (Додаток Е). Тест незакінчених речень не має

необхідного  формального  апарату,  що дозволяє  дійти  висновку,  спираючись  на

суворі статистичні закономірності.

Зазначимо,  що  традиційне  використання  тесту  незакінчених  речень

діагностує,  насамперед,  інформаційний,  поведінковий  компоненти  смислової

настанови,  ціннісно-смисловий  компонент  найчастіше  під  час  цього  не

проявляється або проявляється посередньо.  А він,  у  цьому випадку,  може бути

різним:  позитивним  (майбутній  учитель  технологій  задоволений  своєю

незалежністю  або  тим,  що  він  у  педагогічній  діяльності  орієнтований  на

саморозвиток своїх учнів), нейтральним (педагогічна діяльність у цілому байдужа

для нього, сфера його інтересів інша) або негативним (учнів пригнічує навчання).

Саме на виявлення ціннісно-смислового компоненту було орієнтовано нашу

модифікацію. Сутність її в тому, що, завершуючи кожне речення, суб’єкт повинен

оцінити  своє  ставлення  до  повідомленого  факту,  вчинку,  переживання  та

визначити цю оцінку балом +1,0 або -1. Завдяки цьому тест набуває властивості

надавати  інформацію  про  всі  три  компоненти  смислової  настанови:

інформаційний,  поведінковий  і  ціннісно-смисловий.  Отже,  у  кожному  реченні
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отримуємо подвійну проекцію настанови піддослідного до даного об’єкту, і, по-

друге, – проекцію його ставлення до своєї настанови. Стає можливим переведення

суспільного  ставлення  до  певної  сфери  діяльності  в  бали  й  побудування

графічного  „установочного  поля”.  Піддаючи  кожне  речення  і  кожен  блок

(зорієнтований  на  певну  сферу  діяльності),  крім  цього,  якісному  аналізу,  ми

отримує  повну  інформацію  про  змістовні  структури  характеру  діяльності

піддослідного.

„Установочне  поле”  відрізняється  від  Я-концепції.  Справа  в  тому,  що  в

цьому випадку предметом аналізу є не лише настанови суб’єкта щодо рис своєї

особистості,  а  й  настанови  більш  приватного  плану,  пов’язані  з  конкретними

незмінними ситуаціями, що відображають характер його діяльності.

Піддослідному  пропонували  бланк  із  незакінченими  реченнями,  в  якому

треба визначити ставлення до образу вчителя, мету та завдання діяльності вчителя

технологій, до способів діяльності вчителя, ставлення до навчання учнів основам

споживчих знань, і, нарешті, ставлення до самого себе.

Обстеження  проводили  у  два  етапи.  На  першому  –  респонденти

завершували незакінчені речення, на другому – оцінювали своє ціннісно-смислове

ставлення  до  змісту  цих  речень.  Ставлення  виражається  постановкою  знаку:

позитивне  (+1),  нейтральне  (0)  і  негативне  (-1).  Приклади:  „Адміністрація

школи ... мене не турбує” (0); „Мої колеги ... часто бувають неуважними до мене”

(-1).

Після  того,  як  всі  речення  отримали  свою  оцінку,  доводимо  до  відома

опитуваних ключ, який об’єднує речення за тематичними блоками. Випробовувані

знаходять алгебраїчну суму оцінок у кожному блоці, наприклад: образ учителя: 0,

+1, -1, +1 = +1. У результаті ми отримуємо узагальнену смислову настанову за цим

критерієм.

Зазначимо,  що  студент  зможе  виставити  суто  умоглядну  оцінку,  без

ціннісно-смислової залученості.  Але наші дослідження показали, що питання, з

яких складено тест,  є  в  ціннісно-смисловому відношенні  достатньо  значущими

для майбутніх учителів технологій.
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У  результаті  діагностики  отримуємо:  по-перше,  проекції  установок

майбутніх  учителів  технологій,  які  потім  обробляються  якісно,  по-друге,

виражену  в  балах  якість  ставлення  (суспільної  настанови)  до  кожної  зі  сфер

діяльності – так зване установочне поле цього досліджуваного.

У результаті за допомогою тестування визначаємо сфери, в яких домінують

позитивні  настанови  (позитивний  досвід,  позитивні  очікування,  позитивне

сприймання),  і  сторони  діяльності,  в  яких  домінують  настанови,  близькі  до

негативних  чи  негативні  (негативний  досвід,  негативне  сприймання,  негативні

очікування). Саме в останніх у вчителя і виникає найбільша кількість проблем,

знижується продуктивність діяльності тощо. Це можуть бути і труднощі, пов’язані

з  навчальним  процесом,  і  взаємовідносини  з  учнями,  із  колегами,  із  батьками

учнів, з адміністрацією школи, занижена самооцінка й незадоволеність собою.

Вивчення ціннісно-смислового компоненту підготовки майбутніх учителів

технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів  складався  з  кількох

послідовних  етапів.  Спочатку  проводилася  діагностика  студентів  на  предмет

спрямованості  педагогічної  діяльності,  потім  –  діагностика  узагальнених

смислових установок. 

Перш ніж перейти до аналізу установчих полів учителів,  уточнимо, що в

кожному блоці оцінка в балах коливалася в діапазоні від -4 до +4. У результаті

якісного аналізу проекцій було встановлено таку шкалу оцінок:

 найбільш позитивна настанова (+2 і більше);
 позитивна настанова (+1 - +2);
 близька до негативної настанова (0-1-1);
 негативна настанова (-1-0);
 найбільш негативна (нижче -1).

У  результаті  дослідження  виявилося,  що  низький  рівень  підготовки

майбутніх  учителів  до  формування  культури  споживання  в  учнів  часто

трапляється вже за показників ціннісно-смислових балів ± 1.

З’ясовано,  що  в  більшості  студентів  рівень  сформованості  ціннісно-

смислового ставлення до людини в процесі вивчення основ споживчих знань на

констатувальному етапі є низьким і середнім. Лише незначна кількість майбутніх
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учителів технологій у відносних частотах 0,07 має високий рівень сформованості

ціннісно-смислового  ставлення  до  людини  та  відрізняється  стійким  досвідом

гуманної  поведінки,  прагненням  до  регуляції  й  організації  гуманістично

спрямованої діяльності.

За  результатами  кінцевого  зрізу  констатувального  експерименту  рівень

ціннісно-смислових  установок  до  формування  культури  споживання  в  учнів

показано в табл. 3.8).

Таблиця 3.8

Розвиток ціннісно-смислових орієнтацій особистості 
майбутніх учителів технологій

Ціннісно-смислові орієнтації
Динаміка експерименту

КГ ЕГ
ранг % ранг %

Родина 3 65,2 4 69,3
Здоров’я 1 73,7 2 78,2
Кохання 2 65,5 1 64,8
Життєвий комфорт і матеріальне благополуччя 4 56,3 3 46,2
Визнання й повага інших людей 7 35,8 6 34,1
Високий соціальний статус 12 19,3 11 23,9
Соціальна активність 10 18,5 10 20,2
Бажання працювати в обраній професії 9 26,7 9 26,6
Успіхи у професійній кар’єрі 5 47,2 4 45,7
Компетентність  і  сумлінне  ставлення  до
виконання своїх професійних обов’язків

6 45,8 7 48,4

Почуття власної гідності й самоповага 8 31,7 8 30,3
Патріотична життєва позиція 13 17,9 13 25,6
Орієнтація  на  національні  цінності
українського народу

11 62,4 12 74,8

Активна  позиція  щодо  проблем  охорони  і
збереження прав споживачів

4 11,1 5 12,7

Аналіз  таблиці  доводить,  що  ціннісно-смислове  ядро  особистості

майбутнього  вчителя  технологій  відповідає  таким  цінностям,  як  високий

соціальний  статус  (КГ  12/19,3%,  ЕГ  11/23,9  %)  та  соціальна  активність  (КГ

10/18,5%, ЕГ 10/20,2%), патріотична життєва позиція (КГ 13/17,9%, ЕГ 13/25,6%)

та  орієнтація  на  національні  цінності  (КГ  11/62,4%,  ЕГ  12/74,8%).  Активна

позиція  щодо проблем охорони і  збереження  прав  споживачів  відповідає  у  КГ
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4/11,1% та ЕГ 5/12,7% одному з найнижчих рангів, а бажання працювати в обраній

професії та успіхи у професійній кар’єрі відповідають середньому рангу.

Отримані  результати  свідчать,  що  оцінка  студентами  впливу  фахових

дисциплін з навчання технологій та вивчення основ споживчих знань на ціннісний

розвиток  їх  особистості  знаходиться  на  низькому  рівні  підготовки  майбутніх

учителів  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів.  Із  метою

поліпшення  ставлення  студентів  до  формування  культури  споживання  в  учнів

необхідне  використання  технологічного  підходу  та  впровадження  ігрового

проектування в навчальному процесі.

Останнім для цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів технологій до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи ми оцінювали

діяльнісно-результативний компонент. Перевірка сформованості цього компоненту

відбувалася за допомогою методу експертних оцінок та анкетуванням (додатки Ж,

З). Діяльнісно-результативний компонент становлять такі елементи: 

 уміння  визначати  потреби  та  способи  їх  задоволення  товарами  та

послугами;
 уміння й навички використовувати різні джерела інформації та відбору

необхідного  матеріалу  для  написання  науково-дослідницьких  доповідей,

рефератів, виступів, наукових робіт на споживчу тематику;
 уміння використовувати прийоми, методи та засоби навчання для більш

повного  засвоєння  основ  споживчих  знань  із  метою  формування  культури

споживання в учнів;
 уміння оцінювати рівень споживчих знань;
 уміння  пробуджувати  в  учнів  інтерес  до  формування  культури

споживання;
 уміння  проводити  акції,  фестивалі,  виставки,  конкурси,  чемпіонати,

експедиції, походи з метою удосконалення споживчих знань.

Вищезазначене  доводить,  що  діяльнісно-результативний  компонент

підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання

в  учнів  загальноосвітньої  школи  включає  різні  види  діяльності,  за  допомогою

яких може здійснюватися ефективне формування культури споживання в учнів.
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Студентам  запропоновано  ділову  гру  „Раціональне  споживання  товарів  і

послуг”,  за  умовами  якої  формується  відбіркова  комісія  з  трьох  осіб,  решта

студентів  виконують  ролі  споживачів  певних  товарів  і  послуг.  Оголошено

конкурсний набір у філію організації з захисту прав споживачів у такі групи за

напрямом  роботи:  правова  основа  захисту  прав  споживачів;  права  споживачів

товарів і послуг; правове регулювання якості товарів, робіт і послуг; захист прав

споживачів під час здійснення окремих видів торговельної діяльності, у наданні

послуг і виконанні робіт; захист прав споживачів під час придбання окремих видів

товарів; позасудовий та судовий захист прав споживачів.

Для  відбору  претендентів  використовується  тестування  знань  і  вмінь  за

напрямком роботи групи, а також панельне інтерв’ю, що проводить спеціальна

відбіркова комісія. Кожному кандидатові дано 5 хвилин на підготовку і 3-5 хвилин

на виступ. У своєму виступі він повинен:

 охарактеризувати  мотиви,  що  спонукали  взяти  участь  у  конкурсі,

пояснити власний вибір конкретної групи;
 продемонструвати як професійну, так і споживчу компетентність;
 розповісти,  що нового й корисного він  може принести  філії  із  захисту

прав споживачів товарів і послуг.
Відбіркова комісія оцінює кандидатів за п’ятибальною системою. Того, хто

набрав  найбільшу  кількість  балів,  буде  оголошено  переможцем,  тобто  буде

прийнято на роботу.
Ця  ділова  гра  дає  змогу  експертам  побачити  й  оцінити  всі  складники

діяльнісно-результативного  компоненту  підготовки  до  формування  культури

споживання в  учнів,  дійти необхідних висновків.  Оцінювання проводили п’ять

експертів, потім за отриманими результатами визначали середні оцінки (табл. 3.9).
Як бачимо з таблиці,  серед умінь і  навичок споживання товарів і  послуг,

найбільш  важливих  для  формування  культури  споживання  в  учнів  студенти

виділили  права  споживачів  товарів  і  послуг,  захист  прав  споживачів  під  час

придбання окремих видів товарів;  правову основу захисту прав споживачів.  На

жаль,  майбутні  вчителі  технологій  не  надали  достатньої  уваги  професійним

умінням і навички з основ споживчих знань.
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Таблиця 3.9
Результати оцінювання рівня розвитку діяльнісно-результативного компоненту

підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в

учнів

Практичні вміння й навички споживання
товарів і послуг

Динаміка експерименту
КГ ЕГ

к-ть
студ.

%
к-ть
студ.

%

Правова основа захисту прав споживачів 24 13 24 13,4
Правове  регулювання  якості  товарів,  робіт  і
послуг

18 9,7 20 11,2

Захист  прав  споживачів  під  час  здійснення
окремих  видів  торговельної  діяльності,  у
наданні послуг і виконанні робіт

20 10,8 21 11,7

Права  споживачів  товарів  і  послуг,  захист
прав споживачів  під час придбання окремих
видів товарів

89 47,8 78 43,6

Позасудовий  та  судовий  захист  прав
споживачів

12 6,5 14 7,8

Професійні  вміння  й  навички  з  основ
споживчих знань

23 12,4 22 12,3

Такі  дані  свідчать  про  недостатню увагу  технологічної  освіти  до  питань

формування  культури  споживання  на  уроках  технології  та  підтверджують

недостатній  рівень  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  до  оцінювання

виконаних і  презентованих завдань під  час  участі  в  семінарських,  практичних,

лабораторних  занять  фахових  дисциплін  та  дисципліни  „Основи  споживчих

знань”.
Отже, констатувальний експеримент виявив незадовільний стан підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  контрольних  та  експериментальних  груп  до

формування  культури  споживання  в  учнів  щодо  рівнів  сформованості  її

компонентів, які представлені в таблиці 3.10.
Вивчення  сучасного  стану  досліджуваної  проблеми  дозволило  з’ясувати:

спрямування  навчальної  роботи  вчителів-практиків  на  формування  культури

споживання в учнів;  спрямування професійної  підготовки майбутнього вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи;
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рівень підготовки та самооцінку майбутніх учителів технологій до формування

культури споживання в учнів.
Таблиця 3.10

Рівні сформованості компонентів підготовки майбутнього вчителя технологій

до формування культури споживання в учнів (у %)

№
п/п

Компоненти
підготовки

Рівні сформованості
низький середній достатній Високий

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
1 Мотиваційний 47,6 33,2 25,5 30,7 18,7 22,5 8,2 13,6
2 Когнітивний 49 48 27,4 26,1 19 20 6,6 6

3
Ціннісно-
смисловий

45,7 46,3 28,4 25,7 18,3 20,1 7,6 7,9

4
Діяльнісно-
результативний

46,4 45,7 26,8 27,4 19,4 27,1 7,4 7,8

Отже, дані констатувального експерименту засвідчили незадовільний стан

організації підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури

споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи,  що  не  відповідає  потребам

сучасного суспільства й тенденціям модернізації освіти України. 
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3.2.  Експериментальна  перевірка  підготовки  майбутніх  учителів

технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів  та  технології  їх

реалізації

У процесі констатувального експерименту встановлено перевагу низького та

середнього  рівнів  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури  споживання  в  учнів.  Причиною  цього  є  відсутність  цілеспрямованої

роботи з формування професіоналізму вчителя у цьому напрямку. Отримані дані

підтвердили  необхідність  розробки  та  реалізації  програми  дослідно-

експериментальної роботи з метою впровадження в навчально-виховний процес

педагогічних  університетів  програми  реалізації  педагогічних  умов  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої  школи  у  процесі  професійної  підготовки,  які  сприятимуть

формуванню більш високого рівня цієї компетенції.

Підготовку  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури

споживання в учнів загальноосвітньої школи рекомендовано здійснювати за двома

напрямами. 

Розглянемо  перший  напрям  –  це  аудиторна  та  позааудиторна  робота  з

майбутніми вчителями, яка включала таки складові:

 уведення спецкурсу „Основи споживчих знань” (4 курс);
 уведення змістового модуля „Промисловість на захисті прав споживачів”

до курсу „Сучасні технології промислового виробництва” (4 курс),
 уведення змістового модуля „Формування культури споживання в теорії

та практиці домоустрою” до курсу „Домознавство” (2 курс);
 уведення  змістових  модулей  „Теорія  і  методика  навчання  основ

споживчих  знань”,  „Методика  навчання  технології  сталого  розвитку

(емпауерменту)” до курсу „Методика навчання технології” (4 курс);
 робота з проблемними групами (4-5 курси);
 розроблення й захист проектів (4-5 курси);
 самостійна робота студентів у цьому напрямку (4-5 курси).
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Методична  структура  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування  культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи

упроваджувалась відповідно до завдань:

 надати знання про основи споживчих знань та про культуру споживання

в сучасному суспільстві;
 формувати вміння й навички впроваджувати основи споживчих знань на

уроках технології;
 стимулювати прагнення до саморозвитку й самореалізації. 

Реалізація методичної структури здійснювалась за такими етапами: 

1.  Констатувальний –  початкове  формування  у  студентів  інтересу  й

позитивної  мотивації  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої  школи  та  початок  розвитку  професійної  спрямованості

майбутніх  учителів  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої школи.

2. Формувальний – під час вивчення спецкурсу, спрямованого на підготовку

майбутніх  учителів  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів,

насамперед,  створюються  умови  для  реалізації  когнітивного  та  діяльнісно-

результативного  компонентів  професійної  підготовки;  здійснюється

цілеспрямована  підготовка  майбутніх  учителів  технологій  до  формування

культури споживання  в  учнів;  відбувається  опанування  знаннями,  необхідними

для формування культури споживання в учнів на уроках технології,  водночас і

паралельно  з  цим  відпрацьовуються  необхідні  вміння,  що  є  обов’язковими  й

необхідними  у  процесі  використання  таких  технологій,  як:  освіта  для  сталого

розвитку  (емпауермент),  імітаційно-ігрових,  мультимедійних  та  ігорового

проектування.

3.  Контрольний  етап підготовки  майбутніх  учителів  технологій,

насамперед,  пов’язаний  із  подальшим  удосконаленням  елементів  ціннісно-

смислового  компоненту  готовності,  що  здійснюється  в  процесі  самостійного

оволодіння технологіями та дозволяє оцінити результати професійної підготовки

майбутнього вчителя технологій.
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Отже, підготовка майбутнього вчителя технологій до формування культури

споживання в учнів є складним особистісним утворенням, формування якого має

поетапний  характер  і  проходить  у  своєму  розвитку  кілька  рівнів:  інтуїтивний,

репродуктивний, пошуковий, творчий.

Реалізація першої педагогічної умови – ознайомлення майбутнього вчителя

технологій  із  роллю  й  місцем  споживчої  освіти  через  збагачення  змісту

спеціальних  дисциплін  знаннями  про  культуру  споживання  –  відбувалася

відповідно до другого напряму. Це організаційно-методична робота зі студентами

та викладачами профільних дисциплін.  Вона мала на меті  довести значення та

необхідність підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури

споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи,  познайомити  з  найбільш

ефективними формами та методами роботи з формування культури споживання в

учнів  та  застерегти  від  труднощів,  які  можливі  у  процесі  формування  цього

складного особистісного утворення.

Одним  із  важливіших  заходів  з  формування  відповідних  компетенцій

вчителя технологій є впровадження спецкурсу з відповідного напряму. Спецкурс –

це один із видів навчальних занять зі студентами, розрахований на активну, творчу

навчальну та наукову роботу з метою поглибленого вивчення важливих модулів і

тем профільних дисциплін [139, с. 345].

