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РОЗДІЛ 1 
ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

О. Коберник 
– доктор педагогічних наук, професор, директор інституту 

природничо-математичної і технологічної освітиУДПУ імені Павла 
Тичини 

УДК 371. 181 

ІНТЕРАКТИВНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті розкривається сутність інтерактивної методики навчання 
технологій, обґрунтовуються технології (інтерактивна та проектна), які 
складають основу даної методики. 

Ключові слова: інтерактивна технологія, проектна технологія,  
технологічна освіта. 

А. Коберник 
– докторпедагогических наук, профессор, директор института 
естественно-научного и технологического образования УГПУ 

имени Павла Тычины 
ИНТЕРАКТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
В статье раскрывается сущность интерактивной методики обучения 

технологий, обосновываются технологии (интерактивная и проектная), 
которые составляют основу данной методики. 

Ключевые слова: интерактивная технология, проектная технология, 
технологическое образование. 

A. Kobernik 
– doctor of pedagogical sciences, professor, director of USPU named 

Paul Ticino 
METHOD OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES 

The article reveals the essence of interactive teaching methods technology, 
grounded technology (interactive and design), which form the basis of this technique. 

Keywords: interactive technology, design technology, technological 
education. 

Постановка проблеми. Стрімкий науково-технічний прогрес, зміна 
соціальних умов на Україні висувають нові вимоги до шкільного 
технологічної освіти: переглядається зміст державних стандартів й 
навчальних програм, збільшується обсяг знань, необхідних для 
оволодіння учнями. Одночасно виникає протиріччя між об'ємом 
теоретичного й практичного матеріалу та часовими рамками 
відведеними на вивчення трудового навчання в основній школі, що 
вимагає пошуку альтернативних рішень (нових організаційних форм, 
методів та засобів навчання), що становлять основу сучасної методики 
навчання технологій. 
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Традиційна методика трудового навчання зводилась 
здебільшого до застосування фронтальних або групових форм 
організації навчально-трудової діяльності учнів та використання 
словесних, наочних і практичних методів навчання, що значно 
знижувало його ефективність, оскільки не давали змогу забезпечити 
провідну місію технологічної освіти: забезпечення цілісного 
фізичного, інтелектуального, соціального і духовного розвитку 
особистості школяра, формування ключових компетентностей 
школярів. 

На нашу думку інтерактивна методика навчання технологій – 
це така організація навчально-трудового процесу, за якої неможлива 
неучасть школяра у колективному взаємодоповнюючому, 
заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального 
пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за яке він 
повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності залежить 
якість виконання поставленого перед групою та перед усім класом 
завдання. Інтерактивна методика навчання включає в себе чітко 
спланований очікуваний результат навчання, окремі активні та 
інтерактивні форми, методи і прийоми, що стимулюють процес 
пізнання та розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою 
яких можна досягти запланованих результатів. 

Варто зазначити, що інтерактивна методика навчання 
технологій не має поки що єдиної теоретичної і методологічної бази, 
не досить відпрацьований навіть її термінологічний апарат. У той же 
час активне застосування кращими вчителями-практиками проектної 
та інтерактивної технології дає підстави стверджувати про 
започаткування вітчизняної інтерактивної методики трудового 
навчання. 

Аналіз останніх досліджень. Вихідні передумови 
інтерактивного навчання не є повністю новими для української 
школи. Частково вони використовувались ще в перші десятиріччя 
минулого століття і були поширені в педагогіці та практиці 
української школи в 20-ті роки – роки масштабного реформування 
шкільної освіти. Застосовувані в той час лабораторно-бригадний та 
проектний методи, робота в парах змінного складу(колективний 
спосіб навчання) були передовим словом не лише в радянській, а й 
світовій педагогіці. Застосування цих методів та форм навчання в 
окремих школах давало разючі результати. 

Бригадно-лабораторний метод навчання набув поширення в 
практиці роботи радянської школи в 20-ті роки ХХ ст. і передбачав 
виконання спеціально сформованими учнівськими групами 
(бригадами, ланками) практичних, лабораторних робіт. Завдання, 
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що їх виконували бригади, могли бути як єдиними, так і 
диференційованими. 

Для прикладу роботи в парах змінного складу можна 
розглянути досвід організованої А. Рівіним (1878-1944 рр.) у 1918 
році в м. Корнин (між Києвом та Житомиром) школи, в якій учні 
різного віку, навчаючись у парах змінного складу, проходили за один 
рік програму 3 – 4 років навчання. В школі навчалось одночасно 
близько 40 дітей віком від 11 до 16 років. Уроків як таких у школі не 
було. За гарної погоди діти навчались у саду, на свіжому повітрі. Під 
час занять вони вільно рухались, розмовляли один з одним. В 
основу методики Рівіна була покладена ідея «навчаючи інших, 
навчайся сам» [15]. 

Подальшу розробку елементів інтерактивного навчання ми 
можемо знайти в працях В.Сухомлинського, творчості вчителів-
новаторів 70-80-х рр. (Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, 
С. Лисенкової та ін.), теорії розвивального навчання. Однак у 
радянські часи, в умовах нав'язування комбінованого уроку, 
творчість окремих педагогів була скоріше виключенням, ніж 
правилом. 

У Західній Європі та США групові форми навчальної діяльності 
учнів активно розвивались та вдосконалювались. В кінці ХХ ст. 
інтерактивні методи і форми набули поширення в теорії та практиці 
американської школи, де їх використовують при викладанні 
різноманітних предметів. Дослідження, проведені в США у 80-х 
роках, показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко 
збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише 
на свідомість учня, але й на його почуття, волю (дії, практику). 

Досить плідно в сучасній педагогіці інтерактивна технологія 
розглядається в працях таких вітчизняних науковців як О. Пометун, 
Л. Пироженко, а проектну технологію активно досліджують 
А. Терещук, О. Нагайчук, С. Ящук та ін. 

Мета статті. Визначити та обґрунтувати сукупність технологій, 
які складають основу інтерактивної методики трудового навчання в 
школі. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженнях О. Пометун та 
Л. Пироженко інтерактивне навчання розглядається як спеціальна 
форма організації пізнавальної діяльності, яка переслідує конкретну, 
передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких 
кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. 

Суть інтерактивного навчання, на думку цих науковці, полягає в 
тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, 
активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Технологічна та професійна освіта 
 

Вип. 1   Слов’янськ – 2013 
 

10 

(колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень, і вчитель є 
рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що 
вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і 
здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає 
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 
спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та 
відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і 
вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери 
співробітництва, взаємодії, дозволяє педагогу стати справжнім 
лідером дитячого колективу. 

У наукових дослідженнях О. Пометун та Л. Пироженко 
виділяють в інтерактивній технології чотири групи форм, в 
залежності від мети уроку та форм організації навчальної діяльності 
учнів: інтерактивна форма кооперативного навчання; інтерактивна 
форма колективно-групового навчання; інтерактивна гра; 
інтерактивна дискусія. 

На традиційному уроці трудового навчання (технологій) 
найчастіше використовують групову або фронтальну форму 
організації навчально-трудової діяльності учнів. Всі спроби 
осучаснити класно-урочну систему, позбавити її притаманних їй 
недоліків були пов’язані з використанням у рамках уроку ще й парної 
та індивідуальної форм. 

Співробітництво (кооперація) – це спільна діяльність для 
досягнення загальних цілей. У межах спільної навчально-трудової 
діяльності учні прагнуть одержати результати, що є вигідними для 
них самих і для всіх інших членів групи. Кооперативним навчанням 
називається такий варіант його організації, при якому учні працюють 
у невеликих групах, щоб забезпечити найбільш ефективний 
навчальний процес для себе і своїх товаришів. Отже, одержавши 
інструкції від учителя, учні об’єднуються в невеликі групи. Потім вони 
виконують отримане завдання доти, поки всі члени групи не 
зрозуміють і не виконають його успішно. Спільні зусилля приводять 
до того, що всі члени групи прагнуть до взаємної вигоди. 

Перший і найбільш важливий елемент при структуруванні 
кооперативного навчання – позитивна взаємозалежність. Позитивну 
взаємозалежність можна вважати успішно вибудованою, коли члени 
групи розуміють, що вони зв'язані один з одним у такій мірі, що один 
не може бути успішним, якщо не будуть успішними всі. Отже, групові 
цілі і завдання варто розробляти і повідомляти учням так, щоб вони 
повірили: позитивна взаємозалежність є основою їх діяльності. Це 
породжує відповідальність і зацікавленість не тільки у власному 
успіху, але й в успіху інших членів групи, що і є суттю навчання у 
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кооперації. Якщо немає позитивної взаємозалежності, немає і 
співробітництва. 

Другий основний елемент спільного навчання – особистісна 
взаємодія, що стимулює навчально-трудову діяльність, причому 
важливо, щоб учні фізично розташовувалися обличчям один до 
одного. Учні повинні спільно займатися реальною діяльністю, у якій 
кожний працює на успіх не тільки свій, але і товаришів, спільно 
використовуючи можливості, допомагаючи один одному, 
підтримуючи, заохочуючи і радіючи досягненням товаришів. 

Інтерактивна форма колективно-групового навчання 
передбачає одночасну спільну роботу всього класу. 

Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу за 
допомогою включення учня у гру (передусім ігрове моделювання 
явищ, що вивчаються). 

Використання гри в навчальному процесі завжди стикається з 
протиріччям: навчання є завжди процесом цілеспрямованим, а гра 
за своєю природою має невизначений результат (інтригу). Тому 
завдання педагога при застосуванні ігор у навчанні полягає в 
підпорядкуванні гри визначеній дидактичній меті. 

Останнім часом в організації самої гри відбувається зміщення 
акцентів з драматизації (форм, зовнішніх ознак гри) на її внутрішню 
сутність (моделювання події, явища, виконання певних ролей). 
Ігрова модель навчання покликана реалізовувати, крім основної 
дидактичної мети, ще й комплекс цілей: забезпечення контролю 
прояву емоцій; надання дитині можливості самовизначення; 
надихання й допомога розвитку творчої уяви; надання можливості 
зростання навичок співробітництва в соціальному аспекті; надання 
можливості висловлювати свої думки. 

Учасники навчального процесу за ігровою моделлю 
знаходяться в інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Учням 
надається максимальна свобода інтелектуальної діяльності, яка 
обмежується лише визначеними правилами гри. Учні самі обирають 
власну роль у грі, висуваючи припущення про ймовірний розвиток 
подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її 
розв'язання, беручи на себе відповідальність за обране рішення. 
Вчитель в ігровій моделі виступає в кількох якостях: інструктора 
(ознайомлення з правилами гри, консультації під час її проведення), 
судді-рефері (коректування і поради з розподілу ролей), тренера 
(підказки учням для прискорення проведення гри), головуючий, 
ведучий (організатор обговорення). 

Як правило, ігрова модель навчання реалізується в чотири 
етапи: 1) орієнтація (введення учнів у тему, ознайомлення з 
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правилами гри, загальний огляд її перебігу); 2) підготовка до 
проведення гри (викладення сценарію гри, визначення ігрових 
завдань, ролей, орієнтовних шляхів розв'язання проблеми); 3) 
основна частина – проведення гри; 4) обговорення. 

Арсенал інтерактивних ігор досить великий, але найбільш 
поширеними з них є моделюючі. Кожна така гра відбувається за 
схемою. Учні «вводяться» в ситуацію, на основі якої вони отримують 
ігрове завдання. Для його виконання учні поділяються на групи і 
обирають відповідні ролі. Починаючи висувати припущення щодо 
розв'язання проблеми (1 крок), вони стикаються з тим, що їм не 
вистачає інформації. Тоді отримують її від учителя або вчитель сам 
корегує діяльність учнів новим блоком інформації. В іграх, 
побудованих на використанні учнями вже відомого матеріалу, 
джерелом інформації є судження, висловлені попередніми 
учасниками гри. З отримання нової інформації та її аналізу під кутом 
зору ігрового завдання починається наступний етап гри (2 крок), далі 
гра розгортається за невизначеним сценарієм, який реалізує 
декілька етапів взаємодій між учнями, які «грають ролі» (3 крок). 
Нарешті після завершення сценарію потрібне серйозне обговорення, 
рефлексія того, що відбулося, усвідомлення учнями отриманого 
досвіду на теоретичному рівні (4 крок). 

Імітаціями (імітаційними іграми) називають процедури з 
виконанням певних простих відомих дій, які відтворюють, імітують 
будь-які явища оточуючої дійсності. Учасники імітації реагують на 
конкретну ситуацію в рамках заданої програми, чітко виконуючи 
інструкцію, наприклад, проводячи дослід. Як правило, вчитель надає 
під час імітації чіткі поопераційні інструкції. Учні можуть виконувати 
дії індивідуально або в групах. На закінчення певного виду 
діяльності всі учні отримують подібний результат, але він може 
розрізнятись у залежності від індивідуальних особливостей учня, 
складу групи, використаних ресурсів тощо. Дуже важливою 
процедурою імітації є обговорення отриманих результатів діяльності 
та усвідомлення учнями причинно-наслідкових зв’язків, які можна 
прослідкувати, аналізуючи результати імітації у різних її учасників. 

Імітаційні ігри розвивають уяву та навички критичного 
мислення, сприяють застосуванню на практиці уміння вирішувати 
проблеми. 

Мета рольової гри – визначити ставлення до конкретної 
життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри, допомогти навчитися 
через досвід та почуття. Рольова гра може також використовуватися 
для отримання конкретних навичок, наприклад, безпечної поведінки 
в певній ситуації тощо. Розігрування конкретної життєвої ситуації за 
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ролями допоможе учням виробити власне ставлення до неї, набути 
досвід шляхом гри, сприяє розвитку уяви і навичок критичного 
мислення, вихованню спроможності знаходити й розглядати 
альтернативні можливості дій, співчувати іншим. У ході рольової гри 
учасники розігрують у ролях визначену проблему або ситуацію. 
Рольова гра потребує ретельної підготовки. Початкові вправи мають 
бути простими з наступним ускладненням. 

Дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у 
процесі навчання. За визначенням науковців, дискусія – це широке 
публічне обговорення якогось спірного питання. Вона, значною 
мірою, сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість 
визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою думку, 
поглиблює знання з обговорюваної проблеми, і все це повністю 
відповідає завданням сучасної школи. В літературі існують також 
різні погляди щодо функцій дискусії в навчанні. Вона може виступати 
як метод засвоєння знань, їх закріплення і вироблення вмінь і 
навичок, як метод розвитку психічних функцій, творчих здібностей і 
особистісних якостей учнів, а також як метод стимулювання і 
мотивації учіння. 

Сучасна дидактика і методика визнає велику освітню і виховну 
цінність дискусій. Вони вчать глибокому розумінню проблеми, 
самостійній позиції, оперуванню аргументами, критичному 
мисленню, зважати на думки інших, визнавати вдалі аргументи, 
краще розуміти іншого, сприяють уточненню власних переконань і 
формуванню власного погляду на світ. 

До інтерактивних технологій відноситься й метод проектів, в 
якому можна виділити такі основні його ознаки: 1) включення 
практичних дій у план роботи із визначеною цільовою установкою; 
2) дослідницький підхід; 3) колективна (в основі) активність учнів та 
проявлення ними самостійності у постановці проблем та плануванні 
своєї роботи; 4) суспільно-корисна спрямованість цих дій; 
5) комплексність діяльності, оскільки «істинне навчання ніколи не 
буває одностороннім або одиноким» (У. Кілпатрік); 6) безперервність 
дитячої діяльності, що має стимулювати виконання наступних інших 
проектів; 7) дитяча ініціативність, яка дозволяє самостійно обирати, 
планувати, виготовляти, критикувати та обирати можливості 
удосконалення власного виробу; 8) доопрацювання проекту в 
умовах реального життя. 

Метод творчих проектів, на відміну від організації навчального 
матеріалу у традиційному навчанні, дозволяє вибирати кожному 
школяру проекти відповідно до його психофізіологічних і розумових 
здібностей, з урахуванням індивідуальних можливостей. Метод 
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проектів надає школяру широке поле нової для нього діяльності, тим 
самим сприяє появі широкого кола інтересів, і, потім, через них, 
непрямим чином впливає на формування ідеалів, переконань і 
світогляду особистості. 

Відповідно змінюється спрямованість трудового навчання: від 
методів викладання до методів учіння. За цих умов вчитель на 
стільки навчає і виховує, скільки актуалізує, стимулює учня, створює 
умови для реалізації, особистісного зростання у проектно-
технологічній діяльності. Відповідно це змінює позицію школяра, 
важливими характеристиками якої є усвідомлення власного «я», чітке 
уявлення перспективи власного зростання, засвоєння навчального 
матеріалу через власну творчу пізнавальну діяльність, засновану на 
свободі вибору й ситуації успіху. Тому така діяльність слугує 
педагогічним стимулятором набуття особистісного досвіду у 
навчально-трудовому процесі. Тобто основна мета розроблення проектів 
- сприяння творчому розвитку і формуванню в учнів певної системи творчо-
інтелектуальних та предметно-перетворювальних знань і вмінь, втілюваних 
у конкретних виробах, що виготовляються під керівництвом вчителя. 

Традиційна система трудового навчання має недостатній 
зв'язок теорії та практики оскільки у школярів створюються дві ніби 
ізольованих системи знань в одній і ті ж області: система знань, яка 
потрібна у школі та система знань, що «обслуговує» життєву 
практику школяра, причому рівень цих систем може бути зовсім 
різним. Тому особливо важливою стає можливість проектно-
технологічної діяльності по становленню зв’язків між теоретичними 
положеннями та тими практичними явищами, з якими зустрічається 
учень. 

Зупинимося на основних позиціях порівняння традиційної 
моделі навчання із проектно-технологічної діяльністю школярів на 
уроках трудового навчання. В якості системних категорій аналізу та 
порівняння, на основі розгляду стану методологічного знання в 
сучасній школі нами були визначено найбільш важливі категорії, що 
мають відношення до процесу навчання: концептуальний підхід до 
розгляду особистості школяра; теоретичне пояснення навчального 
матеріалу; характер спілкування учителя і учня; об'єкт діяльності 
вчителя; предмет діяльності вчителя. Основні позиції порівняння 
традиційного навчання та проектно-технологічного навчання на 
уроках трудового навчання представлено у табл. 1.1. 

На підставі порівняльного аналізу взаємозв'язку усіх виділених 
категорій, ясно стає і основна мета навчання проектно-технологічної 
діяльності школярів:формування проектно-технологічної 
компетентності, особистісний розвиток особистості школяра. 
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Таблиця 1.1. 
Порівняння традиційної та проектно-технологічної системи 

навчання на уроках трудового навчання 
Категорія аналізу Традиційні уроки 

трудового навчання 
Проектно-

технологічне 
Навчання 

Концептуальний підхід 
до розгляду 
особистості школяра 

Суб'єкт – об'єктна 
схема навчання 

Суб'єкт – суб'єктна 
схема навчання 

Мета навчання Засвоєння знань, 
умінь, навичок і 
розвиток особистості 
школяра 

Формування 
проектно-
технологічної 
компетентності 

Тип впливу на 
школяра 

Авторитарний Розвиваючий 

Характер спілкування 
вчителя й учня 

Монологічний Діалогічний 

Спосіб вивчення 
теоретичного 
матеріалу 

Дедуктивно-
індуктивний 

Евристичний 

Об'єкт діяльності 
вчителя 

Логічний і доступний 
виклад навчального 
матеріалу 

Допомога у розробці, 
створенні і реалізації 
творчого проекту 
школяра 

Предмет діяльності 
вчителя 

Типологія зовнішніх 
дій і їх психолого- 
педагогічні результати 

Динамічні 
характеристики  
особи школяра в 
ситуації діалогічної 
взаємодії 

Функції навчання Освітня, розвиваюча, 
виховна 

Перетворююча, 
відтворююча, 
технологічна, 
програмно-цільова, 
контрольно-
регулятивна, 
дослідницька, 
креативна, 
розвиваюча. 
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Зміст проектно-технологічної діяльності школярів передбачає 
виконання наступних етапів: генерування проектних ідей і ідеальне 
перетворення об'єкту (суб'єктивація), матеріалізація ідеальних 
побудов в знаковому матеріалі проекту (об'єктивування), 
розгортання знакової структури проекту в экстеріорізовані дії, 
матеріальне втілення задуму (реалізація) і його презентація. 
Основним продуктом проектної діяльності школярів є готовий виріб, 
тобто реальна річ, що має суб'єктивну, а не суспільну цінність. Як 
засіб навчання проектна діяльність школярів дозволяє управляти як 
змістом проекту, так і рівнем його складності і трудності для учня. 
Алгоритм проектно-технологічної діяльності відповідає з основними 
етапами організації наукової роботи. Це привчає учнів у ситуаціях, 
які необхідно вирішити, бачити не лише кінцевий результат, а також 
її проблему, мету, гіпотезу та завдання. 

Висновки. Таким чином, проектно-технологічна діяльність 
учнів виступає одночасно і як засіб пізнання, об'єкт застосування 
знань та як критерій їх необхідності, оскільки в учня під керівництвом 
вчителя з’являється можливість набувати нові знання 
дослідницькими методами (пошук джерел інформації, збір та аналіз 
даних, обґрунтування отриманих результатів) а також самостійно 
інтегрувати набуті знання з різних навчальних предметів; 
виробляються та формуються нові уміння та навички; розвиваються 
форми самоконтролю; формуються звички поведінки у практичній 
трудовій діяльності. Учням доводиться створювати нові об’єкти праці 
за допомогою таких процедур, як: створення нового виробу шляхом 
аналогії, ускладнення виробу або зведення до простого, роз’єднання 
об’єктів та їх функцій, об’єднання об’єктів або їх функцій, заміна 
одного вузла іншим і тому подібне. 

