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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
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 р.), 
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, Концепція розвитку 
технологічної освіти в Україні (2014 р.) тощо, зокрема, у Законі України „Про вищу 
освіту” (2015 р.). У цих документах наголошено, що основними завданнями вищого 
навчального закладу є: упровадження на високому рівні освітньої діяльності, що 
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 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 постало нове 
завдання – підготовка педагогічних кадрів до впровадження споживчих знань у 
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загальноосвітній школі. 

У сучасній вищій педагогічній школі дослідження проблеми підготовки 
вчителя здійснюється за такими напрямами: 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 та ін.), 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 в дослідженнях О. Коберник, М. Корець, В. Курок, Л. Оршанський, 
В. Сидоренко, В. Стешенко, О. Торубара, В. Титаренко, Д. Тхоржевський, А. Цина 
та ін. 

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, О. Посипанова, І. Рвачова, Л. Ростовцева, 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 
забезпеченням її здійснення. 
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Отже, з огляду на актуальність і стан дослідження порушеної проблеми, а 

також з огляду на виявлені суперечності й науково-практичні потреби її розв’язання 
та 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 „Інноваційні технології в технологічній 
освіті майбутніх учителів технологій і учнів загальноосвітньої школи” кафедри 
педагогіки і методики технологічної та професійної освіти ДВНЗ „Донбаський 
державний педагогічний університет”. Тему затверджено вченою радою 
Слов’янського державного педагогічного університету (протокол № 3 від 
28.10.2010 р.) та узгоджено 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 вищої педагогічної 
школи 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;  

– 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. 
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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 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 – 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) тощо. 

Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань, перевірки гіпотези було 
використано комплекс методів:  

– теоретичних: аналіз психолого-педагогічної, навчально-методичної та 
інструктивно-методичної літератури, щоб визначити стан 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, де за основу взято спецкурс 
„Основи споживчих знань” і технологію 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 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 18.03.2015), 
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 
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19.03.2015), Миколаївського національного університету ім. 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 
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 тези – у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 
(273 найменування, із них 8 – іноземною мовою), 8 додатків на 41 сторінці, 
24 таблиць, 16 рисунків, 2 формул. Загальний обсяг роботи – 256 сторінок, основний 
зміст дисертації викладено на 185 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дисертаційної праці, 

сформульовано його мету та завдання, визначено об’єкт, предмет, методи 
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дослідження, висвітлено наукову новизну, практичне значення одержаних 
результатів, представлено відомості про апробацію та впровадження результатів 
дисертації, публікації автора, структуру роботи тощо. 

Перший розділ – „Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя 
технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої 
школи” – містить теоретичний аналіз філософської, соціологічної, психолого-
педагогічної літератури, що дозволив уточнити особливості формування культури 
споживання особистості, висвітлені в працях учених. Здійснено аналіз наукових 
праць, присвячених питанням визначення сутності, структури та змісту підготовки 
майбутнього вчителя технологій у педагогічному виші. 

На основі аналізу досліджень учених (А. Арнольдов, І. Бестужев-Лада, 
Б. Гершунський, І. Кон, Н. Чавчавадзе та ін.) 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, 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. Культуру визначено як сферу, 
де виробляються духовні цінності й де 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 дійти висновку 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. 
Це також надіндивідуальна реальність, яка створюється людьми як безпосередньо, 
так і за допомогою соціальних інститутів – держави, бізнесу, освіти 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. 

На основі аналізу досліджень учених, які займалися проблемами професійної 
підготовки майбутнього вчителя технологій, у дисертації подано теоретико-
методологічне та науково-педагогічне обґрунтування поняття професійної 
підготовки майбутнього вчителя технологій і виділено основні підходи до 
визначення його змісту в досліджуваному напрямі. Професійну підготовку 
майбутнього вчителя технологій розглянуто як складне особистісне утворення, що 
передбачає єдність теоретичної, практичної та методичної готовності майбутнього 
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вчителя технологій до технологічної освіти й володіння фаховою компетентністю 
щодо системи трудового навчання. Визначені теоретичні засади дослідження 
засвідчили необхідність підготовки висококваліфікованого вчителя технологій, який 
володіє достатнім рівнем загальнонаукових і професійних знань, уміло 
використовує особистісні якості, що допоможуть йому сформувати належний рівень 
культури споживання в учнів. 