Програму  спецкурсу  розроблено  з  метою  ефективної  професійної

підготовки майбутніх учителів (додаток К). Вона має поглибити знання студентів

окремими актуальними проблемами. До них відноситься й питання формування

культури споживання, що передбачає наявність у студентів знань і вмінь, набутих

ними  в  процесі  гуманітарної,  соціально-економічної,  природничо-наукової,

професійно-педагогічної,  професійної  науково-предметної  підготовки  під  час

вивчення таких дисциплін: „Домознавство”,  „Технологія заготівлі  та  зберігання

харчових  продуктів”,  „Текстильне  матеріалознавство”,  „Товарознавство  та

експертиза  харчових  продуктів”,  „Основи  харчових  технологій”,  „Економіка  й

організація виробництва”,  „Хімія”,  „Електротехніка”,  „Правознавство”,  „Основи

економічної теорії”, „Соціологія”, „Дизайн” та „Кулінарна справа”. 
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Зміст  спецкурсу  „Основи  споживчих  знань”  для  студентів  спеціальності

„Технологічна освіта” визначено змістом навчального матеріалу (поняття, теорії

та  методи  споживчої  освіти  студентів),  професійно-спрямованими  знаннями

(додатки  законів,  понять  і  теорій  культури  споживання),  а  також  елементами

науково-дослідної діяльності [22; 67; 80; 136; 157].

Професійна спрямованість спецкурсу дозволяє ввести в навчання майбутніх

учителів технологій відповідно до змісту основних дисциплін фахової підготовки

студентів  і  варіативних  шкільних  курсів  „Основи  споживчих  знань”,  „Я  –

споживач”  тощо  теоретично  та  практично  значущий  матеріал  для  формування

культури  споживання.  У  зв’язку  з  цим  спецкурс  „Основи  споживчих  знань”

повинен:

 задовольняти  дидактичним  принципам  (поєднання  науковості  й

доступності, наочності, систематичності й послідовності, міжпредметних зв’язків

тощо);

 спиратися  на  основи  комплексу  споживчих  знань  (товарознавчі,

технологічні,  матеріалознавчі,  економічні  та  знання  про  споживчі  властивості

матеріалів  і  виробів),  доповнювати  їх  і  сприяти  ефективній  підготовці

майбутнього вчителя технологій;

 відповідати змісту спеціальності  студентів (у нашому випадку „Основи

домашнього господарювання”);

 відображати актуальні проблеми споживання та технологій;

 сприяти формуванню у студентів культури споживання товарів і послуг. 

На думку О. Лихолат, результатом упровадження споживчої освіти до циклу

підготовки  вчителя  технологій  має  стати  набуття  вмінь  майбутніми  вчителями

орієнтуватись на ринку товарів і послуг, свідомого їх споживання, надходження

інформації  споживчого  характеру,  тобто  бути  компетентним  у  сфері  реалізації

своїх споживчих прав [142, с. 121].

Отже, у майбутнього вчителя технологій має бути сформована раціональна

споживача  поведінка,  раціональне  споживче  мислення,  що  адаптоване  до

реального життя.
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Крім того, учитель повинен уміти донести набуту інформацію до школярів

за  допомогою  різноманітних  методичних  прийомів  і  засобів.  А  завдання

педагогічного  вузу –  підготувати  майбутнього вчителя  до  формування культури

споживання  в  учнів  на  уроках  технології.  Сприяти  цьому  може  введення  в

навчальний  процес  підготовки  бакалаврів  спеціальності  „Технологічна  освіта”

спецкурсу „Основи споживчих знань”.

Мета  спецкурсу полягає  у  вихованні  у  студентів  грамотної  споживчої

поведінки  та  правової  культури,  засвоєння  системи  науково-педагогічних,

науково-технічних  та  науково-інформаційних  знань,  а  також  національних  й

загальнокультурних цінностей сфери споживання товарів і послуг, що сприяють

становленню професійної компетенції, яке є адекватною самореалізацією в різних

сферах діяльності: сімейно-побутовій, професійній та творчій.

Основними завдання розробленого спецкурсу є: 

 ознайомлення  студентів  із  закономірностями  економічної  та  правової

організації суспільства;

 формування  в  студентів  системи  знань  і  вмінь  у  сфері  споживання

товарів і послуг;

 аналіз проблем раціонального вибору товарів і послуг на рівні окремого

споживача й держави;

 удосконалення  практичних  навичок  і  вмінь  у  сфері  науково-

обґрунтованої та творчої організації споживання товарів і послуг;

 оволодіння  студентами  основними  моделями  грамотної  споживчої

поведінки;

 формування  вмінь  застосовувати  знання  предметної  галузі  „Основи

споживчих  знань”  під  час  розв’язання  педагогічних,  науково-методичних  і

організаційних завдань.

У процесі вивчення спецкурсу студенти мають засвоїти основні терміни та

поняття щодо теми формування культури споживання учнів і здобути ґрунтовні

знання про:
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 суть та моделі культури споживання, чинники зовнішнього середовища,

що впливають на формування поведінки споживачів;

 соціально-економічні,  демографічні,  культурно-історичні  причини  й

передумови виникнення та поширення споживчих знань; 

 законодавчі, юридично-правові норми щодо регулювання питань захисту

прав споживачів;

 особливості  впливу  соціуму  (держави,  сім’ї,  школи)  на  формування

культури споживання;

 вплив рекламної індустрії на розвиток сфери товарів та послуг;

 оціночні критерії та правила прийняття рішень, що забезпечують вибір

остаточної альтернативи покупки споживачем;

 традиційні та інноваційні методики захисту прав споживачів.

Протягом опрацювання курсу студенти мають навчитися:

 визначати потреби та способи їх задоволення товарами й послугами;

 читати  знаки  візуальної  комунікації  на  етикетках,  упаковці  та

торговельних ярликах товарів;

 відстоювати  власні  права  у  випадку  придбання  товарів  неналежної

якості;

 складати договори на надання послуг;

 раціонально планувати власний бюджет.

Після вивчення спецкурсу студент повинен уміти:

 розумно  обґрунтовувати  свої  потреби,  співвідносити  свої  потреби  й

можливості їх задоволення;

 аналізувати  поточну  інформацію  про  зміни  в  житті  суспільства,

статистичні дані, працювати з додатковою літературою;

 розрізняти  символи  на  етикетках,  упаковках,  аналізувати  необхідну  і

важливу для себе інформацію;
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 вибирати товари чи послугу з низки аналогічних, орієнтуючись на власні

вподобання,  ціну,  нецінові  чинники  (бренд,  якість,  гарантії,  післяпродажне

обслуговування тощо);

 грамотно вести себе в типових споживчих ситуаціях;

 знаходити й аналізувати споживчу інформацію;

 раціонально планувати особистий бюджет. 

У  змісті  спецкурсу  використано  модульно-блокову  структуру  занять,  що

забезпечує  поступальний  рух  інформації  в  різних  блоках  (інформаційно-

проблемному,  практико-процесуальному,  вільного  обміну  думками,

рефлексивному,  блоку  самоосвіти),  орієнтованих  на  підготовку  студентів  до

творчого бачення майбутньої професійної діяльності.

Модульно-блокова подача навчального матеріалу забезпечує:

 гнучку  диференціацію вимог до організації  діяльності  в  межах певної

навчальної інформації, яка відповідає навчальній програмі, конкретній темі курсу,

що вивчається;

 організацію пізнавальної  бази,  необхідної  для здійснення  того чи того

виду навчальної діяльності;

 вільний вибір навчальної інформації, який дає змогу студенту реалізувати

можливості власної особистості.

Модульно-блокове  структурування  наукового  знання  дозволяє  не  лише

засвоїти навчальну програму з навчального предмету, але й реалізувати програму

індивідуального розвитку особистості студента. 

Навчальна  програма  відтворює  систему  наукових  знань,  спеціально

відібраних для засвоєння студентами. Вона становить ядро модуля, обов’язкового

для засвоєння кожним студентом. Але в ньому повинен передбачатися й матеріал,

орієнтований на індивідуальність, пристосований до пізнавальних можливостей і

здібностей майбутнього вчителя, динаміки його розвитку в пізнавальному процесі.

Модульно-блокова  форма  подачі  інформації  передбачає  індивідуальний  вибір

студентом  навчального  матеріалу,  його  форм  і  методів  засвоєння,  характер

пізнавальної мотивації (інтереси, спрямованість, потреби, установки).
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Навчальний модуль містить у собі такі блоки: 

-  інформаційно-проблемний –  передбачає  засвоєння  й  обговорення

теоретичних  понять,  положень,  що  розкривають  систему  науково-педагогічних

знань із досліджуваної теми; 

- практико-процесуальний – припускає включення студентів у різноманітні

види  пізнавальної  діяльності  й  оволодіння  ними  технологічним  боком

педагогічного процесу; 

-  блок вільного обміну  думками  – стимулює оцінку результатів і  загальне

враження від навчального заняття; 

- блок рефлексії  – забезпечує відтворення знань студентів з урахуванням їх

пізнавального й професійно-педагогічного досвіду, самоідентифікацію в ситуації

взаємодії, співробітництва і співтворчості в навчальному процесі;

-  блок  самоосвіти  –  орієнтує  на  роботу  з  науково-педагогічною  й

методичною літературою.

Навчальні  заняття,  які  проходять у модульно-блоковій формі,  поєднують у

собі не лише систему знань, але й організацію наукової інформації,  прийоми її

використання та перетворення в нових нестандартних ситуаціях. У навчальному

блоці  поєднуються інформація,  яка  розкриває  основні  поняття,  факти,  явища в

їхніх зв’язках і закономірностях та способи одержання цих знань. Взаємозв’язок

інформативної  й  процесуальної  сторін  навчального  матеріалу  забезпечує

розвивальний ефект навчальної діяльності, нагромадження педагогічного досвіду

й активізацію пізнавальної позиції студента.

Відповідно  до  реалізації  другої  педагогічної  умови  реалізація  комплексу

сучасних  педагогічних  технологій,  центральне  місце  серед  яких  відведено

ігровому проектуванню у процесі підготовки майбутнього вчителя технологій до

формування  культури  споживання  в  учнів  доцільно  застосовувати  найбільш

ефективні  особистісно  орієнтовані  технології  навчання,  такі  як:  технологія

ситуативного  навчання,  проектна  технологія,  технологія  проведення  дискусій

(вільних,  прогресивних,  перехресних  тощо),  технологія  навчальних  конкурсів,

ігрова технологія тощо.
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Провідне  місце  в  процесі  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів посідали рольові, ділові й комунікативні

ігри, у яких студенти моделювали різноманітні ситуації професійно-педагогічної

взаємодії. Функціональна багатозначність рольової й ділової гри визначає її роль у

навчальному процесі як фундаментальної й значущої в розвитку компетентності

майбутнього  вчителя  технологій,  бо  вона  залучає  кожного  учасника  до

безперервного  процесу  пошуку  й  самостійного  прийняття  відповідних  рішень.

Використання рольових ігор у процесі  підготовки майбутніх фахівців в умовах

вищого навчального педагогічного закладу дозволяє розв’язати одне з головних

завдань  навчання  й  виховання  –  формування  особистості  студента  у  творчій

пізнавальній  діяльності,  а  також  розвитку  професійних  інтересів  особистості

майбутнього вчителя.

Програма спецкурсу передбачає роботу за такими змістовими модулями:

Змістовий модуль 1. Культура споживання як складова загальносуспільної

культури.

Змістовий модуль 2. Методологічний інструментарій формування культури

споживання товарів і послуг.

До тематики лекційних занять ми включили загальні теми, що складають

основу для оволодіння практичними уміннями:

1 Поняття культури споживання як складової загальної культури.

2 Потреби споживачів.

3 Споживач і споживання.

4 Товари та їх різновидності.

5 Послуги та їх різновиди.

6 Джерела споживчої інформації.

7 Фактори впливу на поведінку споживача.

8 Захист прав споживачів в Європейському Союзі. 

До кожної лекційної теми визначено самостійну роботу, що обов’язкова до

виконання студентами. Виконання її  дозволяє студентам заглибитись у сутність

проблеми, розкриту на лекції та охопити питання, що залишились поза увагою. 
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Теми семінарських занять розроблялись з урахуванням практичних потреб

студентів,  тобто  їх  прагнення  до  набуття  спеціальних  умінь  і  навичок

використання різних форм і  методів роботи. Кожна тема семінарського заняття

містить,  окрім  теоретичних  питань,  що  мають  засвоїти  студенти,  ще  й  творче

завдання для кожного студента чи групи студентів, яке вони виконують і здають

викладачеві або презентують на занятті. Наприклад:

1. Історія  споживчого руху.  Державні  та громадські  органи захисту прав

споживачів.  Творче  завдання:  підготувати  есе  на  тему  „Для  чого  потрібно

формувати культуру споживання?”

2. Юридична основа захисту прав споживачів.  Завдання: проведіть аналіз

нормативних документів щодо захисту прав споживачів.

3. Інформація для споживачів. Творче завдання:  розробити дизайн змісту

авторської  реклами  споживання  сучасної  побутової  техніки  з  обґрунтуванням

„Про що розкаже реклама побутової техніки”.

4. Культура споживчої поведінки. Творче завдання: запропонувати приклад

та  способи  розв’язання  життєвих  ситуації,  що можуть  спричинити  культурний

шок.

5. Реклама: позиції маркетингу та споживача.  Творче завдання: розробити

дизайн рекламного плакату на будь-який товар чи послугу.

6. Заклади, що реалізують товари й послуги. Творче завдання: 1. Підібрати

будь-який фільм, де порушено проблеми культури споживання товарів чи послуг,

продемонстровано  наслідки  обману  покупців.  2.  Розробити  план-сценарій

обговорення цього фільму з учнями.

7. Система захисту прав споживача.  Творче завдання: 1. Розробити ділову

гру, в якій відображалася б система захисту прав споживачів.  2. Запропонувати

розробку  засідання  суду  захисту  прав  споживачів.  3. Розробити  порівняльну

таблицю  захисту  прав  споживачів  в  Україні  та  Європейському  Союзі,  до  цієї

таблиці підібрати приклади з ілюстраціями.

8. Гроші  як  економічний,  культурний  і  психологічний  феномен.  Творче

завдання:  розробити  веб-квест  за  такими  питаннями:  1.  Гроші  як  ресурс
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споживання. 2. Проблема сімейного бюджету. 3. Гроші як предмет споживання. 4.

Психологія грошей: минуле, теперішнє, майбутнє.

9. Створення й реалізація споживчих проектів. Творче завдання: розробити

проект  на  тему  (на  вибір  студентів)  „Чисте  місто”  (боротьба  із  засміченням

території міста); „Жива вода” (вивчення якості послуг водопостачання в рідному

місті); „Я купую взуття” (аналіз ринку взуття та його якісних ознак); „Споживчий

кошик” (порівняння цін споживчого кошика поточного та минулого року, сімей із

різним  достатком,  різних  міст  та  районів);  „Я  купую  холодильник”  (вивчення

поведінки споживача під час купівлі побутової техніки для зберігання харчових

продуктів);  „Оплата  комунальних послуг”  (вивчення тарифів  та розрахунків  на

комунальні послуги). 

10. „Зелене” споживання.  Творче завдання: розробити віртуальну екскурсію

на підприємство країн Європи із випуску якісних харчових товарів.

На практичних заняттях студенти мали право обґрунтувати свою позицію з

питання,  що  обговорювалося,  покликатися  на  джерело  отримання  інформації.

Особливу  увагу  було  приділено  розвитку  здібності  до  рефлексії,  що  дозволяє

майбутньому  вчителю  технологій  здійснювати  пізнавальний  пошук,  відбирати

найбільш оптимальні методи розв’язання навчальних завдань, у творчій дискусії

закріплювати основні теоретичні положення програмового матеріалу.

До змісту  кожного практичного заняття  спецкурсу включено завдання  на

рефлексію. Наприклад:

Рефлексія

Мета: усвідомлення значущості здійсненої роботи в навчальному процесі.

Запитання до рефлексії:

1. Виразіть у будь-якій формі своє ставлення до змісту заняття, до власної

роботи на занятті, до роботи інших учасників заняття.

2. Яких умінь Ви набули достатньо?

3. Які труднощі „усунуто” в результаті роботи на занятті?

4. З яких питань потрібна допомога чи індивідуальна консультація?
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5. Що було новим для Вас у навчальному матеріалі? 

6. Які миследіяльнісні техніки відпрацьовувалися у процесі заняття?

7. Якими  прийомами  Ви  володієте  вільно?  Які  прийоми  роботи

викликають утруднення?

8. За  допомогою  технологічної  карти  модуля  відновіть  у  пам’яті  хід

заняття і сформулюйте основні результати виконаної роботи.

9. Що  із  запланованого  вдалося  виконати  й  у  чому  причини  Ваших

досягнень? Які Ваші пропозиції щодо усунення допущених помилок у роботі?

10. Ознайомтеся з програмою наступного заняття, сформулюйте запитання

загального характеру, внесіть пропозиції щодо змісту й форми майбутньої роботи.

Окремі  теми  спецкурсу  винесені  на  самостійне  опрацювання,  наведемо

приклади деяких з них: 

Тема 1. Історичні етапи захисту прав споживачів.

Тема 2. Чинники та види потреб споживачів.

Тема 3. Споживання й споживчі традиції.

Тема 4. Якість товарів.

Тема 5. Маркування товарів.

Тема 6. Купівля в кредит.

Тема7. Консумерські організації 

Тема 8. Реклама: позиції маркетингу і споживача.

Тема 9. Мода як соціальний, культурний і економічний феномен

Тема 10. Споживач як об’єкт впливу: стимулювання продажів тощо.

Спецкурс передбачає такі форми навчальних занять, як: лекції-візуалізації,

лекції-провокації,  контактні  заняття,  квести,  ділові  й  рольові  ігри,  тренінги,

ярмарок  педагогічних  ідей,  рейтинги  споживання  товарів  і  послуг,  на  яких

студенти вправлялись у виконанні практичних завдань, розробці проектів, бізнес-

планів,  написанні  творів-есе,  розв’язанні  проблемних  ситуацій  тощо.

Враховувався  досвід  творчої  діяльності,  бо  цей  компонент  змісту  освіти

покликаний забезпечити готовність студента до пошуку нових шляхів розв’язання

проблем формування культури споживання, до творчого перетворення дійсності.
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Спецкурсом  також  передбачено  виконання  студентами  індивідуально-

дослідних завдань і залікової роботи (розробка проекту з основ споживчих знань).

У  процесі  вивчення  спецкурсу  використовуємо  такі  методи  навчання:  творчі,

словесні, інтерактивні, наочно-демонстраційні, дослідно-пошукові, репродуктивні

та  інші.  Оцінювання  досягнень  студентів  здійснюється  на  основі  аналізу

„навчального  портфоліо”  студента,  що  включає  творчі  й  домашні  завдання,

індивідуально-дослідні роботи кожного студента, проектну розробку, результати

підсумкового і проміжного моніторингу у вигляді тестів. 

Спецкурс „Основи споживчих знань” припускає творче ставлення студентів

до  засвоєння  циклу  професійної  та  практичної  підготовки,  творчий  підхід

викладача  в  підготовці  до  лекційних,  семінарських  і  практичних  занять.  Зміст

спецкурсу ґрунтується на доборі такого теоретичного й практичного матеріалу, що

спрямований  на  формування  культури  споживання,  позитивного  ставлення  до

споживання та споживачів.

Значне  місце  в  процесі  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  до

формування культури споживання в учнів посідало ігрове проектування.

У процесі дослідження виявлено, що ігрові методи, зокрема рольові ігри,

застосовуються невиправдано рідко. Аналіз планів занять педагогічного циклу в

академічних  групах  засвідчує  те,  що  в  них  передбачається  лише  епізодичне

використання  ігор.  Результати  опитування  викладачів  і  студентів  підтвердили

обмеженість їх застосування й відсутність систематичності  під час проведення,

хоча більшість студентів вважає, що ігрові методи потрібно використовувати як в

поза аудиторній, так і в аудиторній роботі.