Перспективи подальших пошуків. Аналіз теорії і практики 
технологічної підготовки учнів доводить необхідність і своєчасність 
наукового обґрунтування інтерактивної методики трудового 
навчання, яка покликана змінити сутність, мету та характер 
використання форм, методів і засобів навчання, що спрямовані на 
особистість школяра та його розвиток. 
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У статті розглядається процес використання конструкторсько-
технологічних задач на уроках трудового навчання. Наведена послідовність 
різних типів задач, що розв’язуються та формулюються на технічному 
матеріалі. Проведений системний аналіз конструкторсько-технологічних 
задач в результаті якого учні набувають знання та вміння з технічного 
циклу. 
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ЗАДАЧ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

В статье рассматривается процесс использования конструкторско-
технологических задач на уроках трудового обучения. Приведена 
последовательность различных типов задач, решаемых и формулируемых на 
техническом материале. Сделан системный анализ конструкторско-
технологических задач в результате, которого учащиеся приобретают 
конкретные знания и умения по техническому циклу. 

Ключевые слова: конструкторско-технологическая задача, 
сложность, системность, последовательность, техническое мышление, 
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USING THE DESIGN PROCESS FOR THE PURPOSE OF 

EMPLOYMENT TRAINING LESSONS 
The process of using design-engineering tasks on the lessons of labor studies. 

The following sequence of different types of tasks that are formulated and solved on 
a technical material. Made systems analysis design and technological tasks in which 
students acquire specific knowledge and skills of the technical cycle. 
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Постановка проблеми. Професійна діяльність вчителя 
технологій спрямована на розвиток пізнавальної активності, 
технічного мислення сучасних школярів, на їх трудове виховання і 
професійне самовизначення засобами технологічної підготовки. 
Успішне розв’язання учнями технологічних, конструкторських та 
технічних задач значною мірою залежить від рівня їх 
конструкторсько-технологічних знань, вмінь та від дидактично 
зумовленого включення цих задач у процес трудового навчання з їх 
послідовим підбором і розв’язком. 

Конструкторсько-технологічні задачі пов’язані з технікою, тому 
школярі на уроках трудового навчання повинен володіти 
спеціальними знаннями, стосовно конкретної техніки, і знаннями 
основ сучасного виробництва щоб в процесі розв’язку задачі знайти 
правильну відповідь. Оскільки без цього не можна вивчити принципи 
будови і функціонування технічних об’єктів, зрозуміти сутність 
технологічних процесів. 

Аналіз останніх досліджень. На різних етапах розвитку 
основної школи розв’язування конструкторсько-технологічних задач 
досліджували вчені-педагоги: Г. Бал, І. Вільш, В. Євдокимов, 
П. Єрднієв, А. Єсаулов, В. Кобак, Ю. Колягін, Н. Менчинська, 
Е. Машбіц, К. Платонов, М. Скаткін, І. Якиманська, С. Шабалов. 

Мета статті – розкрити методичні аспекти та процес 
використання конструкторсько-технологічних задач на уроках 
трудового навчання. 

Виклад основного матеріалу. Формування та подальший 
розвиток логічного, технічного та конструкторського мислення учнів 
на уроках трудового навчання дає змогу виконати загальноосвітні 
задачі на кожному етапі загальноосвітньої підготовки з урахуванням 
вікових особливостей розвитку кожного школяра, змісту та 
доступності навчального матеріалу, його зв’язків з іншими освітніми 
галузями. А це означає: – створення умов для залучення учнів до 
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систематичної продуктивної праці з елементами творчості; – 
формування в учнів розуміння важливості самооцінки своїх власних 
можливостей; – залучення учнів до конструкторсько-технічної та 
дослідницької діяльності на базі продуктивної праці; – формування в 
учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору 
посильних практичних задач; – залучення учнів до 
раціоналізаторства, винахідництва на базі змісту трудової 
підготовки; – формування в учнів здатності засвоювати свої 
потенційні творчі можливості в різних видах діяльності. 

Навчання школярів конструюванню сприяє формуванню 
загальнотехнічних знань – виконання вимірювальних, 
розрахункових, монтажних і технологічних операцій, розвиває 
технічне мислення і світогляд, орієнтує школярів на практичне 
використання відомостей, отриманих на уроках трудового навчання. 

Теоретичним основам конструювання присвячені роботи 
С. Шабалова. В них автор теоретично і експериментально доводить, 
що навчання конструюванню школярів і розв’язання 
конструкторських задач повинні увійти в план навчальної роботи 
загальноосвітньої школи, як елемент, що забезпечує пізнання основ 
сучасного виробництва [6 , с. 240]. 

Необхідність формування елементів конструкторсько-
технологічних знань і умінь в учнів у процесі занять з трудового 
навчання обґрунтована в роботах В. І. Качнєва. Процес формування 
елементів конструкторських знань і вмінь автор ставить у залежність 
від наявності у школярів технологічних знань і вмінь. 

У зміст конструкторсько-технологічних знань і вмінь школярів, 
В. Качнєв, включає: знання матеріалів та їх властивостей; знання 
основних принципів конструювання типових деталей машин, їх 
елементів і способів з’єднання; вміння читати найпростіші 
креслення, виконувати ескізи; вміння виконувати елементарні 
розрахунки основних механізмів; здійснювати вибір заготовки; 
планувати технології виготовлення конструкції і виконувати 
відповідні операції. Формувати конструкторські і технологічні знання 
та вміння в учнів пропонує шляхом розв’язання низки задач 
конструкторського, технологічного змісту. 

Питанню визначення шляхів формування конструкторських 
знань і вмінь у школярів на заняттях з трудового навчання за 
допомогою рішення конструкторських задач, а також виявлення 
умов, що забезпечують найбільшу ефективність їх застосування, 
присвячене дослідження Е. Зеера. У своїй роботі автор виділяє 
наступні знання та вміння: знання устрою та принципу дії технічних 
об’єктів, форми, матеріалу і конструктивно-технологічних елементів 
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деталей, способів їх з’єднання, принципів і методів конструювання; 
вміння вибрати оптимальну схему конструкції, форму і матеріал 
деталей, знайти художнє розв’язання задачі та виготовлення виробу [1]. 

Д. Тхоржевський запропанував на конкретних виробах навчати 
школярів не тільки трудовим прийомам та операціям, але і 
елементам складання технологічних процесів, а саме: 1) пояснення 
технологічного процесу; 2) вибір заготовки; 3) вибір інструменту; 4) 
вибір способу установки заготовок та інструменту; 5) визначення 
послідовності трудових операцій; 6) складання операційної 
технології; 7) самостійна розробка технологічного процесу [5, с. 36]. 

Аналіз російської шкільної програми “Технологія” показує, що в 
основу технологічного навчання школярів тут так само покладено 
конструкторсько-технологічна система. Характерною особливістю 
даної програми, є те, що вона передбачає формування 
технологічних знань і трудових умінь, розвиток технічного мислення і 
конструкторських здібностей школярів в умовах широкого залучення 
їх до суспільно-корисної та продуктивної праці з розв’язанням задач і 
виготовленням виробів [7, с. 52]. 

Спираючись на теоретичні дослідження та шкільну програму 
освітньої галузі “Технологія”, можна виділити зміст конструкторсько-
технологічних знань і вмінь школярів в процесі розв’язування задач 
на уроках трудового навчання з елементами машинознавства: мати 
загальні уявлення про технічний малюнок, ескіз та креслення; мати 
поняття про технологічний процес, операції, переходи, про типові 
технології обробки матеріалів; загальні принципи технічного 
конструювання, загальний алгоритм створення конструкції; мати 
загальне уявлення про обробку матеріалів тиском (кування, 
штампування, прокатка); визначати механічні та технологічні 
властивості матеріалів за довідковими таблицями; вибирати окремі 
елементи геометрії ріжучих інструментів за довідниками; складати 
технологічні карти на механічну обробку нескладних деталей; 
здійснювати збірку нероз’ємних і роз’ємних з’єднань; вирішувати 
технічні, технологічні задачі пов’язані з вибором оптимальних 
способів, засобів, послідовності та режимів обробки нескладних 
деталей; вирішувати конструкторські задачі, пов’язані з вибором 
можливих варіантів конструкцій деталей або виробів з числа вже 
наявних або самостійно сконструйованих. 

Таким чином, аналіз шкільної програми “Технологія” дав 
можливість визначити зміст конструкторсько-технологічних знань і 
вмінь, які повинен отримати школяр, а також дозволив зробити 
висновок, що конструкторсько-технологічна діяльність школярів 
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повинна проходити поетапно, в результаті чого формується певна 
система розумових і практичних дій. 

У процесі конструювання створюються зображення і види 
виробів, розраховується комплекс розмірів з відхиленнями, що 
допускаються, вибирається відповідний матеріал, встановлюються 
вимоги до шорсткості поверхні, технічні вимоги до виробу і його 
частин, створюється технічна документація. У кінцевому рахунку, 
створена конструкція повинна відповідати всім вимогам, які 
пред’являлися до неї на початку конструювання. 

Навички та вміння конструювання ґрунтуються на знаннях і 
формуються в процесі практичної діяльності. Знання і розуміння 
своєї справи, правильна методика його виконання дозволяють 
учням придбати ті якості особистості, які ведуть до майстерності і 
успіху. Так, після проектування певних деталей машин, механізмів та 
виробів при повторному їх виконанні школярі, зазвичай 
справляється зі своїми задачами значно швидше і з меншою 
розумовою напругою. Таким чином, знання, і вміння сприяють 
процесу проектування. Однак крім зазначених якостей учні повинні 
володіти певними професійними здібностями, які виявляються в 
процесі конструювання і сприяють успішному розв’язанню 
конструкторсько-технологічних задач [4, с. 205]. 

Конструкторську діяльність можна простежити по стадіях 
розробки нового виробу. На кожній стадії вирішується певне коло 
задач, обсяг і черговість яких, виключає можливість упустити 
розв’язання важливих питань конструювання і постійно наближає до 
більш досконалої конструкцій виробу. 

У широкому сенсі під технічним задачами мається на увазі 
будь-яка задача, пов’язана із застосуванням сукупності знань, умінь і 
навичок учнів у процесі трудової діяльності [3, с. 36]. 

Як конструкторські, так і технологічні задачі умовно 
поділяються на творчі і типові задачі. Їхня відмінність полягає в тому, 
що спосіб розв’язання типових задач заснований на застосуванні 
конкретних умов та загальних принципів, на проведенні заданої 
ситуації під якесь загальне правило. В творчих задачах 
сформульовано певну вимогу, що виконується на основі знань 
законів фізики або техніки, але відсутня частина вказівок на ті чи інші 
процеси, законами яких необхідно скористатися при розв’язанні 
задачі. Творчі задачі зазвичай мають кілька варіантів розв’язку. 

Виходячи із загальних положень дидактики, для ефективного 
навчання учнів конструювання та розробки технологічних процесів 
Д. Тхоржевським сформульовані педагогічні вимоги до вирішення 
системи задач: 
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– система задач повинна охоплювати дві форми діяльності: 
конструкторську і технологічну, відповідно слід застосовувати і два 
типи завдань. Класифікація системи технічних задач має бути 
пов’язана з конструкторською та технологічною діяльністю, її 
необхідно включати в навчальний процес. Використовуючи різні 
види задач всередині кожного типу, можна навчити школярів різним 
видам конструювання та розробки технологічних процесів; 

– вихідним у процесі побудови системи задач є перехід від 
простого до складного. Послідовність розв’язання задач передбачає 
логічну обгрунтованість, в якій рішення наступної задачі випливає з 
попередньої і спирається на неї. При цьому забезпечується певна 
структурність, учень готується до більш високого рівня творчої 
діяльності, переходячи від простого до складного. Така побудова 
системи задач створює необхідність планомірно в порядку 
зростаючих труднощів вивчати відповідний матеріал, а також 
використовувати раніше набуті знання на практиці при розв’язанні 
більш складних задач; 

– здійснення нерозривному зв’язку теорії з практикою. 
Важливість цієї вимоги полягає в тому, що в ньому проявляється 
взаємозв’язок навчально-виховного процесу з життям. Цей зв’язок 
реалізується при самостійному поповненні знань і застосування їх 
учнями на практиці; 

– у процесі самостійного розв’язання технологічних чи 
конструкторських задач розвивається творча активність учнів. 
Процес розв’язання конструкторсько-технологічних задач є одним з 
основних ланок навчального процесу, підвищує інтерес до занять, 
розвиває здібності та творчість, тобто те, що пробуджує в них 
активну діяльність і свідомість. При розв’язанні певного кола задач 
учням необхідно спочатку оволодіти необхідними теоретичними 
знаннями, осмислити їх і після цього застосувати на практиці. При 
цьому школярі уявляють собі мету і значення навчальної діяльності 
й виробляють уміння застосовувати знання в нових умовах. Процес 
розв’язання конструкторсько-технологічних задач готує учнів до 
необхідних висновків і узагальнень, що активізують їх пізнавальні 
можливості; 

– необхідно прищеплювати потреби в систематичному 
поповненні та узагальненні знань і умінь. Систематичне розв’язання 
конструкторсько-технологічних задач має велике значення. 
Реалізація цієї вимоги припускає, що оволодіння знаннями й 
уміннями здійснюється в строго визначеному порядку. Але 
систематичність в якійсь мірі може порушуватися в залежності від 
конкретних умов [2, с. 79]. 
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Систематичність є передумовою міцності засвоєння матеріалу. 
Умовою міцності і системності знань є також уміння учнів виконувати 
обчислювальні і графічні роботи, користуватися науково-технічною 
літературою, оперативно вибирати технічно обґрунтовані варіанти 
розв’язання конструкторсько-технологічних задач. Систематичність 
знань вимагає послідовного, глибокого осмислення навчального 
матеріалу, а також повторення й узагальнення його школярами. 
Систематичність навчальної роботи сприяє виробленню в учнів 
прийомів узагальнення в процесі осмислення матеріалів, а також 
усвідомлення міжпредметних зв’язків. 

Також на наш погляд, доцільно враховувати аспект поведінки 
особистості, а аспект подолання пізнавального дисонансу. Цей 
аспект досить докладно подано в статті І. Вільш, де вона чітко 
показала, що праця людини у майбутньому все більше буде 
пов’язана з інформацією і оперуванням нею. Вона виділяє наступні 
необхідні уміння: уміння пошуку інформації; уміння зберігати 
інформацію; уміння перетворювати інформацію; уміння 
використовувати змінену інформацію; уміння створювати власну 
інформацію; уміння передавати власну інформацію; уміння 
протидіяти впливу інформації, яка зменшує можливість впливати на 
оточення; уміння оцінювати власний стан (так звані власні сталі і 
змінні якості); уміння оцінювати стан інших людей (так звані власні 
сталі і змінні якості) [8, с.82]. 

Так, в процесі розв’язання конструкторсько-технологічних 
задач з технологічної підготовки здійснюються зв’язки: з 
математикою при проведенні різних розрахунків; з графікою при 
розробці схем, ескізів та креслень; з технологією конструкційних 
матеріалів при виборі матеріалу для деталей і оптимальних способів 
вибору заготовок, а також з іншими предметами. При цьому 
формуються вміння осмислювати знання й застосовувати їх у нових 
практичних ситуаціях, розвиваються пізнавальні інтереси. Крім того, 
все це сприяє попередженню прогалин в знаннях учнів. 

Використовуючи різні види задач на уроках трудового навчання 
учні засвоюють різноманітні види розробок технології, а процес 
розв’язання конструкторсько-технологічних задач сприяє до 
ефективного розвитку технічного мислення, творчих можливостей 
школярів, здійснення зв’язків теорії з практикою та реалізація 
міжпредметних зв’язків. 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз наукових 
досліджень показав, що для формування конструкторсько-
технологічних знань і вмінь учнів під час розв’язання 
конструкторсько-технологічних задач краще всього використовувати 
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різні пристосування. Використання пристосувань, як об’єктів 
конструювання, забезпечує технічну спрямованість навчального 
процесу, тому що сприяє ознайомленню учнів з основами 
виробництва. При конструюванні пристосувань розв’язуються 
відразу дві задачі – конструкторська і технологічна. Вони спрямовані 
на пошук оптимального варіанту виготовлення цього виробу і 
пристосування, що активно розвиває технічну творчість, 
ініціативність і самостійність учнів.  

Перспективами подальших пошуків є розробка системи 
конструкторсько-технологічних задач для організації проблемного 
навчання учнів 5-9 класів. Провести експериментальне дослідження 
ефективності використання задач при організації проблемного 
навчання учнів. 
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Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси сучасної епохи, 

стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних систем, 
міжкультурна інтеграція загострили увагу людини до світу 
повсякденності, швидкоплинним і мінливим реаліям життя, власному 
майбутньому, яке супроводжується зростанням інтересу до дизайну. 
Сутність дизайну дотепер залишається до кінця не з’ясованою через 
численність його визначень, змістовних транскрипцій, видів і сфер 
прояву. Дизайн суто як техніка залишився в позаминулому і 
минулому століттях. 

Аналіз останніх досліджень. Визнані теоретики (В. Аронов, 
Т. Бистрова, М. Воронов, О. Генісаретський, В. Глазичев, 
В. Даниленко, Ю. Легенький, Г. Лола, Т. Мальдонадо, С. Михайлов, 
Ю. Назаров, І. Рижова, І. Розенсон, В. Рунге, В. Сидоренко, 
О. Хмельовський, В. Чижиков та ін.) розташовують дизайн між мрією 
і дійсністю, технікою та мистецтвом, виробництвом і споживанням, 
багатством і бідністю, прагматикою і творчістю, користю та красою, 
що, у свою чергу, складає протилежні полюси, з одного боку, 
повсякденного, утилітарного, а з іншого – сакрального, 
трансцендентного, елітарно-професійного світу. 

Отже, дизайн визначається як гетерогенний феномен з двома 
головними векторами функціонування: 1) дизайн предметний, 
продуктивний – як споживчий дискурс, що ґрунтується на 
традиційній функціональній школі створення масових виробів 
індустріальним способом (комунікатор естетичного формалізованого 
конструкта); 2) дизайн безпредметний, метафізичний – як проектне 
мислення, особлива якість, спрямована на певний системний об’єкт. 
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У другому випадку, дизайн функціонує не як специфічна художньо-
естетична діяльність, а як особливе творче ставлення до об’єкта, як 
проектний варіативний чинник, присутній у будь-якій діяльності та 
спрямований на вдосконалення дійсності на межі цивілізації 
досягнутого і культуротворчості майбутнього. 

Мета статті – розкрити сутнісні ознаки дизайну як творчої 
проектної діяльності та особливості й проблеми функціонування 
відносно нової галузі педагогічної теорії і практики професійного 
навчання – дизайн-освіти. 

Виклад основного матеріалу. Дизайн як проектна діяльність 
всебічно охоплює великі соціальні і культурні простори. Власне 
кажучи, нині мова йде про дизайн як школу, методологію проектного 
мислення у галузі соціокультурного проектування. Проектність як 
сутнісне підґрунтя дизайну передбачає перенесення ідеальної 
естетичної уяви на будь-який об’єкт дизайнерської уваги з метою 
формального чи змістовного перетворення за законами гармонії, 
цілісності та краси. З іншого боку, проектна культура визначається як 
синонім і складова духовної структури активної творчої особистості, 
а тому має стати об’єктом пильної уваги та метою всіх соціальних 
програм, передовсім у системі освіти. 

Слід визнати, що сучасна ситуація у вітчизняній галузі освіти є 
кризовою. Понад двадцятилітній процес змін демонструє різний 
ступінь і характер домінуючих впливів – науково-теоретичних 
обґрунтувань і соціологічних прогнозів, вольових управлінських 
рішень, соціальних рефлексій з приводу педагогічних практик або 
інших реакцій на стан вітчизняної системи освіти. Тому, виправдана і 
закономірна підвищена увага до дизайн-освіти – відносно нової галузі 
педагогічної теорії і практики професійного навчання. Сучасне 
завдання професійної дизайн-освіти – здійснювати фахову підготовку 
спеціалістів під реальні вимоги, продиктовані ринковою економікою, 
що вимагає інверсного підходу, тобто визначення сучасного змісту 
дизайнерської підготовки, і відповідно до нього розробки освітньо-
професійних програм, навчальних планів, робочих програм дисциплін 
та дидактичного забезпечення навчального процесу. Значення 
професійної дизайн-освіти зростає у зв’язку з вимогами нового 
класифікатора професій України (2011) щодо підготовки у професійних 
навчальних закладах дизайнерів ОКР „молодший спеціаліст”, 
„бакалавр” і „магістр”. Крім цього, згідно з „Переліком напрямів, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах” 
у межах спеціальності „Дизайн” випускникам передбачається 
присвоєння кваліфікації вчителя дизайну. 
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З іншого боку, дефініцію „дизайн-освіта” не завжди потрібно 
розуміти як синонім дизайнерській освіті (тобто процесу фахової 
підготовки дизайнерів), а як теоретико-методологічний напрям і засіб 
позитивного реформування всієї системи освіти на основі проектної 
творчості. У цьому сенсі, дизайн-освіта виступає як інтерпретація та 
розуміння тієї змістовної складової теорії дизайну, яка, переборовши 
одномірність глобального дизайну, що поширюється світом під 
впливом технічного прогресу і комерційного ринку, ставиться до 
дизайну як до „матриці життя”, доводить необхідність його цілісного 
розгляду та розуміння його завдань і зв’язків з реальним життям 
людей. 

Таким чином, сучасний дизайн сприймається як рівень розвитку і 
ступінь соціальної активності людини, вчинки і творча діяльність якої 
ґрунтується на позитивних і прогностичних „уявленнях про ідеальне”, 
прагненні до виховання високого рівня особистісної культури. 
Порівняння з ідеалом дозволяють дизайну, як суб’єкту соціальної 
творчості, повсякчас визначати і переборювати негативні явища 
(фізичне і моральне старіння, недосконалість тощо) навколишньої 
дійсності з ціннісних позицій архітектонічних мистецтв – законів 
цілісності, гармонії і краси, але не лише в предметно-середовищному 
сенсі, а й у більш широкому, з позицій світоглядних установок на 
формування соціокультурного середовища життєдіяльності. 