У результаті системного аналізу досліджуваного феномену, його змістового 
наповнення, установлено, що підготовка майбутнього вчителя технологій до 
формування культури споживання – це стан сформованості професійної 
компетентності щодо здійснення споживчої освіти, що являє собою процес розвитку 
в студентів мотивів, які спонукають до реалізації цього виду професійної діяльності, 
системи споживчих знань, практичних умінь і навичок, необхідних для розвитку в 
учнів культури споживання, а також активної позиції споживача. 

Водночас визначено основні компоненти професійної підготовки майбутнього 
вчителя технологій до формування культури споживання в учнів, кожен із яких 
розглянуто в єдності теоретичної, практичної та дослідницької складових. Розкрито: 
мотиваційний компонент (самореалізація особистості майбутнього вчителя 
технологій як фахівця у формуванні культури споживання в учнів, рівень 
сприйнятливості до нововведень у культурі споживання, потреба у створенні 
системи споживчих знань як нового способу розв’язання соціальних проблем); 
когнітивний компонент (наявність у майбутніх учителів технологій сукупності 
знань про сутність і місце культури споживання в технологічній підготовці учнів 
загальноосвітньої школи, методику її формування); ціннісно-смисловий компонент 
підготовки (необхідність формування моральних якостей, духовних цінностей, що 
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); діяльнісно-
результативний компонент (пізнання та аналіз педагогом власної діяльності; 
практичний аспект готовності – уміння, необхідні для успішного формування 
культури споживання та самовдосконалення; уміння оцінювати власні знання, 
планувати, організовувати й контролювати свої дії у сфері споживання). 

З огляду на вищезазначене, установлено, що подальше дослідження 
порушеної проблеми потребує розробки педагогічних умов і технології їхньої 
реалізації в підготовці майбутніх учителів до формування культури споживання в 
учнів загальноосвітньої школи. 

У другому розділі – „Теоретичне обґрунтування педагогічних умов 
підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури 
споживання в учнів загальноосвітньої школи” – висвітлено педагогічні умови 
ефективної підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури 
споживання в учнів, розкрито технологію ефективної реалізації цих педагогічних 
умов у процесі підготовки майбутніх учителів до формування культури споживання 
в учнів. 

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 
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знань, поглядів і переконань у процесі технологічної освіти, а на їх основі – 
ефективне формування культури споживання в учнів. 

Педагогічними умовами підготовки майбутнього вчителя технологій до 
формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи 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. 

Реалізація першої умови здійснюється через уведення до змісту професійної 
підготовки майбутніх учителів технологій спецкурсу „Основи споживчих знань” та 
змістових модулів: до курсу „Основи домашнього господарювання” – модуля 
„Сутність та особливості формування культури споживання під час ведення 
домашнього господарювання”, а також до курсу „Економіка та організація 
виробництва”  „Основи консьюмеризму в процесі споживання товарів і послуг”. 
Очікуваним результатом засвоєння змістових модулів було становлення 
професійних компетенцій майбутніх учителів технологій щодо 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. 
Передбачалося формування вмінь та навичок раціонального споживання товарів і 
послуг. 

Відповідно до вимог другої педагогічної умови в контексті нашого 
дослідження приділено належну увагу таким педагогічним технологіям, як 
технологія освіти для сталого розвитку – емпауермент, мультимедійні, імітаційно-
ігрові, проектні тощо. Водночас доведено, що основи професійної підготовки 
майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів 
включають організацію навчальних дій щодо засвоєння певних стратегій і творчого 
використання навчальної інформації в різноманітних сферах майбутньої 
професійної діяльності; це вдало поєднано в технології ігрового проектування.  

Реалізація технології емпауерменту здійснювалася в процесі розробки 
проектів: „Чисте місто” (боротьба із засміченням території); „Жива вода” (вивчення 
якості послуг водопостачання в рідному місті); „Я купую взуття” (аналіз ринку 
взуття та його якісних ознак); „Я купую холодильник” (вивчення поведінки 
споживача під час купівлі побутової техніки для зберігання продуктів харчування); 
„Сплата комунальних послуг” (вивчення тарифів і розрахунків на комунальні 
послуги). Студенти виконували ігровий проект на тему „Споживчий кошик” 
(порівняння цін споживчого кошика поточного та минулого років, сімей із різним 
достатком, із різних міст та районів). Під час розгляду питань „зеленого” 
споживання студенти розробляли та проводили віртуальну екскурсію на 
підприємства країн Європи, що займаються випуском якісних харчових товарів. 