Функціональна багатозначність рольової, ділової й ситуативної гри визначає

її  роль  у  навчальному  процесі,  як  фундаментальної  й  значущої  в  розвитку

компетентності  майбутнього  вчителя  технологій,  бо  вона  залучає  кожного

учасника  до  безперервного  процесу  пошуку  й  самостійного  прийняття

відповідних рішень. Використання рольових ігор у підготовці майбутніх фахівців

в умовах вищого навчального педагогічного закладу дозволяє розв’язувати одне з
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головних  завдань  навчання  –  формування  особистості  студента  у  творчій

пізнавальній діяльності.

Як показує аналіз літературних джерел, рольова гра може бути як методом

навчання, так і формою організації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Ми  ж  застосовували  рольову  гру,  насамперед,  як  засіб  розвитку  професійних

інтересів особистості майбутнього вчителя.

Так,  у  межах  вивчення  модуля  „Культура  споживання  як  складова

загальносуспільної культури” на практичних заняттях використовувалися рольові

ігри,  спрямовані  на  формування  культури споживання у  студентів  –  майбутніх

учителів технологій.

Рольова  гра  –  складна  системна  інтерактивна  техніка,  у  процесі

застосування  якої  використовується  рольова  структура  ведення  заняття,  тобто

певний набір ролей, які регламентують діяльність і поведінку його учасників.

Організаційною одиницею рольової гри є умовна проблемна ситуація. Вона

розгортається  у  процесі  заняття  як  окремий сюжет.  У його  основу  може бути

покладено навчальну чи реальну професійну проблему, формування якої містить

відповідне питання (чи серію питань).

Для проведення рольової гри, крім проблемної ситуації, також необхідний

достатній  для відтворення  такого сюжету  набір  ролей (учасників  ситуації),  які

розподіляються  між  учасниками  заняття.  Кожній  особі,  що  бере  участь  у  грі,

відведено певну роль у вигляді рольових приписів від керівника, яких вони мусять

дотримуватися протягом гри.

Рольова  гра  проходить  у  кілька  етапів.  Спочатку  керівник  заняття

повідомляє  учаснику  тему,  мету,  ознайомлює  всіх  партнерів  зі  змістом  кожної

ролі, після чого створюються рольові групи. Далі здійснюється опанування ролей

і з’ясування суті проблемного питання чи сутності ситуації.

Протягом  наступного  стану  учасники  гри  готуються  безпосередньо  до

обговорення проблеми чи відтворення ситуації,  тобто формують спільну думку

щодо питань, які їм належить опрацювати на занятті, або ж виробляють стратегію

поведінки в управлінській ситуації, закладену певною роллю.
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У міру готовності  учасників гри починається етап обговорення проблеми

або  відтворення  „реальної”  ситуації.  Виголошення  міркувань  послідовно

надається  різним  рольовим  групам,  які  висловлюють  власну  позицію  з

аналізованої проблеми або ж моделюють необхідні дії.

Протягом  гри  керівник  визначає  смислову  лінію  аналізу  теоретичної

проблеми або ситуації, порушує чи ставить додаткові запитання й завдання. Він

заохочує  до  гри  всіх  присутніх  в  атмосфері  доброзичливості,  взаємодопомоги,

рівноправності.  Керівник  завершує  заняття  підсумовуючи  та  наголошуючи  на

змісті й реалізації методичного замислу.

На одному із практичних занять проведено рольову гру „Вивчення етики

відносин у сфері споживання”.

Мета рольової  гри –  обґрунтувати  культуру  споживання у  двох вимірах:

інституційному й поведінковому; навчити здійснювати емпіричні дослідження для

розуміння  поведінкового  виміру  культури;  вивчити  етику  відносин  у  сфері

споживання.

Завдання:  усвідомлення  необхідності  впровадження  споживчих  знань  у

навчально-виховний процес  уроків  технологій;  формування  культури співпраці;

формування вміння працювати в команді.

План підготовки рольової гри:

1. Визначення  кількості  робочих  груп,  з’ясування  їх  призначення  у

процесі проведення гри.

2. Розробка правил і сценарію гри.

3. Оформлення звіту опитування.

План проведення рольової гри:

1. Повідомлення теми, мети та завдань гри, її особливостей і значення

для подальшого формування культури споживання учасників гри.

2. Пояснення правил і перебігу гри.

3. Групова  робота  рольових  груп  „Генератори  ідей”,  „Аналітики”,

„Арбітри”.
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„Генератори  ідей”  відшукують  оптимальні  варіанти  розв’язання

проблемного  питання,  окреслюють  різні  шляхи  їх  розв’язання,  обґрунтовуючи

свою відповідь як теоретично, так і на конкретних прикладах.

Функція  групи  „аналітиків”  полягає  в  тому,  щоб  критично  й  водночас

конструктивно  аналізувати  відповіді  „генераторів  ідей”.  Із  цією  метою  вони

ставлять  питання репродуктивного чи проблемного характеру, що допомагають

уточнити думку „генераторів ідей” або розкрити наявні  в ній суперечності.  На

основі аналізу проблемного матеріалу „критики” формулюють власні пропозиції

щодо  розв’язання  питання  або  ж,  коли  слушне  рішення  вже  знайдено

„генераторами ідей”, його чіткіше формулюють й обґрунтовують.

„Арбітрам” надано право спільно прийняти найбільш оптимальне рішення,

використовуючи,  у  разі  необхідності,  потрібну  довідкову,  наукову  літературу,

періодичну пресу тощо. Крім того, „арбітри” мають оцінити ефективність роботи

кожної  групи  як  за  змістом  (оцінка  внеску  певної  групи  в  розв’язання

проблемного питання, аналіз самого процесу пошуку правильного рішення), так і

за доцільністю методичних прийомів (як була налагоджена спільна робота членів

кожної групи, характер активності учасників обговорення).

І етап – мотиваційно-рефлексивний. Група „Генератори ідей” обговорюють

питання  про  виміри  культури  споживання:  інституційний  і  поведінковий.

Інституційний  включає  в  себе  цінності,  що  панують  у  суспільстві  у  сфері

споживання,  звичаї,  традиції,  норми  та  інститути  споживання.  Поведінковий

включає:  1)  відпочинок  та  проведення  вільного  часу  (відвідування  закладів

культури:  кафе,  театрів,  кінотеатрів,  виставок,  галерей  тощо,  проведення

дозвілля), 2) щоденні купівельні практики (купівля товарів і послуг, їх вибір, де

купити?,  як  оплатити?,  процес  прийняття  купівельного  рішення);  3)  етику

споживчих відносин (культура обслуговування та захист прав споживачів).

Група „Аналітики” здійснює емпіричні дослідження. Їх завдання – провести

опитування  осіб  з  використанням  багатоступеневої  територіальної  квотної

вибірки.  Об’єктом  дослідження  було  доросле  населення  м. Слов’янська.  За

статевим розподілом опитано 125 чоловіків та 165 жінок. Вікові характеристики
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респондентів такі: особи віком 18-24 роки становлять 14,9%, 25-34 роки – 20,0%,

35-44 роки – 16,8%, 45-54 роки – 18,5%, 55 років і старше – 29,8% від загального

об’єму вибіркової сукупності. 

Одне  із  завдань  дослідження  полягало  в  аналізі  етики  відносин  у  сфері

споживання. Відповідно, експертів цікавило, як часто споживачі зустрічаються з

байдужим,  некоректним  ставлення  обслуговуючого  персоналу  установ  та

організацій. З’ясувалося, що 70,2% зустрічаються з таким ставленням час від часу,

21,0%  опитаних  –  часто,  5,1%  респондентів  вказали  –  завжди,  а  3,7%

висловилися, що ніколи не зустрічалися з байдужим, некоректним ставленням.

У  межах  дослідження  опитаним  було  запропоновано  питання  про

ставлення, до споживачів у державних та приватних закладах, установах. Оцінка

здійснювалася  за  п’ятибальною  шкалою,  де  1  відображає  негативне,  байдуже,

ставлення до споживачів, а 5 – привітне, турботливе. Виявилося, що респонденти

оцінюють  ставлення  обслуговуючого  персоналу  як  „краще”  у  приватних

установах  порівняно  з  державними.  Про  це  свідчать  середні  оцінки:  у

комерційних  банках  ставлення  до  споживачів  оцінили  в  4,16,  а  в  державних

банках – 3,44; у приватних медичних закладах – 4,28, а ставлення до респондентів

у  державних  поліклініках,  лікарнях  було  оцінене  ними  в  2,65.  Можливо,  це

пов’язано  з  тим,  що  державні  заклади  не  так  зацікавлені,  як  комерційні  у

залученні  клієнтів,  а  з  іншого  боку,  окремі  державні  установи  є  єдиними

монополістами на ринку, що надають певний вид послуг (зокрема, що пов’язані з

комунальними).

Найбільш  одностайно  респонденти  оцінили  позитивне  ставлення

обслуговуючого  персоналу  в  закладах  культури:  кінотеатрах  (0,791),  кафе,

кав’ярнях (0,798), а також в аптеках (0,868) і торгових мережах (0,865), про що

свідчать найменші значення середньоквадратичного відхилення. 

ІІ  етап  –  експертний.  Лідери  групи  „Арбітрів”  презентують  результати

опитування  про  оцінку  розвитку  системи  захисту  прав  споживачів  (де  1  бал

означає, що система нерозвинута взагалі,  невідомо, які організації захисту прав

споживачів  є,  яка  їх  компетенція,  які  проблеми  розв’язують,  а  10  –  дуже
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розвинена, є достатня кількість держаних та громадських організацій, постійно

поширюється  інформація  про  захист  прав  споживачів).  Зазначимо,  що  жоден

респондент не оцінив систему захисту прав споживачів України в максимальні 10

балів.  Так  само  47  опитаних  або  9,6%  вважають,  що  система  консюмеризму

нерозвинена взагалі. Очевидно, що населення в цілому оцінює розвиток системи

захисту прав споживачів у нашій державі дещо негативно.  На це також вказує

середня оцінка: 3,97 балів із 10 можливих.

Після чого відбувається  презентація  групами своїх проектів.  Підводяться

підсумки, аналізуються результати гри, дається оцінка діяльності всіх її учасників.

У  процесі  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи  в  межах  вивчення

спецкурсу  „Основи  споживчих  знань”  ефективним  є  використання  ігрового

проектування  [191].  Це  можуть  бути  моделювання  ситуацій,  віртуальні

лабораторії, проведення досліджень, кооперативне навчання, ділові ігри тощо.

Наприклад: 

 Моделювання  ситуацій  „Ми  купуємо  в  магазині,  кіоску,  на  ринку”.

Продемонструй  процес  продажу-купівлі  товару  (кросівок,  цукерок,  фруктів).

Продемонструй  практичні  навички  культурної  споживчої  поведінки  під  час

здійснення  покупки  товарів  та  послуг  (I  група  –  купує  в  магазині,  II  група  –

робить зачіску в перукарні, III група – завітала до торгового центру)
 Віртуальна лабораторія.  Створення:  реклами товарів  та  послуг;  власної

етикетки; каталогу товарів та послуг; проекту дитячого кафе.
 Дослідження.  Завдання:  робота  із  джерелами  інформації,  обробка

статистичної  інформації.  Порахуй,  скільки  разів  протягом  30  хвилин

демонструвалися  реклама  по  телебаченню.  Назви,  які  товари,  послуги

рекламувалися.  Прокоментуй,  реклама  якого  товару,  послуги  тобі  сподобалася

найбільше.

Відповідно  до  забезпечення  методичної  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій до формування культури споживання на уроках технології  особливу
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роль  під  час  формувального  експерименту  відведено  студентським  науковим

гурткам, проблемним групам, об’єднанням, де студенти оволодівають науковими

методами пізнання та методами дослідження, відшліфовують уміння та навички

роботи  з  учнями,  оновлюють та  розширюють свої  знання,  уміння й  навички з

формування  культури  споживання  в  учнів  та  закріплюють  знання,  формують

вміння  та  навички  роботи  з  формування  культури  споживання  під  час

позааудиторних занять. Науково-дослідна робота активізувала потребу у творчій

роботі, що, зі свого боку, вимагала педагогічного пошуку та певних професійних

навичок. 

Перед  учасниками  проблемної  групи  ми  ставили  завдання  вивчення

науково-педагогічної літератури з проблеми формування культури споживання в

учнів загальноосвітньої школи на уроках технології. Під керівництвом викладача

студенти розробляли рекомендації  з  питань упровадження в навчальний процес

нових досягнень та реалізовували на практиці власні методичні знахідки, заходи з

удосконалення  формування культури споживання в  учнів  на  уроках технології.

Діяльність  проблемних  груп  сприяла  створенню  в  студентському  колективі

творчої атмосфери, що стимулювала майбутніх учителів до свідомого формування

культури споживання в учнів та розвивала потребу в її вдосконаленні на уроках

технології.

Наводимо план роботи проблемної групи для студентів ІV курсу, завдання

якої відбувалося упродовж року (табл. 3.11).

Ефективність  відібраного  змісту  й  обраних  форм  і  прийомів  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої школи визначалася за окресленими критеріями. 

Таблиця 3.11

План роботи проблемної групи „Методика проектної діяльності”
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№

п/п
Тема

Термін
проведенн

я

Форма
проведення

1
Організаційне засідання. Визначення та
уточнення тем і завдань дослідження

жовтень Дискусія

2
Робота з літературними джерелами з 
темою дослідження. Обговорення 
актуальності

листопад Дискусія

3
Розробка методики дослідження з 
формування культури споживання в 
учнів засобами проектної діяльності

грудень
Бесіда за
„круглим
столом”

4
Складання плану проведення 
експерименту. Обговорення методики 
дослідження

січень
Розв’язання

педагогічних
ситуацій

5

Обговорення ходу експериментальної 
роботи. Розробка проектів із 
раціонального споживання товарів і 
послуг

лютий

Продуктивна
ділова гра
„Модель

споживання
товарів і послуг”

6
Підведення підсумків 
експериментальної роботи

березень Круглий стіл

7

Підготовка доповіді на наукову 
конференцію з проблем формування 
культури споживання в учнів на уроках 
технології

квітень
Залікова

презентація
проекту

8
Оформлення виконаних робіт. 
Складання звіту за навчальний рік

травень Бесіда, доповідь

Розглядаючи  результати  дослідно-експериментальної  програми  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої школи, а також інтерпретацію отриманих кількісних і якісних

результатів  підтвердили  необхідність  розробки  й  реалізації  дослідно-

експериментальної роботи, мета якої полягала в забезпеченні педагогічних умов,

що  сприяють  ефективній  підготовці  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Перевірка  ефективності  розробленої  методики  здійснювалася  через

порівняння даних щодо підготовки майбутніх учителів технологій до формування

культури споживання в учнів на початку і в кінці формувального експерименту.
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Дослідження  передбачало  проведення  діагностичних  зрізів,  завдяки  яким

відбулося  зіставлення  результатів  констатувального  та  формувального

експерименту.

Оцінка результатів процесу підготовки майбутнього вчителя технологій до

формування культури споживання в учнів у цілому визначалася через становлення

відсоткового  співвідношення,  тобто  за  співставлення  кількості  майбутніх

учителів, що перебувають на тому чи тому рівні, на початку експерименту і в кінці

дослідно-експериментальної роботи.

Наприкінці  формувального  етапу  експерименту  вивчено  динаміку  рівнів

підготовленості  студентів  до  формування  культури  споживання  в  учнів  та

ефективність  сукупності  педагогічних  умов,  спеціально  створених  під  час

проведення дослідницької роботи.

Серед сукупності  педагогічних умов, що позитивно впливають на процес

підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання

в учнів загальноосвітньої школи, ми виділяємо:

 ознайомлення  майбутнього  вчителя  технологій  із  роллю  й  місцем

споживчої  освіти через збагачення змісту спеціальних дисциплін знаннями про

культуру споживання; 

 реалізація  комплексу  сучасних  педагогічних  технологій:  технології

емпауерменту,  мультимедійних,  імітаційно-ігрових  і  проектних  технологій,

центральне місце серед яких відведено ігровому проектуванню; 

 забезпечення  методичної  підготовки  майбутнього  вчителя  до

формування в учнів культури споживання на уроках технології.

Аби визначити дієвість розробленого спецкурсу „Основи споживчих знань”

та  ефективність  виділеної  сукупності  педагогічних  умов  було  проведене

порівняння  рівнів  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  до  формування

культури  споживання  в  учнів  на  різних  етапах  дослідно-експериментальної

роботи.

Для  одержання  вірогідних  результатів  у  процесі  підготовки  студентів  до

формування  культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи  ми
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спостерігали  зміни  у  всіх  її  структурних  компонентах  (мотиваційному,

когнітивному,  ціннісно-смисловому  та  діяльнісно-результативному),  бо,  на  наш

погляд,  сутність  цього  складного  особистісного  утворення  розкривається  саме

завдяки його складникам.

За  основу  для  оцінювання  рівнів  підготовленості  майбутніх  учителів

технологій  до  формування  культури споживання в  учнів  було обрано  критерії:

особистісний; змістовий; аксіологічний; операційний.

Аналізуючи результати проведеної дослідно-експериментальної роботи, ми

зважали  на  те,  що  сукупність  виділених  критеріїв  буде  відображати  якісні  та

кількісні  зміни  в  сутнісних  і  структурних  характеристиках  підготовленості  до

формування культури споживання в учнів і сприятливо впливатиме на позитивну

динаміку рівня цього складного особистісного утворення.

У структурі вищих педагогічних навчальних закладів під час професійної

підготовки  майбутніх  учителів  технологій  здійснювалося  експериментальне

дослідження  з  метою  підвищення  рівня  підготовки  студентів  до  формування

культури споживання в учнів. Для порівняння результативності констатувального

та формувального зрізів було розроблено єдині форми і методи діяльності, вимоги

та критерії оцінки. 

Об’єктивність  результатів  дослідження  досягалася  тим,  що  на  початку

експерименту  в  усіх  респондентів  простежувалися  більш  низькі  показники

підготовленості. Зауважимо, що аналіз та обробка даних проводилися за єдиною

програмою, в ідентичних умовах, із використанням єдиної методики діагностики

рівня  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  до  формування  культури

споживання  в  учнів.  Це  також  сприяло  отриманню  вірогідних  результатів

експериментальної роботи.

За  результатами  констатувального  зрізу  дослідження,  лише  в  14,5 %

респондентів  простежувався  високий  рівень  підготовленості  до  формування

культури споживання в учнів  та  у 24,7 % – достатній  рівень,  тоді  як  33,4 % –

середній  рівень  та  27,4 %  студентів  виявили  відповідно  низький  рівень

досліджуваного  особистісного  утворення.  Запропонована  система  дослідно-
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експериментальної  роботи  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  до

формування  культури  споживання  в  учнів  сприяла  якісній  зміні  показників

підготовленості до професійної педагогічної діяльності.

Динаміка  мотиваційного  компонента  підготовленості  майбутніх  учителів

технологій до формування культури споживання в учнів, у порівнянні з даними

констатувального зрізу, прогресує. У процесі експерименту зафіксовано позитивні

зміни, що виявилися в підвищенні інтересу студентів експериментальних груп до

проблеми споживчої освіти (табл. 3.12).

Студенти  експериментальної  групи  зазначили,  що  стали  більше  часу

відводити  для  теоретичної  та  практичної  підготовки  з  методики  формування

культури  споживання  в  учнів  на  уроках  технології  (на  15%  збільшився  час,

відведений  для  самостійних  занять),  цікавляться  додатковою  літературою  та

Інтернет-джерелами з проблеми споживання товарів і послуг. Ці факти відразу ж

позначилися на активності студентів на заняттях та в позааудиторний час. Так, на

25,4 %  збільшилася  кількість  студентів,  які  вирізняються  стабільною

зацікавленістю  до  всього,  що  пов’язане  з  визначенням  підготовленості  до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Таблиця 3.12

Динаміка рівнів сформованості інтересу студентів експериментальної групи до

вивчення споживчої освіти

Рівні
Констатувальний

етап
Контрольний 

етап
Динаміка

Низький 27,4% 17,6% 9,8%
Середній 33,4% 15,3% 18,1%
Достатній 24,7% 37,5% 12,8%
Високий 14,5% 29,6% 15,1%

На  7,4 %  зменшилася  кількість  студентів  зі  спеціальності  „Технологічна

освіта”, які не виявляють жодного інтересу до вивчення теорії споживання як до

окремого блоку дисциплін професійного спрямування, так до спецкурсу „Основи

споживчих знань”.