Отже, нині дизайн-освіта розуміється як необхідна й особлива 
педагогічна галузь, яка дозволяє екстраполювати методи і засоби 
проектної культури на всі рівні освіти з метою їх оптимізації. На 
жаль, основи педагогічного проектування і дизайн-освіти 
недостатньо включені у процес і практику підготовки фахівців 
системи педагогічної і професійно-педагогічної освіти. Звідси, 
науково-теоретичне осмислення і практична діяльність у галузі 
дизайн-освіти, на наш погляд, є інноваційними. Сучасна оцінка 
дизайну як універсального виду людської діяльності зумовлює 
підготовку унікального фахівця, здатного орієнтуватися у різних 
галузях знань, а це вимагає й іншої системи освіти, що ґрунтується 
на принципах і методах проектного мислення та формування 
проектної культури як мети освіти [2; 3]. Крім цього, історія системи 
вітчизняної освіти – це своєрідний ланцюг еволюційних або 
реформаторських процесів, планових або стихійних змін, викликаних 
фактами недосконалості, тому ця система „представляється 
очевидним полем проектування” [5]. Усе це дозволило провідним 
теоретикам дизайн-освіти остаточно сформулювати визначення 
цього соціального феномену як системної форми створення 
культуротворчого середовища в освіті, суспільстві та державі [1]. 
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Очевидна значущість дизайн-освіти для сучасної України, де 
політика, економіка, виробництво, наука, освіта, культура та ін. 
мають перейти на рівень висококваліфікованого прогнозування і 
проектування. З цього приводу, автори першої монографії про 
дизайн-освіту Є. В. Ткаченко і С. М. Кожуховська зазначають: „У 
найближчі десятиліття дизайн і дизайн-освіта будуть визначати 
темпи розвитку як ринкових виробництв і економіки, так і 
трансформації культури людини та суспільства” [4]. 

Крім розуміння дизайн-освіти як системи фахової підготовки 
майбутніх дизайнерів, цей соціокультурний феномен, поряд з 
розвитком теоретичних концепцій і методології проектування в 
дизайні, передбачає поширення засобів його професійного потенціалу 
на систему освіти в цілому. Для освітньої системи продуктивним є не 
лише досвід моделювання складних об’єктів у межах різноманітних 
підходів (організаційному, функціональному, системному, діяльнісному 
тощо), а й досвід виконання дизайнером ролі посередника, 
координатора діяльності різних організацій і фахівців, об’єднання їхніх 
зусиль на створення складного системного об’єкта. Тому поєднання 
утилітарних й естетичних, функціональних і образних засад має 
забезпечувати об’єктам проектування в системі освіти цілісності, 
закінченості та гармонійності. 

Нині відцентрові процеси різного рівня та масштабу в освіті 
можуть долатися не лише проектуванням нових організаційно-
управлінських або змістовно-функціональних систем, а й 
організацією комплексних аналітичних (передпроектних) чи 
експертних досліджень з виокремлення позитивного змісту 
традиційних і сучасних інновацій у педагогічній теорії та практиці. 
Наприклад, такі поняття, як педагогічні технології, педагогічне 
проектування, моделювання педагогічного процесу та ін., які 
володіють формальними проектними ознаками, можуть мати різне 
змістовне наповнення, далеке від парадигм дизайн-освіти, довільно 
тлумачитися представниками різних педагогічних шкіл і течій. 
Звичайно, ця проблема передбачає подальшу концептуальну 
розробку й уточнення, однак основна ідея, на нашу думку, полягає в 
екстраполяції в систему освіти проектних методів дизайну з метою 
створення різних за масштабом освітніх програм – від локальних й 
оперативних до загальних і довгострокових. У цьому випадку 
дизайн-освіта може і має стати складовою будь-якої педагогічної чи 
професійно-педагогічної освіти. 

Таким чином, об’єктом дизайн-програмування можуть бути 
загальні і часткові проблеми вітчизняної освіти різних рівнів – 
теоретичного і науково-педагогічного, управлінського й 
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організаційно-педагогічного, а також суто практичного, який містить 
окремі методики і технології викладання конкретних предметів, 
реалізації визначених тем і розділів курсу тощо. Вчені (В. Даниленко, 
Л. Переверзев, В. Сидоренко, М. Яковлєв та ін.) наполегливо 
пропагують концептуальну модель дизайн-освіти, зміст якої 
поширюється на всі рівні від дошкільного виховання до вищої та 
післядипломної освіти. Альтернативна програма перебудови освіти 
полягає „у проекції на неї образу проектної культури” [1, с. 142], де 
дизайн виступає як феномен культуротворчості та фундаментальна 
загальноосвітня система, що володіє стратегічним потенціалом і 
методологією, які дозволяють формувати різнобічно розвинену 
особистість, брати участь у процесі підготовки фахівців, що 
володіють проектно-творчим, інтегруючим, міждисциплінарним 
мисленням. Тому дизайн-освіта, як найменш розроблена галузь 
вітчизняної педагогіки, є очевидним об’єктом дизайн-проектування, 
універсальним діяльнісним інструментом, який забезпечує 
системність, результативність, варіативність і прогностичність 
результатів. Важливим, з погляду перспективи розвитку, вбачається 
теоретичне дослідження продуктивних можливостей методології 
дизайну і перенесення проектного потенціалу дизайн-освіти у 
розв’язання актуальних завдань вітчизняної освітньої галузі. 

Українське суспільство перебуває на етапі історичного 
розвитку, коли відбувається наростаючий попит на трансформацію 
системи дизайн-освіти. Дизайн-освіта повинна мати науково 
обґрунтовані теоретичні засади, тому виникла потреба у виробленні 
конкретних рекомендацій, розробці нових способів дій, спрямованих 
на перетворення звичних умов різних видів діяльності на більш 
ефективні, творчі. Досвід організації дизайн-освіти на різних різнях, 
від шкільного до вищого професійного, напрацьований недостатньо, 
однак позитивні зрушення все ж відбуваються, про що свідчить 
низка праць відомих учених-педагогів – А. Апішевої, Т. Божко, 
А. Бокотея, В. Вдовченка, В. Даниленка, В. Прусака, М. Станкевича, 
Л. Стародубцевої, П. Татіївського, В. Тименка, О. Хмельовського, 
А. Чебикіна, С. Чернія, Р. Шмагали, В. Шпільчака, С. Шумеги, 
М. Яковлєва та ін. 

Нове масштабне бачення дизайну як інтегративної суспільної 
діяльності, його рефлексія, на нашу думку, повинні розпочатися на 
основі досліджень з історії розвитку цього феномену на ґрунті 
української культури. З метою формування адекватного ставлення 
до дизайну з боку діячів культури й освіти, дослідників, широкої 
громадськості необхідне проведення серйозних експериментальних 
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досліджень, які б підтвердили актуальність і значущість вивчення 
історії, теорії і практики дизайн-освіти. 

У цьому контексті нами здійснена спроба акцентувати увагу на 
проблемних моментах, без розв’язання яких стають неможливими 
позитивні зрушення у галузі вітчизняного дизайну та його похідної – 
дизайн-освіти: 

1) залишається не визначеними роль і місце дизайну в 
системотворчих галузях – архітектурі, промисловості, образотворчому 
мистецтві, а також не обґрунтована соціокультурна роль дизайну в 
життєдіяльності людини; 

2) дизайн не розв’язує проблеми пріоритету національного 
товаровиробника, як наслідок: імпорт вітчизняних товарів значно 
перевищує експорт; 

3) у гонитві за західними зразками, недостатньо 
узагальнюється та використовується досвід національних традицій, 
що негативно впливає не лише на відродження духовності народу, 
самоствердження нації тощо, а й значно применшує престижність 
вітчизняного дизайну у світовому культурно-мистецькому просторі; 

4) не розробляється державних програм підтримки системного та 
штучного (авторського) дизайну, результатом яких мали б стати зміни 
у виробництві, збуті та споживанні товарів вітчизняного виробника; 

5) відсутнє державне галузеве прогнозне проектування 
комплексних дизайн-програм, які мають безпосередній вплив на 
формування економічної політики у сфері промисловості, 
будівництва, життєдіяльності людини; 

6) тривають суперечки щодо узгодження стандарту підготовки 
фахівців спеціальності „Дизайн” з Технічним комітетом України зі 
стандартизації „Дизайн та ергономіка”; 

7) не затверджений галузевий стандарт, що встановлює 
методику визначення трудомісткості та вартості дизайн-
ергономічних робіт із створення промислової продукції, об’єктів 
графічного дизайну, предметів дизайну середовища, виконання 
консультації та експертиз, здійснення супровідних робіт тощо; 

8) на сьогодні відсутня система науково-теоретичного і 
методологічного забезпечення дизайн-діяльності, не опрацьована 
цілісна модель формування вітчизняного дизайнера, а також 
концепція неперервної дизайн-освіти, починаючи з початкової, і 
закінчуючи ступеневої та післядипломною підготовкою фахівців у 
галузі дизайну; 

9) залишається не узгодженим Положення про відкриття нових 
дизайнерських спеціалізацій з методичною комісією з дизайну 
України та радою з дизайну при Кабінеті Міністрів України; 
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10) недостатньо ефективною є процедура ліцензування й 
акредитації ВНЗ ІІ – ІV рівнів, в яких здійснюється підготовка 
майбутніх дизайнерів. 

Висновки. Таким чином, для розв’язання зазначених проблем 
у царині вітчизняного дизайну та дизайн-освіти необхідно: 

1) розробити державну стратегію розвитку дизайну, де 
превалюватимуть завдання гуманізації предметного середовища та 
життєдіяльності людини відповідно соціокультурного, естетичного й 
екологічного аспектів; 

2) створити умови для збереження і трансформації українських 
традицій та звичаїв у сучасні форми дизайну, осмислення історико-
типологічних відмінностей, що дозволяють цим стародавнім 
артефактам відродитися за нових обставин; 

3) розробити концепцію української дизайн-освіти на основі 
ґрунтовного наукового дослідження історії, теорії і практики 
вітчизняної та європейської художньо-промислової освіти; 

4) використати інтегрувальну роль освітньої галузі „Технології” 
для пропедевтики вивчення дизайну в умовах загальноосвітньої 
школи, яка уможливить взаємозв’язок природничо-математичних, 
гуманітарних і мистецьких навчальних предметів, урочні та 
позаурочні форми організації творчої дизайн-діяльності школярів; у 
цьому контексті слушним вважаємо звернути увагу на зміст, 
закладений у навчальній програмі „Трудове навчання: основи 
дизайну” для загальноосвітніх навчальних закладів нового типу: 
ліцеїв, гімназій, коледжів (5–9 класи), рекомендовану МОН України 
25 липня 2010 р. (лист за № 1/11-3179); 

5) визначити базові мистецькі, архітектурні, технічні, педагогічні 
ВНЗ, яким доручити узагальнення вітчизняного досвіду підготовки 
майбутніх дизайнерів за різними напрямами та розробити освітньо-
професійні програми для низки перспективних дизайнерських 
спеціалізацій; 

6) оновити зміст професійної дизайн-освіти, що 
ґрунтуватиметься на концепціях особистісного, компетентнісного та 
діяльнісного підходів, а також демократичних засадах, покладених в 
основу діяльності ВНЗ європейських країн, та зважаючи на 
положення Болонської декларації; 

7) уніфікувати інваріантну складову навчальних планів і 
розробити типовий блок базових навчальних програм фахової 
підготовки майбутніх дизайнерів відповідно до нових суспільних 
функцій дизайну з корекцією на ментальність і мистецькі традиції 
українського народу; 
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8) сприяти широкому використанню інформаційно-
комунікаційних технологій, адже навчання автоматизованому 
проектуванню об’єктів або процесів викличе жвавий інтерес у 
молоді, стимулюватиме їх для здійснення регулярної та якісної 
творчої дизайн-діяльності. 

9) створити регіональні інформаційно-методичні центри 
дизайн-освіти – своєрідні осередки накопичення, збереження, 
передачі та використання навчальних і науково-методичних 
ресурсів, які б містили: сучасні знання з галузі науки, техніки і 
культури; додаткову науково-технічну, мистецтвознавчу, навчально-
методичну літературу; галерею дизайнерських об’єктів, каталог 
проектних розробок, відеоматеріалів на художньо-конструкторську 
тематику та ін.; 

10) налагодити діяльність єдиної скоординованої системи 
виявлення та відбору талановитої молоді, яка вміє глибоко 
відчувати навколишній предметний простір, нестандартно мислити, 
а образні уявлення втілювати в оригінальні форми за допомогою 
засобів художнього проектування; 

Перспективи подальших пошуків. Отже, сучасна дизайн-освіта 
в Україні, порівняно з іншими країнами, розвивається ще надто 
повільно та потребує підвищеної уваги з боку держави і суспільства. 
Тому спираючись на унікальний європейський досвід та самобутню 
творчу спадщину вітчизняної освіти, а також враховуючи об’єктивні 
чинники розвитку українського дизайну, нині з’явився унікальний шанс 
для продуктивного розвитку сучасної неперервної дизайн-освіти, 
починаючи з її пропедевтичних засад у загальноосвітній школі та 
закінчуючи набуттям професійної майстерності в умовах мистецьких і 
педагогічних вищих навчальних закладах. 
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with the new requirements and challenges that have developed in the preparation of 
a polytechnic students. Uncovered position in a conceptual definition of 
"technological preparation" for the senior secondary school. 

Keywords: technological training, polytechnic education, technology, 
modern production technology activities. 

Постановка проблеми. Невпинний розвиток сучасного 
виробництва, об’єднання та подальша глобалізація переважної 
більшості галузей виробничої діяльності людини, необхідність 
інноваційних змін вітчизняного виробництва, які пов’язані з 
процесами євроінтеграції – це неповний перелік викликів сучасності, 
які невідворотно  впливають на зміст та організацію технологічної 
освіти в Україні. У зв’язку з цим є потреба дефініції поняття 
«технологічна підготовка» стосовно старшої загальноосвітньої 
школи з метою оновлення відповідного змісту освіти. З іншого боку, 
було б необачно говорити про відсутність будь-якого досвіду у 
справі технологічної підготовки учнів загальноосвітньої школи. 

Спершу треба відзначити, що зміст поняття «технологічна 
підготовка» по суті і в загальному був завжди відображений у 
трудовій підготовці учнів, і зокрема, у тій частині навчально-
виховного процесу де учнів залучали до політехнічної освіти. 

Аналіз останніх досліджень. Традиційно політехнічна освіта 
розглядалась як сукупність знань про головні галузі й наукові 
принципи виробництва, оволодіння загально технічними вміннями, 
необхідними для участі в продуктивній праці (П. Атутов, В. Поляков, 
В. Лєдьнов, Д. Тхоржевський та інші) [1-3 та інші]. Проблеми 
політехнічної освіти у середній школі, умови її функціонування, а 
також питання політехнічної підготовки вчителів досліджували 
П. Атутов, С. Батишев, П. Блонський, Ю. Васильєв, А. Вихрущ, 
Д. Епштейн, В. , Г. Левченко, В. Мадзігон, В. Поляков, М. Скаткін, 
В. Сидоренко, П. Ставський, Д. Тхоржевський, С. Шабалов, 
О Шибанов та багато інших. Політехнічна освіта здійснювалась у 
процесі вивчення предметів політехнічного циклу (математики, 
фізики, хімії, біології, географії), а також інших предметів, і передусім  
трудового навчання. Вагоме значення для старшої школи мали 
практикуми, факультативи з машинознавства, автосправи, 
електротехніки тощо. Центральне місце в процесі реалізації 
політехнічного принципу в трудовій підготовці відводилося 
поєднанню навчання з продуктивною працею учнів. Такий підхід був 
загальноприйнятим і обґрунтовувався у дослідженнях, монографіях, 
статтях та інших публікаціях учених – П. Атутова, С. Батишева, 
П. Блонського, Ю. Васильєва, В. Полякова, В. Мадзігона, 
Д. Тхоржевського та багатьох інших. Також визначальним, на думку 
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вчених, для практичної реалізації політехнічного принципу, є 
використання навчально-розвивальних можливостей технічної 
творчості та сільськогосподарського дослідництва школярів. 

Мета статті. Розкрити концептуальні позиції у визначенні 
поняття «технологічної підготовка» для старшої загальноосвітньої 
школи. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на чисельні 
дослідження, однозначного трактування, того яким має бути 
політехнічне навчання не було. Так, В.К. Сидоренко зазначає, що 
«…деякі вчені вбачають в ньому теоретичну базу про основи 
виробництва, ототожнення політехнічних знань з техніко-
технологічними відомостями; інші на передній план ставили 
рухливість трудових узагальнених або універсальних вмінь, які 
можна застосовувати в межах певної галузі», яка об’єднує декілька 
професій [4]. 

В загальному реалізація принципу політехнічного навчання 
розглядалося за такими основними напрямками: застосування знань 
з основ наук у виробничій практиці; поєднання навчання з 
продуктивною працею; позакласна робота з науки і техніки. 

Д. Тхоржевський політехнічну освіту у школі розглядав як 
«систему політехнічного навчання» з відповідними елементами: 
засвоєння учнями знань з основ наук, наявність продуктивної праці 
на уроках трудового навчання і розвиток технічної творчості в 
позаурочній роботі. На думку вченого відсутність у школі одного з 
вказаних елементів позбавляє можливості сформувати в учнів 
уявлення про сучасні основи виробництва [3]. 

Однак, якщо міркувати за логікою Д. Тхоржевського, треба 
визнати, що на сьогодні така система політехнічної освіти є не 
повною або ж навіть відсутньою. 

По-перше, процес засвоєння знань з основ наук втрачає свою 
актуальність у зв’язку з тим, що знаннєвий підхід не забезпечує 
якісну освіту, не враховує індивідуальні потреби і нахили 
старшокласників до певного виду професійної діяльності. Оскільки 
учні у старшій школі, як правило, вже визначилися у виборі професії 
чи певної галузі професійної діяльності, то єдиний підхід в 
загальноосвітній школі до всіх учнів у плані вивчення основ наук є не 
доречним. 

По-друге, прилучити учнів до продуктивної праці, а точніше 
поєднати їхнє навчання з продуктивною працею у шкільній практиці 
науковцям не вдалося. Так само й не було розв’язано цю проблему у 
результаті уведення виробничого навчання і перехід 
загальноосвітньої школи з десятирічного на одинадцятирічний 
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термін навчання у 1989-90 рр. Отже, з одного боку учням 
повідомляють певні відомості про виробництво на уроках хімії, 
фізики; на уроках трудового навчання вивчаються технічні поняття, 
певні технологічні операції. З іншого боку процес засвоєння знань 
про загальні основи виробництва немає ознак системності, носить 
виключно фрагментарний характер. 

Як справедливо відзначає у своєму дисертаційному 
дослідженні, М. Самохін: «…практика політехнічної підготовки 
школярів, яка склалася на сьогодні, є безсистемною, розкиданою по 
різних шкільних предметах… не дозволяє в повному обсязі 
реалізувати принцип системності й цілісності підготовки» [6, с. 3]. 

Отже, з огляду на вище наведені міркування, слід відзначити: 
традиційна система вивчення основ виробництва є відсутньою; 
знання про техніку і технологію, які учні засвоюють у школі мають 
штучний, фрагментарний і безсистемний характер; політехнічна 
освіта учнів передбачала ознайомлення їх із загальними 
принципами функціонування виробництва, що мало б забезпечити її 
фундаментальний характер. Натомість невпинний і глобальний 
розвиток виробництва, призводить до зміни таких понять як техніка, 
технологія – вони «виходять» за межі індустріального виробництва, 
знаходять більш широке тлумачення у різних видах 
перетворювальної й інтелектуальної діяльності людини. 

Коротко проаналізуємо зміст поняття «технологічна підготовка» 
з урахуванням вище зазначених міркувань. 

У тлумачному словнику термін «підготовити» чи «підготовляти» 
серед іншого пояснюється як: «Давати необхідний запас знань, 
передавати навички, досвід та ін… у процесі навчання, практичної 
діяльності… заздалегідь, завчасно» [8, 642]. У контексті навчання, 
«підготовка» традиційно розглядається як теоретична і практична 
підготовка учнів до певної майбутньої діяльності. Для нашого 
прикладу мова буде йти про підготовку до технологічної діяльності. 
Така діяльність, очевидно, буде передбачати взаємодію з об’єктами і 
засобами техніки і технологій. 

Науковці часто між технікою і технологією вбачали прямий 
зв'язок, розглядаючи техніку як засіб, що обслуговує технологію. 
Причому остання має більш теоретичний, інформаційний аспект ніж 
техніка. Так, П. Атутов, В. Поялков та інші політехністи техніку 
розглядали як інструмент для матеріального прояву діяльності 
людини у процесі перетворення навколишнього середовища, а 
технологію як інформацію про використання техніки для створення 
відповідного виробничого процесу [1]. 
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В. Сидоренко «технологію», визначає у першу чергу, як наукову 
дисципліну: «наука про способи одержання, переробки (зміни стану, 
властивостей, форми) чи обробки сировини, матеріалів або 
напівфабрикатів у предмети споживання чи виробничу продукцію; 
наукова дисципліна, що розробляє і вдосконалює ці способи... 
Розрізняють технологію як сукупність певних виробничих процесів і 
технологію як науку про ці процеси» [ 5]. 

Стосовно останньої думки В. Юрженко, доповнює: «…по суті 
наукова сторона технології не визнається… як правило мається на 
увазі сукупність методів… виготовлення продукції, способи впливу 
сировини або сукупність процесів і самих процесів, що складають 
діючу, практичну технологію, але зовсім не наукову, абстрактну 
сторону цих процесів, що не включає конкретних знарядь праці або 
людини». Далі автор робить висновок, що сучасна технологія має 
два важливих аспекти – об’єктивний і суб’єктивний, з яких останній 
має наукову і теоретичну сторону [ 7, 56]. 

Як бачимо з вище наведених джерел технологія (так само як і 
техніка) розглядається у двох аспектах: як сукупність знань, як наука 
про певний вид діяльності та як діяльність, сукупність (система) 
способів і методів обробки певних матеріалів. Очевидно, що без 
наявності спеціальних знань не можливо реалізувати технологію, як 
сукупність способів і прийомів обробки матеріалу. Як процес 
діяльності неможливий без відповідного знання, так і діяльність є 
необхідною умовою накопичення знань. З філософської точки зору 
знання – це перевірений практикою результат пізнання. Знання, 
інакше кажучи, це кінцевий продукт певної практичної діяльності 
людини. У філософському словнику, стосовно тлумачення «знання» 
знаходимо, що воно розглядається «як сукупність результатів 
пізнавальної діяльності, що виражається в поняттях, судженнях, 
теоріях і т. п., знання є перетворенням пізнання з форми діяльності 
на форму буття, з форми руху на форму предметності. Разом з тим 
знання не є безглуздим нагромадженням фактів. Воно потрібне для 
діяльного використання, тому знання мусить знову перейти з форми 
предметності у форму руху, розпредметитися» [9, с. 162-163]. 