Забезпечення методичної підготовки майбутнього вчителя технологій до 
формування культури споживання на уроках технологій, що визначено третьою 
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педагогічною умовою, відбувалося в процесі моделювання ситуацій і розв’язання  
методичних завдань споживчого змісту під час вивчення теорії та методики 
технологічної освіти. Наприклад: „Ми купуємо в магазині, кіоску, на ринку” 
(продемонструйте практичні навички раціональної культури споживання під час 
купівлі товарів у супермаркеті). 

У контексті сучасних наукових підходів, ураховуючи актуальні тенденції в 
досліджуваній сфері, теоретично обґрунтовано та спроектовано авторську 
технологію реалізації педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх учителів 
технологій до формування культури споживання в учнів. 

Розроблена технологія передбачає узгодження взаємозв’язку мети, завдань і 
змісту професійної підготовки із залученням технологій, що сприяють формуванню 
культури споживання в професійній підготовці майбутніх учителів технологій, а 
також відображають систему знань, умінь, навичок та особистісних якостей, 
необхідних для ефективної та результативної професійної діяльності та споживчої 
освіти. 

Технологія підготовки майбутнього вчителя до формування культури 
споживання в учнів загальноосвітньої школи вміщує основні структурні компоненти 
навчальної діяльності студентів та принципи, що забезпечують її здійснення. 
Водночас вона ґрунтується на таких методологічних підходах: системному – до 
нього входять принципи, форми навчальної роботи, методи і прийоми; 
компетентнісному – сприяє розвитку таких компетентностей, як предметна, 
методична, самоосвітня, споживча, культурна; культурологічному – за його 
допомогою відбувається формування культури споживання в студентів. 

Технологія підготовки майбутнього вчителя до формування культури 
споживання в учнів передбачає організацію навчальної діяльності студентів у три 
етапи: І етап – організаційно-підготовчий – спрямований на підготовку та 
здійснення організаційних заходів щодо підготовки майбутнього вчителя технологій 
до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи; ІІ етап – 
змістово-процесуальний – забезпечує перетворення об’єктів у результат, що 
відповідає меті, а саме: підготовці майбутніх учителів технологій до формування 
культури споживання в учнів у професійній діяльності; ІІІ етап – рефлексивно-
творчий – відбиває рефлексивне ставлення студентів до процесу й результатів 
власної професійної діяльності, а також передбачає творче залучення студентів до 
формування культури споживання в учнів на уроках технології, їх самостійної 
роботи із застосуванням педагогічних технологій для забезпечення спрямування на 
освіту й самоосвіту впродовж життя.  

У третьому розділі – „Експериментальна перевірка педагогічних умов 
підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури 
споживання в учнів загальноосвітньої школи” – окреслено впровадження й 
експериментальну перевірку педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 
технологій до формування культури споживання в учнів, висвітлено хід і результати 
експериментальної роботи з реалізації педагогічних умов ефективної підготовки 
майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів. 

Експериментальна перевірка ефективності виділених педагогічних умов і 
технології їх реалізації щодо підготовки майбутніх учителів до формування 
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культури споживання в учнів загальноосвітньої школи здійснювалася в процесі 
педагогічного експерименту, який містив констатувальний, формувальний і 
підсумковий етапи. 

На констатувальному етапі було вивчено стан підготовки майбутніх учителів 
технологій до формування культури споживання в учнів та можливості споживчої 
освіти у формуванні культури споживання щодо забезпечення динаміки рівня цього 
складного особистісного утворення в позитивному напрямку. Для цього 
використовувалися такі засоби, як анкетування, спостереження, аналіз результатів 
діяльності студентів, тестування, методика незакінчених речень і методика 
самооцінки. 

Завданням констатувального етапу було визначення навчальної роботи 
вчителів-практиків щодо формування культури споживання в учнів, рівня 
професійної підготовки майбутнього вчителя технологій до формування цієї 
культури, рівня готовності та самооцінки студентів педагогічного вишу до 
формування культури споживання в учнів. 

Констатувальний етап дозволив виявити недостатній рівень підготовки 
вчителів до формування культури споживання в учнів на уроках технології. 
Водночас було встановлено, що студенти технологічних факультетів мають також 
недостатній рівень підготовки до формування культури споживання в учнів. Це 
спричинено низкою обставин, а саме: вони не отримали чіткого уявлення щодо 
сутності й змісту культури споживання в цілому та формування таких знань в учнів; 
більшість із них не володіла навичками об’єктивного аналізу та оцінки своїх знань і 
вмінь, не користувалася новітніми технологіями й потребувала допомоги в 
професійній діяльності. Отримані дані підтвердили необхідність упровадження 
педагогічних умов підготовки майбутнього вчителя технологій до формування 
культури споживання в учнів та технологію їх реалізації. 