Проте  рівень  сформованості  інтересу  студентів  до  вивчення  споживчих
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знань у контрольній групі майже не змінився (табл. 3.13).

Таблиця 3.13.

Динаміка рівнів сформованості інтересу студентів контрольної групи до вивчення

споживчої освіти

Рівні
Констатувальний

етап
Контрольний 

етап
Динаміка

Низький 36,5% 33,6% 2,9%
Середній 23,6% 20,3% 3,3%
Достатній 27,4% 33,2% 5,8%
Високий 12,5% 12,9% 0,4%

Із  табл.  3.14  видно,  як  змінилось  ставлення  студентів  експериментальної

групи до вивчення дисциплін професійного спрямування (на прикладі вивчення

спецкурсу „Основи споживчих знань”). 

На 23,7 % збільшилась кількість студентів,  які вивчали спецкурс „Основи

споживчих  знань”,  як  обов’язкову  галузь  професійної  діяльності,  і  відчували

особливу  потреби  у  вивченні  дисципліни,  як  засобу  формування  культури

споживання  в  учнів.  Ці  студенти  змінили  свою  думку  щодо  вивчення  самого

предмета  і  вважають  знання  з  проблем  споживання  товарів  і  послуг  украй

необхідними для сучасного фахівця.

Таблиця 3.14

Динаміка ставлення студентів до вивчення спецкурсу

„Основи споживчих знань”

Рівні
Констатувальний

етап
Контрольний 

етап
Динаміка

Низький 14,4% 3,3% 11,1%
Середній 68,3% 12,1% 56,2%
Достатній 15,1% 58,7% 43,6%
Високий 2,2% 25,9% 23,7%

Динаміка ставлення майбутніх учителів технологій до спецкурсу „Основи

споживчих знань” і вивчення його для здійснення взаємодії показує, що на 43,6 %

збільшилася кількість студентів із позитивним ставленням до вивчення споживчої

освіти, як засобу формування культури споживання в учнів. Різко зменшилася (на

56,2 %) кількість студентів, які мають пасивне ставлення, а на 11,1 % зменшилася
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кількість студентів із негативним ставленням до вивчення споживчої освіти, як до

окремого блоку дисциплін професійного спрямування і як до засобу формування

культури споживання в учнів. 

Сукупність  заходів,  проведених  у  межах  спецкурсу,  забезпечила

формування  у  студентів  міцних  знань,  відповідних  умінь  та  навичок  з  основ

споживчих  знань.  Запропонований  навчально-пізнавальний  матеріал  для

самостійного  опрацювання,  як  правило,  спонукав  студентів  до  свідомого

сприйняття навчальної інформації, а зв’язок змісту матеріалу з питанням викликав

пробуджував увагу та інтерес молоді до обраної професії.

Позитивні  зміни в характері  зацікавлення до вивчення основ споживання

товарів і послуг та в їх підготовці до формування культури споживання в учнів

загальноосвітньої  школи,  свідчить  про  позитивну  динаміку  мотиваційного

компоненту підготовки майбутніх учителів  технологій  до формування культури

споживання в учнів загальноосвітньої школи (рис. 3.3).

Рис.  3.3.  Динаміка  рівнів  мотиваційного  компоненту  підготовки

майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів

Як видно з рис. 3.3, після закінчення експериментальної роботи у студентів

експериментальної  групи  переважають  середній  (31,7 %  студентів)  та  високий

(17,6 %  студентів)  рівні  сформованості  мотиваційного  компоненту  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів
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загальноосвітньої  школи.  Тільки  27,2%  студентів  показали  низький  рівень

мотиваційного  компоненту  підготовки.  На  відміну  від  студентів

експериментальної групи у студентів контрольної групи результати сформованості

мотиваційного  компоненту  майже  не  змінилися,  переважають  низький  (42,5%

студентів)  та  середній  (23,2%  студентів)  рівні  сформованості  досліджуваного

компоненту підготовки майбутніх учителів технологій. 

Важливо, що наприкінці формувального етапу експериментальної роботи у

студентів  було  діагностовано  позитивні  зрушення  в  мотиваційній  особистісній

сфері  (табл.  3.15).  У  цьому  контексті  особливого  значення  набувало

співвідношення  внутрішніх  і  зовнішніх  мотивів  спрямованості  особистості  у

процесі вивчення основ споживчих знань.

Таблиця 3.15

Динаміка розвитку внутрішніх і зовнішніх мотивів спрямованості особистості у

процесі вивчення основ споживчих знань

Мотиви навчальної діяльності
на початку наприкінці
КГ ЕГ КГ ЕГ

Підготовка до майбутньої професійної діяльності 35,2 30,1 35,2 40,9
Зацікавленість  науково-дослідною  роботою  з
вивчення  раціонального  споживання  товарів  і
послуг

41,9 36,0 36,4 39,7

Творче  самовираження  в  навчально-пізнавальній
діяльності

29,6 23,1 28,4 26,5

Усвідомлене  ставлення  до  формування  культури
споживання в учнів на уроках технологій

14,5 12,4 24,3 25,4

Оволодіння  фаховими  знаннями  з  теорії
споживання  і,  відповідно,  формування  високого
рівня культури споживання

44,7 40,9 46,8 48,6

Формування морально-зрілої позиції особистості як
споживача

31,8 31,7 32,4 34,6

Особиста  відповідальність  за  раціональне
споживання товарів і послуг в Україні

27,9 24,2 25,4 20,3

Отримані  результати  свідчать,  що на  відміну  від  даних констатувального

експерименту,  зросли  внутрішні  мотиви  усвідомленого  й  соціально  значущого

освоєння студентами фахового навчального матеріалу з основ споживчих знань.

Спираючись на  дані  анкетування,  стверджуємо,  що мета  становлення культури
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споживання майбутніх учителів технологій збагатилась індивідуально значущим,

відчутим студентами смислом. Це свідчить про сформовану в майбутніх фахівців

освітньої галузі підготовленість до розвитку споживчої культури й саморозвитку

на основі вивчення теорії та практики формування товарів і послуг.

Динаміка  когнітивного  компоненту  підготовки  майбутніх  учителів

технологій до формування культури споживання в учнів на контрольному етапі

експерименту, порівняно з даними констатувального зрізу, прогресує:  у процесі

експериментальної  роботи  зафіксовано  позитивні  зрушення  у  студентів

експериментальної групи, що виявлялися, передусім, у підвищенні рівня знань із

теорії  споживання  товарів  і  послуг,  пошукової  активності  студентів,

сформованості  пізнавальних  потреб  та  прагненні  їх  реалізувати,  особистісній

зацікавленості у вияві активності й творчості під час навчальної діяльності тощо.

Формами  проміжного  й  підсумкового  контролю  оцінки  знань  із  фахових

дисциплін  були  відповіді  студентів  на  заліках  та  іспитах  із  курсів  „Сучасні

технології  промислового  виробництва”,  „Домознавство”,  „Методика  навчання

технології” та спецкурсу „Основи споживчих знань”.  Для оцінки знань, умінь і

навичок, що являють собою сформованість науково-теоретичної основи культури

споживання майбутніх учителів технологій.

Результати діагностики споживчого спрямування під час вивчення фахових

дисциплін  „Сучасні  технології  промислового  виробництва”,  „Домознавство”,

„Методика навчання технології” та спецкурсу „Основи споживчих знань” виявили

якісне  покращення  успішності  у  студентів  наприкінці  формувального

експерименту (рис. 3.4 –3.7). 
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Рис. 3.4. Динаміка успішності вивчення студентами фахової дисципліни

„Сучасні технології промислового виробництва”

Рис. 3.5. Динаміка успішності вивчення студентами фахової дисципліни

„Домознавство”
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Рис. 3.6. Динаміка успішності вивчення студентами фахової дисципліни

„Методика навчання технології”

Рис. 3.7. Динаміка успішності вивчення студентами спецкурсу „Основи

споживчих знань”

Це доводить суттєвий факт, який характеризує як позитивні зрушення, що

відбулись  у  когнітивній  сфері  культури  споживання  особистості  студентів

технологічних факультетів, так і вияви ознак підготовленості майбутніх учителів

технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів.  Подібне  зростання  у

студентів особистісного спрямування на творче самовираження й самовизначення

в  умовах  навчально-пізнавальної  діяльності  з  вивчення  фахових  дисциплін,

спрямованих на формування культури споживання, а також підготовку студентів
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до  впровадження  споживчої  освіти  на  уроках  технології,  засвідчує  посилений

інтерес  й  особисту  участь  майбутніх  учителів  технологій  у  навчальній  і

позанавчальній формах її організації.

Порівняння  кількісних  даних  особистої  участі  майбутніх  учителів

технологій у різних формах навчально-пізнавальної діяльності наведене в таблиці

3.16.

На підставі отриманих даних ми можемо констатувати здобуття студентами

навичок  самоорганізації  пізнавальної  діяльності  з  основ  споживчих  знань  і

сформовану  особисту  потребу  поглиблювати  професійні  вміння  й  навички

раціонального споживання товарів і послуг.

Таблиця 3.16

Динаміка участі майбутніх учителів технологій у формах навчально-
пізнавальної діяльності з вивчення фахових дисциплін та спецкурсу „Основи

споживчих знань”
Форми й види навчально-пізнавальної

діяльності
на початку наприкінці
КГ ЕГ КГ ЕГ

Читання  спеціальної  та  додаткової  літератури
споживчого спрямування

20,5 21,4 22,8 33,3

Обговорення  важливих  і  цікавих  тем  в
академічній групі

11,5 12,9 13,7 21,6

Виконання  проектних  творчих  завдань,
аналітичних письмових робіт

35,6 34,8 35,6 37,1

Застосування знань й умінь із фахових дисциплін
в умовах навчальної практики

40,6 42,2 41,4 55,6

Відвідування об’єктів із надання певних послуг,
перегляд фахового відео матеріалу

7,8 6,3 9,6 18,8

Науково-дослідна  робота,  аналіз  матеріалу  з
раціонального споживання товарів і послуг

6,4 7,7 7,9 24,9

Важливо, що таке стремління і здатність майбутніх учителів технологій до

самостійної роботи свідчить про їх особистісне самоствердження в професійно-

спрямованій  діяльності  на  основі  розвитку  здібностей  до  самоорганізації

особистості, а також усвідомлення важливості формування культури споживання в

учнів на уроках технології у загальноосвітній школі. 
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Результати  позитивної  динаміки  когнітивного  компонента  підготовки

майбутніх  учителів  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

подані на рис. 3.8.

Більшість студентів контрольної та експериментальної груп перебувала на

низькому  (47,3 %)  та  середньому  (27,5 %)  рівнях.  Наприкінці  формувального

експерименту студенти експериментальної групи вже мали стійкі переконання в

значущості  формування культури споживання в учнів загальноосвітньої  школи,

так  показники  змістилися  з  низького  на  достатній  (35,8%)  і  високий  (14,8%)

порівняно з констатувальним експериментом.

Рис.  3.8.  Рівні  сформованості  когнітивного  компоненту  підготовки

майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів

загальноосвітньої школи

Ціннісно-смисловий  компонент  діагностувався  методом  смислових

установок  за  допомогою  тесту  незакінчених  речень  у  відповідній  модифікації

(Додаток Е). 

З’ясовано,  що  в  більшості  студентів  рівень  сформованості  ціннісно-

смислового ставлення до людини в процесі вивчення основ споживчих знань на

констатувальному  етапі  є  низьким  і  середнім.  За  результатами  кінцевого  зрізу

формувального  експерименту  рівень  ціннісно-смислових  установок  у  студентів
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експериментальних  груп  порівняно  з  контрольними  до  формування  культури

споживання в учнів значно підвищився (табл. 3.17).

Аналіз  таблиці  доводить,  що  ціннісно-смислове  ядро  особистості

майбутнього  вчителя  технологій  експериментальної  групи  поповнилось  за

рахунок  таких  цінностей,  як  успіхи у  професійній  кар’єрі  (1/76,8%)  й  активна

позиція щодо проблем охорони і збереження прав споживачів (2/65,4%), бажання

працювати  в  обраній  професії  (3/56,4%).  Досить  суттєвим  фактом  для  нашого

дослідження є те, що до ціннісного ядра перемістились визнання й повага інших

людей  та  соціальна  активність.  Підвищилось  також  ціннісне  значення  для

майбутніх учителів технологій активної соціальної життєвої позиції особистості.

Таблиця 3.17

Розвиток ціннісно-смислових орієнтацій особистості

майбутніх учителів технологій

Ціннісно-смислові орієнтації
Динаміка експерименту

КГ ЕГ
ранг % ранг %

Родина 3 65,2 8 38,2
Здоров’я 1 83,7 9 40,4
Кохання 2 65,5 10 41,6
Життєвий комфорт і матеріальне благополуччя 4 56,3 11 35,9
Визнання й повага інших людей 7 35,8 5 43,9
Високий соціальний статус 12 19,3 7 50,5
Соціальна активність 10 18,5 6 45,7
Бажання працювати в обраній професії 9 26,7 3 56,4
Успіхи у професійній кар’єрі 5 47,2 1 76,8
Компетентність  і  сумлінне  ставлення  до
виконання своїх професійних обов’язків

6 45,8 4 55,8

Почуття власної гідності й самоповага 8 31,7 12 30,9
Патріотична життєва позиція 13 17,9 13 26,4
Орієнтація  на  національні  цінності
українського народу

11 22,4 14 15,3

Активна  позиція  щодо  проблем  охорони  і
збереження прав споживачів

14 11,1 2 65,4
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Звертають  на  себе  увагу  позитивні  зрушення  в  оцінці  студентами

експериментальної групи впливу фахових дисциплін технологічного профілю на

особистісний розвиток майбутніх учителів технологій (рис. 3.9).

Отримані  результати  свідчать,  що  оцінка  студентами  впливу  фахових

дисциплін із навчання технологіЇ та вивчення основ споживчих знань на ціннісний

розвиток  їх  особистості  збільшилась  доволі  інтенсивно  до  кінця  процесу

підготовки щодо формування культури споживання в учнів за умов використання

технологічного  підходу  та  впровадження  ігрового  проектування  в  навчальному

процесі.

Рис.  3.9.  Динаміка  впливу  вивчення  фахових  дисциплін  на  професійне

формування особистості за ціннісно-смисловим компонентом

Останнім для цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів технологій до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи ми оцінювали

діяльнісно-результативний компонент. 

Студентам пропонували ту ж ділову гру „Раціональне споживання товарів і

послуг”, що й на початку дослідження. Оцінювання проводили п’ять експертів,

потім за отриманими результатами визначали середні оцінки (табл. 3.18).
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Таблиця 3.18
Результати оцінювання рівня розвитку діяльнісно-результативного компоненту

підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в

учнів

Практичні вміння й навички споживання
товарів і послуг

КГ ЕГ
к-ть
студ.

%
к-ть
студ.

%

Правова основа захисту прав споживачів 25 13,4 27 15,1
Правове  регулювання  якості  товарів,  робіт  і
послуг

19 10,2 15 8,4

Захист  прав  споживачів  під  час  здійснення
окремих  видів  торговельної  діяльності,  у
наданні послуг і виконанні робіт

18 9,7 29 16,2

Права  споживачів  товарів  і  послуг,  захист
прав споживачів  під час придбання окремих
видів товарів

88 47,3 48 26,8

Позасудовий  та  судовий  захист  прав
споживачів

14 7,5 18 10,1

Професійні  вміння  й  навички  з  основ
споживчих знань

22 11,8 42 23,5

Аналіз  даних  свідчить,  що  наявна  динаміка  розвитку  діяльнісно-

результативного  компоненту.  Кількість  студентів,  які  розуміються  на  правах

споживачів  товарів  і  послуг,  становить  26,8%,  захист  прав  споживачів  під  час

придбання  окремих  видів  товарів  збільшився  і  становить  16,2%.  Зазначимо  й

значне  покращення  професійних  умінь  і  навичок  з  основ  споживчих  знань

(23,5%).  Результати  опитування  контрольної  групи  після  проведення

формувального експерименту майже не змінилися.
Отже,  наприкінці  формувального  етапу  експерименту  простежується

динаміка зростання діяльнісно-результативного компоненту підготовки майбутніх

учителів технологій до формування культури споживання в учнів.
Такі зміни саме діяльнісно-результативного компоненту відбулися завдяки

спрямованості  практичних  занять  в  експериментальній  групі  на  формування

культури споживання як у самих студентів, так і на їх підготовку до формування

культури споживання в учнів на уроках технологіЇ.
Сприяло  значному  підвищенню  діяльнісно-результативного  компоненту

широке  використання  на  практичних  заняттях  ігрового  проектування  та
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технологічного  підходу.  Активна  участь  студентів  в  іграх  та  розробка  ігрових

проектів  із  раціонального  споживання  товарів  і  послуг  сприяла  розв’язання

різноманітних  проблемних  ситуацій,  що  вимагало  від  студентів  особистісної

зацікавленості,  розуміння  важливості  правильно  й  аргументовано

висловлюватися.  Тому  застосування  технологічного  підходу  та  ігрового

проектування в підготовці майбутніх учителів технологій до формування культури

споживання  в  учнів  сприяло  таким  високим  результатам  формувального

експерименту (рис. 3.10).

Рис.  3.10.  Динаміка  рівнів  сформованості  діяльнісно-результативного

компоненту  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури споживання в учнів

Порівнюючи  результати  сформованості  діяльнісно-результативного

компоненту підготовки майбутніх учителів  технологій  до формування культури

споживання в учнів контрольних та експериментальних груп, доходимо висновку,

що експериментальне навчання з цього напрямку дало якісні зміни у професійній

підготовці майбутніх учителів технологій.
Загальний рівень підготовки майбутніх учителів технологій до формування

культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи  якісно  змінився.  Так,  в

експериментальній  групі  кількість  студентів  із  високим  рівнем  підготовки  до

формування  культури споживання в  учнів  зросла  на  14,8% і  становила  28,7%.

Кількість студентів із достатнім рівнем підготовки зросла на 4,7% й становила

29,4%  від  загалу.  Ці  студенти  показали  досить  високу  мотивацію  щодо
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необхідності  підготовки  до формування  в  учнів  культури споживання,  а  також

високий рівень знань зі спецкурсу та з доданих змістових модулів, усвідомлене

ставлення  до  такої  підготовки  й  наявність  умінь,  пов’язаних із  використанням

споживчих знань у професійній діяльності.
Кількість студентів із середнім рівнем сформованості зменшилася на 12,6% і

склала  20,8%  від  загалу.  Студенти,  які  мали  середній  рівень  підготовки  до

формування  культури  споживання  в  учнів  показали,  що  їхня  мотивація  щодо

необхідності такої підготовки знаходиться на достатньому рівні, на такому ж рівні

вони володіють знаннями основ споживчої культури; усвідомлене ставлення цих

студентів  характеризувалося  й  достатнім  рівнем  умінь,  пов’язаних  із

використанням споживчих знань у професійній діяльності.
Кількість студентів експериментальної групи з низьким рівнем підготовки

до формування культури споживання в учнів зменшилася на 6,3% й становила

21,1% від загалу. Ці студенти залишилися на низькому рівні, хоча в них і відбулися

деякі  позитивні  зміни  в  мотиваційній,  когнітивній,  ціннісно-смисловій  і

діяльнісно-результативній сферах.
Таблиця 3.19

Рівні сформованості компонентів підготовки майбутніх учителів технологій до

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи

№
п
/
п

Компоненти
підготовки

Критерії
сформо-
ваності

Результат
и

опитуван
ня 

Рівні сформованості

Низь-
кий

Серед-
ній

Достат-
ній

Висо-
кий

1 Мотиваційний Особистісний 

КГ 
(186 ст.) 46,5% 33,2% 7,7% 13,6%

ЕГ 
(179 ст.) 35,1% 35,6% 21,7% 7,6%

2 Когнітивний Змістовий 

КГ 
(186 ст.)