Традиційно, з наукової точки зору, точніше з позиції  пізнання, 
первинним є процес діяльності – коли в процесі практики 
систематизуються певні знання. З точки зору виробничої діяльності, 
первинним є знання – адже технологія, як сукупність знань, має 
розпредметитися. Сучасний розвиток виробництва і відповідних 
технологій, обумовлює домінування саме діяльнісного, дослідно-
пошукового підходу, коли наявність лише знань і засобів праці не є 
достатньою умовою для визначення сутності «технології» і 
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відповідно «технологічної підготовки». Точніше сказати, остання 
умова є необхідною але недостатньою, у зв’язку із розвитком 
технологій. Інакше кажучи, технологію можна розглядати як 
сполучну ланку, яка пов’язує теоретичне знання і практику чи 
діяльність двостороннім зв'язком – рух можливий як в одному, так і, 
зворотному напрямку. Причому, у випадку коли рух йде від 
діяльності до нагромадження знань, тут пізнання людини, є 
рушійною силою для створення відповідної технології. 

Отже, на нашу думку, технологію у контексті загальноосвітньої 
школи, слід розглядати з точки зору діяльнісного підходу, який за 
своєю суттю є науковим або ж має елементи дослідно-пошукової 
діяльності, включає методи аналізу та систематизації набутих знань, 
пошук і конструювання нових тощо. Саме таке тлумачення технології 
відповідає духу сучасної технологізованої епохи – невпинний і 
швидкий розвиток виробництва визначає розвиток економіки, 
обумовлює появу нових ринків, є по суті рушійною силою розвитку 
людської цивілізації. 

Технологія, що розглядається лише як сукупність знань і 
засобів праці, яку розпредмечують для виготовлення продукції не 
впливає на розвиток і вдосконалення виробництва і відповідних 
суспільних відносин. Така технологія є лише пакетом інструкцій, які 
має виконати робітник. Тут людина перетворюється на додаток до 
машини чи іншого обладнання, які беруть участь у технологічному 
(виробничому) процесі. Таке тлумачення технології і відповідна 
технологічна підготовка є досвідом минулого – епохи індустріального 
виробництва. Очевидно що навчальні можливості такої технології є 
низькими бо не враховують творчий характер діяльності людини. 

Принагідно відзначити, що в сучасному контексті тлумачення 
виробництва, технологію не можливо розглядати окремо без участі 
людини. Практичний, діяльнісний підхід передбачає накопичення 
знань, їх систематизацію на основі практичної діяльності людини. 
Технологія є органічною єдністю засобів діяльності, умінь і навичок, 
що розглядаються не окремо, а в активному, діяльнісному стані 
людини [10]. Тому розвиток сучасних технологій потребує не лише 
репродуктивної діяльності людини, яка відтворює технологію як 
певну сукупність інструкцій але й творчої, нелінійної, продуктивної в 
інтелектуальному розумінні цього слова, діяльності. У зв’язку з цим, 
на нашу думку, технологію необхідно розглядати не як складову 
частину індустріального виробництва, а головним чином – як творчу 
перетворювальну діяльність людини у широкому розумінні цього 
слова. 
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Отже, визначаючи «технологічну підготовку», акцент необхідно 
робити не стільки на зміст конкретної технології, як на особистісні 
якості людини-технолога. У продовження цієї думки доречно згадати 
схему, яку у своєму дослідженні наводить Н. Матяш.Автор вказує на 
взаємозв’язок між розвитком технологій, людини і суспільства [11]. З 
наведеної схеми (див рис. 1) цілком очевидно, що рушійною силою 
розвитку суспільства є вдосконалення людиною технологій, причому 
позиція людини в суспільстві постійно змінюється. Якщо в 
індустріальному суспільстві роль людини зводилась до виконавця, 
невід’ємної складової механізму чи машини, то в сучасному 
постіндустріальному, інформаційному суспільстві актуальним є 
формування людини-технолога, перетворювача, людини-творця 
здатної до самостійного творення власного майбутнього [там 
само, 4]. Звідси випливає, що технологічна освіта і, технологічна 
підготовка зокрема, має здійснюватись в межах саме особистісно 
зорієнтованої парадигми, і покликана насамперед формувати в учнів 
уявлення орієнтирів щодо розвитку майбутнього суспільства, 
вироблення у них не лише активної, діяльнісної позиції в межах 
певної соціальної структури але й здатності її змінювати. 

Технології                         Людина                        Суспільство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

Разом з тим треба відзначити, що у змісті технологічної 
підготовки не варто відмовлятись від техніко-технологічних знань, 
відповідних засобів праці, вивчення шляхів формування в учнів 
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відповідних умінь і навичок. Мова йде про зміну орієнтирів, коли 
уміння більш високого рівня (аналіз, синтез, оцінка тощо) набуття 
відповідного досвіду, що пов’язані із конструюванням технологій є 
більш важливими ніж теоретичне знання про технологію. Технологія 
як власне й виробництво містить інтеграційну, так би мовити 
об’єднуючу функцію, яка присутня майже у будь-якій діяльності 
людини. Саме від інтегративної властивості технологій необхідно 
починати проектування змісту технологічної освіти. 

Диференціація технологій та їх одночасна інтеграція – поняття, 
що характеризують процес розвитку виробництва. Диференціація 
проявляється через появу технологій, що є елементами 
виробництва, а інтеграція виявляється через виробництво, надає 
цьому змістові якісної своєрідності, утримує елементи (технології) в 
єдиному цілому. Так ось, тут важливо, що ми обиратимемо у зв’язку 
із технологічною підготовкою: диференціацію чи інтеграцію? 
Очевидно, що обидві сторони, бо «…об’єктивною основою механізму 
розвитку будь-яких систем шляхом диференціації та інтеграції є 
закон єдності і боротьби протилежностей» [9, 105 ]. Але первинним, 
так би мовити домінантним, має бути саме інтегративний підхід. Це 
пов’язано з особливостями навчально-трудової діяльності, що 
склались у трудовій підготовці. 

Технології сьогодні – це різні види діяльності, починаючи від 
наукових і політичних технологій і завершуючи сферою економіки. 
Якщо учні будуть засвоювати лише матеріальні технології, то по-
перше, таке навчання замикається на рівні певної обробки 
конструкційних матеріалів, і, по-друге не є вивченням власне 
технологій – у змісті шкільної програми неможливо відтворити у 
повному обсязі науково-теоретичну основу практичної обробки 
матеріалів. Якщо все-таки погодитись із загальноприйнятим 
баченням терміну «технології» у школі, і вважати що вивчення 
певної обробки матеріалу – це технологія, то за такого підходу також 
немає змоги вивчати всі існуючі види обробки конструкційних 
матеріалів – це практично не можливо. Та й важко уявити собі за 
такою логікою навчальний предмет, бо у його змісті не вдасться 
охопити існуючі сьогодні технології (точніше види технологічних 
операцій) – це навіть не варто експериментального доведення, це 
очевидно. Отже, вивчення технологій має бути більш узагальненим, 
політехнічним, так би мовити відкритим для різних галузей людської 
діяльності. 

Відразу доповнимо останню думку, бо дехто з практиків 
трудової (технологічної) підготовки може зауважити, що це не 
конкретно, це мовляв «про все і ні про що» і т. п. Отже, по-перше, 
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коли кажемо про узагальнення і відкритість, то мається на увазі 
врахування особистісних устремлінь і природних нахилів учня. 

По-друге, якщо вести мову про практичну підготовку учнів до 
конкретного виду діяльності, то необхідно визначити практичну 
технологію, яка має, по-перше, найбільш об’єднуючий, інтегративний 
характер (тобто є поширеною у різних видах перетворювальної 
діяльності людини) і, по-друге, залучає учнів до конкретної 
практичної і творчої діяльності із урахуванням їх особистісних 
інтересів та професійних устремлінь. З досвіду впровадження 
проектування у трудовому навчанні учнів, не складно помітити, що 
на роль такої технології претендує метод проектів. 

Підсумовуючи, наведемо структурну схему технологічної 
підготовки учнів старшої загальноосвітньої школи (див схему 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 2. Структура технологічної підготовки учнів старшої 

школи 
 
Технологічну підготовку ми розглядаємо як видове поняття, 

для якого технологічна освіта є родовим. Технологічно освічена 
людина – це людина у першу чергу вихована. Тут головною метою 
технологічної освіти, як родового поняття, є формування технічно, 
технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя й 
активної природо-відповідної предметно-перетворювальної 
діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного 
суспільства. 
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Висновки. Отже, технологічна підготовка, з точки зору 
логічного визначення змісту (дефініції) цього поняття, це практика 
особистісно-орієнтованого навчання, це творча конструктивна 
діяльність, спрямована на опредметнення набутих учнями знань з 
інших шкільних предметів (для учнів старшої школи це предмети, які 
складають основу їхньої подальшої професійної освіти), творче їх 
застосування у ході перетворення навколишньої дійсності із 
застосуванням відповідних засобів праці, з метою задоволення як 
особистісних, так і суспільних потреб. Важливим для такої підготовки 
є набуття учнями досвіду технологічної діяльності, яка пов’язана не 
лише з виконанням певних трудових операцій чи прийомів роботи а, 
головним чином, умінь визначати цілі і завдання власної діяльності, 
складати відповідний план дій, конструювати знання, добирати 
необхідні для цього засоби тощо. 

Перспективи подальших пошуків. Технологічна підготовка у 
загальноосвітній школі, з позиції педагогічної технології, у кінцевому 
результаті запланована на «отримання» такої особистості, яка 
готова до самовизначення і самонавчання, усвідомлення свого місця 
і ролі у сучасному технологічному середовищі, і відповідно здатної 
успішно й ефективно знаходити й реалізовувати себе у соціально-
економічних умовах, що швидко змінюються. 
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СТОЛІТТЯ 

У статті вивчено актуальні проблеми трудового виховання дітей у 
сім’ї у другій половині ХХ століття, що піднімалися дослідниками зазначеного 
періоду на сторінках педагогічної періодичної преси; досліджено стан 
проблеми трудового виховання дітей у сім’ї у зазначений період; виокремлено 
основні тенденції трудового виховання дітей у сім’ї наприкінці ХХ століття. 
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В статье изучены актуальные проблемы трудового воспитания детей 
в семье во второй половине ХХ столетия, которые поднимались 
исследователями данного периода на страницах педагогической 
периодической прессы. Исследовано состояние проблемы трудового 
воспитания детей в семье в данный период. Выделены основные тенденции 
трудового воспитания детей в семье в конце ХХ столетия. 
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CHILDREN LABOUR EDUCATION IN FAMILY IN PEDAGOGICAL 

PERIODICAL PRESS OF THE SECOND HALF OF THE 20TH 
CENTURY 

The article covers the current problems of children labour education in the 
family in the second half of the 20th century, these problems have already been 
studied by researchers of the mentioned period in the pedagogical periodical press. 
The problem state of the children labour education in the family for the mentioned 
period has been investigated. The main trends of the children labour education in the 
family in the late 20th century have been highlighted. 

Keywords: family, labour education, pedagogical periodical press. 
Постановка проблеми. Сучасне оновлене суспільство 

зацікавлене у вихованні гармонійної, всебічно розвиненої 
особистості, що не можливо без трудового виховання дітей, яке 
завжди привертало увагу батьків, закладів освіти та широких верств 
населення, і є однією з найактуальніших проблем сьогодення. За 
ступенем сприйняття виховного впливу сім’ї належить чільне місце в 
трудовому вихованні дітей, тому що в ній з перших років життя 
формується здатність дитини до праці, а саме завдяки виконанню 
трудових вправ людина розвивається духовно і фізично. Для більш 
глибокого та осмисленого розуміння проблем трудового виховання 
виникає потреба звернутися до ретельного вивчення наукових 
публікацій у педагогічній періодичній пресі другої половини ХХ 
століття щодо досвіду вирішення проблем трудового виховання 
дітей в сім’ї. 

Аналіз останніх досліджень. У сучасному інформаційному 
суспільстві праця втрачає свою чільну позицію і відходить на другий 
план, що призводить до виховання зверхніх особистостей з 
характерними споживацькими рисами характеру, неповагою до 
людей праці та результатів чужої праці. Тому сьогодні важливості 
набуває прищеплення трудових вмінь та навичок, виховання 
працелюбства у дітей в сім’ї, тому що праця – це основна умова 
всебічного, гармонійного розвитку особистості. 

Аналіз науково-педагогічної літератури та публікацій у 
педагогічній періодичній пресі сучасності надає можливості 
стверджувати, що питання трудового виховання дітей в сім’ї не 
втрачає актуальності й визначено вченими, педагогами та 
психологами сьогодення: Т. Алексєєнко, В. Вербицьким, 
І. Дерновою, І. Зеленицею, С. Ладивір, О. Поляковою, А. Рацулом, 
Н. Стаднік, І. Терещенко, Н. Торяник, О. Чорною та ін. 
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Мета статті вивчити актуальні проблеми трудового виховання 
дітей у сім’ї у другій половині ХХ століття, що піднімалися 
дослідниками зазначеного періоду на сторінках педагогічної 
періодичної преси; дослідити стан проблеми трудового виховання 
дітей у сім’ї у зазначений період та виокремити основні тенденції 
трудового виховання дітей у сім’ї наприкінці ХХ століття, які 
актуальні у системі трудового виховання дітей сучасності. 

Виклад основного матеріалу. З моменту свого народження 
дитина навчається і постійно виховується. Процес виховання 
направлено на формування соціальних якостей особистості, на 
побудову та поширення кола її відносин до навколишнього світу. 
Праця є цілеспрямованою, творчою діяльністю людини, що 
спрямована на задоволення її матеріальних та духовних потреб, яка. 
Відомо, що праця розвиває фізичні і духовні сили та моральні якості 
людини, тому що саме під час виконання трудових вправ формуються 
практичні вміння зростаючої особистості, розвиваються її здібності, 
виховуються звички доведення розпочатого до завершення, 
розвивається творче сприйняття навколишнього середовища, 
витривалість та зграбність. До того ж, чим активніше дитина виконує 
будь-які трудові операції, тим більше вона рухається. 

Трудове виховання дітей починається в сім’ї, яка є системою 
соціального функціонування особистості. Ще з раннього дитинства 
малюк намагається опанувати елементарні трудові дії, тягнеться до 
посильної та захоплюючої праці у вигляді гри, яка поступово 
переходить в працю. За своїм значенням дитяча праця в сім’ї займає 
особливе місце, бо вона є необхідною умовою рівності усіх членів 
родини. Систематична участь усіх членів сім’ї в трудовому вихованні 
забезпечує наступність трудового виховання поколінь, засвоєння 
позитивних трудових традицій до виконання господарчо-побутових 
робіт. 

Відтак, трудове виховання набуває значущості в розвитку 
особистості як цілеспрямований процес формування у дітей 
трудових вмінь та навичок, поваги до праці дорослих, звички до 
трудової діяльності. На думку вчених вплив сім’ї на трудове 
виховання дитини пояснюється, з одного боку, важливістю періоду 
раннього дитинства в розвитку людини, з іншого – неповторною 
специфічною дією сім’ї на моральний та трудовий розвиток. 
Атмосфера сердечної прив’язаності, взаємної любові дітей і батьків 
визначає позитивне емоційне відношення дитини до праці в сім’ї, що 
виражається, частіш за все, в мотивах поведінки. Стосовно цього 
педагог Д. Сергеєва відзначає, що до трудової діяльності дитину 
збуджує любов до рідних, співчуття їм [9, с. 52]. Крім того, в 
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природних умовах сім’ї, дитина може спостерігати життєво необхідні 
види домашньої праці і приєднуватися до неї – праця дорослих не 
віддалена від з дитини. 

Опрацювання літературних джерел та публікацій в періодичній 
педагогічній пресі другої половині ХХ століття дозволяє 
стверджувати, що визначним гаслом зазначеного періоду було 
первинна значущість радянської сім’ї як трудового колективу. 
Педагоги вважали, що саме в ній дитина пізнає значення 
нормативних вимог, отримує перший досвід переживання, радість 
схвалення, необхідність підпорядкування, досвід відповідальності й 
узгодженості. З роками, завдяки цьому, в дитини з’являється поняття 
про мету, засоби та результати своєї діяльності. Тому 
підтверджувалась думка, що трудове виховання в сім’ї набувало 
значущості в розвитку особистості й допомагало набути трудових 
навичок, сформувати працьовитість, господарність, повагу до людей 
праці та розуміння цінності праці. 

Необхідно зауважити, що у другій половині ХХ століття у 
вітчизняних закладах освіти діяв перехід від окремих елементів 
трудової діяльності до створення системи трудового виховання. 
Дослідження періодичної преси зазначеного періоду дали змогу 
стверджувати, що залучення дошкільнят до посильної праці вдома 
та в дитячому садку було необхідною передумовою їх готовності до 
успішного навчання та праці в школі [5, с. 10]. Вчені стверджують, 
що в процесі трудової діяльності у дитини формуються морально-
психологічні якості (відповідальність за трудові доручення, уміння 
доводити розпочате діло до кінцевого результату) та гартуються 
воля й характер. У ході трудових вправ розвиваються й елементарні 
конструкторські вміння й навички, трудова активність, дбайливе 
ставлення до результатів праці. Так, науковець М. Миронов у своїй 
публікації зауважує, що праця, хоча б й найпростіша, є для 
маленької дитини важливим засобом пізнання світу, розвитку її 
психіки – отже, під час праці вона знайомиться з властивостями 
речей і матеріалів, розвиває свою увагу і мислення [6, с. 6]. 

Чисельні дослідження вчених показали, що набувши трудових 
навичок ще в ранньому дитинстві та прийшовши до школи, діти 
активно залучалися до виконання трудових завдань, успішно брали 
участь у трудовій діяльності та опановували трудові навички у 
суспільно-корисній праці. І навпаки, ті діти, яких батьки усували від 
виконання хатніх справ, звільняли від допомоги дорослим, у 
майбутньому ухилялися від виконання трудових вправ та не мали 
бажання й уміння їх виконувати, не могли ставити цілі та добиватися 
їх власними силами. 
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М. Щедракова у статті «З чого починається підготовка дитини 
до майбутньої трудової діяльності» (Початкова школа. – 1975. – 
№ 4) стверджує, що праця несе людині радість і турботи, втому та 
задоволення й діти мають розуміти це, тоді як основи працелюбства 
закладаються з перших років життя. Стосовно даного питання 
педагог О. Євтушенко наголошує, що «… першорядне значення має 
ставлення до праці самих батьків й діти повинні знати про виробничі 
справи батьків, про їхні трудові успіхи, цінувати ці успіхи й пишатися 
ними.» [11, с. 67]. 

Провідною думкою вчених досліджуваного періоду можна 
представити ствердження Д. Луцика в тому, що культ праці мусить 
панувати у кожній сім’ї. Діти мають усвідомити, що праця – основа 
добробуту всього нашого суспільства й кожної окремої сім’ї, кожної 
людини [10, с. 74]. 

Педагоги, фахівці, дослідники минулого на сторінках своїх 
публікацій у педагогічних періодичних виданнях надавали поради 
батькам щодо організації трудового виховання дітей у сім’ї. На їх 
думку, починати, звичайно, потрібно поступово і з малого – 
обов’язків із самообслуговування, виконання посильних доручень 
старших членів сім’ї, допомоги по господарству та ін. З цього 
питання, О. Євтушенко [11] зазначає, що в домашніх умовах завжди 
знайдеться така робота, яка буде під силу дитині та сприятиме 
вихованню певних моральних принципів. 

Дослідження свідчать, що не можна увесь трудовий процес 
побудувати лише на приємних і цікавих видах діяльності. До того ж, 
трапляється так, що сьогодні дитині приємно мити посуд (завдяки 
новизні цієї праці), а потім ця робота стає звичайною й інтерес до неї 
втрачається. Тому, як зазначає педагог Є. Пєтухов: «Виконуючи 
домашню роботу, діти повинні керуватися не тільки бажанням, але й 
почуттям обов’язку» [3]. Отже, відповідальність за доручену справу 
непомітно формує у дітей потребу участі в трудовій діяльності усіх 
членів родини, визначає їхнє бажання працювати разом з усіма, що 
є основною метою трудового виховання дітей. Відтак, спираючись на 
відповідальне ставлення до праці, треба формувати в дітях потребу 
трудитися. До того ж, важливу роль у любові до праці відіграє оцінка 
результату роботи дітей. І, звичайно, кращою винагородою за 
працю, є визнання роботи дитини гарною, особливо коли вона 
виявила винахідливість та ініціативу. З іншого боку, моральному 
вихованню перешкоджає надмірне захвалювання дітей у сім’ї, що 
породжує почуття хворобливого самолюбства. 

У чисельних дослідженнях вітчизняних педагогів визначено той 
факт, що для виховання майбутніх трудівників потрібне не епізодичне 
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виконання окремих доручень, а тривала, багаторічна праця, осяяна 
великою суспільною ідеєю [4]. Педагог В. Жеровикова [8] стверджує, 
що трудове виховання дітей формує дбайливе ставлення до праці, 
збудження інтересу і любові до трудової діяльності, бажання брати 
участь у постійних трудових обов’язках. Такої думки дотримується Г. 
Чернишов у своїй статті «Основні принципи виховання у дітей любові 
до праці» (Початкова школа. – 1976. – № 10), підкреслюючи, що 
епізодичні доручення мало до чого зобов’язують дитину. Дослідник С. 
Кожевніков у своїй статті «Вчаться батьки» зазначає, що сім’я має 
об’єктивні можливості для включення дитини з перших років життя до 
різноманітних видів діяльності (побутової, трудової, виховної стосовно 
інших членів сім’ї та її самої). 