На формувальному етапі педагогічного експерименту здійснювалося навчання 
студентських експериментальних груп щодо формування культури споживання в 
учнів загальноосвітньої школи в процесі аудиторної та позааудиторної роботи. Для 
цього до начального плану технологічного факультету було введено спецкурс 
„Основи споживчих знань” (4 курс), до змісту курсу „Сучасні технології 
промислового виробництва” (4 курс) введено змістовий модуль „Промисловість на 
захисті прав споживачів”, до курсу „Домознавство” (2 курс) – змістовий модуль 
„Формування культури споживання в теорії та практиці домоустрою”, до курсу 
„Методика навчання технологій” (4 курс) – змістові модулі „Теорія і методика 
навчання основ споживчих знань” та „Методика навчання технології сталого 
розвитку (емпауерменту)”. 

Зміст спецкурсу „Основи споживчих знань” містив теоретично та практично 
важливий матеріал для формування культури споживання: комплекс споживчих 
знань (товарознавчі, технологічні, матеріалознавчі, економічні та знання про 
споживчі властивості матеріалів і виробів); актуальні проблеми споживання; 
технології становлення культури споживання товарів і послуг; відпрацювання 
професійних дій, спрямованих на формування в студентів культури споживання 
тощо.  
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У межах спецкурсу було проведено такі форми занять, як лекції-візуалізації 

(демонстрація відеоматеріалів про обгортку, етикетку та рекламу тощо); лекції-
провокації (навмисне допущення помилок у процесі викладання матеріалу про 
споживання та заощадження); віртуальна лабораторія (створення реклами товарів, 
власної етикетки, каталогу послуг, проекту дитячого кафе); квести („Проблема 
сімейного бюджету”); ділові („Раціональне споживання товарів і послуг”) та рольові 
(„Вивчення етики відносин у сфері споживання”) ігри; ярмарок педагогічних ідей 
(„Про що розкаже реклама побутової техніки”); рейтинги споживання товарів і 
послуг, на які студенти орієнтувались під час виконання практичних завдань, 
розробки споживчих проектів, бізнес-планів, написання творів-есе („Для чого 
потрібно формувати культуру споживання?”); розв’язання проблемних ситуацій 
(запропонувати способи розв’язання життєвих ситуації, що можуть спричинити 
культурний шок) тощо. 

Оцінювання досягнень студента здійснювалося на основі аналізу його 
„навчального портфоліо”, що передбачало виконання творчих і домашніх завдань, 
індивідуально-дослідних робіт, розробку проектів, а також результати підсумкового 
й проміжного моніторингу у вигляді тестів. Студентам було запропоновано 
виконання проектів на такі теми: „Рекламний гіпноз”, „Споживча карта вашого 
міста”, „"Вигідний" кредит”, „Чому і як потрібно бути "розумним" покупцем” тощо. 

На підсумковому етапі педагогічного експерименту здійснювалася перевірка 
ефективності розроблених педагогічних умов і технології їхньої реалізації в процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів до формування культури споживання в 
учнів. Дослідження передбачало проведення діагностичних зрізів у контрольній та 
експериментальній групах. Для цього було використано такі засоби: опитувальник 
про рівень ефективності навчання, спрямованого на формування культури 
споживання в студентів; анкета на виявлення рівня підготовки майбутніх учителів 
технологій до формування культури споживання в учнів; тестові завдання з теорії 
споживання; проблемні ситуації на визначення рівня споживчих знань майбутніх 
учителів технологій; тест із незакінчених речень у відповідній модифікації; анкета 
для виявлення креативних аспектів професійної діяльності 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 
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 має достатній рівень, такий же рівень володіння 
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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. 

Щодо результатів, отриманих під час дослідження рівня студентів із 
контрольних груп, зазначимо, що відбулися незначні, але позитивні зміни щодо 
якості підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури 
споживання в учнів. 

Узагальнені результати підсумкового етапу педагогічного експерименту 
подано в табл. 1.  