50,0% 26,8% 18,4% 4,8%

ЕГ 
(179 ст.)

36,2% 15,9% 35,4% 12,5%

Продовження табл. 3.19.

3
Ціннісно-
смисловий

Аксіологічний

КГ 
(186 ст.)

34,4% 35,3% 23,3% 7,0%

ЕГ 
(179 ст.)

27,4% 31,8% 29,5% 11,3%
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4
Діяльнісно-
результативний

Операційний 

КГ 
(186 ст.)

36,5% 28,2% 26,3% 9,0%

ЕГ 
(179 ст.)

15,8% 31,9% 37,5% 14,8%

У  таблиці  3.19  представлено  рівні  сформованості  мотиваційного,

когнітивного,  ціннісно-смислового  та  діяльнісно-результативного  компонентів

підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в

учнів  загальноосвітньої  школи.  Сформованість  кожного  з  компонентів

визначалась за окремим критерієм.
Стосовно  результатів,  отриманих  під  час  дослідження  рівня  студентів  із

контрольних груп, варто зазначити,  що відбулися незначні,  але позитивні зміни

щодо якості  підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури

споживання в учнів.

Для  перевірки  гіпотези  про  відсутність  відмінностей  між  рівнями  знань

студентів контрольних та експериментальних груп на початку навчального року

проводився констатувальний зріз, результати якого статистично опрацьовувалися.

Крім того, намагалися урівняти інші чинники, що впливають на процес навчання:

кількісний склад студентів в експериментальних та контрольних групах істотно не

відрізнявся; заняття проводилися тим самим викладачем.

Розподіл балів у контрольних та експериментальних групах за результатами

констатувального експерименту подано в таблиці 3.20.

Гістограму порівняльного розподілу рівня знань за результатами вхідного

контролю у відсотках показано на рис. 3.11.

За  допомогою  статистичних  критеріїв  перевірено  гіпотезу  про  наявність

статистично значущих відмінностей між рівнями знань студентів контрольних і

експериментальних груп після формувального етапу експерименту.

Таблиця 3.20

Розподіл балів у контрольних та експериментальних групах за результатами

констатувального експерименту
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Кількість
балів

Шкала оцінювання Кількість студентів 

КГ ЕГ

0-59 низький 36,00 30,00
60-74 середній 81,00 79,00
75-89 достатній 39,00 44,00
90-100 високий 30,00 26,00

На  основі  даних,  наведених  у  таблиці  3.19,  спочатку  перевіримо

достовірність  гіпотези  про  відсутність,  зі  статистичного  погляду,  відмінностей

між рівнями знань студентів експериментальних і контрольних груп. Для цього

скористаємося χ 2 - критерієм Пірсона [211].

Рис. 3.11. Розподіл студентів у КГ та ЕГ групах за набраними балами вхідного

контролю

Експериментальні  дані  повністю задовольняють  умови,  що  накладаються

 χ 2 - критерієм Пірсона:

1) експериментальні дані незалежні, тобто вибірки є випадковими;

2) обсяг вибірки більше ніж 50, а частота кожної групи не менша за 5.

Шкалою вимірювань є шкала з С = 4 категоріями (0-59, 60-74, 75-89, 90-

100). Отже, кількість степенів свободи v = C – 1 = 3.

Сформулюємо гіпотези:

Нульова гіпотеза Н0: імовірність потрапляння студентів до контрольної та

експериментальної груп у кожну з і (і = 0, 1, 2, 3) категорій однакова, тобто р1і =
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р2і (і = 0, 1, 2, 3), де  р1і  – ймовірність оцінювання рівня підготовки учасників

контрольної групи на і балів (і = 0, 1, 2, 3) та р2і – імовірність оцінювання рівня

підготовки експериментальної групи на і балів (і = 0, 1, 2, 3);

Альтернативна  гіпотеза Н1:  імовірність  потрапляння  студентів  до

контрольної та експериментальної груп у кожну з і (і = 0, 1, 2, 3) категорій різна,

тобто р1і ≠ р2і (і = 0, 1, 2, 3) хоча б для однієї із C категорій.

Значення  спостережуваного  значення  критерію  Пірсона  обчислюємо  за

формулою:
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Q1і − кількість учасників контрольної групи, які набрали і балів;

Q2і − кількість учасників експериментальної групи, які набрали і балів.

Результати обчислення статистики χ2вказаних вибірок наведено в табл. 3.21.

Із  таблиці  значень  χ2  для  рівня  значущості  α=0,05  і  кількості  степенів

свободи v = С – 1 = 3 знаходимо критичне значення χ2крит = 7,81.

Оскільки  отримане  значення  χ2емп < χ2крит (1,023 < 7,81),  тобто  не

потрапили  до  критичної  області,  що  свідчить,  що  на  початку  експерименту

контрольна та експериментальні групи суттєво не відрізняються за успішністю.

Перевіримо  достовірність  гіпотези  про  відсутність,  зі  статистичного

погляду,  відмінностей  між  рівнями  знань  студентів  контрольних  та

експериментальних груп за результатами підсумкового контролю з курсу вищої

математики. Для цього знову скористаємося χ2 - критерієм Пірсона.

Таблиця 3.21

Обчислення χ2 для контрольної та експериментальної груп до

формувального етапу експерименту
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I Q1i Q2i S12i

0 (низький) 36,00 30,00 11310,55
1 (середній) 81,00 79,00 237,6563
2 (достатній

)
39,00 44,00

17436,25
3 (високий) 30,00 26,00 5092,071

χ2емп 1,023

Сформулюємо гіпотези:

Н0: рівень знань студентів у контрольних групах не відрізняється від рівня

знань студентів в  експериментальних групах, тобто запропонована методика не

вплинула рівень навчальних досягнень студентів;

Н1:  рівень  знань  студентів  у  контрольних  групах  відрізняється  від  рівня

знань студентів в експериментальних групах, тобто рівень навчальних досягнень

змінився завдяки впровадженню запропонованої методики.

Результати  обчислення  статистики  χ2вказаних  вибірок  за  формулою  (*)

наведено в таблиці 3.22.

Із  таблиці  значень  χ2  для  рівня  значущості  α=0,05  і  кількості  степенів

свободи v = С – 1 = 3 знаходимо критичне значення χ2крит = 7,81.

Оскільки отримане значення  χ2емп > χ2крит (13,44 > 7,81), то гіпотеза H0

не  приймається,  а  приймається  гіпотеза  H1.  Це  означає,  що  достовірність

розходжень  характеристик  експериментальної  та  контрольної  груп  за

результатами підсумкового контролю із спецкурсу становить 95 %. 

Таблиця 3.22

Обчислення χ2 для контрольної та експериментальної груп після

формувального етапу експерименту
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I Q1i Q2i S12i

0 (низький) 35 17 185165,6

1 (середній) 83 66 44708,46

2 (достатній
) 39 61 190532,3

3 (високий) 29 35 27183,77

χ2емп 13.44

Рис. 3.12. Розподіл студентів у КГ та ЕГ групах за набраними

балами після проведення експерименту

За допомогою χ2 − критерію Пірсона визначено достовірність відмінностей

між  рівнями  знань  студентів  контрольних  та  експериментальних  після

формувального  етапу  експерименту.  Далі  визначимо,  саме  на  якому  рівні  ці

відмінності відбулися (зросла кількість позитивних чи незадовільних оцінок). Для

цього скористаємося критерієм φ* Фішера (кутове перетворення Фішера).

Сформулюємо гіпотези:

H0:  частка  студентів  експериментальної  групи,  які  за  підсумковим

контролем мають позитивні оцінки, не вища, ніж у контрольній групі;

H1:  частка  студентів  експериментальної  групи,  які  за  підсумковим

контролем мають позитивні оцінки, вища, ніж у контрольній групі.

Експериментальні  дані  повністю  задовольняють  обмеження,  що
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накладаються кутовим перетворенням Фішера:

1) жодна з часток, що порівнюються, не дорівнює нулю;

2) кількість спостережень в обох вибірках більше 5, що дозволяє будь-які

зіставлення.

Побудуємо таблицю, яка фактично є таблицею емпіричних частот за двома

значеннями ознаки: якщо одержано оцінки „високий”, „середній”, „достатній”, то

„ефект має місце”, у протилежному випадку – „ефект відсутній” (табл. 3.23). При

цьому  в  обрахунках  використовуються  лише  частки,  що  відповідають

спостереженням, для яких ефект має місце.

Таблиця 3.23

Розрахунки за критерієм Фішера під час порівняння двох груп за часткою

студентів, які мають позитивні оцінки за підсумковим контролем

Групи

Ефект має місце Ефект відсутній

Усього
Кількіст

ь
студентів

%
Кількіст

ь
студентів

%

Контрольні 151 81,18 35 18,82 186
Експериментальні 162 90,51 17 9,49 179
Всього 313 365

За формулою φ = 2arcsin P  (де  Р – відсоткова доля) обчислимо значення

кутів для кожної з груп: φ1(78,23%)= 2,24, φ2(84,01%)=2,51.

Далі обрахуємо емпіричне значення *  за формулою:

)()(*
21

21
21 




nn

nn
åìï  ,

де 

1  – кут, що відповідає більшій частці;

2  – кут, що відповідає меншій частці;

1n  – кількість спостережень у першій вибірці (експериментальних групах);

2n  – кількість спостережень у другій виборці (контрольних групах).
У цьому випадку:

58,2
186179

186179
)24,251,2(* 




емп .

Критичне  значення  кр* ,  яке  відповідає  прийнятим  у  психолого-
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педагогічних дослідженнях рівням статистичної значущості, дорівнює









)01,0(31,2

)05,0(64,1
*

p

p
кр

Тоді має місце нерівність  31,2*58,2*  кремп  .  Тобто емпіричне значення

58,2* емп  знаходиться в зоні значущості (рис. 3.13), гіпотеза H0 не приймається,

а  приймається  гіпотеза  H1.  Це  означає,  що  достовірно,  із  рівнем  значущості

01,0 ,  рівень  знань  студентів  експериментальних  груп,  за  результатами

підсумкового контролю, вищий від рівня знань студентів контрольних груп.

Рис. 3.13. Вісь значущості

Можна  дійти  висновку,  що  якісний  аналіз  експериментальної  роботи  й

статистична  значущість  підтверджують  відмінності  між  рівнем  професійної

підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в

учнів  загальноосвітньої  школи  на  констатувальному  та  в  кінці  формувального

етапів експерименту.
Отже,  порівняльний  аналіз  характеристик,  покладених  в  основу  процесу

підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання

в  учнів  загальноосвітньої  школи  й  виявлених  у  студентів  під  час

констатувальному  та  в  кінці  формувального  експериментів  дає  підґрунтя  для

висновку  щодо  ефективності  реалізованих  педагогічних  умов  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої школи.

Висновки до розділу 3

Сутність наукових результатів, описаних у цьому розділі дисертації, полягає

в  тому  що:  досліджено  педагогічні  умови,  які  забезпечують  результативність

навчального  процесу  та  педагогічної  практики  під  час  підготовки  майбутнього

1,64 2,31

Зона

незначущості

? Зона

значущості

φ*

0,05
φ*

0,01
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вчителя технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої

школи.  Експериментальне  дослідження  дозволило  виявити  вихідний  рівень

сформованості  підготовленості  майбутніх  учителів  технологій  до  формування

культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи  та  суперечності  між

потенціалом  цього  складного  особистісного  утворення  й  необхідністю  його

формування.

Отримані у процесі дослідження результати та їх аналіз уможливили дійти

висновку про те, що є значна перевага низького й середнього рівнів підготовки

майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів. Це

спричинюється низкою обставин: студенти педагогічних університетів не мають

чіткого уявлення про сутність, зміст, структурні компоненти, показники та рівні

підготовки до формування культури споживання в учнів; більшість студентів не

володіє навичками об’єктивного аналізу й оцінки своїх умінь та навичок, потребує

допомоги у професійній діяльності, не користується новітніми технологіями тощо.

Дослідно-експериментальна  робота  показала,  що  розроблена  технологія

реалізації  педагогічних  умов  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до

формування культури споживання в учнів стимулювали динаміку зростання рівнів

підготовленості студентів (від низького до більш високого). Цілеспрямованість і

систематичність  професійної  підготовки,  за  дотримання  визначеної  та

експериментально  перевіреної  сукупності  педагогічних  умов  її  організації,

забезпечила  керованість  і  результативність  процесу  професійної  підготовки  до

формування культури споживання учнів.  Найбільш ефективними педагогічними

умовами виявилися  такі:  роль  і  місце  споживчої  освіти  в  системі  професійної

підготовки  майбутнього  вчителя  технологій;  поповнення  змісту  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  теоретичними  основами  споживчих  знань  із

метою  формування  в  учнів  культури  споживання;  реалізація  технологічного

підходу  до  професійної  підготовки  студентів  із  метою  формування  культури

споживання  в  учнів;  упровадження  ігрового  проектування  під  час  підготовки

майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів.

Проведене  дослідження  виявило  сталу  залежність  між  установками  на
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педагогічну працю, позитивним ставленням до професії вчителя, характером та

рівнем  підготовки  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури

споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Зміст розділу опубліковано в статтях автора [38; 46; 48; 50; 51].



181

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Результати  виконаної  дослідно-експериментальної  роботи  підтвердили

гіпотезу, покладену в основу дисертації, а реалізація мети та завдань дала підстави

сформулювати такі висновки й рекомендації:

1.  Здійснено  системний  аналіз  стану  розробки  проблеми  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої  школи  та  виявлено  напрями  її  подальшої  розробки.

Установлено,  що  підготовка  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування

культури споживання в учнів на сучасному етапі розвитку професійної освіти є

проблемою, що потребує цілеспрямованого, планомірного розв’язання. Сучасний

учитель  технологій  повинен  володіти  прийомами  формування  культури

споживання в учнів. 

З’ясовано,  що  у  вітчизняній  педагогічній  науці  практично  відсутні

дослідження,  де  б  визначалося  поняття  „підготовка  майбутнього  вчителя

технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів”  та  системно

розкривалися структурні компоненти цього утворення. 

Показано, що культура споживання є динамічним процесом, розвиток якого

здійснюється  на  базі  задоволення  потреб  у  професійній  діяльності,  культурі,

цінностях.  Культура  споживання  дає  набори  зразків  споживання,  виборів,

цінностей і смаків, які допомагають людині орієнтуватися в соціальному просторі.

Це також надіндивідуальна реальність, яка створюється людьми як безпосередньо,

так  і  за  допомогою  соціальних  інститутів  –  держави,  бізнесу,  освіти  тощо.

Необхідною умовою формування культури споживання особистості майбутнього

вчителя є гармонізація естетичних, пізнавальних і моральних потреб особистості. 

Визначено,  що  подальше  дослідження  порушеної  проблеми  потребує

спеціальної розробки педагогічних умов і технології їхньої реалізації в підготовці

майбутніх  учителів  до  формування  культури  споживання  в  учнів

загальноосвітньої школи.
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2.  Розкрито  сутність,  структуру  та  зміст  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій до формування в учнів культури споживання. Виявлено, що специфіка

підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання

в учнів полягає в тому, що майбутній педагог має бути підготовлений не лише до

відповідної  організації  навчальних занять,  а  й повинен сприяти формуванню в

учнів певних споживчих компетенцій, культури споживання. 

Підготовка  майбутнього  вчителя  технологій  до  формування  культури

споживання  визначається  нами  як  стан  сформованості  професійної

компетентності  щодо  здійснення  споживчої  освіти,  що  являє  собою  процес

розвитку в студентів мотивів, що спонукають до реалізації цього виду професійної

діяльності, системи споживчих знань, практичних умінь і навичок, необхідних для

реалізації  розвитку  в  учнів  культури  споживання,  а  також  активної  позиції

споживача.

Мета підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури

споживання  в  учнів  –  це  розвиток  споживчої  компетентності,  раціональної

споживчої поведінки й раціонального споживчого мислення та формування на їх

основі  культури  споживання.  Завданнями  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи

є:  формування  вміння  знаходити  та  аналізувати  інформацію  споживчого

характеру;  формування  навичок  прийняття  свідомих  рішень  під  час  вибору  та

придбання  товарів  і  послуг  із  урахуванням  власної  системи  цінностей,  оцінки

корисності  товарів  й  особливостей  бюджетного  обмеження;  ознайомлення  з

правами й обов’язками споживачів та з наявною в Україні системою захисту прав

споживачів;  формування  споживчої  компетентності  в  майбутніх  учителів

технологій на основі здобутих знань про культуру споживання тощо. 

Визначено,  що  підготовка  майбутніх  учителів  технологій  до  формування

культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи  є  складним,  системним

феноменом, що інтегрує в собі мотиваційний, когнітивний, ціннісно-смисловий та

діяльнісно-результативний компоненти, які зумовлюють ефективність майбутньої
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професійної діяльності майбутнього вчителя технологій та у своєму становленні

проходять чотири рівні: низький, середній, достатній, високий).

3.  На  основі  аналізу  вимог,  які  висуваються  до  сучасного  вчителя,

дослідження  суперечностей,  наявних  у  системі  професійної  підготовки

майбутнього  вчителя  технологій  і  врахування  специфіки  його  підготовки  до

формування  культури  споживання  в  учнів,  теоретично  обґрунтовано  та

експериментально перевірено сукупність педагогічних умов та технологія їхньої

реалізації,  що  забезпечують  ефективну  підготовку  майбутнього  вчителя  до

формування  культури  споживання  в  учнів  загальноосвітньої  школи.  Такими

педагогічними умовами визначено:

–  ознайомлення  майбутнього  вчителя  технологій  із  роллю  й  місцем

споживчої  освіти через збагачення змісту спеціальних дисциплін знаннями про

культуру споживання; 

–  реалізація  комплексу  сучасних  педагогічних  технологій:  технології

емпауерменту,  мультимедійних,  імітаційно-ігрових  і  проектних  технологій,

центральне місце серед яких відведено ігровому проектуванню;

– забезпечення методичної підготовки майбутнього вчителя до формування

в учнів культури споживання на уроках технології.

Технологія  реалізації  цих  педагогічних  умов  ґрунтується  на  таких

методологічних підходах,  як  системний,  компетентнісний,  культурологічний,  та

етапах  навчальної  діяльності  студентів:  організаційно-підготовчому,  змістово-

процесуальному та рефлексивно-творчому.

Основою цієї технології є авторський спецкурс „Основи споживчих знань”

та окремі змістові модулі, уведені до курсів „Домознавство”, „Сучасні технології

промислового  виробництва”,  „Методика  навчання  технології”,  зміст  яких

забезпечує цілісну єдність структурних складових досліджуваного особистісного

утворення  в  студентів  у  процесі  лекційних,  лабораторних,  практичних  занять,

гурткової і самостійної роботи.

4.  Експериментальна  перевірка  розроблених  умов  і  технології  їхньої

реалізації в підготовці майбутнього вчителя до формування культури споживання
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в учнів показала їхню педагогічну ефективність і підтвердила висунуту гіпотезу.

На  основі  порівняння  отриманих  у  експериментальних  і  контрольних  групах

результатів,  їх  кількісного  та  якісного  аналізу  виявлено,  що  застосування

запропонованих  умов  і  технології  їхньої  реалізації  зумовило  суттєві  та

статистично  значимі  зміни  в  рівнях  сформованості  як  за  кожним  критерієм

підготовки студентів, так і в цілому. 