Вивчення досвіду досліджень педагогів М. Рябухіна та О. Сугак, 
розкривають позитивний вплив організованої трудової діяльності дітей 
на розвиток моральних якостей, чітку залежність між рівнем участі в 
праці і рівнем готовності до неї. Автори стверджують, що діти, які 
вдома мають постійні трудові доручення, у дошкільному закладі 
постійно і за своїм бажанням залучаються до різних видів праці та 
виявляють ініціативу щодо виконання різних завдань, володіють 
стійкими навичками самостійності та самообслуговування, а також 
уміють працювати в колективі. Ствердження І. Дьоміної доводять 
необхідність залучення дітей до праці в сім’ї як рівноправних членів 
господарсько-побутового колективу, адже ця діяльність має змогу 
істотно розширити межі ділового спілкування батьків із дітьми, 
передати їм досвід стосунків, що ґрунтуються на постійній турботі про 
благополуччя близьких людей. 

Визначаючи здібності дитини до працелюбства, І. Дауніс навів 
деякі умови його формування, а саме: підтримка активного 
життєвого тонусу дитини; приклад дорослих із навколишнього життя 
дитини; організація особистого життєвого досвіду дитини. Він 
підкреслив, що трудове виховання – це не просто надання навичок, 
безумовно, це – виховання особистості. 

О. Міхєєва [12], розглядаючи проблему ставлення батьків до 
трудового виховання дітей в сім’ї, висвітлила результати 
проведеного нею анкетування, за результатами якого 40% батьків не 
уявляють про можливість дитини дошкільного віку працювати та 
організацію роботи дитини в домашніх умовах; на думку 37% батьків 
робота дитини дошкільного віку зовсім не потрібна; 50% мають 
думку, що праця дитини потрібна лише тоді, коли вона сама 
забажає. Водночас, лише 59% дітей самостійно виявляли бажання 
до сумісної праці з батьками. 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Технологічна та професійна освіта 
 

Вип. 1   Слов’янськ – 2013 
 

50 

І. Дьоміна стверджує, що сім’я взагалі перестає бути єдиним 
трудовим колективом, усі члени якого об’єднані спільною справою, 
де кожен робить свій посильний внесок. І це не може впливати на 
стиль сімейного виховання. Підтримуючи цю думку Є. Петухов, 
говорить, що науково-технічний прогрес вніс багато нового до умов 
родинного виховання: поліпшення побутових умов людей, 
полегшення домашньої жіночої праці призвело до зменшення 
трудомісткості домашнього господарства і усі члени сім’ї, крім 
матері, звільнюються від праці вдома, що, звичайно, негативно 
впливає на виховання дітей (навіть до прибирання житла дітей 
залучають рідко) [3, с. 67]. 

Спостереження М. Дизанової [7] говорять про те, що в деяких 
сім’ях залучення дітей до хатніх справ не завжди відповідає 
принципам трудового виховання особистості. Почасти дорослі не 
вважають за потрібне організовувати справедливий розподіл 
обов’язків з урахуванням запитів молодших членів сім’ї. Відтак 
батьки частіше самі гальмують прагнення дітей робити щось 
корисне, справжнє, розумне, тим самим втрачаючи важливі виховні 
моменти. З цього приводу дослідження Є. Пєтухова [3] довели, що 
відсоток малюків, які виконують домашні справи, невисокий, а участь 
дітей у побутовій праці значною мірою визначається вмінням батьків 
організувати роботу, їхнім бажанням залучити до неї дітей. 

П. Руденко стверджує, що більшість батьків взагалі не 
перевантажують своїх дітей побутовими справами, крім виконання 
домашнього завдання. При цьому батьки визначають чимало 
труднощів трудового виховання в сім’ї: нерозуміння дітьми важливості 
праці, небажання виконувати трудові доручення, неякісне їх 
виконання, не доведення до кінця, лінощі та ін. [1]. Ці приклади 
свідчать про те, що дослідження з питань впливу трудового виховання 
на формування особистості було актуальним у досліджуваному періоді 
й розглядалось на сторінках педагогічної періодичної преси. 

Висновки. Отже, трудове виховання – складний процес 
морального, інтелектуального і фізичного розвитку особистості. 
Дослідження педагогічної періодичної преси другої половини ХХ 
століття щодо висвітлення проблем трудового виховання дітей в сім’ї 
доводить важливість даного питання для педагогів досліджуваного 
періоду. Педагоги минулого століття були впевнені у важливості 
початку психологічної та практичної підготовки дітей до праці з 
дошкільного віку. Педагоги та психологи досліджуваного часу 
наполягали на тому, що трудове виховання розпочинається у сім’ї у 
сполученні гри з трудовими вправами. Закріплення постійних трудових 
обов’язків за дитиною вдома не лише сприяє розвитку любові до праці, 
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а й виховує відповідальне ставлення до неї. На думку дослідників 
другої половини ХХ ст. справжня любов до праці повинна 
виховуватися завдяки усвідомленню дитиною творчої ролі своїх 
зусиль та суспільної значущості праці. Саме тому, праця є необхідною 
для дитини й повинна бути регулярною та систематичною. 

Педагоги досліджуваного часу висловлювали думку, що 
причиною відсторонення дітей від побутових справ у сім’ї була 
некомпетентність батьків у трудовому вихованні молодого покоління і 
нерозуміння необхідності дитячої праці. У своїх дослідженнях вони 
доводять, що чимало батьків не привчали своїх дітей до праці, а відтак 
не надавали їм можливості реалізувати себе в якійсь справі, ставили 
під сумнів формування самостійної та працьовитої особистості. 

Перспективи подальших пошуків. Але ці проблеми є досить 
актуальними і сьогодні, тому як сучасний прогрес суттєво змінює не 
тільки умови життя людей, але одночасно і виховання дітей в сім’ї. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО 

НАВЧАННЯ 

У статті висвітлено проблеми використання нових інформаційних 
засобів у процесі підготовки майбутнього вчителя трудового навчання; 
проаналізовано можливості інформаційних технологій, які дозволяють більш 
ефективно будувати навчальний процес; сформульовано поняття 
інформаційної культури майбутніх учителів технологій; наведено базові 
інформаційно-комунікаційні компетентності, якими повинен володіти 
сучасний учитель; описано основні комп’ютерні технології, з якими доцільно 
знайомити студентів для формування у них інформаційно-комунікаційних 
компетенцій та розвитку інформаційної культури. 

Ключові слова: інформаційна культура студентів, інформаційне 
середовище, інформаційно-комунікаційні компетенції, інформаційно-
комунікаційні технології, телекомунікації. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
В статье отображены проблемы использования новых 

информационных средств в процессе подготовки будущего учителя 
трудового обучения; проанализированы возможности информационных 
технологий, которые позволяют более эффективно строить учебный 
процесс, сформулировано понятие информационной культуры будущих 
учителей технологий; указаны базовые информационно-коммуникационные 
компетентности, которыми должен владеть современный учитель; описаны 
основные компьютерные технологии, с которыми целесообразно 
ознакомить студентов для формирования у них информационно-
коммуникационных компетенций и развития информационной культуры. 
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INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL MEANS OF THE 
DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL CULTURE OF FUTURE 

TEACHERS OF LABOUR TRAINING 
In the article are depicted the problems of using the new informational means 

in the process of the training of a future teacher of labour training, there are analyzed 
the possibilities of international technologies that allow to organize the learning 
process more effectively, there is formulated the notion of informational culture of 
future teachers of labour technologies, there defined the basic informational and 
communicative competences which a modern teacher should master; there are 
described the basic computer technologies with which students should be acquainted 
purposefully to form their informational and communicative competences and to 
develop their informational culture. 

Keywords: informational culture of students, informational environment, 
informational and communicative competences, informational and communicative 
technologies, telecommunications. 

Постановка проблеми. В минулому столітті завдяки стрімкому 
розвитку радіо, телебачення, Інтернету відбувся переворот у галузі 
розповсюдження знань та інформації, який характеризується 
швидкою передачею інформації у тому числі і навчальної. 
Технологічні засоби нового покоління дозволяють оперативно 
створювати контент, який є надбанням усього суспільства, будувати 
мережі соціальної взаємодії, системи децентралізованого обміну 
знаннями та інформацією, одержуючи доступ до світових 
інформаційних ресурсів. 

Сучасні освітні технології пов’язані з застосуванням 
комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, 
програмних і апаратних засобів, систем обробки інформації, зі 
створенням нових засобів навчання і збереження знань, до яких 
відносяться електронні підручники і мультимедія; електронні 
бібліотеки й архіви, глобальні й локальні освітні мережі; 
інформаційно-пошукові й інформаційно-довідкові системи. Але всі 
технічні надбання людства втрачають свій сенс, якщо споживач не 
вміє використовувати ці надбання та спрямовувати їх на благо 
життя, побуту або професійної діяльності. 

На сьогоднішній день істотним недоліком у професійній 
підготовці сучасних педагогів є їхній недостатній професіоналізм у 
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використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що 
негативно впливає на ефективність та рівень викладання ним 
навчальних дисциплін [1]. Випускник ВНЗ повинен не тільки володіти 
загальними знаннями в галузі комп’ютерної техніки, а й бути 
фахівцем із застосування ІКТ у своїй професійній діяльності, вміти 
спілкуватися в інформаційному середовищі, використовувати 
інформаційно-комп’ютерні технології при організації навчальної 
діяльності учнів та спонукати молодь до опанування інформаційного 
середовища у навчальних та розвивальних цілях. 

Аналіз останніх досліджень. В останні роки можливості 
використання інформаційних технологій в навчальному процесі 
активно досліджували А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Рамський, Н. Морзе, 
О. Співаковський, Р. Гуревич, Г. Дегтярьова та ін. Розвиток і 
використання інформаційних технологій в освіті постійно 
досліджується науковцями міжнародних організацій: ЮНЕСКО, 
Європейського Союзу, ООН, Ради Європи та інших. Упровадження 
нових технологій вимагає підготовки нових педагогічних кадрів, 
здатних детально вивчати і впроваджувати ці технології в освіту. 
Окремо потрібно виділити особливу увагу Міністерства освіти та 
науки України до впровадження курсу "Медіаосвіта (медіа 
грамотність)" для школярів та студентів педагогічних вишів. 

Мета статті. Висвітлення проблем використання нових 
інформаційних засобів у процесі підготовки майбутнього вчителя 
трудового навчання значно полегшить планування та розробку 
навчальних дисциплін, які б сприяли розвитку інформаційної 
культури студентів та підвищенню їх конкурентної спроможності на 
ринку освітніх послуг. Аналіз можливостей інформаційних 
технологій, які дозволяють більш ефективно будувати навчальний 
процес, дасть змогу підібрати основні комп’ютерні технології та  
програми, з якими доцільно знайомити студентів для формування у 
них інформаційно-комунікаційних компетенцій та розвитку 
інформаційної культури. Дослідження поняття інформаційно-
комунікаційної культури майбутніх учителів технологій та вивчення 
базових інформаційно-комунікаційні компетентностей сприятиме 
виявленню необхідних знань, умінь та навичок, якими повинен 
володіти сучасний учитель трудового навчання для успішної 
професійної діяльності. 

Викладення основного матеріалу. Інформатизація 
суспільства практично неможлива без комп'ютеризації системи 
освіти. За своєю значимістю ця проблема вийшла на перше місце в 
педагогічній науці. Пріоритет цієї проблеми посилюється ще й тим, 
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що вона є принципово новою, тобто, виникнувши разом із появою 
комп'ютера, вона не може використовувати досвід минулих століть і 
тисячоліть, як це прийнято в класичній педагогіці, і змушена 
розвиватися лише "зсередини", формуючи свою наукову базу 
одночасно в усіх галузях – філософії, психології, педагогіці тощо. 
Все це в поєднанні з практичною необхідністю застосування 
інформаційних технологій в організації навчального процесу, надає 
актуальності проблемі комп'ютеризації освіти, виводить її на перше 
місце серед першочергових завдань сучасної педагогічної науки [3]. 

Аналіз процесу впровадження та використання ІКТ в 
навчальному процесі дозволяє виділити такі три етапи: 
електронізація; комп’ютеризація; інформатизація. 

Перший етап – електронізація, характеризувався широким 
впровадженням електронних засобів, обчислювальної техніки в 
начальний процес (60–70 роки 20-го століття). 

Другий етап – комп’ютеризація освіти – пов’язаний з 
використанням потужних комп’ютерів, програмного забезпечення. 
Для цього етапу притаманна діалогова взаємодія людини з 
комп’ютером, що відкрило нові широкі можливості в освітній галузі. 

Третій, сучасний етап інформатизації освіти характеризується 
широким використанням сучасних комп’ютерів, швидкодіючих 
накопичувачів значної ємкості, нових ІКТ, соціальних мереж і 
сервісів. 

Аналіз досвіду сучасних науковців та наукової літератури 
свідчить, що використання інформаційних технологій дозволить 
більш ефективно будувати навчальний процес завдяки наступним 
можливостям: збереження значних обсягів інформації; забезпечення 
легкого доступу до джерел інформації; використання засобів 
мультимедіа в навчанні; передача даних на великі відстані; 
можливість багаторазового повторення фрагментів навчального 
матеріалу; різні форми представлення навчальної інформації. 

Сучасний етап розвитку освітнього процесу передбачає 
формування в учителя здатності орієнтуватися в інформаційному 
просторі, уміння отримувати необхідну інформацію та оперувати 
нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного 
високотехнологічного інформаційного суспільства. 

Потрібно зазначити, що інформаційно-комунікаційна 
компетентність сучасного вчителя є основним компонентом 
інформаційної культури. Інформаційно-комунікаційна компетентність 
не зводиться до розрізнених знань і навичок роботи на комп’ютері – 
ця компетентність є характеристикою особистості здатної до 
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засвоєння відповідних знань і розв’язання завдань у навчальній та 
професійній діяльності за допомогою комп’ютера. 

Педагог, який не має базових ІК-компетенцій, потребує для 
своєї роботи постійної підтримки більш досвідченого користувача, 
що істотно обмежує можливості освітнього процесу. 

Під базовими ІК-компетенціями розуміють: наявність загальних 
уявлень у сфері ІКТ; наявність уявлень про електронний освітній 
ресурс; володіння інтерфейсом операційної системи; наявність 
загальних уявлень у сфері мультимедіа; володіння технікою 
підготовки графічних ілюстрацій на основі растрової графіки; 
володіння навичками користувача офісних технологій та видавничих 
систем у контексті підготовки дидактичних засобів з предметної 
галузі та робочих документів; володіння базовими Інтернет-
сервісами та технологіями; володіння основами технологій побудови 
web-сайтів [4]; володіння основами технологій обробки результатів 
наукових досліджень за допомогою математичних та статистичних 
пакетів програм. 

Враховуючи вище вказане та розуміючи необхідність 
формування інформаційно-комунікаційної компетентності в учителів 
трудового навчання на технологічному факультеті в навчальний 
план підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра була впроваджена дисципліна «Сучасні засоби 
інформаційної техніки». Змістовні модулі даної дисципліни 
передбачають знайомство майбутніх вчителів технологій з 
сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, сучасними 
видавничими системами, системами обробки растрової графіки та 
сучасними математичними пакетами для обробки результатів 
наукових досліджень за допомогою математичних та статистичних 
методів. 

Особлива увага приділяється безкоштовним програмним 
засобам, які можуть працювати в середовищах різних операційних 
систем (як комерційних, так і безкоштовних). 

Завдяки настільній видавничій системі TEX майбутні учителі 
можуть створювати ефективні бюлетені, наукові статті, презентації, 
буклети та книги. Основною перевагою даної видавничої системи є 
незалежність від середовища операційної системи, тобто правильно 
підготовлений матеріал буде однаково відображуватися в різних 
операційних системах (Windows, Macintosh OS, Unix(Linux)–
подібних). Крім того, дана система дозволяє дуже ефективно 
відображати технічний текст, такий як формули, діаграми, графи, 
технологічні схеми, транскрипції іноземних слів тощо. Єдиним 
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недоліком даної видавничої системи є не використання технології 
WYSIWYG (що я бачу, те і отримаю) при наборі та редагуванні 
матеріалів, що для непідготовленого користувача викликає деякий 
дискомфорт на початку роботи, але все виправляється при 
набуванні досвіду роботи в даній видавничій системі. 

За допомогою Інтернет-ресурсу http://pixlr.com/editor/ майбутні 
вчителі технологій знайомляться з роботою растрового онлайн 
графічного редактору, який повністю замінює роботу комерційного 
продукту PhotoShop, CorelDraw та аналогічних їм; а за допомогою 
ресурсу http://go2convert.com студенти можуть перетворити 
(зконвертувати) збережений растровий малюнок з попереднього 
ресурсу в потрібний формат для подальшого використання в 
видавничій системі або для матеріалів інформаційних ресурсів, 
наприклад для свого навчального сайту. 

Інтернет-ресурси http://yxo.com та http://thefreedictionary.com 
допомагають в озвучуванні англійських термінів та команд при 
роботі в англомовних пакетах, крім того ці ресурси демонструють 
транскрипції слів та термінів, які можуть бути використані як 
навчальний дидактичний матеріал для правильного промовляння 
термінів та як частини матеріалу при створенні, наприклад, 
тематичних словників з предмету або дисципліни, підготовці 
монографій та анотацій до наукових публікацій. 

Інтернет-ресурс http://nigma.ru може бути використаний не 
тільки як узагальнення пошукових систем, але й для покращення 
можливості розв’язання завдань шкільної та елементарної 
математики (розділ «Математика») та розуміння і візуального 
сприйняття хімічних формул та сполук (розділ «Хімія»). Інтернет-
ресурс http://wolframalpha.com може бути використаний як онлайн 
ресурс для розв’язання задач вищої математики, ресурс побудови 
двовимірних графіків та тривимірних поверхонь. 

Але значну частину часу дисципліни «Сучасні засоби 
інформаційної техніки» приділено безкоштовному математичному 
пакету MAXIMA, так як для математичної підготовки майбутніх 
учителів технологій виділяється досить незначна частина 
навчального навантаження, тому з використанням команд та 
основних функцій даного математично-інженерного пакету студенти 
можуть провести необхідні обчислення для інших дисциплін, таких 
як «Нарисна геометрія», «Деталі машин», «Машинознавство», «Опір 
матеріалів», «Електротехніка», «Фізика», де використовуються 
поняття границь, диференціалів (похідних) функцій, інтегралів та 
дослідження поведінки функцій в двохвимірних та трьохвимірних 
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просторах. Крім того, результати обчислень можуть бути 
експортовані в формат видавничої системи TEX, що значно спрощує 
використання цих результатів для подальшої обробки як частини 
звіту, курсової роботи, дипломного проекту або частини статті для 
наукових журналів, які приймають матеріали в форматі даної 
видавничої системи. 

Для студентів фізико-математичного та технологічного 
факультетів на локальному сервері розміщено електронну бібліотеку 
необхідних наукових, навчальних та додаткових підручників, 
методичних матеріалів та завдання для виконання лабораторних 
робіт. Для спілкування з студентами у позааудиторний час 
використовується спеціально створений начальний ресурс 
http://moodle.pirus.org.ua, який використовується не тільки як 
додатковий ресурс для отримання необхідних консультацій, але й 
для тестування та комп’ютерної перевірки отриманих знань під час 
освоєння матеріалів дисциплін. 

Висновки. Для підготовки грамотного фахівця, який буде 
володіти інформаційною культурою та мати базові інформаційно-
комунікаційні компетенції усі зусилля викладача мають бути 
спрямовані на формування в студентів умінь самостійно здобувати 
знання, спонукання їх до пошуку корисної інформації, що значно 
розширить їх кругозір, підвищить рівень знань, збагатить їх 
внутрішній духовний світ. 

Отже, для інтенсифікації процесу обробки інформації важливо 
підготувати висококваліфікованих фахівців зі сформованою 
інформаційною культурою, яка є складовою загальної та фахової 
культури сучасної людини і має кілька складових: уміння студента 
працювати з комп'ютером; розуміння принципу функціонування 
пристроїв комп'ютера та можливостей наявного програмного 
забезпечення для вирішення поставлених навчальних завдань; 
наявність навичок використання інформаційної системи в 
навчальному процесі; уміння грамотно інтерпретувати та 
використовувати одержані результати. До програм професійної 
підготовки слід внести такі дисципліни, вивчення яких дозволить 
сформувати професійні компетентності майбутнього фахівця, серед 
яких чільне місце посідає інформаційно-комунікаційна 
компетентність, що значно підвищить його конкурентну спроможність 
на ринку освітніх послуг. 

Перспективи подальших пошуків. Аналіз різних 
інформаційно-комунікаційні технологій, які застосовуються в освіті, 
дозволяє стверджувати, що за умови правильного їх використання у 
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навчальному процесі, вони спроможні формувати базові 
інформаційно-комунікаційні компетентності та розвивати 
інформаційну культуру особистості, без чого не можливо підготувати 
конкурентно спроможного фахівця для вдалого подальшого розвитку 
сучасного суспільства. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 
ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті визначено суть і структуру ціннісного ставлення майбутніх 
учителів технологій до професійної діяльності. Розкрито поняття “ціннісне 
ставлення”. Проаналізовано авторське розуміння науковців цього терміну. 
Визначені компоненти формування ціннісного ставлення майбутніх вчителів 
до фахової підготовки. Розкриті шляхи реалізації педагогічних умов. 
Представлено теоретичне обґрунтування й реалізацію педагогічних умов його 
формування у процесі навчання студентів у вищому педагогічному навчальному 
закладі. Зроблені висновки даного дослідження. 

Ключові слова: ціннісне ставлення, педагогічні умови, майбутній 
учитель технологій, професійна діяльність. 
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ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье определены сущность и структура ценностного отношения 

будущих учителей технологий к профессиональной деятельности. 
Раскрыто понятие "ценностное отношение". Проанализировано 

авторское понимание научных работников этого термина. Определены 
компоненты формирования ценностного отношения будущих учителей к 
профессиональной подготовке. Раскрытые пути реализации педагогических 
условий. Представлены теоретическое обоснование и реализация 
педагогических условий его формирования в процессе обучения студентов в 
высшем педагогическом учебном заведении. Сделаны выводы данного 
исследования. 