Таблиця 1 
Узагальнені результати дослідження підсумкового етапу педагогічного 

експерименту в експериментальній і контрольній групах 
Рівні сформованості, % Компоненти 

підготовки 
Кількість 
студентів Низь-

кий 
Серед-

ній 
Достат-

ній 
Висо-
кий 

КГ (186 ст.) 46,5 33,2 7,7 13,6 Мотиваційний ЕГ (179 ст.) 35,1 35,6 21,7 7,6 
КГ (186 ст.) 50,0 26,8 18,4 4,8 Когнітивний ЕГ (179 ст.) 36,2 15,9 35,4 12,5 
КГ (186 ст.) 34,4 35,3 23,3 7,0 Ціннісно-

смисловий ЕГ (179 ст.) 27,4 31,8 29,5 11,3 
КГ (186 ст.) 36,5 28,2 26,3 9,0 Діяльнісно-

результативний ЕГ (179 ст.) 15,8 31,9 37,5 14,8 
Достовірність відмінностей між рівнями підготовки студентів контрольних та 

експериментальних груп після підсумкового етапу експерименту перевірено за 
допомогою критерію χ2  (узгодження) та критерію φ-Фішера. Так, отримане 
значення критерію χ2емп виявилося більшим від критичного χ2крит (13,44 > 7,81), 
що засвідчило достовірність розбіжностей у характеристиках експериментальної та 
контрольної груп на рівні 95% вірогідності. Водночас, отримане значення критерію 
φ-Фішера також виявилося більшим від критичного: 31,2*58,2*  кремп  . Окрім 
того, емпіричне значення критерію 58,2* емп  знаходиться в зоні значущості, що 
свідчить про його достовірність із рівнем 01,0 . 

Отже, можемо стверджувати про ефективність запропонованих педагогічних 
умов і технології їхньої реалізації в процесі підготовки майбутніх учителів 
технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи, 
що підтверджує висунуту гіпотезу. 
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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, створена 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. 

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.  

Підготовку майбутнього вчителя технологій до формування культури 
споживання визначено 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: 
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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 
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 
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 в учнів 
показала їхню педагогічну ефективність і підтвердила висунуту гіпотезу. На основі 
порівняння результатів, отриманих в експериментальних і контрольних групах, їх 
кількісного та якісного аналізу, виявлено, що застосування запропонованих умов і 
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технології їхньої реалізації зумовило суттєві та статистично значущі 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 підтверджено 
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 вишу. 
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АНОТАЦІЯ 

Вовк Н. В. Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування 
культури споживання в учнів загальноосвітньої школи. – Рукопис. 

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

Дисертаційну працю присвячено проблемі підготовки майбутнього вчителя 
технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи. 

Уточнено сутність понять „культура”, „споживання”, „культура споживання”, 
„споживча освіта”, „формування культури споживання в учнів та студентів”, 
„підготовка майбутнього вчителя технологій”.  

Визначено сутність підготовки майбутнього вчителя технологій до 
формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи, розглянуто її 
компоненти, критерії, показники та рівні сформованості. Науково обґрунтовано 
змістову характеристику поняття „підготовка майбутнього вчителя технологій до 
формування культури споживання в учнів”. Теоретично обґрунтовано й 
експериментально перевірено технологію реалізації педагогічних умов ефективної 
підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в 
учнів. Установлено, за яких педагогічних умов її буде реалізовано в процесі 
навчання майбутніх учителів у вищому навчальному закладі. 

Репрезентовано теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх 
учителів технології до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої 
школи, структуровано поетапний процес підготовки студентів до формування 
культури споживання в умовах вищої педагогічної школи. Розроблено й апробовано 
технологію реалізації педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх учителів 
технологій до формування культури споживання в учнів в умовах вишу. 

Ключові слова: споживання, культура споживання, споживча освіта, 
технологічна освіта, підготовка майбутнього вчителя, підготовка вчителя технологій 
до формування культури споживання в учнів. 

АННОТАЦИЯ 
Вовк Н. В. Подготовка будущего учителя технологии к формированию 

культуры потребления у учащихся общеобразовательной школы. – Рукопись. 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
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Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 
педагогический университет”. – Славянск, 2016. 

Диссертационное исследование посвящено проблеме подготовки будущего 
учителя технологии к формированию культуры потребления у учащихся 
общеобразовательной школы. 

Уточнена сущность понятий „культура”, „потребление”, „культура 
потребления”, „потребительское образование”, „формирование культуры 
потребления у учащихся и студентов”, „подготовка будущего учителя технологии”. 
Определена сущность подготовки будущего учителя технологии к формированию 
культуры потребления у учащихся общеобразовательной школы, рассмотрены её 
компоненты, критерии, показатели и уровни сформированности. Научно обоснована 
содержательная характеристика понятия „подготовка будущего учителя технологии 
к формированию культуры потребления у учащихся”.  