Розроблена  технологія  реалізації  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів,  яка  реалізовувалась

сукупністю певних педагогічних умов, ефективна. Порівняння констатувального й

формувального  етапів  експерименту  засвідчило  позитивну  динаміку  рівнів

підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в

учнів  загальноосвітньої  школи.  В  експериментальних  групах,  на  відміну  від

контрольних, на статистично значущому рівні зменшилась кількість студентів із

низьким рівнем професійної  підготовки,  водночас  зросла  кількість  студентів  із

середнім,  достатнім  і  високим  рівнями  підготовки  майбутнього  вчителя

технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Отримана статистична  значущість  результатів  експериментального дослідження

підтверджена  за  допомогою  використання  методів  математичної  статистики,  а

саме: критеріїв χ2 (узгодження) та φ-Фішера.

Проведене  дослідження  не  вичерпує  всіх  аспектів  розв’язання  проблеми

підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання

в  учнів  загальноосвітньої  школи.  Потребують  подальшого  вивчення  питання

наступності  та  перспективності  процесу  формування  культури  споживання  в

учнів, студентів і дорослих, розробки методики використання нових інформацій в

навчальному процесі вищу.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Анкета для викладачів
досвід підготовки майбутніх учителів до формування культури споживання в

учнів загальноосвітньої школи

Шановний колего!
В умовах реформування державної освітньої політики змінюються підходи

до підготовки педагогічних кадрів. Унаслідок цього відбувається переорієнтація
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змісту й напрямів педагогічної  освіти на засадах компетентнісно орієнтованого
підходу.  Запрошуємо  Вас  узяти  участь  в  опитуванні  з  метою  корегування
організації  професійної  підготовки  студентів  з  урахуванням  Ваших  запитів  і
потреб. Організатори та виконавці дослідження гарантують Вам конфедеційність. 

1.  Чи  згодні  ви  з  висловлюванням:  „Підготовка  майбутніх  учителів  до
формування культури споживання в учнів є важливим напрямом діяльності вищих
педагогічних навчальних закладів?”

 Так
 Ні 

2.  Чи  потрібні,  на  Вашу  думку,  майбутньому  вчителю  знання  щодо
особливостей споживчої освіти та культури споживання?

 Так
 Ні

3.  Як  Ви  вважаєте,  чи  готові  сьогодні  випускники  Вашого  навчального
закладу до формування культури споживання в учнів?

 Так
 Ні
 Частково

4. Яким, на Ваш погляд, має бути результат підготовки майбутнього вчителя
технологій  до  формування  культури  споживання  в  учнів?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

5.  Перелічить найдоцільніші,  з  Вашої  точки зору,  організаційні  форми та
методи  підготовки  студентів  до  формування  культури  споживання  в  учнів.
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Чи спрямовується Ваша педагогічна діяльність на формування готовності
студентів доформування культури споживання в учнів?

 Так
 Ні
 Частково

7.  Як  Ви  вважаєте,  дисципліни,  які  Ви  викладаєте,  мають  потенціал  для
ефективної  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  до  формування  культури
споживання в учнів? Чому? 

 Так
 Ні
 Частково

8. Як, на Вашу думку, перевірити рівень підготовки майбутнього вчителя
технологій до формування культури споживання в учнів?

 Студенти переказують зміст матеріалу
 Аналізують педагогічні ситуації
 Беруть участь у споживчій діяльності
 Інше_____________________________________________________
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9. Чи згодні Ви з висловлюванням: „Виховати свідомого споживача здатна
тільки людина з високим рівнем культури споживання?”

 Так
 Ні

10.  Які  риси  характеру  переважають  сьогодні  у  студентів?
_______________________________________________________________
11.  Які  якості  характеру  повинні  переважати  в  майбутніх  учителів
технологій?
_______________________________________________________________
12.  Які  заходи з  економічного виховання  майбутніх  учителів  Ви провели
(узяли  участь)  у  цьому  навчальному  році?  Перелічіть  їхню  тематику  та
кількість .
_______________________________________________________________
13. Проранжуйте  за  ступенем  ефективності  засоби  підготовки  майбутніх

учителів до формування культури споживання в учнів.
 Вивчення теоретичного матеріалу
 Навчальна робота зі студентами
 Педагогічна практика
 Самоосвіта та самовиховання
 Моделювання педагогічних ситуацій
 Економічне виховання майбутніх учителів
 Формування культури споживання
 Розвиток споживчих компетентностей
 Практичні та семінарські заняття 
 Творчо-пошукова робота
 Інше _________________________________

Ваше прізвище, ім’я, по-батькові (за бажанням) _____________________
Педагогічний стаж ______________________________________________
Які дисципліни викладаєте? _______________________________________

Дуже вдячні Вам за співпрацю!
Бажаємо натхнення і творчості!
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Додаток Б

Тест на визначення рівня споживчих знань майбутніх учителів технологій

1. Потреби споживачів – це:

1) усе, що необхідне людині;

2) бажання,  які  можуть  бути  задоволені  через  отримання  товарів  і

послуг;

3) речі й послуги, які споживачі бажають придбати;

4) можливість придбати певні товари й послуги.

2. Які потреби людини знаходяться на найвищому рівні піраміди потреб

А. Маслоу?

1) фізіологічні потреби;

2) потреби в безпеці;

3) потреби в соціальних контактах;

4) потреби в саморозвитку.

3.  Які  потреби  людини  знаходяться  на  найнижчому  рівні  піраміди

потреб А. Маслоу?

1) потреби в саморозвитку;

2) потреби в безпеці;

3) потреби в соціальних контактах;

4) фізіологічні потреби.

4. Фізіологічні потреби людини:

1) охоплюють  проблеми  захисту  людини  від  фізичних  та  психологічних

небезпек;

2) включають спілкування з людьми, належність до певної соціальної групи;

3) передбачають реалізацію потенційних можливостей людини;

4) необхідні для виживання організму.

5. Потреби в саморозвитку включають:

1) потребу в пошані з боку інших людей;

2) передбачають реалізацію потенційних можливостей людини;

3) включають спілкування з людьми, належності до певної соціальної групи;

4) охоплюють  проблеми  захисту  людини  від  фізичних  та  психологічних

небезпек.

6. Важливими складовими споживчої культури є:

1) раціональне споживання;
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2) права й обов’язки споживачів;

3) толерантне спілкування;

4) усе вищезазначене.

7. До структури споживання відносяться:

1) матеріальні блага;

2) нематеріальні послуги;

3) духовні блага;

4) усе вищезазначене.

8. До поняття культура не входять:

1) цінності;

2) норми;

3) потреби;

4) мова.

9. Поняття „культурний шок” уперше обґрунтував:

1) Ф. Бок;

1) А. Маршал;

2) А. Маслоу;

3)  З. Фрейд.

10. „Культурний шок” передбачає:

1) ізоляцію у власному вузькому колі;

2) відмову від своєї культури й засвоєння іншої;

3) нав’язування своїх цінностей іншим;

4) відмову від своєї культури й часткове засвоєння іншої.

11. Мотивом людської діяльності є:

1) інстинкт;

2) культура;

3) стимул;

4) потреби.
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Додаток В

Опитувальник про рівень ефективності навчання, спрямованого на
формування культури споживання у студентів

Пропонуємо вам узяти участь у дослідженні, спрямованому на підвищення
ефективності  навчання.  Прочитайте  кожне  висловлення  та  продемонструйте
власне  ставлення  до  досліджуваного  матеріалу,  проставивши  навпроти  номера
висловлення свою відповідь, використовуючи для цього такі позначення:

• правильно (+ +);
• мабуть, правильно (+);
• мабуть, неправильно (-);
•--------------неправильно (- -).
Пам'ятайте,  що  якість  наших  рекомендацій  залежатиме  від  щирості  й

точності ваших відповідей. Дякуємо за участь в опитуванні!

ТЕСТ

№
з/п

Питання Відповідь

1 Засвоєння  знань, які  відносять  до  споживчих
допоможе мені дізнатися багато важливого для себе.

2 Досліджувані  знання  про  товари,  конструкційні
матеріали,  технології  виготовлення  виробів,  їх
споживчі  властивості,  якість  та  економічність
виробів мене цікавить.

3 У  вивченні  розділів  про  товари,конструкційні
матеріали,  технології  виготовлення  виробів,  їх
споживчі  властивості,  якість  та  економічність
виробів  мені  вистачає  тих  знань,  які  я  здобуваю на
заняттях.

4 Навчальні  завдання  про  товари,конструкційні
матеріали,  технології  виготовлення  виробів,  їх
споживчі  властивості,  якість  та  економічність
виробів мені  нецікаві,  я  їх  виконую тому,  що цього
вимагає вчитель.

5 Труднощі, що виникають під час вивчення тем про
товари,  конструкційні  матеріали,  технології
виготовлення  виробів,  їх  споживчі  властивості,
якість  та  економічність  виробів робить  для  мене
цей матеріал ще захопливішим та цікавішим.

6 Під  час  вивчення  тем  про  товари,конструкційні
матеріали,  технології  виготовлення  виробів,  їх
споживчі  властивості,  якість  та  економічність
виробів, крім  підручників,  самостійно  читаю
додаткову літературу.
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7 Вважаю,  що  складні  теоретичні  питання  про
товари,конструкційні  матеріали,  технології
виготовлення  виробів,  їх  споживчі  властивості,
якість  та економічність  виробів можна  було  б  не
вивчати.

8 Якщо  щось  із  питань  про  товари,конструкційні
матеріали,  технології  виготовлення  виробів,  їх
споживчі  властивості,  якість  та  економічність
виробів незрозуміло, намагаюся розібратися й дійти до
суті.

9 На заняттях, коли вивчають товари, конструкційні
матеріали,  технології  виготовлення  виробів,  їх
споживчі  властивості,  якість  та  економічність
виробів часто  відчуваю,  що  зовсім  не  хочеться
вчитися.

10 Активно  працюю  й  виконую  завдання  з  тем  про
товари,  конструкційні  матеріали,  технології
виготовлення  виробів,  їх  споживчі  властивості,
якість  та  економічність  виробів тільки  під
контролем учителя.

11 Матеріал,  досліджуваний  із  тем  про
товари,конструкційні  матеріали,  технології
виготовлення  виробів,  їх  споживчі  властивості,
якість  та  економічність  виробів, захопливо
обговорюю у вільний час (на перерві, удома) зі своїми
однокласниками (друзями).

12 Намагаюся самостійно  виконувати  завдання  з  тем
про  товари,  конструкційні  матеріали,  технології
виготовлення  виробів,  їх  споживчі  властивості,
якість та економічність виробів, уникаючи підказок
і допомоги.

13 3а можливості намагаюся списати в товаришів або
прошу когось  виконати  завдання  замість  мене з  тем
про  товари,конструкційні  матеріали,  технології
виготовлення  виробів,  їх  споживчі  властивості,
якість та економічність виробів.

14 Вважаю, що всі знання про товари,конструкційні
матеріали,  технології  виготовлення  виробів,  їх
споживчі  властивості,  якість  та  економічність
виробів є цінними, тому за можливості потрібно знати
якнайбільше.

15 Оцінка  знань  про  товари,конструкційні
матеріали,  технології  виготовлення  виробів,  їх
споживчі  властивості,  якість  та  економічність
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виробів для мене є важливішою, аніж знання.
16 Якщо  я  погано  підготовлений  до  уроку  про

конструкційні матеріали, технології виготовлення
виробів,  їх  споживчі  властивості,  якість  та
економічність  виробів,  то  не  засмучуюся  й  не
переймаюся.

17 Мої інтереси та захоплення у вільний час пов'язані з
знаннями  про  товари,конструкційні  матеріали,
технології  виготовлення  виробів,  їх  споживчі
властивості, якість та економічність виробів.

18 Теми  про  товари,конструкційні  матеріали,
технології  виготовлення  виробів,  їх  споживчі
властивості, якість та економічність виробів мені
складно  зрозуміти,  тому  доводиться  примушувати
себе виконувати навчальні завдання.

19 Якщо  через  хворобу  або  з  інших  причин  я
пропускаю  уроки  з  тем  про  товари,конструкційні
матеріали,  технології  виготовлення  виробів,  їх
споживчі  властивості,  якість  та  економічність
виробів, то засмучуюся.

20 За  можливості  я  виключив  би  теми  про  товари,
конструкційні матеріали, технології виготовлення
виробів,  їх  споживчі  властивості,  якість  та
економічність виробів з предмету технології.
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Додаток Г

Тестові завдання з теорії споживання
ТЕМА 1. СПОЖИВАЧ. ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧА

1. Прояв необхідності мати певні блага, бажання володіти ними, відчуття
недостатку, якщо бажання залишається незадоволеним:

а) бюджет;
б) споживання;
в) потреба;
г) раціональність

2. Особа чи організація,  яка використовує, споживає продукти (товари,
послуги) виробничої діяльності як інших виробників, так і власні:

а) споживач;
б) виробник;
в) продавець;
д) реалізатор

3. Потреби, які забезпечують виживання людини як біологічної істоти:

а) фізіологічні;
б) соціальні;
в) потреби в безпеці;
г) потреби в самореалізації.

4. Потреби в позитивній оцінці індивіда з боку суспільства, в отриманні
людиною певного соціального статусу:

а) потреби у самореалізації;
б) потреби у безпеці;
в) соціальні потреби;
г) потреби у визнанні та повазі.

5. Яке  право  вказує  на  забезпечення  захисту  від  продукції,  процесів
виробництва та послуг, які небезпечні для здоров’я або життя:

а) право на задоволення основних потреб;
б) право на безпеку;
в) право на інформацію;
г) право на відшкодування збитків .
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6. Якщо річ із будь-яких причин не влаштовує покупця (не той розмір,
колір  тощо),  то  її  можна обміняти  на  аналогічну  річ  або  забрати  гроші  (якщо
немає аналогічного товару ), за умови, якщо товаром не користувалися протягом:

а) 1 місяця;
б) 14 днів;
в) 7 днів;
г) 10 днів.

7. Сукупність норм поведінки (зазвичай,  відносно будь-якої  суспільної
групи ):

а) допомога;
б) повага;
в) етика;
г) відповідальність.

8. Які з наведених потреб відносяться до духовних:

а) спілкування;
б) навчання;
в) перегляд фільму;
г) потреба в їжі, житлі, повітрі.

9. Яке право забезпечує споживача швидким та доступним засобом захисту
його  юридичних  прав,  можливістю  задовольнити  його  вимоги,  включаючи
відшкодування, завдані дефектною чи фальсифікованою продукцією, продукцією
неналежної  якості  або  незадовільними  послугами,  а  також  шкоди,  заподіяною
небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією:

а) право на задоволення основних потреб;
б) право на вибір;
в) право на безпеку;
г) право на відшкодування збитків

10. Прибутки й витрати людини за певний період часу:

а) бюджет;
б) економія;
в) суверенітет;
г) етикет.

11. Соціальні потреби (за теорією А. Маслоу) – це:



220

а)  потреби  в  соціальних  гарантіях:  в  отриманні  медичної  допомоги,
середньої освіти, у захисті від внутрішніх та зовнішніх ворогів;

б) потреба почитати книгу, журнал;
в) участь людини у спільних діях, дружба, навчання;
г) потреби, що забезпечують виживання людини як біологічної істоти.

12.  Яке  право  вказує  на  забезпечення  споживача  необхідними  товарами
(продуктами харчування, одягу, житла) та послуг (із захисту здоров’я,  здобуття
освіти та поліпшення санітарних умов):

а) право на вибір;
б) право на задоволення основних потреб;
в) право бути почутим;
г) право на чисте довкілля;

ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА СПОЖИВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1.Вид  інформаційної  діяльності  щодо  задоволення  інформаційних  потреб
громадян, юридичних осіб і держави:

а) використання інформації;
б) зберігання інформації;
в) поширення інформації;
г) використання інформації.

2. Інформація про особу чи товар, яка розповсюджується в будь-якій формі
та  в  будь-який  спосіб  і  призначена  сформувати  або  підтримати  обізнаність
споживачів реклами та їх інтерес до певної особи чи товару:

а) інформація;
б) реклама;
в) реалізація;
г) товарний знак.

3. Кого називають батьком реклами:

а) А.Маслоу;
б) І.Гутенберга;
в) Бенджаміна Франкліна;
г) І.Франка.

4.  Дія,  яка  проводиться з  метою підтвердження відповідності  виробу або
послуги певним стандартам чи технічним умовам:

а) ідентифікація;
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б) робота;
в) сертифікація;
г) маркування.

5. Ідентифікаційні умовні позначення, які наносяться на тару й упаковку
товарів, тобто це букви, цифри, написи, умовні знаки на продукції, її  частинах,
ярликах, етикетках:

а) маркування;
б) споживання;
в) реалізація;
г) реклама.

6. Вид харчових добавок, які підсилюють або відновлюють колір продукту:

а) піногасники;
б) емульгатори;
в) консерванти;
г) барвники.

7. Вид  харчових  добавок,  які  підтримують  певну  структуру  продуктів
харчування, за дією схожі на стабілізатори:

а) консерванти;
б) емульгатори;
в) підсилювачі смаку й аромату;
г) антиокислювачі

8. Який документ видається на імпортні товари, що свідчить про визнання
іноземних  документів,  які  підтверджують  відповідність  продукції  вимогам,
встановленим законодавством України:

а) сертифікат відповідності;
б) товарний знак;
в) свідоцтво про визнання відповідності;
г) штрих-код

9. Вид  інформаційної  діяльності,  що  означає  забезпечення  належного
стану інформації та її матеріальних носіїв:

а) зберігання інформації;
б) одержання інформації;
в) використання інформації;
г) поширення інформації.
10.  Якого виду реклами немає:
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а) пояснювальна;
б) реклама за рубриками;
в) реклама розпродажу;
г) реклама в кредит

11. Згідно з нормами міжнародного ринку на упаковці споживчих товарів
повинен стояти:

а) екологічний знак;
б) товарний знак;
в) штрих-код;
г) етикет.

ТЕМА 3. ПРАВИЛА СПОЖИВЧОЇ ЕТИКИ

1. На  товари,  споживчі  властивості  яких  із  часом  можуть  змінюватися
(продукти  харчування,  медикаменти,  вироби  побутової  хімії)  в  обов’язковому
порядку встановлюється:

а) термін придатності;
б) штрих-код;
в) сертифікат відповідності;
г) маркування.

2. Діяльність із продажу товарів споживачам:

а) робота;
б) торговельне обслуговування;
в) етикет;
г) продаж.

3. До  якого  виду  роздрібної  торгівлі  відноситься  торгівлі  в  кіосках,
наметах:

а) пересувна;
б) стаціонарна;
в) дрібнороздрібна;
г) свій варіант.

4. Грошові  кошти,  які  надаються  кредитором  (банком  чи  іншою
фінансовою установою) споживачеві на придбання якоїсь продукції:

а) торговельне обслуговування;
б) аванс;
в) заробітна плата;
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г) споживчий кредит.

5. Якої форми оплати товару немає:

а) готівкою (кур’єру);
б) банківським переказом;
в) платіжними картками на сайті магазину;
г) через інтернет.

6. Із  якого року набрала чинності  нова редакція  Закону України «Про
захист прав споживачів»:

а) 1999;
б) 2006;
в) 2002;
г) 2013.

7. Який Закон України не регламентує торгову діяльність:

а) „Про захист прав споживачів”;
б) „Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення”;
в) „Про рекламу”;
г) „Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”.

8. Які товари серед наведених не продаються в розстрочку:

а) будівельні матеріали;
б) тканини, одяг, взуття;
в) вироби з кришталю, фарфору, фаянсу;
г) книги.

9. Протягом скількох календарних днів споживач має право відкликати
свою  згоду  на  укладення  договору  про  надання  споживчого  кредиту  без
пояснення причин:

а) 14;
б) 2 місяців;
в) 5;
г) 10.