Ключевые слова: ценностное отношение, педагогические условия, 
будущий учитель технологий, профессиональная деятельность. 
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ORPEDELENIE TEACHING IN THE FORMATION OF VALUE 

RELATIONS IN FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY TO THEIR 
PROFESSIONAL WORK 

The article defines the essence and structure of future technology teachers’ 
value attitude to their professional work. A concept "The valued relation" is exposed. 
The authorial understanding of research workers of this term is analyzed. 
Components of forming of the valued relation of future teachers is certain to 
professional preparation. Exposed ways of realization of pedagogical terms. 
Theoretical basis and realization of pedagogical conditions of its formation in the 
process of teaching students at a higher pedagogical educational institution are 
presented. Drawn conclusion this research. 

Keywords: value attitude, pedagogical conditions, future technology teacher, 
professional work. 

Постановка проблеми. У час інтенсивного розвитку науки й 
техніки одним із першочергових завдань загальноосвітньої школи є 
здійснення технологічної освіти учнів, формування в них знань і 
вмінь у різних сферах трудової діяльності, забезпечення умов для 
професійного самовизначення. Провідну роль у  реалізації 
вищезазначених завдань відіграє вчитель технологій, що зумовлює 
підвищення вимог до його професійної підготовки. 

У світлі цього особливої значущості набуває необхідність 
формування у майбутніх учителів технологій ціннісного ставлення до 
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професійної діяльності. Адже саме таке ставлення визначає 
загальну спрямованість поведінки особистості, стимулюючи його до 
постійного підвищення власного професіоналізму на основі 
засвоєння гуманістичних педагогічних цінностей. 

Аналіз останніх досліджень. Як установлено на основі 
аналізу наукової літератури, ученими досліджено окремі аспекти 
порушеної проблеми. Так, визначення терміна „ставлення” 
пропонується в теоретичних доробках М. Дмитрієвої, О. Леонтьєва, 
А. Петровського, В. Свидерського, Н. Щуркової, Я. Ярошевського та 
інших дослідників. Сутність категорії „цінність”, вплив ціннісних 
новоутворень на життєдіяльність і, зокрема, на розвиток особистості 
визначено в працях Б. Ананьєва, Г. Балла, І. Беха, В. Гриньової, А. 
Здравомислова, В. Крижка, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, О. 
Савченко, О. Сухомлинської, Н. Ткачової та інших авторів. Чинники 
формування ціннісного ставлення до праці схарактеризовані в 
наукових студіях П. Атутова, Ю. Гільбуха, В. Гуріна, Ф. Іващенка, О. 
Коберника, В. Крутецького, В. Кулешової, А. Макаренка, О. Нельги, 
В. Полякова, М. Семикіна, В. Сухомлинського та інших. Окремі 
питання підготовки майбутніх вчителів у вищих навчальних 
педагогічних закладах висвітлено в дослідженнях Г. Горбуліч, В. 
Гриньової, В. Кан-Калика, В. Євдокимова, І. Прокопенка, О. 
Щербакова та інших науковців. 

Однак проблема формування у майбутніх учителів технологій 
ціннісного ставлення до професійної діяльності в теоретичному й 
практичному планах залишається недостатньо розробленою, що 
зумовлює вибір проблеми дослідження. 

Мета статті. Розкриття теоретичного обґрунтування, перевірка 
ефективності визначених педагогічних умов та реалізація 
формування ціннісного ставлення в майбутніх учителів технологій 
до професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Як засвідчує аналіз наукової 
літератури, поняття «ціннісне ставлення» трактується в науковій 
літературі як: одиниця психічного аналізу особистості (О. Леонтьєв 
[3]); ціннісно-смислова позиція суб’єкта, що виникає в ситуаціях 
свободи його вибору й відображає зв’язок між ним і певним об’єктом, 
який здатний задовольняти його потреби, причому цінністю в такому 
разі виступає та властивість цього об’єкта, яка відповідає інтересам 
особи та поставленій нею меті (М. Каган, В. Сластьонін, Г. Чижакова, 
Є. Шиянов [2; 4; 5]); певна установка особистості, яка виявляється 
через єдність її мотивів, об’єктивних переживань, особистісних 
якостей та реальної поведінки (В. Буркун [1]) тощо. 
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На основі врахування різних точок зору науковців ми дійшли 
висновку, що ціннісне ставлення є компонентом суб’єктивної 
реальності, в якому відбиваються об’єктивні характеристики певного 
об’єкта крізь призму індивідуальних потреб, інтересів і цінностей 
особистості. Система сталих ціннісних ставлень до оточуючого світу 
й людей є важливою якісною характеристикою особистості, адже ця 
характеристика охоплює всі сфери її життєдіяльності, в тому числі й 
професійну діяльність. 

Під час проведення дослідження було зроблено висновок про 
те, що структура ціннісного ставлення майбутніх учителів до 
професійної діяльності включає такі компоненти: когнітивний 
(наявність у майбутніх учителів загальних уявлень про суть, роль, 
місце, зміст педагогічної діяльності вчителя технологій; знань про 
завдання, які він має вирішувати у своїй фаховій праці тощо), 
афективний (отримання майбутнім вчителем технологій 
задоволення від педагогічної діяльності, усвідомлення на 
емоційному рівні її особистісного сенсу як об’єктивної, реальної 
цінності тощо), особистісно-діяльнісний (гуманістична спрямованість 
майбутнього вчителя, високоморальна поведінка у взаємодії з 
учнями тощо). 

На підставі наукових положень провідних учених (О. Коберник, 
М. Корець, Є. Корчинський, В. Мадзигон, Д. Тхоржевський та ін.) 
нами було теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 
ціннісного ставлення в майбутніх учителів технологій до професійної 
діяльності, а саме такі: забезпечення засвоєння студентами знань, 
які допомагають сприймати професійну діяльність з аксіологічних 
позицій; набуття майбутніми вчителями технологій досвіду прояву 
ціннісного ставлення до педагогічної діяльності під час проходження 
професійної підготовки в педагогічному ВНЗ. 

Реалізація першої педагогічної умови – засвоєння студентами 
знань, які допомагають сприймати педагогічну діяльність з 
аксіологічних позицій, – передбачала засвоєння студентами знань 
про сутність, роль, місце, зміст педагогічної діяльності вчителя 
технологій, про завдання, які він має вирішувати у власній фаховій 
праці, про основні цілі й завдання технологічної освіти тощо. Для 
цього використовувалися, наприклад, проводились лекції, бесіди на 
відповідну тематику («Основні завдання вчителя технологій у 
сучасному освітньому процесі школи», «Шляхи здійснення 
технологічної освіти», «Гуманістичні цінності як підґрунтя 
педагогічного процесу  в школі» тощо). Також зі студентами 
проводилися диспути, «круглі столи» на теми: «Мій ідеал учителя 
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технологій», «Як стати професіоналом?» тощо. Значна увага 
приділялась також створенню сприятливого психологічного клімату в 
аудиторії, спонукання студентів до здійснення взаємодії на основі 
прояву поваги й толерантності, максимальне врахування 
викладачами в освітньому процесі індивідуальних інтересів та 
потреб кожного з них, що теж позитивно сприяло на розвиток в 
майбутніх учителів технологій відповідної мотивації щодо 
підвищення рівня професійної майстерності на основі гуманістичних 
аксіологічних засад. 

Під час викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу й 
профільних навчальних предметів забезпечувалось оволодіння 
студентами знаннями про значення професійної діяльності вчителя 
технологій в навчанні, вихованні й розвитку учнівської молоді, про 
вимоги до професійної педагогічної діяльності тощо. Також 
майбутнім учителям технологій розкривалася суть поняття «ціннісне 
ставлення», висвітлювалися шляхи формування ціннісного 
ставлення до педагогічної діяльності. 

Друга педагогічна умова забезпечувала набуття студентами 
технологічного профілю досвіду прояву ціннісного ставлення до 
педагогічної діяльності під час проходження професійної підготовки 
в педагогічному ВНЗ, що передбачало застосування засвоєних 
знань у реальній роботі з учнями, прояв позитивних емоцій щодо 
педагогічної діяльності та відповідних особистісних якостей, 
демонстрації конкретних моделей професійної поведінки на засадах 
гуманістичної педагогіки. Під час реалізації вищезазначеної 
педагогічної умови студентам пропонувалися різні вправи, ділові 
ігри, тренінги та інші активні методи й форми навчання, які сприяли 
оволодінню вищевказаним досвідом. Цей досвід вони також 
збагачували під час проходження педагогічної практики у школах. 

Висновки. Таким чинои, результати експеріментальної роботи 
яка проводилася з метою перевірки ефективності техноглогії 
свідчать про те, що ефективність визначених педагогічних умов дані 
засвідчили більш інтенсивну позитивну динаміку у стані 
сформованості ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних 
закладів експериментальної групи до професійної діяльності у 
порівнянні зі студентами контрольної групи. 
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Постановка проблеми. Суттєві зміни, що відбуваються у 
суспільстві, а зокрема у освітній галузі «Технологія», висувають нові 
вимоги до особистісних та професійних якостей вчителя технологій. 
Сьогодення вимагає від нього актуалізації внутрішньої технологічної 
культури, широкої технічної ерудиції, технічного світогляду, 
активності, самостійності, ініціативності, прагнення до творчості. А 
зазначені якості повинні ґрунтуватися на глибокій професійній 
компетентності учителя тобто на основі формування в нього 
фундаментальних знань та відповідної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науково-
педагогічній літературі приділяється значна увага питанню 
професійної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання 
(В. Андріяшин, І. Волощук, А. Вихрущ, О. Гедвілло, В. Гетт, 
О. Коберника, В. Мадзігон, В. Сидоренко, В. Стешенко, В. Титаренко, 
Д. Тхоржевський та ін). Зокрема різним питанням змісту та методики 
підготовки вчителів трудового навчання присвячені праці В. Васенка, 
М. Корця, Т. Кравченко, В. Назаренка, Б. Прокоповича, Г. Разумної, 
Л. Тархан, М. Ховрича та ін. 

Дидактичне обґрунтування введення в навчальний процес 
елементів художнього конструювання і технічної естетики висвітлено 
в роботах Є. Антоновича, О. Гервас, Ю. Катханової, Б. Нешумова, 
Л. Оршанського, В. Тименка, В. Титаренко, Л. Шпак та ін. 

Мистецтвознавчі, естетико-технічні та педагогічні проблеми 
професійного художнього конструювання розглядаються у працях 
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І. Волкотруба, В. Зінченка, Є. Лазарєва, Л. Сімоніка, Ю. Соловьева, 
Ю. Сомова, П. Татіївського та ін. 

Таким чином, актуальність даної проблеми для технологічної 
освіти, недостатній рівень її дослідження педагогічною наукою та 
практикою, необхідність подальшого дослідження даної проблеми 
зумовили вибір мети статті: визначення змісту підготовки вчителя 
технологій з основ дизайну. 

Виклад основного матеріалу. З метою підготовки майбутніх 
учителів технологій з основ дизайну розроблено та впроваджено у 
практику професійної підготовки фахівця навчально-методичний 
комплекс «Основи дизайну» (програма, практичні роботи, творчі 
завдання). Структура програми має теоретичний та практичний 
компоненти, кожен з яких передбачає вивчення тем, необхідних для 
ґрунтовного оволодіння курсом. Програма навчального курсу 
розроблялась з урахуванням специфіки підготовки учителя 
технологій та розкриває загальні теоретичні питання основ дизайну, 
що озброюють студентів знаннями з етнодизайну, протодизайну, 
науковими основами композиції, кольорознавства, 
матеріалознавства. 

У процесі навчання студент повинен знаходитись під постійним 
виховуючим впливом матеріальної культури свого народу. Адже 
незнання духовних традицій, народних звичаїв, забування народних 
промислів і ремесел приводить не тільки до духовного збіднення, 
але й зачипає головне – систему міжпоколінних зв’язків, яка є 
основою всього національного. Тому звернення в навчальному курсі 
«Основи дизайну» до етнодизайну дає можливість налагодженню 
національного зв’язку та прилученню студентів технологічного 
факультету до національної культури. 

Оскільки об’єктом етнодизайну є поєднання сучасних художніх 
технологій та етнокультурних традицій народу, то це надає 
можливість студентам навчитись основам створення моделей 
предметного середовища на базі традиційних ремесел, 
етнокультурних традицій шляхом їх збереження і розвитку; сприяє 
розвитку творчих здібностей, що знайде своє застосування при 
подальшому вивченні дизайну одягу. 

Важливе місце у роботі дизайнера займає композиція – наука 
про систему логічних закономірностей художньої творчості. 
Взаємодія художньої творчості з основними принципами теорії 
композиції забезпечує підвищення продуктивності культури кожного 
студента. 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Технологічна та професійна освіта 
 

Вип. 1   Слов’янськ – 2013 
 

67 

У підготовці майбутнього вчителя технологій необхідним є 
визначення обсягу композиційних знань для процесу формування 
творчого мислення студентів, що передбачає послідовний розгляд 
основних питань теорії композиції. У процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів технологій постає нелегке завдання: навчити 
студентів композиції, сформувати і розвинути у них композиційні 
вміння та навички, які необхідно використовувати в навчально-
композиційній діяльності. 

Аналіз теоретичних положень з композиційної діяльності 
студентів дає підстави визначити композиційну діяльністьй, як вид 
продуктивної навчальної діяльності, на основі розвитку творчих 
здібностей, що забезпечує самореалізацію студентів. Таке навчання 
передбачає творче здобуття знань, набуття вмінь і навичок та їх 
застосування, а саме: самостійне використання майбутніми 
вчителями технологій набутих якостей у нових ситуаціях – 
комбінування, перетворення відомих раніше способів діяльності, 
визначення нової проблеми, структури або функції об’єму чи 
розв’язання поставленої проблеми; генерування нових ідей, 
висування гіпотез; критичне оцінювання навчального матеріалу або 
роботи у власних судженнях на основі аналізу, систематизації й 
узагальнення; обґрунтування думок, доведення їх правильності; 
створення оригінального нового продукту за допомогою уявлень [4]. 

Оволодіння основами композиції є фундаментальною основою 
художньої творчості дизайнерів. Дизайнер створює композицію, 
враховуючи головні вимоги до проектування – функціональні, 
конструктивні та художні [3]. 

Створюючи композицію, художник, дизайнер керується, крім 
знань витонченим відчуттям гармонії кольору, пропорцій, пластики 
форм, ритму, метру, контрасту, нюансу, рівноваги, динаміки, спокою, 
симетрії, асиметрії, домінації, акценту, тектоніки, масштабу і т. ін. 
Втрата чи уникнення того чи іншого засобу виразності збіднює 
художній виріб… Тому вивчення основ композиції є початком 
формування професійних відчуттів, знань, вмінь, навичок, 
естетичної компетентності [2]. 

У підготовці майбутнього учителя технологій необхідним є 
визначення обсягу композиційних знань для процесу формування 
творчого мислення студентів, що передбачає послідовний розгляд 
основних понять теорії композиції таких як: види композиції, 
композиційні засоби виразності, категорії та закони композиції. 

Вивчення основ композиції в профільній підготовці сприяє 
розкриттю творчих здібностей дизайнера-початківця; надає 
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можливість збагнути багатство засобів виразності в мистецтві у 
цілому та в дизайні зокрема; створює навчальне середовище для 
формування вміння аналізувати композиційні побудови та художні 
засоби виразності; спрямоване на набуття навичок увиразнення 
об’єктивних закономірностей художнього твору, об’єкту дизайну, 
природи для їх застосування у дизайнерській творчості [2]. 

При вивченні основ композиції важлива роль відводиться 
засобам виразності. Лінія – один з найпоширеніших засобів 
виразності. Лінією можна підкреслити чи передати форму площини, 
об’єму чи просторового зображення. Крапка – це засіб виразності, 
що зупиняє, концентрує увагу у сприйнятті композиції. Форма – 
геометрична будова площини, об’єму, обмеженого простору. На 
процес формоутворення у дизайні впливають такі фактори: функція, 
зміст, ідея, емоційність сприйняття; умови екології; вибір матеріалу; 
конструктивне рішення, технології виготовлення; економічна 
доцільність форми [2]. Пропорції – це засіб виразності, що формує 
майже всі інші засоби виразності (метр, ритм, статичність та 
динамічність, урівноваженість та нерівновага, та ін). Метр і ритм 
дозволяють упорядковувати елементи композиції. Акцент – це засіб 
регулювання емоційного сприйняття, ним з другорядного 
вирізняється більш суттєве та емоційне, важливе. А домінанта, в 
свою чергу, такий композиційний засіб, якому підпорядковані інші 
елементи композиції, у тому числі і акцент. 

Серед категорій композиції вирізняється тектоніка – функція 
твору, яка сприймається у відповідному відчутті міцності, ваги, через 
організацію матеріалу, конструкції форми, кольору, освітлення та 
інших засобів виразності. Тектоніка, як засіб композиційної 
виразності, підпорядковує собі майже всі інші засоби виразності, в 
тому числі характер ліній, членувань, освітлення, кольорове 
вирішення, композиційне вирішення, тощо, тому для цілісного, 
виразного її сприйняття необхідно шукати узгодженість і 
підпорядкованість всіх елементів основній функції у графіці, 
предметах, об’ємно-просторовому середовищі. 

Вивчення законів композиції таких як цілісність, супідрядність, 
змістовна обумовленість, міра, енергетика та інші, надає ту 
професійну підготовку без якої неможлива плідна робота. 

Колір є одним з найвпливовіших засобів виразності, у 
композиції він допомагає виділити головне чи другорядне, акценти, 
підкреслити тектонічну, конструктивну, пластичну будову, наблизити 
чи віддалити елементи композиції. Дизайнеру важливо знати та 
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розуміти світло, освітлення, світлотінь, а також передбачати як воно 
сприймається людиною: емоційно, асоціативно, образно. 

Сполучення кольорів відіграють важливу роль у створенні 
гармонійних композицій, хоча вони, подібно кольору виробів, 
залежать від людини. У кольоровій гармонії існують специфічні 
правила у відношенні відтінків, яскравості та контрастності, тому для 
визначення гармонійного сполучення різних кольорів доцільно 
ознайомити студентів з різними кольоровими колами (Гтьоте, Іттена, 
Освальда). 

Одним з найбільш цікавих прийомів досягнення виразності 
форми є використання фактури матеріалу. Знання властивостей 
матеріалу, особливо естетичних, значно підсилює виразність твору. 
Майбутній дизайнер повинен знати декоративні властивості 
матеріалів, вміти гармоній сполучати так, щоб кожен з них отримав 
якомога більшу художню виразність. В останні роки з’являється все 
більше нових видів матеріалів, які дозволяють знаходити нові 
кольорові та фактурні сполучення для досягнення образної 
виразності предмету та його естетичних вимог [1]. 

Практичні заняття з курсу «Основи дизайну» спрямовані на 
формування у студентів художнього композиційного мислення, 
вольових якостей, здібностей до аналізу та синтезу, образного 
узагальнення і абстрагування, творчої уваги та фантазії на основі 
знань отриманих у процесі теоретичного навчання. 

Частина практичних робіт присвячена основам композиції, які 
сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу та пізнанню основ 
композиції, набуттю навичок використання композиційних засобів 
виразності, створенню емоційно виразних композицій. 

Одна з практичних робіт пов’язана з візуалізацією власного 
емоційного стану, почуття, настрою. Для її виконання студентам слід 
виявити дизайнерські вміння зосереджуватись, концентруватись, 
відчувати та усвідомлювати свій емоційний стан, чуттєво, інтуїтивно 
визначати художні засоби, з допомогою яких можна візуалізувати 
власний емоційний стан, почуття, відчуття, настрій; вибирати 
необхідні художні матеріали та техніку виконання для художньо-
графічної візуалізації, самостійно виконувати завдання. У процесі 
аналізу виконаної роботи студентам слід з’ясувати до якого настрою 
та самопочуття спонукає виконаний рисунок, якими художніми 
засобами виразності візуалізовано внутрішній стан (характер ліній, 
крапок, плям, об’ємів, кольорів, пропорцій, масштабу тощо). 

При виконанні даної практичної роботи у студентів 
розкриваються здібності до відчуття художніх засобів виразності, 
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усвідомлення їх характерних ознак відповідно до своїх емоцій, 
психічного стану – тобто, розкривається рівень володіння мовою 
дизайну. 

Особлива увага приділяється самостійним творчим завданням, 
серед яких створення електронного банку даних про дизайнерську 
діяльність, дизайн-центри; створення фотомонтажу за матеріалами 
каталогів, рекламних матеріалів про дизайн, як вид проектної 
діяльності: етапи становлення, розвитку, перспективи, різновиди 
дизайну; розробка авторського варіанту інтер’єру навчальної 
майстерні з «Основ дизайну» з комп’ютерним обладнанням, тощо. 

Висновок. Таким чином, спрямований на підготовку 
майбутнього учителя технологій до роботи в школі, навчально-
методичний комплекс курсу «Основи дизайну» сприяє набуттю 
студентами знань та вмінь з основних питань, розвитку уяви, 
фантазії, пам’яті, художнього смаку і творчих здібностей та ін. В 
результаті навчання за розробленою програмою, було встановлено, 
що нова область знань викликає великий інтерес у студентів, багато 
з них робили для себе «відкриття» для майбутньої творчості та 
професійної діяльності. 

Перспективи подальших пошуків. Проте складна та 
багатогранна проблема формування знань та вмінь з дизайнерської 
діяльності у професійній підготовці майбутніх учителів технологій 
потребує подальшого дослідження. 
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Постановка проблеми. Сучасний світ – це світ постійних 

перетворень і змін. Створюються і впроваджуються нові технології, 
засоби, що розширюють наші можливості. Відбуваються інтенсивні 
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процеси глобалізації, зникають кордони і обмеження, світ стає більш 
гнучким і мобільним. Особливістю сучасної системи освіти є 
співіснування двох стратегій організації навчання — традиційної та 
інноваційної. Терміни «традиційне (нормативне) навчання» та 
«інноваційне навчання» запропоновані групою вчених у доповіді 
Римському клубу (1978), який звернув увагу світової наукової 
громадськості на неадекватність принципів традиційного навчання 
вимогам сучасного суспільства до особистості, її пізнавальних 
можливостей. Інноваційне навчання трактувалось у ній як процес і 
результат навчальної та освітньої діяльності, що стимулює 
новаторські зміни в культурі, соціальному середовищі. Воно 
орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних 
змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, 
різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва 
з іншими людьми. 