На основе анализа теоретических положений можно сделать вывод, что 
подготовка будущего учителя технологии к формированию культуры потребления 
определяется как состояние сформированности профессиональной компетентности 
по осуществлению потребительского образования. Это представляет собой процесс 
появления у студентов мотивов, побуждающих к реализации этого вида 
профессиональной деятельности, системы потребительских знаний, практических 
умений и навыков, необходимых для формирования у учащихся культуры 
потребления, а также активной позиции потребителя. 

Подготовка будущих учителей технологий к формированию культуры 
потребления у учащихся общеобразовательной школы является сложным, 
системным феноменом, интегрирует в себе мотивационный, когнитивный, 
ценностно-смысловой и деятельно-результативный компоненты, обусловливающие 
эффективность будущей профессиональной деятельности учителя технологии. 

В диссертации теоретически обоснован и экспериментально проверен 
комплекс педагогических условий, обеспечивающих подготовку будущих учителей 
технологии к формированию культуры потребления у учащихся: ознакомление 
будущего учителя технологии с ролью и местом потребительского образования 
через дополнение содержания специальных дисциплин знаниями потребительского 
цикла; реализация комплекса педагогических технологий, центральное место среди 
которых отводится игровому проектированию; обеспечение методической 
подготовки будущего учителя технологии к формированию культуры потребления 
на уроках технологий. 

Теоретически обоснована и экспериментально проверена технология 
реализации педагогических условий эффективной подготовки будущих учителей 
технологии к формированию культуры потребления у учащихся. Установлено, при 
каких педагогических условиях она будет реализована в процессе обучения 
будущих учителей в вузе. 

Представлены теоретико-методологические основы подготовки будущих 
учителей технологии к формированию культуры потребления у учащихся 
общеобразовательной школы, структурирован поэтапный процесс подготовки 
студентов к формированию культуры потребления в условиях высшей 
педагогической школы. Разработана и апробирована экспериментальная методика 
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эффективного внедрения подготовки будущих учителей технологии к 
формированию культуры потребления у учащихся общеобразовательной школы в 
условиях вуза. 

Проведённое исследование подтвердило эффективность разработанных 
педагогических условий предложенной структуры подготовки будущих учителей 
технологии к формированию потребительской культуры у учащихся. На основе 
полученных результатов разработан и внедрён в учебный процесс спецкурс 
„Основы потребительских знаний”; введён содержательный модуль 
„Промышленность на защите прав потребителей” в курс „Современные технологии 
промышленного производства”, содержательный модуль „Формирование культуры 
потребления в теории и практике домоуправления” в курс „Домоводство”; введены 
содержательные модули „Теория и методика обучения основам потребительских 
знаний”, „Методика обучения технологии устойчивого развития (эмпауэрмента)” в 
курс „Методика обучения технологии”. 

Ключевые слова: потребление, культура потребления, потребительское 
образование, технологическое образование, подготовка будущего учителя, 
подготовка учителя технологии к формированию культуры потребления у 
учащихся. 

SUMMARY 
Vovk N. V. Training future teachers of technology to creating a culture of 

consumption in secondary school students. – Manuscript. 
Dissertation for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in 

specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Training. – State Higher 
Educational Establishment „Donbas State Pedagogical Unіversity”. – Slovyansk, 2016. 

The dissertation research is devoted to the training of future teachers of technology 
to creating a culture of consumption in secondary school students. 

The essence of the concepts of „culture”, „consumption”, „culture of consumption”, 
„consumer education”, „building a culture of consumption of students”, „training future 
teachers of technology”. 

The essence of training future teachers of technology to creating a culture of 
consumption in secondary school students, considered its components, criteria and levels 
of performance. Scientifically substantiated semantic description of the concept of 
„training future teachers of technology to creating a culture of consumption among 
students”. Theoretically grounded and experimentally proven effective implementation of 
pedagogical conditions of preparation of future teachers of technology to creating a culture 
of consumption in students. Established pedagogical conditions under which it will be 
implemented in the training of future teachers in higher education. 

Represented theoretical and methodological foundations of training future teachers 
of technology to creating a culture of consumption in secondary school students, is 
structured phased process of preparing students for the formation of consumption culture 
in terms of higher pedagogical school. Developed and tested an experimental method of 
effective implementation of training future teachers of technology to creating a culture of 
consumption in secondary school students in terms of higher education. 

Keywords: consumption, culture of consumption, consumer education, technological 
education, training future teachers, teacher training technologies to creating a culture of 
consumption in students. 
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