10. Відповідно  до  якої  статті  Закону  України  „Про  захист  прав
споживачів” споживач має право на те, щоб якість придбаного товару (виконаної
роботи,  наданої  послуги)  відповідала  вимогам  нормативно-правових  актів,
інформації про товар, умовам договору:

а) 6;
б) 8;
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в) 12;
г) 15.

11. Спеціальні  доступні  для  населення,  місця  продажу,  де  товар
викладається  і  здійснюється  безпосередній  контакт  із  покупцями.  Такі  місця
отримали назву:

а) торгові автомати;
б) торгові центри;
в) кіоски;
г) торгових точок.

12. Банк розглядає можливість видачі споживчого кредиту й інформує про
це покупця . Цей процес може зайняти від кількох годин до:

а) 5 днів;
б) 10 днів;
в) 20 днів;
г) 14 днів.

ТЕМА 4. МОРАЛЬНО – ЕТИЧНІ НОРМИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

1.Установа,  що  надає  послуги  з  пошиву  одягу,  взуття  за  індивідуальним
замовленням, ремонту меблів, послуги перукарень тощо:

а) фінансова установа;
б) служба побуту; 
в) кредитна установа;
г) свій варіант.

2.  Громадянин  чи  юридична  особа,  що  звертається  з  позовом  до  суду,
арбітражу або третейського суду:

а) відповідач;
б) споживач;
в) позивач;
г) адвокат.

3. Самостійний напрям права, що є сукупністю норм, правил й інструкцій,
спрямованих на захист споживачів на ринку товарів і послуг:

а) фінансове право;
б) побутове право;
в) кредитне право;
г) споживче право.



225

4.Філософська дисципліна, що вивчає мораль і моральність:

а) етика;
б) валеологія;
в) правознавство;
г) гігієна

5. Матеріали, документи та інші відомості, якими в процесі та у зв’язку з
виконанням своїх обов’язків посадові особи державних органів, що здійснюють
регулювання ринку фінансових послуг, та особи, яких залучено до цих функцій, і
які заборонено розголошувати в будь-якій формі до моменту прийняття рішення
відповідним уповноваженим державним органом:

а) збиток моральний;
б) професійна таємниця;
в) судова охорона інтересів споживачів;
г) нормативно – правові документи.

6. Операції з  фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх
осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб,  а у випадках, передбачених
законодавством,  за  рахунок  залучених  від  інших  осіб  фінансових  активів  із
метою отримання прибутку чи збереження реальної вартості фінансових активів:

а) фінансовий кредит;
б) фінансова установа;
в) побутова послуга;
г) фінансова послуга.

7. Особа, яка надає юридичну допомогу громадянам й організаціям, зокрема
захищає в суді їхні інтереси:

а) адвокат;
б) прокурор;
в) суддя;
г) відповідач.

8. До товарів, які рекомендовані для продажу у розстрочку не відносяться:

а) сантехнічні товари;
б) транспортні засоби;
в) продукти харчування;
г) килимові та тюлегардинні вироби.
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9. Якщо ви придбали електропобутовий прилад, ви повинні звернути увагу
на наявність:

а) свідоцтва про визнання відповідності;
б) гарантійного талона та технічного паспорта;
в) маркування;
г) товарний знак

10.  Протягом  скількох  днів  покупець  може  розірвати  договір  купівлі-
продажу,  укладений через  Інтернет,  із  моменту  підтвердження  інформації  про
укладення  договору  від  продавця  або  з  моменту  одержання  товару  чи  його
першого постачання (ч. 4 ст. 13 Закону України „Про захист прав споживачів”):

а) 10
б) 5;
в) 7;
г)14.

11 Формальна пропозиція укласти угоду із  зазначенням усіх потрібних
для її укладення істотних умов):

а) договір:
б) оферта;
в) кредит;
г) авантюра.

12. Яке право встановлює механізм здобуття споживачами знань про їхні
права, обов’язки та відповідальність, а також знань із питань реалізації цих прав:

а) право на безпеку;
б) право на задоволення основних потреб;
в) право на освіту;
г) право бути почутим.
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Додаток Д

Проблемні ситуації 

на визначення рівня споживчих знань майбутніх учителів технологій

Дайте  правильну  й  найбільш  повну  відповідь,  відповідно  до  положень

Закону України „Про захист прав споживачів” (далі Закон) (у чинній редакції).

Правила продажу окремих видів товарів.

Час написання – 45 хв.

Разом можна набрати 30 балів.

Ситуація 1. (4)

Поліна  на  літньому  розпродажу  в  магазині  модного  молодіжного  одягу

„Твоє” придбала трикотажну сукню. Оскільки це була не перша покупка подібної

речі  цієї  фірми,  Поліна  взяла  її,  не  особливо ретельно вибираючи.  Одягнувши

сукню перший раз,  вона виявила,  що після носіння на тілі  залишаються сліди

фарби. У магазині товар не прийняли, бо його було куплено на розпродажу.

Питання.  Може  Поліна  вимагати  обмін  товару  на  аналогічний,  якщо  з

моменту покупки пройшло менше двох тижнів?

Ситуація 2. (6 б)

Антон  замовив  за  системою  „Товари-поштою”  і  придбав  факсимільний

апарат  американського виробництва.  До  посилки було запропоновано  переклад

інструкції українською мовою. Під час спроби підключити апарат перегорів блок

живлення. Виявилося, що підключати його можна було лише через спеціальний

трансформатор,  так  як у  нашій мережі напруга  більш висока,  ніж у США. На

пошті прийняти претензію відмовилися, мотивуючи це тим, що займаються лише

доставкою товарів.

Питання. Які вимоги й кому може пред’явити Антон?

Ситуація 3. (4 б)

Під час лікування Вікторії в платній стоматологічній поліклініці лікар, що

проводив  операцію  імплантації  (під  наркозом),  поставив  імплант  німецького

виробництва вартістю 150 грн. замість вітчизняного за 55 грн., як було сплачено

під час укладення договору. Після операції їй запропонували доплатити 95 грн.,
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мотивуючи  це  тим,  що  поставлений  їй  імплант  кращої  якості  й  надійніше

вітчизняного аналога.

Питання. Як дії слід прийняти Вікторії?

Ситуація 4. (6 б)

Вероніка придбала туфлі в салоні елітного взуття італійського виробництва з

терміном  гарантії  8  міс.  Через  три  міс.  підошва  в  туфель  відклеїлася.  Коли

Вероніка звернулася, узявши гарантійний талон, з проханням про безкоштовний

ремонт,  їй було відмовлено з посиланням на те,  що взуття елітне і  призначено

виключно  як  шкарпетки  в  приміщенні,  про  що  Вероніка  була  письмово

попереджена, але носила їх на вулиці і в громадському транспорті. Вероніка з цим

рішенням  не  згодна,  бо  істотний  недолік  і  виник,  швидше  за  все,  із  вини

виробника.

Питання. Хто правий у цій ситуації та чому?

Ситуація 5. (10 б)

Сергій придбав комбінований агрегат газонокосарку-пилосос „Арієнс”. Під

час купівлі було надано інформацію про те, що агрегат здійснює прибирання з

газону листя і дрібних гілок. Проте під час експлуатації з'ясувалося, що машина

здатна засмоктувати лише хвою, що обсипалась, та листя чагарників і беріз. Під

час зібрання кленового та каштанового листя агрегат забивався і припиняв роботу.

Питання.  Чи  може  Сергій  вимагати  повернення  грошей  за  куплений

агрегат?
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Додаток Е

Тест незакінчених речень

(за методикою Г. Л. Драндрова)

Шановні студенти!

Уважно прослухайте початок кожного речення та завершіть його письмово

на свій розсуд. На виконання кожного питання відведено біля 30 секунд.

1. Якби мені довелося знову обирати професію, я б … .

2. Мета моєї професійної діяльності … .

3. Мені подобається обрана спеціальність, бо … .

4. Після закінчення ВНЗ я хотів (ла) би … .

5. Коли  виникає  вибір  між  можливістю  творчої  реалізації  та  матеріальним

благополуччям, я обираю … .

6. Найбільш  цікаве  в  роботі  вчителя  технологій,  який  проводить  уроки  зі

споживчої освіти, … .

7. Формуючи культуру споживання в учнів на уроках технологій, я хотів (ла) би

…

8. Я обрав (ла) саме цей факультет, бо … .

9. Як учитель технологій я ставлю перед собою завдання … .

10.Думаю, що ідеальний учитель технологій той, який … .

Дякуємо Вам за відвертість суджень та участь у дослідженні!
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Додаток Ж

Анкета для виявлення стану діяльнісно-результативного компоненту

підготовки 

Шановний учителю!

Дайте, будь ласка, відповіді на наведені нижче запитання. Вкажіть:

Місце роботи ___________ педагогічний стаж ___________

1.  Спираючись  на  власний  досвід  роботи,  укажіть,  наскільки  актуальною  для

сучасної школи є проблема формування культури споживання в учнів:

• відноситься до першорядних;

• важлива;

• є важливіші питання;

• не замислювався (лась) над цим.

2. Чи  проводите  Ви  роботу  з  упровадження  споживчих  знань  на  уроках

технологій?

• так, постійно;

• частково;

• ні, не проводжу.

3. Укажіть, будь ласка, яким формам практичної роботи Ви надаєте перевагу у

власній практичній діяльності?

• традиційним;

• інноваційним;

• інформаційним.

4. Чи використовуєте Ви на уроках матеріал зі споживчої освіти?

• так;

• ні;

• іноді.

5. Якщо так, то з якою метою Ви його реалізуєте? Якщо ні, то обґрунтуйте,

чому не використовуєте?

________________________________________________________________

6. Які форми роботи формування культури споживання Вам відомі? 

________________________________________________________________
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7. Яким формам роботи з формування культури споживання Ви надаєте перевагу у

власній професійній діяльності?

• вебінари;

• рольові та ділові гри;

• екскурсії;

• вікторини;

• квести;

• розробка проектів;

• Ваш варіант____________________________________________

8.  Зазначте,  будь  ласка,  рівень  Вашої  підготовки  до  формування  культури

споживання в учнів:

• високий;

• достатній;

• середній;

• низький.

9. Укажіть, будь-ласка, чинники, які на Ваш погляд, заважають здійсненню роботи

щодо формування культури споживання в учнів:

• низький рівень підготовки до формування культури споживання в учнів;

• недостатнє  забезпечення  спеціальною  методичною  літературою  та

відповідним обладнанням для здійснення цього виду роботи;

• відсутність економічних стимулів;

• нейтральне ставлення адміністрації школи до даної проблеми;

• інші чинники.

7. Чи  задоволені  Ви  методичним  забезпеченням  щодо  вивчення  споживчих

знань? Чому?_____________________________________________________

8. Як Ви гадаєте, які професійні знання, уміння та особистісні якості необхідні

вчителю  для  ефективного  здійснення  процесу  формування  культури

споживання в учнів?

__________________________________________________________________

Дякуємо за участь в анкетуванні!
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Додаток З

Анкета для виявлення креативних аспектів професійної діяльності майбутніх

учителів технологій

Шановний студенте!

Дайте,  будь-ласка,  відповідь  на  наведені  нижче  запитання,  зазначивши

спочатку деякі дані про себе.

Курс _______ Група _______ Прізвище та ім’я _____________________

1. Чи актуальна,  на  Ваш погляд,  проблема формування  культури споживання в

учнів?

• відноситься до першорядних;

• важлива;

• є важливіші питання;

• не замислювався (лась) над цим.

2. Чи берете Ви участь у яких-небудь формах роботи щодо формування культури

споживання в учнів? Якщо так, то в яких?

• так, у ________________________________________________;

• іноді, переважно у ____________________________________;

• ні.

3. Зазначте, будь ласка, рівень Вашої готовності до цього виду роботи:

• високий;

• достатній;

• середній;

• низький;

4. Як  Ви  гадаєте,  які  професійні  знання  та  вміння  необхідні  майбутньому

вчителеві для здійснення роботи з формування культури споживання в учнів?

5. Які креативні дидактичні матеріали, на Вашу думку, доцільно використовувати

на уроках із метою формування культури споживання в учнів?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Які форми занять, на Вашу думку, будуть перспективні у процесі формування

культури  споживання  в  учнів  на  уроках  технологій?  Обгрунтуйте  Вашу
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відповідь______________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Назвіть професійні знання та вміння, які, на Вашу думку. Необхідні вчителю

технологій і сприймають формуванню культури споживання в учнів__________

__________________________________________________________________

8. Перерахуйте особистісні якості,  необхідні вчителю для формування культури

споживання в учнів_____________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Перелічіть  недоліки методичного забезпечення роботи з формування культури

споживання в учнів__________________________________________________

__________________________________________________________________

10.  Яких  заходів,  на  Вашу  думку,  слід  ужити  з  метою  підвищення  якості

підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в

учнів______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дякуємо за участь в анкетуванні!
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Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад
„Донбаський державний педагогічний університет”
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СПЕЦКУРСУ

Основи споживчих знань

 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

напряму 0101 – педагогічна освіта

спеціальності 6.010103 Технологічна освіта 

Слов’янськ – 2014 р.
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Робочу  навчальну  програму  спецкурсу  затверджено  на  засіданні  кафедри
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1. Опис спецкурсу

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
спецкурсу

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів – 
3,0

Галузь знань
_0101 Педагогічна освіта_

(шифр і назва)

Спецкурс за вибором
університетуі з циклу

дисциплін фахової
підготовки

Напрям підготовки 
6.010103 Технологічна

освіта_
(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність
(професійне

спрямування):
Технологічна освіта

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2
4-й -

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 
реферат
                  (назва)

Семестр

Загальна кількість
годин – 108

7-й -

Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 3,0
аудиторних – 3,0
самостійної роботи 
студента – 3,2 

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

бакалавр

16 год. -
Практичні, семінарські
36 год. -

Лабораторні

0 год. -
Самостійна робота

56 год. -
Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета  спецкурсу полягає  у  вихованні  у  студентів  грамотної  споживчої

поведінки,  економічної  та  правової  культури,  засвоєнні  системи  науково-
педагогічних,  науково-технічних  та  науково-інформаційних  знань,  а  також
національних і загальнокультурних цінностей сфери споживання товарів і послуг,
що  сприяють  становленню  професійної  компетенції,  що  є  адекватною
самореалізацією в різних сферах діяльності:  сімейно-побутовій,  професійній та
творчій.

Основними завдання розробленого спецкурсу є: 
 ознайомлення  студентів  із  закономірностями  економічної  та  правової

організації суспільства;
 формування у студентів системи знань і вмінь сфери споживання товарів

та послуг;
 аналіз проблем раціонального вибору товарів та послуг на рівні окремого

споживача й держави;
 удосконалення практичних навичок і вмінь у сфері науково-обґрунтованої

та творчої організації споживання товарів та послуг;
 оволодіння  студентами  основними  моделями  грамотної  споживчої

поведінки;
 формування  вмінь  застосовувати  знання  предметної  галузі  „Основи

споживчих  знань”  під  час  розв’язання  педагогічних,  науково-методичних  і
організаційних завдань.

Унаслідок вивчення спецкурсу студент повинен 
знати :
 суть та моделі культури споживання, чинники зовнішнього середовища,

що впливають на формування поведінки споживачів;
 соціально-економічні,  демографічні,  культурно-історичні  причини  й

передумови виникнення та поширення споживчих знань; 
 законодавчі, юридично-правові норми щодо регулювання питань захисту

прав споживачів;
 особливості  впливу  соціуму  (держави,  сім’ї,  школи)  на  формування

культури споживання;
 вплив рекламної індустрії на розвиток сфери товарів та послуг;
 оцінювальні  критерії  та  правила  прийняття  рішень,  що  забезпечують

вибір остаточної альтернативи купівлі споживачем;
 традиційні та інноваційні методики захисту прав споживачів.
уміти :
 розумно  обґрунтовувати  свої  потреби,  співвідносити  власні  потреби  й

можливості їх задоволення;
 аналізувати  поточну  інформацію  про  зміни  в  житті  суспільства,

статистичні дані, працювати з додатковою літературою;
 розрізняти  символи  на  етикетках,  обгортках,  аналізувати  необхідну  й

важливу для себе інформацію;
 вибирати товар чи послугу з низки аналогічних, орієнтуючись на власні
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вподобання,  ціну,  нецінові  чинники  (якість,  гарантії,  післяпродажне
обслуговування тощо);

 грамотно поводити себе в типових споживчих ситуаціях;
 знаходити й аналізувати споживчу інформацію;
 раціонально планувати особистий бюджет.
Протягом опрацювання курсу студенти мають навчитися:
 визначати потреби та способи їх задоволення товарами й послугами;
 читати  знаки  візуальної  комунікації  на  етикетках,  упаковці  та

торговельних ярликах товарів;
 відстоювати власні права у випадку придбання товарів неналежної якості;
 складати договори на надання послуг;
 раціонально планувати власний бюджет.

3. Програма навчальної дисципліни
Вступ. Курс  „Основи  споживчих  знань”  у  системі  підготовки  вчителя

технології. Предмет та об'єкт вивчення в навчальному курсі „Основи споживчих
знань”. Мета та завдання навчального курсу. Основні розділи курсу.

Змістовий  модуль  1. „Культура  споживання  як  складова
загальносуспільної  культури”.  Поняття  культури  споживання  як  складової
загальної  культури.  Культура  споживання  товарів  та  послуг.  Виникнення  та
розвиток культури споживання товарів та послуг. Потреби споживачів. Споживач і
споживання. Товари та їх різновиди. Послуги та їх різновиди. Джерела споживчої
інформації. Чинники впливу на поведінку споживача.

Тема 1. Поняття культури споживання як складової загальної культури
Поняття „культура”. Структура культури та її основні форми.
1. Визначення культури.
2. Форми культури.
3. Соціалізація як засіб освоєння культури.
4. Функції культури.
Культура споживання: визначення основних понять.
1. Потреба, споживання, споживач.
2. Людина як споживач: основні думки.
3. Соціальний статус і соціальна роль.
4. Класифікація потреб.
5. Основні форми споживання.
6. Процес споживання.
Тема 2. Виникнення та розвиток культури споживання товарів і послуг
Зростання ролі людини в новій економіці. Вплив глобалізації на зміну ролі

людини  в  економіці.  Споживач  як  кінцева  мета  виробництва.  Деякі  аспекти
поведінки споживачів. Історія вивчення поведінки споживачів. Державна політика
і захист інтересів споживачів.

Тема 3. Потреби споживачів
Потреби  та  чинники, що  впливають  на  їх  формування  й  розвиток.

Безмежність  потреб.  Види  потреб:  базові,  матеріальні  та  нематеріальні,
першочергові  та  другорядні,  індивідуальні,  родинні,  колективні.  Потреби  та  їх
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класифікація за А. Маслоу. Шляхи задоволення потреб. Зміни потреб залежно від
розвитку  цивілізації.  Світ  бажань  і  можливостей.  Потреби  родини.  Залежність
потреб  від  статі,  віку,  місця  проживання,  складу  сім’ї.  Періодичність  потреб  у
товарах  і  послугах  (постійні,  періодичні,  сезонні  тощо).  Раціональні  потреби
споживачів.

Тема 4. Споживач і споживання
Поняття  „споживач”.  Загальне  уявлення  про споживача,  його суверенітет,

права,  обов’язки  та  етичні  норми  поведінки.  Основні  поняття,  пов’язані  зі
споживчою поведінкою. Складові ланцюжка споживання: отримання інформації,
вибір,  купівля,  користування  товаром  чи  послугою.  Вибір  товарів  та  послуг.
Споживчий  вибір.  Мотивація  та  чинники,  які  впливають  на  споживчий  вибір.
Процес прийняття рішень. Планування покупок у родині. Культура споживання.
Традиції в родині (харчування, побут, відпочинок тощо). Національне споживання.
Раціональне споживання родини. Економія. Гендерні особливості споживання.