Інноваційне (лат. innovatio — оновлення, зміна) навчання — 
зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та 
освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм 
мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних 
можливостей особистості. Специфічними особливостями 
інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до 
передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, 
налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях. 

Розвиток системи і змісту навчання в сучасному світі 
відбувається в контексті глобальних освітніх тенденцій 
(мегатенденцій), серед яких найпомітнішими є: масовий характер 
освіти та її неперервність як нова якість; значущість освіти для 
індивіда і суспільства; орієнтація на активне освоєння людиною 
способів пізнавальної діяльності; адаптація освітнього процесу до 
запитів і потреб особистості; орієнтація навчання на особистість, 
забезпечення можливостей її саморозкриття. 

Ці тенденції свідчать, що головною функцією освіти є розвиток 
людини. Освіта має забезпечити кожному, хто навчається, широкі 
можливості для здобуття таких умов розвитку та підготовки до 
життя: знань про людину, природу і суспільство, що сприяють 
формуванню наукової картини світу як основи світогляду та 
орієнтації у виборі сфери майбутньої практичної діяльності; досвіду 
комунікативної, розумової, емоційної, фізичної, трудової діяльності, 
що сприяє формуванню основних інтелектуальних, трудових, 
організаційних і гігієнічних умінь та навичок, необхідних у 
повсякденному житті для участі у суспільному виробництві, 
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продовженні освіти та самоосвіти; досвіду творчої діяльності, що 
відкриває простір для розвитку індивідуальних здібностей 
особистості і забезпечує її підготовку до життя в умовах соціально-
економічного та науково-технічного прогресу; досвіду суспільних і 
особистісних відносин, які готують молодь до активної участі в житті 
країни, створення сім’ї, планування особистого життя на основі 
ідеалів, моральних та естетичних цінностей сучасного суспільства. 

Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день 
основним напрямом реалізації модернізацій них реформ в освіті і 
одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного 
розвитку України в цілому. Це визначає основні пріоритети вищої 
педагогічної освіти. Вищі педагогічні навчальні заклади прагнуть 
підготувати нове покоління вчителів технологій, зорієнтованих на 
цінності сучасного інформаційного суспільства. 

Аналіз останніх досліджень. Однією з найважливіших сфер 
розвитку євроінтеграції є сфера вищої освіти, де вона набула форм 
Болонського процесу. На сьогодні 46 європейських країн, включно з 
Україною, є його учасниками. У вищій професійній педагогічній освіті 
України впродовж останніх десятиріч відбуваються вагомі і суттєві 
перетворення, проводяться численні реформи. У «Національній 
доктрині розвитку освіти» в Україні в якості пріоритетних завдань 
розвитку сучасної освіти визначаються: набуття нею гуманістичної та 
інноваційної спрямованості, забезпечення реальної підготовки 
особистості до життя в динамічному суспільстві і сприяння 
утвердженню позитивних загальнолюдських цінностей. У Комюніке 
«Болонський процес 2020-європейський простір освіти у новому 
десятиріччі», прийнятому на Конференції міністрів освіти провідних 
європейських держав (28-29 квітня 2009 р.), одним із пріоритетних 
напрямів подальшого розвитку вищої освіти визнано збільшення 
інноваційності. Отже, особливо важливим стає інноваційний 
характер вищої професійної педагогічної підготовки. Ми впевнені, 
що здатність майбутнього фахівця до самореалізації і самоосвіти, 
особистісного і професійного вдосконалення, інноваційної поведінки 
має закладатись ще в роки навчання. 

У науковому забезпеченні сучасної освітньої діяльності на 
сьогодні накопичений значний інноваційний потенціал. Увага 
науковців спрямована на філософське осмислення освіти, 
визначення ціннісних основ її модернізації, збереження духовності 
(В. Андрущенко, В. Кремень, О. Сухомлинська, І. Зязюн, Г. Шевченко 
та ін..), обґрунтування теоретичних засад педагогіки вищої школи, 
сучасних освітніх підходів (А. Алексюк, Г. Бал, І. Бех, І. Вільш, 
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М. Євтух, В. Сидоренко), стратегічних напрямів і моделей сучасної 
педагогічної освіти (І. Бех, В. Бондар, В. Галузинський, 
Б. Гершунський, С. Гончаренко, Н. Дем’яненко, М. Євтух, 
В. Загвязінський, В. Майборода, С. Максименко, М. Шкіль, 
М. Ярмаченко та ін.). 

Вагомі наукові досягнення отримані в галузі професійної 
підготовки вчителів технологій щодо розвитку їх педагогічної 
майстерності, педагогічної творчості, вдосконалення часткових 
методик, формування художньо-естетичної культури (В. Борисов, 
С. Борисова, Л. Оршанський, В. Сидоренко, В. Стешенко, 
О. Торубара, Д. Тхоржевський). 

Аналіз результатів теоретичних напрацювань і практичних 
досягнень у системі підготовки вчителів технологій дозволив 
виявити та конкретизувати низку суперечностей між: спрямуванням 
навчального процесу на розвиток творчої особистості, здатної до 
реалізації інновацій та відсутністю відповідних теоретичних і 
методичних засад і науково-методичного інструментарію; 
акцентуванням суспільної думки на потреби особистості у 
самовдосконаленні, розвитку її творчих можливостей, необхідності 
створення умов особистісного і професійного зростання та реаліями 
підготовки вчителів технологій у вищих педагогічних навчальних 
закладах, де домінує технократичний підхід; якістю професійної 
підготовки вчителів технологій та відсутністю всебічного аналізу 
дидактичних підходів до формування інноваційної культури 
майбутніх учителів технологій. 

Подолання названих суперечностей передбачає: 
обґрунтування концептуальних засад формування інноваційної 
культури майбутніх учителів технологій; визначення науково 
обґрунтованих педагогічних умов становлення творчої особистості у 
процесі вивчення теорії праці; розробку педагогічної моделі 
формування інноваційної культури майбутніх учителів технологій. 

Метою статті є особливості інноваційно-зорієнтованої 
професійної підготовки вчителів технологій відносно певних її 
компонентів. 

Виклад основного матеріалу. Професійну підготовку ми 
розглядаємо як процес здобуття людиною певної професійної 
кваліфікації за відповідним напрямом чи спеціалізацією, у результаті 
чого ця людина опановує певну професійну діяльність, стає здатною 
до її реалізації. Вища освіта забезпечує цілеспрямовану і системну 
професійну підготовку для формування висококваліфікованих 
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професійних кадрів, здатних розв’язувати широке коло професійних 
завдань. 

Підготовка майбутніх учителів технологій до педагогічної 
інноваційної діяльності – це складова педагогічного процесу у вищій 
школі, яка ґрунтується на засадах філософського осмислення 
демократизації, гуманізації, інтеграції, фундаменталізації і 
глобалізації та спрямована на формування інтегрованих знань і 
комплексних умінь, творчий розвиток та національне виховання 
особистості. Підготовка майбутніх учителів технологій до 
педагогічної інноваційної діяльності має бути підпорядкована змісту 
освітньої галузі «Технологія», ґрунтуватися на національній 
культурній спадщині, сучасних досягненнях теорії праці, 
забезпечувати наступність в опануванні традиційних технологій та 
реалізації інноваційних педагогічних проектів. 

Необхідною передумовою будь-яких освітніх реформ має бути 
наукове обгрунтування, що базується на певному методологічному 
підході. Проблемам методології педагогіки, педагогічних досліджень 
присвятили наукові праці вітчизняні та зарубіжні вчені 
(С. Гончаренко, В. ЖуравльовО. Рудницьката ін.). 

Методологічний підхід – це специфічна позиція, погляд на 
певний об’єкт, що вивчається, який орієнтує дослідника на певний 
спосіб пізнання цього об’єкту та впливу на нього. Методологічний 
напрям – системний, або структурно-системний, основиякого заклав 
австрійськийбіолог Л. фон Берталанфи почав розвиватися з 50-х 
років минулого століття. З того часу він став у науці 
загальноприйнятою методологічною орієнтацією. З 60-х років ХХ 
століття починаються спроби використання цієї методології в освіті і 
в педагогічних дослідженнях. Характерним для сучасної науки є 
перехідвід аспектного підходу, коли предметом вивчення є тільки 
певний бік дійсності, до комплексного вивчення об’єктаяк 
багатомірного цілого, системи. Дослідження процесу педагогічної 
підготовки магістрантів передбачає вивчення не тільки 
загальнопедагогічних і дидактичних факторів, але й гносеологічних, 
ідеологічних, психологічних, соціально-психологічних, соціологічних, 
культурологічних та ін. 

Розглядреалізації проблемного, модульного, контекстного, 
технологічного, комптетнтнісного, гуманістичного, інтерактивного 
підходів в підготовці вчителів технологій дозволяє стверджувати, що 
на сьогодні актуальним для ефективної професійної підготовки стає 
інтеграція – поєднання різних підходів освітньої діяльності в єдиній 
моделі. 
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Особливості інноваційно-зорієтованої професійної педагогічної 
підготовки відносно певних її компонентів 

 
Компоненти Характеристики 

мотиваційний - сприяння професійній самореалізації і 
самоствердженню особистості; 
- заохочення прояву інноваційності 

змістовий - забезпечення засвоєння цілісного 
професійного досвіду особистості в процесі 
навчання; 
-формування професійних особистісних 
компетенцій 

технологічний -сприяння самоосвіті; 
- створення позитивного інноваційного 
середовищ анавчання 

контрольно-оцінний - забезпечення зворотнього зв’язку про 
результати навчальної діяльності; 
- забезпечення обєктивності контролю; 
- забезпечення умов для саоконтролю 

 
В якості такого інтегративного підходу у вищій професійній 

освіті пропонується інноваційно-зорієнтований підхід, в якому 
провідне значення надається підготовці особистості до життя в 
умовах перетворень, реалізації інноваційної педагогічної діяльності. 
Узагальнення позицій низки авторів (В. Андрущенка, М. Артюшиної, 
В. Борисова, В. Кременя, В. Стешенка, І. Якухно) дозволило 
визначити особливості інноваційно-зорієтовано професійної 
педагогічної підготовки відносно певних її компонентів. 

Розробка моделі підготовки майбутніх учителів технологій до 
педагогічної інноваційної діяльності має враховувати системний, 
особистісно-орієнтований, діяльнісний підходи, специфіку 
педагогічної роботи майбутніх учителів технологій та їхню орієнтацію 
на творчість. 

Зміст підготовки майбутніх учителів технологій до педагогічної 
інноваційної діяльності має ґрунтуватися на гуманітарній, 
філософській, психолого-педагогічній, мистецтвознавчій і 
технологічній освіті, забезпечувати майбутньому вчителю технологій 
не лише відповідний обсяг професійних знань та вмінь, а й 
мистецьку і технічну освіченість, що створює умови для творчого 
розвитку. 
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Висновки. Підготовка майбутніх учителів технологій до 
педагогічної інноваційної діяльності потребує розробки методів, 
організаційних форм та дидактичних засобів розвитку дослідницьких 
умінь і здібностей, формування інноваційності мислення майбутніх 
учителів технологій у процесі вивчення спеціальних навчальних 
дисциплін, науково-дослідницької роботи та позааудиторної 
навчально-виховної діяльності. Така підготовка майбутніх учителів 
технологій до педагогічної інноваційної діяльності дає можливість 
майбутньому педагогові виконувати функції різних професій у 
системі технологічної, художньо-промислової освіти й естетичного 
виховання, зокрема на посадах учителя трудового навчання, 
керівника гуртка декоративно-ужиткового мистецтва чи студії 
естетичного розвитку, викладача педагогічного коледжу або 
професійно-технічного навчального закладу художньо-промислового 
профілю, дослідника у галузі педагогічної освіти. 

Перспективи подальших пошуків. Фундаментальними у 
професійній підготовці майбутніх учителів технологій вважаємо 
інтегровані знання та комплексні вміння і навички, сформовані на 
основі міждисциплінарних зв’язків гуманітарних, мистецтвознавчих, 
техніко-технологічних, психолого-педагогічних та методичних курсів. 
Рівень підготовки майбутніх учителів технологій до педагогічної 
інноваційної діяльності можливо значно підвищити, якщо в системі 
ступеневої вищої освіти реалізувати педагогічну модель, яка 
ґрунтується на гуманістичних засадах творчого розвитку. 
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Постановка проблеми. Входження України до європейського 
наукового і освітнього простору, тенденції гуманізації вищої 
педагогічної освіти, особистісно-орієнтований, діяльнісний і 
компетентнісний підходи до навчання і виховання зумовлює 
необхідність формування творчого педагога, який має стати для 
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учнів своєрідним транслятором традицій національного мистецтва, 
адаптованих до реалій сучасної організації предметно-просторового 
середовища. З іншого боку, суспільство вимагає здійснення такої 
фахової підготовки кваліфікованих учителів технологій, яка 
уможливлює їх професійну мобільність і конкурентоздатність на 
ринку освітніх послуг, готовність до постійного професійного і 
творчого зростання. Сучасна педагогіка, вирішуючи проблему 
формування вчителя нової формації, звертається до фахової 
компетентності як інтегративної якості особистості, що володіє не 
лише певним обсягом знань. А й вільно застосовує їх у творчій 
професійній педагогічній діяльності. У  цьому зв’язку, декоративно-
ужиткове мистецтво. Інтегроване в систему підготовки майбутніх 
учителів технологій, розглядається нами як один з ефективних 
засобів формування їхньої художньо-естетичної культури і фахової 
компетентності. 

Проблему художньо-естетичного виховання молоді доцільно 
розглядати в межах значення декоративно-ужиткового мистецтва в 
житті людства [1]. 

Реалізація принципу введення у самобутні культурні світи 
вимагає поставити нові завдання в сфері виховання молоді у вищій 
школі. Змінилися установки в художньо-естетичному вихованні. Від 
завдань розуміти мистецтво, вони перетворились на більш складні і 
пов’язані зі здатністю творити прекрасне у навколишній дійсності, 
праці, мистецтві, у повсякденному житті. 

Аналіз останніх досліджень. Оскільки системні дослідження 
педагогічних умов формуванняхудожньо-естетичної культури 
майбутніх учителів технологій розпочалися лише в останнє 
десятиліття, то вказана проблема не знайшла детального 
висвітлення у працях учених – педагогів. Водночас, необхідність 
розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів до реалізації 
завдань художньо-естетичного виховання молоді викликана 
незадовільним станом їх підготовки у вищих навчальних закладах, 
окремі аспекти якої розкриті у теоретичних дослідженнях 
(В. Борисова, Є. Зеленова, Г. Шевченко) [2, 3, 4]. Однак підготовці 
майбутніх учителів технологій до художньо-естетичної діяльності не 
приділялось належної уваги. Це зумовило актуальність теми 
дослідження. 

Метою статті є розкриття специфіки формування художньо-
естетичної культури майбутніх учителів технологій. 

Виклад основного матеріалу. На жаль, у вітчизняній 
педагогічній науці до цього часу були практично відсутні ґрунтовні 
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дослідження такої невідємної складової професійної підготовки 
вчителя технологій як художньо-проектна, тому особливо 
актуальним залишаються наукові пошуки шляхів формування у 
майбутніх учителів технологій фахової компетентності, а відповідно і 
питання, що пов’язані з формуванням компетентності в галузі 
етнодизайну, вивчення психолого-педагогічних чинників розвитку 
творчої особистості вчителя та формуванняхудожньо-естетичної 
культуримайбутніх учителів технологій. 

Під системою художньо-естетичного виховання розуміється 
живий, цілеспрямований, організований і контрольований процес 
розвитку, виховання художньо-естетичної культури особистості, 
побудований на основі реалізації сукупності методологічних 
принципів. Культуротворча функція вищої освіти полягає в тому, що 
сучасна молода людина має набути особистісних якостей, 
відповідних до нових форм життя, її розум має бути креативним, 
творчо-естетичні здібності мають стати правилом, а не винятком, а 
свідомість має стати гнучкою й адаптивною [5]. 

Основним структурним елементом системи художньо-
естетичного виховання є особистість, оскільки мета, завдання, 
специфічні методи формування художньо-естетичної культури 
орієнтовані на естетичний і загальний розвиток особистості, 
збагачення її у педагогічному процесі з урахуванням індивідуальних і 
психологічних особливостей студентів.  

Однією з провідних підсистем художньо-естетичного виховання 
є навчально-виховний процес вищого навчального закладу. 
Дисципліни, що викладаються у вищому навчальному закладі, 
вносять у цю підсистему свій внесок і водночас тісно пов’язані між 
собою як її елементи. Керівну роль у забезпеченні педагогічної 
цілеспрямованості цього процесу відіграє викладач.  

Наступна підсистема – позааудиторна діяльність студентів, 
пов’язана з навчальною діяльністю. Особливе місце належить в ній 
спеціальним курсам, науковим гурткам. Функціонування цієї 
підсистеми передбачає необхідність використання творчого підходу 
до будь-якого виду праці студентів, форм і методів пробудження їх 
інтересу до художньо-технічної творчості. 

Важливою підсистемою є також художньо-естетичні впливи 
засобів масової комунікації (преса, радіо, телебачення, кіно), сім’ї, 
мікросередовища студентів. Контроль з боку вищого навчального 
закладу за діяльністю елементів виявляється у вивченні й аналізі 
впливів, ступеня сформованості у студентів естетичного ідеалу, 
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смаку, критичної оцінки естетичної інформації, художніх інтересів і 
потреб у галузі мистецтв, мотивів спілкування з ними. 

Таким чином, функціонування системи формування художньо-
естетичної культури ефективно здійснюється тоді, коли вона діє не 
ізольовано, а включається у комплекс усієї навчально-виховної 
роботи навчального закладу і здійснюється з допомогою 
цілеспрямованого педагогічного керівництва. 

Когнітивний психолог AbigailHousen з середини 1970 років 
проводила дослідження в результаті якого дійшла висновку про те, 
що заняття різними видами декоративно-ужиткового мистецтва, під 
час яких відвідуються музеї і виготовляються вироби власними 
руками, призводять до змін в естетичній сфері. AbigailHousen 
запропонувала метод аналізу естетичної думки і визначила п’ять 
різних моделей мислення про мистецтво, яке вона описала як 
естетичні етапи. 

Ці естетичні етапи ми використали при конструюванні методики 
викладання курсу «Історія та морфологія народної творчості з 
практикумом». Вони стали складовими процесу ознайомлення 
студентів з творами декоративно-ужиткового мистецтва. 

I етап. Обговорення асоціацій. Використовуючи свої почуття, 
спогади і особисті асоціації, студенти роблять конкретні зауваження 
з приводу творів декоративно-ужиткового мистецтва, з якими вони 
знайомилися під час лекції із використанням мультимедіа. Під час 
розгляду презентацій ми звертали увагу на судження на основі того, 
що відомо й те, що сподобалося. Емоційне забарвлення питань 
студентів і зауважень дозволяло діагностувати ступінь входження 
студентів у твори мистецтва. 

ІІ етап. Інтегральний. На цьому етапі обговорюється технологія 
виготовлення виробів. Техніки виконання і їх особливості. 
Звертається увага на підбір матеріалів і інструментів. На цьому етапі 
студенти зважують на майстерність виконання виробів, особливості 
техніки. 

ІІІ етап. Декодування. На цьому етапі студентам пропонуються 
завдання, під час виконання яких студенти повинні визначити стиль і 
напрям роботи, історичний період. Декодування виробу відбувається 
з використанням джерел з бібліотеки і мережі Інтернет з метою 
отримання фактів і цифр. 

IV етап. Пояснювальний. На цьому етапі формується критичне 
мислення. Кожна нова зустріч з твором мистецтва надає можливості 
для нових порівнянь, розуміння і збагачення досвіду.  
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V етап. На цьому етапі важливе емоційне ставлення до творів 
мистецтва. Емоційне ставлення до творів декоративно-ужиткового 
мистецтва треба виховувати, розвиваючи смак від елементарних 
визначень ставлення «подобається» і «не подобається» до 
оволодіння розгорнутими оцінками.  

На сприйняття і оцінку того чи іншого виробу впливає 
величезна кількість факторів: вік, настрій людини, наявність поруч 
людей (близьких, незнайомих), місце. Оскільки кращим засобом 
виховання емоцій є залучення особистості до багатосторонніх 
стосунків із середовищем, прилучення до активної діяльності, то й 
кращим засобом підготовки до реалізації завдань художньо-
естетичного виховання також слід визнати безпосереднє втягування 
студентів в процес художньої творчості. 

Безпосереднє залучення студентів до вивчення історії та 
морфології народної творчості, опанування різними видами 
декоративно-ужиткового мистецтва покладено в основу формування 
художньо-естетичної культури студентів. Цілісність сприйняття 
дозволяє оцінити зміст предмета (явища) через форму, відчути його 
досконалість (чи недосконалість). Повноцінним сприйняттям можна 
вважати здатність побороти, з одного боку, наївно-реалістичне 
сприйняття, а з другого – однобоко-аналітичний підхід до мистецтва, 
уміння піднятися на синтетичний, творчий рівень діяльності. 

При організації педагогічної роботи зі студентами слід мати на 
увазі, що характер суджень про мистецтво за своєю спрямованістю 
може тяжіти до розумового оцінного судження, джерело якого 
засвоєння звичних оцінок. Засвоєна оцінка може рівнятися виключно 
інтелектуальній, може бути результатом присвоєння отриманої 
естетичної інформації. Така оцінка в якійсь мірі відсторонена від 
індивідуальності студента, не завжди є його внутрішнім потягом. 
Скоріш ця оцінка виробляється як критерій прийнятого громадського 
розуміння естетичних і художніх явищ. Формування цієї оцінки 
відбувається в результаті отримуваних об’єктивних пізнань в галузі 
мистецтва і дійсності, інтелектуального розвитку пропонованих 
стандартів художньої критики. Таке розуміння специфіки художнього 
судження студентів буде враховуватися при розробці методики 
формування з метою найбільш адекватного виявлення специфіки їх 
смакових переваг. 

Педагогічний аналіз проблеми формування художньо-
естетичної культури студентів актуалізує питання про погоджування 
індивідуальних смакових переваг з загальноприйнятими 
судженнями. Студенти заперечують необхідність враховувати 
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нормативний характер естетичних оцінок і суджень, значення 
художньої критики в процесі спілкування з декоративно-ужитковим 
мистецтвом. 