Тема 5. Товари та їх різновиди
Поняття „товар”.  Продовольчі  й промислові товари.  Вибір товарів.  Якість

товарів.  Ознаки  неякісних  товарів.  Термін  придатності  товару.  Безпека
споживання  товарів.  Види  безпеки  товарів:  хімічна,  електрична,  термічна,
санітарно-гігієнічна,  пожежна,  радіаційна,  механічна,  екологічна.  Небезпечна
продовольча продукція. Вимоги до якості питної води.

Тема 6. Послуги та їх різновиди
Поняття „послуга”. Побутові, транспортні, медичні послуги, послуги освіти,

культури  і  спорту,  пошти,  зв’язку.  Вибір  послуг.  Якість  послуг.  Комунальні
послуги.

Тема 7. Джерела споживчої інформації
Права  споживачів  на  інформацію. Інформація  для  споживачів.  Джерела

інформації,  необхідної  для  споживача.  Етика  й  культура  подання  споживчої
інформації.  Способи  доведення  інформації  до  відома  споживачів.  „Куточок
споживача”. Реклама як джерело інформації, її суть і призначення. Види реклами й
рекламної продукції. Переваги й недоліки реклами. Сертифікат, його призначення.
Види продукції,  що вимагають  сертифікації.  Роль етикетки  та  її  зміст.  Товарні
знаки, упаковки, вкладки. Штрих-код. Різновиди систем кодування. Індекс Е.

Тема 8. Чинники впливу на поведінку споживача
Чинники  зовнішнього  впливу  на  поведінку  споживача,  їх  класифікація.

Чинники культурного характеру та фактори соціального характеру.  Особливості
впливу виробників на поведінку споживачів на різних ринках.  Аналіз впливу
зовнішніх чинників  на споживачів.  Характеристика споживачів і визначення їх
поведінки залежно від належності до соціального класу. Вибір ринкової поведінки
організації під час формування своїх споживачів.  Обмеження у процесі  вибору
ринкової поведінки: організаційні та зовнішні.

Призначення та доцільність вивчення чінників внутрішнього впливу на
поведінку споживачів у  процесі  аналізу ринку.  Аналіз особистістних чінників,
аналіз етапів життєвого циклу родини,  аналіз власних можливостей споживачів
залежно від економічного становища.  Життєвий цикл родини та споживча
поведінка.



240

Змістовий  модуль  2.  „Методологічний  інструментарій  формування
культури споживання товарів і послуг”. Правила споживчої етики. Захист прав
споживачів. Сучасні економічні, правові та інформаційні тенденції ставлення до
споживання. Поняття „консьюмеризму”. Захист прав споживачів у Європейському
Союзі. Морально-етичні норми поведінки споживача.

Тема  1.  Емпауермент  як  технологія  сталого  розвитку  під  час
споживання товарів і послуг

Поняття  педагогіки емпауерменту та  сталого розвитку. Основні положення
концепції сталого розвитку. Напрями діяльності людства для досягнення сталого
розвитку.  Визначальні  чинники  сталого  розвитку.  Провідні  засади  освіти  для
сталого розвитку. Педагогіка мотивації та натхнення до дії у процесі споживання
товарів та послуг.

Тема 2. Правила споживчої етики
Вимоги  до  товарів  та  послуг,  які  споживач  купує  та  споживає.  Терміни

споживання харчових продуктів. Міжнародні стандарти розмірів одягу та взуття.
Якість товарів та послуг – ознака етичності.  Особливості,  переваги та недоліки
продажу товарів у кредит, за каталогами, в Інтернет-магазині, поштою, у секонд-
хенді.  Розбіжність  понять  „гарантійний  термін”,  „термін  придатності”,  „термін
використання”.

Тема  3.  Сучасні  економічні,  правові  та  інформаційні  тенденції
ставлення до споживання

Обмеження маркетингового впливу на споживача – ознака сучасного етапу
розвитку. Сучасні тенденції щодо захисту прав споживачів у світі. Реакція бізнесу
на вимоги споживачів. Українська дійсність щодо захисту прав споживачів.

Тема 4. Морально-етичні норми поведінки споживача
„Зелене  споживання”. Вплив товарів  на  довкілля.  Показники екологічних

властивостей товарів: уміст шкідливих речовин; міцність фарбування; надійність
пакування;  надійність  транспортування;  можливість  безпечної  утилізації;
радіоактивність.

Тема 5. Поняття „консьюмеризму”
Дефініція  поняття  „консьюмеризм”.  Аналіз  наявних  підходів

консьюмеризму.  Основні  риси  культури  консьюмеризму.  Основні  передумови
виникнення  та  історичні  етапи  формування  й  розвитку  консьюмеризму.  Вплив
громадських  рухів  на  захист  прав  споживачів,  охорону  навколишнього
середовища, діяльність підприємства.

Тема 6. Захист прав споживачів у Європейському Союзі
Поняття  споживач  в  європейському  праві.  Історія  розвитку  захисту  прав

споживачів в Європейському союзі (ЄС). Стратегія розвитку політики ЄС у сфері
прав споживачів. Фундаментальні права, на яких грунтується законодавство про
захист  прав  споживачів  в  ЄС.  Правове  регулювання  сфери  захисту  прав
споживачів.  Механізми  захисту  прав  споживачів.  Міжнародна  мережа
забезпечення  захисту  прав  споживачів  (ММЗЗПС).  Система  попередження  про
небезпечні  для  споживачів  продукти  –  система  RAPEX  (Rapid  Exchange  of
Information System).  REACH та технічне  регулювання в країнах ЄС.  Споживча
освіта. 
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Тема  7.  Культура  споживання  товарів  і  послуг  (відпрацювання  дій
споживача) 

Опанування методикою формування культури споживання товарів і послуг
за допомогою ігрового проектування, ділових та рольових ігор, творчих завдань,
квестів; розвиток навичок формування культури споживання в майбутніх вчителів
технологій;  кількісні  та  якісні  дослідження  поведінки  споживачів.  Визначення
рівня  підготовки  майбутніх  учителів  технологій  до  формування  культури
споживання в учнів. 

Тема 8. Захист проекту
Проектування  споживчої  культури  майбутніх  учителів  технологій.  Етапи

проектування.  Організація  проектної  діяльсноті.  Керівництво  проектною
діяльністю.  Розробка  проектів  споживчого  змісту.  Відпрацювання  дій,
спрямованих на формування культури споживання у студентів. 

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і
тем

Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання

усього зокрема усього зокрема
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Культура споживання як складова загальносуспільної культури

Тема 1. Поняття культури 
споживання як складової 
загальної культури

8 2 2 - - 4

Тема 2. Виникнення та 
розвиток культури 
споживання товарів та 
послуг

6 - 2 - - 4

Тема 3. Потреби споживачів 8 2 2 - - 4
Тема 4. Споживач і 
споживання

8 2 2 - - 4

Тема 5. Товари та їх 
різновиди

8 2 2 - - 4

Тема 6. Послуги та їх 
різновиди

8 2 2 - - 4

Тема 7. Джерела споживчої 
інформації

8 2 2 - - 4

Тема 8. Чинники впливу на 
поведінку споживача

8 2 2 - - 4

Разом за змістовим 
модулем 1

62 14
1
6

- - 32

Змістовий модуль 2. 
Методологічний інструментарій формування культури споживання товарів та послуг

Тема 1. Емпауермент як 4 - 2 - - 2
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технологія сталого розвитку
у споживанні товарів та 
послуг
Тема 2. Правила споживчої 
етики

6 - 2 - - 4

Тема 3. Сучасні економічні, 
правові та інформаційні 
тенденції ставлення до 
споживання

6 - 2 - - 4

Тема 4. Морально-етичні 
норми поведінки споживача

4 - 2 - - 2

Тема 5. Поняття 
„консьюмеризму”

6 - 2 - - 4

Тема 6. Захист прав 
споживачів у 
Європейському Союзі

8 2 2 - - 4

Тема 7. Культура 
споживання товарів та 
послуг (практикум) 

6 - 4 - - 2

Тема 8. Захист проекту 6 - 4 - - 2
Разом за змістовим 
модулем 2

46 2
2
0

- - 24

ІНДЗ - - - - - -
Усього годин

108 16
3
6

- - 56

5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Поняття, структура та сутність культури споживання 2
2 Формування сучасної культури споживання товарів та послуг в 

Україні, її правова основа
2

3 Потреби споживачів товарів, робіт та послуг 2
4 Поведінка споживачів в умовах економічного обміну 2
5 Маркування товарів 2
6 Засоби товарної інформації на продукцію харчової 

промисловості
2

7 Права споживачів щодо сертифікованої продукції 2
8 Знаки візуальної комунікації на товарах індивідуального 

споживання
2

9 Способи  оцінювання  якості  товарів  та  послуг,  гарантійні
зобов’язання з погляду Закону „Про захист прав споживачів”

2

10 Міжнародні  стандарти  товарних  знаків  та  знаків  візуальної
комунікації на продуктах харчування

2

11 Права споживачів під час купівлі в кредит, через Інтернет, за 
зразками та каталогами

2

12 Права споживачів щодо сертифікованої продукції 2
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13 Права споживачів: під час купівлі товарів, на обмін та 
повернення товару належної чи неналежної якості тощо

2

14 Права споживачів під час користування комунальними 
послугами

2

15 Права споживачів щодо фінансових послуг та користування 
банківськимим послугами (практикум)

2

16 Права споживачів на компенсацію моральної шкоди та 
ознайомлення з іншими правами споживачів у законодавстві 
України (практикум)

2

17 Захист проектів 2
18 Захист проектів 2

Усього 36

6. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема 1. Формування сучасної культури споживання 2
2 Тема 2. Чинники та види потреб споживачів 2
3 Тема 3. Споживання та споживчі традиції 2
4 Тема 4. Якість товарів 2
5 Тема 5. Комунальні послуги 2
6 Тема 6. Банківські послуги 2
7 Тема 7. Маркування товарів 2
8 Тема 8. Товарна інформація 2
9 Тема 9. Сертифікація продукції 2
10 Тема 10. Купівля в кредит 2
11 Тема 11. Повернення товарів 2
12 Тема 12. Шляхи захисту прав споживача 4
13 Тема 13. Торговельне обслуговування 2
14 Тема 14. Обмеження маркетингового впливу 2
15 Тема 15. Споживач в європейському праві 4
16 Тема 16. Розвиток консьюмерського законодавства в Україні 2
17 Тема 17. Консьюмерські організації 2
18 Тема 18. Реклама: позиції маркетингу й споживача. 2
19 Тема 19. Мода як соціальний, культурний та економічний 

феномен
2

20 Тема 20.Споживач як об’єкт впливу: стимулювання продажів 2
21 Тема 21. Можливості здійснення процесу споживання 2
22 Тема 22. Споживач у світі інформації 2
23 Тема 23. Пропозиція товарів та послуг: можливість споживчого 

вибору
2

24 Тема 24. Гроші як економічний, культурний і психологічний 
феномен

2

25 Тема 25. Інтереси споживача і його споживча поведінка 2
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26 Тема 26. Історичні етапи захисту прав споживачів 2
Разом 56

7. Індивідуальні завдання
Реферат на одну із запропонованих викладачем тем:
Реферат  (ІНДЗ)  –  повинен  бути  завершеною  теоретико-практичною

роботою, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі
лекційних та практичних занять.  Зміст реферату повинен відповідати належній
структурі:

 вступ  –  зазначається  тема,  мета  та  завдання  роботи  та  основні  її
положення (частини, розділи);

 основна  частина  –  вивчення  першоджерел,  їх  систематизація,
узагальнення,  самостійні  твердження  щодо  наукової  спадщини  критиків,
порівняння різних ДУМОК сучасних літературознавців про наукову діяльність та
її  результати обраного теоретика  літератури;  використання наукової,  довідкової
літератури;

 висновки;
 список використаної літератури.

Порядок подання та захист ІНДЗ (реферату):
1. Реферат подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита з титульною

сторінкою стандартного зразка й внутрішнім наповненням ТА зазначенням усіх
позицій змісту завдання (з об'ємом від 10 до 15 друкованих аркушів + ілюстрації).

2. ІНДЗ  подається  лектору  не  пізніше,  ніж  за  2  тижні  до  початку
екзаменаційної сесії.

3. Оцінка  за  ІНДЗ  виставляється  на  заключному  практичному  занятті  з
курсу  на  основі  попереднього  ознайомлення  викладача  зі  змістом  ІНДЗ.
Можливий захист реферату через усний звіт (до5 хвилин).

Орієнтовні теми рефератів:
1. Чинники, що впливають на поведінку споживачів.
2. Соціальні класи та їх вплив на поведінку споживачів.
3. Моделі персонального впливу на поведінку споживачів.
4. Вплив психологічних чинників на поведінку споживачів.
5. Моделі мотиваційного процесу поведінки споживачів.
6. Сучасні  стратегії  фірми  з формування ставлення споживачів  щодо

торгової марки.
7. Характеристика процесу прийняття рішення про покупку.
8. Особливості дослідження споживчих мотивацій.
9. Взаємовідносини  „клієнт – постачальник”  у процесі  промислових

закупівель.
10. Поведінка споживачів, принципи та методи її дослідження.
11. Оцінка  поведінки  споживачів  на  ринку  товарів  промислового

призначення.
12. Оцінка поведінки споживачів на ринку товарів споживчого призначення.
13. Реклама та її вплив на поведінку споживачів.
14. Комунікаційні процеси та їх вплив на поведінку споживачів.
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15. Культура обслуговування та її вплив на поведінку споживачів.
16. Особливості поведінки споживачів на міжнародних ринках.
17. Якісні методи дослідження поведінки споживачів.
18. Кількісні методи дослідження поведінки споживачів.
19. Біхевіористичні теорії моделювання поведінки споживачів.
20. Методи дослідження поведінкової реакції покупців.
21. Особливості  прийняття  рішення  про  покупку  індустріальним

споживачем.
22. Характеристика  процесу  прийняття  рішення  про  покупку

індивідуальним споживачем.
23. Оцінка чинників зовнішнього впливу на поведінку споживачів.
24. Оцінка чинників внутрішнього впливу на поведінку споживачів.
25. Дослідження поведінки споживача в умовах економічного обміну.

Орієнтовні теми проектів:
1. Покупець чи продавець – хто правий?
2. Відповідність супермаркету (кафе, крамниці тощо) законам України про

споживання товарів та послуг.
3. Рекламний гіпноз.
4. Порушення прав споживачів у крамницях та супермаркетах.
5. Консультування  та  допомога  споживачам  з  обміну,  повернення  чи

ремонту неякісного товару.
6. „Вігідний” кредит.
7. Споживча карта вашого міста.
8. Правила  та  особливості  користування  платіжними  картками  та

терміналами.
9. Планування бюджету родини.
10.Планування бюджету родини на придбання конкретного товару.
11.Як заощадити на оплаті комунальних послуг.
12.Генно-модифіковані продукти, як їх розпізнати під час покупки.
13.Як не витратити зайвого під час здійснення покупок.
14.Правила користування споживчими послугами.
15.Культура споживання медіаінформації.
16.Крос-культурні аспекти споживчої поведінки.
17.Чому і як потрібно бути „розумним” покупцем.
18.Мода в системі ринкової економіки.
19.Особливості поведінки споживачів моди.
20.Пропозиція товарів та послуг: можливість споживчого вибору.
21.Споживач та проблема вільного часу.
22.Гроші як ресурс споживання.
23.Психологія грошей: минуле, теперішнє, майбутнє.
24.Ситуація порушення прав споживача: порядок відповідних дій.
25.Суспільство споживання та проблеми сучасної цивілізації.

8. Методи навчання
 лекції;
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 практичні роботи;
 самостійна  робота  студентів  над  інформаційними  джерелами  в

бібліотеці, навчальній аудиторії, Інтернеті тощо.

9. Методи контролю
Експрес-контроль підготовки студентів до практичного заняття, проведення

розрахунків і оформлення результатів практичної роботи; оцінка роботи студентів
протягом практичного заняття; перевірка ведення конспекту тем, що винесені на
самостійне опрацювання; оцінка за навчальний проект;  наповненість портфоліо
тощо.

Критерії  оцінювання  знань  вводяться  з  урахуванням  особливостей
навчальної  дисципліни  з  наступним  докладним  поясненням  щодо  виставлення
оцінки:

 присутність на лекції, вивчення та доповнення матеріалу лекції – 10 балів
(за відвідування 1 лекції дорівнює 2 бали);

 виконання та здача практичної роботи – 40 балів (максимальна кількість
балів 4: виконання – 3 бали, здача – 1 бал);

 виконання  завдання  самостійної  роботи  –  8  балів  (0,5  балів  за  одну
роботу);

 виконання завдань практикуму – 10 балів;
 розробка проекту – 6 балів;
 виконання творчих завдань – 6 балів;
 складання заліку із захистом проекту – 20 балів.

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Аудиторна робота

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а

П
ід

су
м

к
ов

и
й

 к
он

тр
ол

ь

О
ст

ат
оч

н
и

й
 б

ал

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8

12
26

10
0

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4

62 бали
74 бали

Шкала оцінювання: національна та ECTS
За 100-бальною

шкалою 
За державною (національною)

шкалою
За шкалою ECST

90 – 100 балів відмінно A
89 – 75 балів добре BC
60 – 74 балів задовільно DE
26 – 59 балів незадовільно 

(повторне складання заліку)
FX

0 – 25 балів незадовільно 
(повторне вивчення дисципліни)

F
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13. Методичне забезпечення

Навчальні  й  навчально-методичні  засоби  навчання  у  вигляді  опорних
конспектів лекцій; дидактичної наочності; методичних рекомендацій до виконання
практичних робіт; завдань до контрольної роботи за варіантами; тем рефератів;
електронна  бібліотека  навчальних  посібників  у  форматах  .djvu,  .pdf,  .doc  з
рекомендованою літературою.

14. Рекомендована література
Базова

1. Довідник споживача / ред. Я. Кавторєва. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. :
Фактр, 2009. – 448 с.

2. Основи  споживчих  знань :  навч.  метод.  посіб.  для  загальноосв.  навч.
закл. : 1–12 кл. / Гільберг Т. В., Довгань А. І., Капіруліна С. Л. та ін. : за заг. ред.
Бєскової Н. В., Єрохіної А. С., Максименко К. О., Овчарук О. В. – К. : Навч. книга,
2008. – 816 с.

3. Основи споживчих знань : навчальний посібник для вищих навчальних
закладів / Вегера С. А.,  Єрохіна А. С.,  Максименко К. О.,  Притульська Н. В.,
Ханик-Посполітак Р. Ю. ; за заг. ред. Максименко К. О., Овчарук О. В. – К. : К.І.С.,
2008. – 192 с.

Додаткова
Список документів:
1. Конституція  України :  Офіційний  текст,  прийнятий  на  п’ятій  сесії

Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. ‒ 1996.
– № 30. ‒ С. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. №
8073-Х.

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 г. № 2341–ІІІ.
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м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1, навчальний корпус № 3.
м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, навчальний корпус № 1.
Центральна бібліотека міста: м. Слов’янськ, пл. О. Революції.
Мережа Інтернет
Електронна бібліотека навчальних посібників в форматах .djvu, .pdf, .doc з

рекомендованою літературою (навчальні аудиторії № 207, 410, навчальний корпус
№3, вул. Добровольського, 1).

http://www.beuc.org/
http://www.anec.org/
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm
http://www.consumerinfo.org.ua/
http://www.undp.org.ue/cscn
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	Отримані у процесі дослідження результати та їх аналіз уможливили дійти висновку про те, що є значна перевага низького й середнього рівнів підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів. Це спричинюється низкою обставин: студенти педагогічних університетів не мають чіткого уявлення про сутність, зміст, структурні компоненти, показники та рівні підготовки до формування культури споживання в учнів; більшість студентів не володіє навичками об’єктивного аналізу й оцінки своїх умінь та навичок, потребує допомоги у професійній діяльності, не користується новітніми технологіями тощо.
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