Так, справжня свобода вибору індивідуальної траєкторії 
навчання полягає в праві й можливості переваги тієї чи іншої техніки 
або видів декоративно-ужиткового мистецтва, але з достатньо 
повним, правильним розумінням всіх інших. Тому в якості одного з 
методологічних положень підготовки майбутніх учителів до 
реалізації завдань художньо-естетичного виховання молоді ми 
обираємо визнання того, що вибирати можна лише тоді, коли 
передбачається, що ти розумієшся в пропонованих зразках. Таким 
чином, однією з умов формування художньо-естетичної культури 
студентів виступає засвоєння певних нормативних уявлень про 
твори декоративно-ужиткового мистецтва, прийнятих даним 
суспільством на даному етапі його розвитку, цілеспрямована робота 
з розширення їх естетичної ерудиції. 

На нашу думку, саме такий накопичений досвід і можна 
розглядати як схильність до художньо-естетичної діяльності. За 
такої умови починає працювати механізм ціннісно-змістової 
рефлексії, тобто співвідношення суб’єктивно оцінених нормативних 
переваг з соціально значимими стандартами цінності виробів 
декоративно-ужиткового мистецтва. У процесі підготовки майбутніх 
учителів до реалізації завдань художньо-естетичного виховання 
молоді слід уникати суворих, фіксованих схем типу «приймається» -
«відкидається», «сподобається» – «не сподобається». З точки зору 
педагогічних умов ми ведемо мову про міру переваги, міру впливу на 
нього того чи іншого виду декоративно-ужиткового мистецтва. 

У студентів формується відносно стійка для даного віку 
внутрішня потреба в певних художньо-естетичних переживаннях, 
власна творча установка, позиція. У проведеному нами аналізі 
суджень студентів підтверджується теоретична теза, що відносна 
самостійність смаку й ідеалу доводиться тим, що смак може 
впливати на ідеал так само, як ідеал на смак.  

Висновки. Таким чином, у процесі підготовки майбутніх 
учителів до реалізації завдань художньо-естетичного виховання 
молоді значну роль відіграють: індивідуальні особливості студентів, 
уміння осмислювати й усвідомлювати свій і чужий досвід; рівень 
репродуктивного і творчого уявлення і фантазії; соціокультурні 
традиції, культурне оточення у найширшому розумінні цього слова. 
Ці передумови створюють уяву про складнощі у визначенні рівня 
сформованості оцінних критеріїв і смакових переваг студентів, тому 
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що навіть при будь-якому зрізі ніколи не може бути єдиного 
результату, так як кожна особистість розвивається різними, 
індивідуальним тільки для неї, темпами. 

Нами розроблено програму «Історія та морфологія народної 
творчості з практикумом» для напрямку підготовки 6.010103 
«Технологічна освіта», спеціалізації «Технічна творчість». Метою 
курсу є подальший розвиток інтересу студентів до проблем народної 
творчості, зокрема ознайомлення студентів із загальними історією 
виникнення, становленням, історичними тенденціями розвитку, 
сучасним станом та класифікаціями видів народної творчості, 
традиціями, художньо-стильовими особливостями та технологіями 
виконання виробів народної творчості. Завдання курсу – набуття 
майбутніми педагогами знань щодо історичного розвитку і 
класифікацій видів народної творчості, практичних умінь виконання 
виробів зі сфери народної творчості з пластичних матеріалів, шкіри, 
текстильних матеріалів, зі скла, паперу, металу, деревини. Предмет 
навчальної дисципліни – історія та морфологія декоративно-
прикладного мистецтва. Курс передбачає лекції, семінарські 
заняття, лабораторно-практичні роботи, які виконуються студентами 
в навчальних аудиторіях і вдома, самостійну індивідуальну роботу, а 
також виконання творчого проекту. 

Під час виконання лабораторно-практичних робіт в навчальних 
майстернях студенти розширюють знання про особливості побудови 
композиції виробів, види і способи художньої обробки матеріалів, 
освоюють виконання різних елементів виробів народної творчості та 
закріплюють теоретичні знання, отримані протягом лекційного курсу. 

Перспективи подальших пошуків. Аналіз літературних 
джерел та власного досвіду, вивчення стану і тенденцій розвитку 
освітньої галузі «Технологія», зумовлюють необхідність створення 
цілісної системи формування творчої особистості з високим рівнем 
художньо-естетичної культури, якій притаманний відповідний рівень 
фахової компетентності. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОХОДА В МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье рассматриваются вопросы применения технологического 
похода к методической подготовке будущих учителей технологий, 
рассматриваются различные подходы к определению понятия 
«педагогическая технология», сущностные характеристики педагогической 
технологии как образовательного явления. 
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Постановка проблеми. Зміни у вимогах до організації сучасного 
навчального процесу, які мають місце у загальноосвітній школі і 
пов'язані із упровадженням різноманітних технологій навчання 
визначають необхідність застосування технологічного підходу до 
методичної підготовки майбутніх учителів технологій (трудового 
навчання). 

Аналіз останніх досліджень. У сучасній педагогічній науці різні 
аспекти використання педагогічних технологій досліджували науковці 
М. Бершадский, В. Гузеев, В. Беспалько, М. Кларін, С. Кульневич, 
Е. Полат, М. Бухаркина, М. Моісеєва, А. Петров; О. Пехота, 
Г Селевко, C. Сисоєва, М. Чошанов. Зокрема, вивчення сутності, 
визначення і структури педагогічної технології розглядається у 
наукових працях В. Беспалька, В. Боголюбова, В. Монахова, 
Н. Тализіної.; застосування педагогічних технологій у підготовці 
вчителів трудового навчання присвячені праці  О. Коберника, 
М. Корця, Є. Кулика, А. Скоренок, В. Стешенка та ін.; використання 
інноваційних педагогічних технологій у трудовому навчання 
присвячені праці Р. Гуревича, О. Коберника, В. Сидоренка, 
Н. Тверезовської, Г. Терещука, І. Шостак та ін. 

Мета статті: аналіз різних підходів до сутності поняття 
«педагогічна технологія», визначення теоретичних аспектів 
використання технологічного підходу у професійно-методичній 
підготовці майбутнього вчителя технологій. 

Виклад основного матеріалу. Поняття "технологія" виникло у 
зв'язку з технічним прогресом і в перекладі з грецької techne –  
мистецтво, ремесло, logos – вчення, і означає сукупність знань про 
способи і засоби обробки матеріалів. 
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Поняття "педагогічна технологія" одержало в останні роки 
понад 300 формулювань в залежності від того, як автори уявляють 
структуру і складові, освітнього технологічного процесу. 

Тому у визначенні поняття "педагогічна технологія" панує 
повний різнобій. За характеристикою японського вченого-педагога 
Т. Сакамото, педагогічна технологія – це впровадження в педагогіку 
системного способу мислення, який можна по-іншому назвати 
"систематизацією освіти", або "систематизацією класного навчання". 
На думку американських вчених педагогічна технологія – це "не 
просто дослідження в сфері використання технічних засобів 
навчання, або комп'ютерів, це дослідження з метою виявлення 
принципів і розробки прийомів оптимізації освітнього процесу 
шляхом аналізу факторів, які підвищують освітню ефективність 
шляхом конструювання і застосування прийомів і матеріалів, а 
також за допомогою оцінки використання методів". Гостро стоїть 
проблема уніфікації технології навчання. В разі розробки 
уніфікованої технології і впровадження її в навчальний процес 
повстає проблема функцій учителя: або його роль замінить 
навчаючий пристрій, або його роль буде консультативно-
організаційною. 

Ще у ХVII ст. Ян-Амос Коменський заклав основи технологізації 
освіти. У своїх працях видатний педагог виокремлював педагогічні 
уміння, що є характерними для сучасних освітніх технологій: уміння 
правильно визначати мету; уміння обирати відповідні засоби 
досягнення її; уміння формувати правила користування цими 
засобами. На сучасному етапі розвитку педагогічної думки 
педагогічну технологію розуміють як нові підходи до аналізу та 
організації навчального процесу, що передбачають пошуки відповідей 
на дві групи питань: перша – пов'язана з його організацією, друга – з 
застосуванням найбільш ефективних засобів у навчальному процесі. 

Сучасний погляд на проблему педагогічних технологій 
пов'язаний передусім із розвитком педагогічної іноватики. У зв’язку із 
цим І. Богданова вказує на необхідність розгляду специфічного 
напряму, орієнтованого на дослідження технологічних процесів в 
системі освіти взагалі та в системі педагогічної освіти зокрема. 
Такий напрям отримав назву «техноматика». [2] 

Техноматика досліджує технологічні потреби сучасної освіти та 
розробляє сучасні методи і засоби ефективного задоволення цих 
потреб. Цей напрям педагогічних досліджень передусім пов'язаний 
як із технологіями нововведень в освітній простір, так із конкретними 
технологіями, які виконуть основні функції: удосконалюючи 
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(модернізуючи, модифікуючи, таку, що раціоналізує традиційний 
педагогічний процес); трансформуючу (таку, що радикально змінює 
традиційний процес); комплексну (комбінаторну, таку, яка поєднує 
елементи як удосконаленого, так і трансформованого педагогічного 
процесу).Таким чином, техноматика вивчає удосконалення, 
трансформацію і комплексне оновлення традиційного педагогічного 
процесу за допомогою технологічних нововведень. 

Технологічні нововведення реалізуються  в процесах, що 
визначаються як сукупність послідовних дій, спрямованих на 
конкретний педагогічний результат. А як відомо таки процеси 
отримали назву технологічних. Однією із категорій техноматики є 
«педагогічна технологія» яка асоціюється із технологією в освіті. 

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки досить гостро 
стоїть проблема визначення поняття «педагогічна технологія». 
Досліджуючи різні підходи до визначення поняття «педагогічна 
технологія», Г. Селевко, розглядає різні підходи науковців, щодо 
вирішення цієї проблеми [9]. Зокрема, науковець наводить наступні 
підходи дослідників до визначення цього поняття. 

Педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних 
настанов, що визначають спеціальний набір та компоновку форм, 
методів, способів, прийомів навчання, виховуючи засобів; вона є 
організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу 
(Б. Ліхачов). Педагогічна технологія – це змістовна техніка 
реалізації навчального процесу (В. Беспалько). Педагогічна 
технологія – це опис процесу досягнення результатів навчання, що 
планується досягти. (І. Волков). Педагогічна технологія означає 
системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, 
інструментальних і методологічних засобів, які використовуються для 
досягнення педагогічних цілей. (М. Кларін). Технологія – це 
мистецтво, майстерність, уміння, сукупність методів обробки, зміни 
стану (В. Шепель). Педагогічна технологія (технологія навчання) – 
це складова процесуальна частина дидактичної системи (М.  
Чошанов). Педагогічна технологія – це продумана в усіх деталях 
модель спільної педагогічної діяльності із проектування, організації й 
реалізації навчального процесу з безумовним забезпеченням 
комфортних умов для учнів і вчителя (В. Монахов). Педагогічна 
технологія –  це системний метод створення, застосування та 
визначення всього процесу викладання й засвоєння знань з 
врахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить 
своєю задачею оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО) [9, с. 13]. 
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О. Сухойваненко досліджуючи проблему використання 
технологічного підходу у підготовці вчителів трудового навчання 
зазначає, що « …під педагогічною технологією можна розуміти процес 
взаємодії викладача і студентів, який гарантує досягнення поставленої 
мети за певний проміж уток часу і який дозволяє впровадити в 
педагогіку системний спосіб мислення (тобто систематизацію 
навчання) [11, с. 2]. 

Аналіз наведених підходів до визначення поняття «педагогічна 
технологія» свідчить про те, що серед дослідників означеної проблеми 
не існує загального підходу до її розв’язання. 

Досліджуючи сутнісні характеристики педагогічних технологій 
М. Чошанов, на основі аналізу наукових праць В. Безпалька, Б. Блума, 
М. Кларіна, І. Марева, виявив наступні їх істотні ознаки: діагностичне 
цілепокладання і результативність, що в сукупності гарантують 
досягнення навчальної мети, забезпечують економічність, 
створюють за рахунок прискорення процесу навчання резерв часу; 
алгоритмізованість і проектованість, цілісність і керованість, тобто 
можливість відтворення технології або її окремих елементів, 
незалежно від майстерності педагога; коригованість, яка передбачає 
постійний зворотний зв'язок; застосування різноманітних засобів 
наочності [12]. 

У свою чергу В. Монахов у своїх дослідженнях проблеми 
педагогічних технологій, запропонував модель навчального процесу, 
як сукупності певних параметрів, які мають бути розташовані у певній 
послідовності [7]: цілепокладання – надає інформацію про мету і 
спрямованість навчально-виховного процесу у вигляді системи 
мікроцілей; діагностика – дає інформацію про факти досягнення 
мікроцілі або про факт її недосягнення; дозування – формує змістовну 
та якісну інформацію про об’єм, характер, особливості самостійної 
діяльності учнів, яка необхідна і достатня для гарантованої успішності 
проходження діагностики; логічна структура – вміщує інформацію про 
перехід задумок вчителя в логічну наочну модель навчального 
процесу, є основою для формування робочого поля; корекція – надає 
інформацію про педагогічний брак і зміст методичних шляхів корекції: 
структурно цей компонент складається з трьох частин (можливі 
утруднення при засвоєнні навчального матеріалу; типові помилки, які 
педагог систематизує і виносить на обговорення студентів; пропозиції 
та рекомендації педагогічного і методичного характеру, які виводять 
студента на належний рівень навчання). 

Слід зазначити, що сучасний етап розвитку педагогічної науки 
характеризується тим, що не існує єдиного визначень понять 
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«технологія навчання» і «педагогічна технологія». Залежно від того, як 
науковці уявляють структуру і складові навчального процесу, в понятті 
«технологія» вони відокремлюють такі стрижневі поняття: спосіб 
організації навчального процесу (М. Кларін, І. Лернер); діяльність 
(Н. Абашкіна, Е. Бережна, В. Дорошенко); системний метод 
(С. Гончаренко, В. Євдокимов, І. Прокопенко); конструювання 
навчального процесу (І. Богданов, В. Воронов, О. Гохберг); 
педагогічна (дидактична) система (О. Савченко). 

Аналіз складових елементів, що входять до поняття 
«технологія навчання», дозволив встановити, що: в основу кожної 
технології покладається певна ідея, що пов'язана з метою і 
результатом діяльності, які передбачається досягти при навчанні 
школярів за даною технологією навчання; це системний об'єкт і він не 
може бути ізольованим від інших елементів системи, до складу якої 
входить; мета, що реалізується за допомогою даної технології 
навчання, визначає сукупність методів і прийомів організації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів; реалізація конкретної 
технології вимагає розуміння учителем необхідності додержання ним  
певної послідовності дій, що передбачені планом, під час її 
застосування; застосування конкретної технології вимагає від учителя 
володіння елементами педагогічної техніки, характерними для неї. 

Важливим з точки зору правильного вживання і застосування 
понять «технологія навчання» і «педагогічна технологія» є 
визначення зв'язку між цими категоріями. Аналіз наукових 
досліджень дав змогу визначити, що ці поняття науковцями 
розглядаються з різних позицій. «Педагогічна технологія» 
визначається як широке родове поняття, яке включає в себе 
технології організації і здійснення навчально-виховного процесу і 
вміщує методи, засоби і форми роботи, педагогічну майстерність усіх 
учасників виховного процесу, набір обов'язкових видів діяльності, що 
виконує кожен учень, його матеріально-технічне і правове 
забезпечення, просторово-часові чинники. «Технологія навчання» і 
«педагогічна технологія» ототожнюються. «Педагогічна технологія» 
розглядається як обґрунтований вибір характеру операційного 
впливу під час взаємоспілкування вчителя з дітьми, з метою 
максимального розвитку особистості як суб'єкта, або як сума науково 
обґрунтованих прийомів впливу на людину або групу людей, які 
визначаються освітніми, розвивальними і виховними цілями, 
існуючими обставинами, специфікою ситуативних умов. 
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Слід зазначити, що усі ці підходи поєднує орієнтація на 
підвищення результативності навчального процесу, що гарантує 
досягнення запланованих результатів навчання. 

Цікавими є ідеї В. Монахова з  проблеми визначення 
методологічних основ технологізації навчання і виявлення найбільш 
загальних вимог до розробки і впровадження педагогічних технологій у 
навчальний процес. Розглядаючи сутність технологій навчання як 
педагогічної категорії, вчений зазначає, що стійкість показників 
навчального процесу слід розглядати як характеристичну якість 
технології. На його думку, під педагогічною технологією слід розуміти 
певну «технологічну оболонку», у якій комфортно учню й вчителю. 
Основні характеристики «технологічної оболонки» повинні бути, 
передусім стійкими, вони не можуть залежати від суб'єктивності 
автора й виконавців проекту. До їх складу науковець відносить: 
методологію технологічного цілепокладания, бо ціль – основа 
функціонування будь-якої технології й основа керування навчальним 
процесом; ведучими елементами в проекті – є не стільки педагогічні 
впливи вчителя, скільки структура й зміст навчально-пізнавальної 
діяльності суб'єктів навчання; особливості перекладу задуму вчителя 
на мову проектування навчально-виховного процесу. 

На думку В. Монахова, використання педагогічної технології 
потребує певного концептуального підходу до навчання, тому для 
порівняння різних технологій необхідно розробити методологічний 
підхід до їхнього проектування й експертизи, який би мав 
універсальний характер. Методологія проектування педагогічної 
технології має спиратися на певні принципи и правилах, враховуючи 
логіку розгортання навчального процесу. Проектування й створення 
педагогічної технології повинні відповідати вимогам системи 
дидактичних аксіом, у складі яких науковець виділяє три групи аксіом. 
Перша – це аксіоми включення педагогічної технології в єдиний 
освітній простір країни. Друга група – це аксіоми моделювання 
навчального процесу. Третя – це аксіоми нормалізації навчального 
процесу [6]. 

На думку Г. Селевко [8]. поняття педагогічної технології 
предметного і локального рівнів майже повністю перекривається 
поняттям методик навчання; різниця між ними полягає лише в 
розстановці акцентів. У технологіях більше представлена 
процесуальна, кількісна та розрахункова компоненти, у методиках – 
цільова, змістовна, якісна і варіативно-орієнтировочна сторони. 
Технологія відрізняється від методик своєю відтворюваністю, 
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стійкістю результатів, відсутністю багатьох «якщо» (якщо 
талановитий учитель, якщо здатні діти, гарні батьки та інш.). 

Проблемі реалізації технологічного підходу до навчання 
приділяється значна увага науковців. Результатом їх діяльності в 
цьому напрямі є: визначення технологій та класифікація відомих 
технологій навчання і виховання за різними ознаками; розкриття 
особливостей кожної групи технологій; визначення переваг 
застосування у практиці навчання одних технологій перед іншими; 
уведення рівнів застосування педагогічних технологій 
загальнодидактичного, суто методичного (предметного) і локального [8]. 

С. Сисоєва узагальнюючи результати досліджень з даного 
напряму, вказує, що «кожна педагогічна технологія відображає певний 
концептуальний підхід в освіті, принципи і методи його реалізації у 
навчально-виховній взаємодії вчителя і учня»[10]. У структурі 
педагогічної технології вчена виділяє наступні компоненти: 
концептуальний, який відображає «ідеологію» проектування і 
впровадження педагогічної технології; змістово-процесуальний, який 
відображає мету (загальну і конкретні цілі); зміст навчального 
матеріалу, методи і форми навчання, виховання і розвитку учнів; 
методи і форми педагогічної діяльності вчителя; діяльність учителя з 
управління навчально-виховним процесом;  професійний компонент, 
який відображає залежність успішності функціонування і відтворення 
спроектованої педагогічної технології від рівня педагогічної 
майстерності вчителя. 

При цьому С. Сисоєва зазначає, що змістово-процесуальний 
компонент за своєю суттю відображає ті методики навчання і 
виховання, які використовуються в межах педагогічної технології [10]. 

Російські науковці М. Бершадський і В. Гузеєв [1], досліджуючи 
дидактичні і психологічні основи освітніх технологій вказують на те, що 
формально між методичним і технологічним підходами до 
навчального процесу немає суперечностей, оскільки поняття 
«методика навчання» ширше за поняття «освітня технологія». 
Традиційно вважається, що предметом методики є методична 
система, що включає цілі навчання, його зміст, форми, методи, 
засоби і прийоми організації навчального процесу, тобто методика 
прагне відповісти на три основних питання: «Навіщо, чому і як 
навчати?». Технолог же починає діяти тоді, коли цілі вже визначені, і 
треба розробляти конкретні шляхи їх досягнення, тому технологія 
відповідає переважно на третє питання «Як навчити». 

Означений підхід до визначення співвідношення між 
«методикою» і «технологією» дає можливість зрозуміти одну з 
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основних особливостей технологічності – здатність до відтворення, 
повторення і перенесення в інші галузі знань, а також усвідомити 
необхідність уведення спеціальних елементів педагогічної техніки, 
характерних для конкретних технологій навчання (розвивальної, 
інтерактивної, технології розвитку критичного мислення та ін.). 

Як свідчать дослідження  досвіду вчителів технологій (трудового 
навчання) з планування і організації навчального процесу, більшість із 
недоліків їх діяльності мають технологічний характер і свідчать про 
недостатній рівень підготовки вчителів саме з цього аспекту їх роботи. 
З огляду на це зазначимо, що ознайомлення майбутніх вчителів з 
елементами педагогічної техніки та навчання їх сучасним освітнім 
технологіям повинні увійти до змісту методичної підготовки вчителів. 
Ми погоджуємося з підходом О. Іваницького [4], який досліджуючи 
проблему на рівні методики навчання фізики запропонував підійти до 
її аналізу з позицій системного, контекстного та праксеологічного 
підходів і на їх підставі визначив, що у підготовці вчителів до 
застосування технологічного підходу у педагогічної діяльності можна 
виділити інваріантний і варіативний компоненти. У цілому 
погоджуючись із думкою науковця щодо доцільності віокремлення цих 
складових, ми підтримуємо позицію В. Шарко, яка зазначає що 
«зміст складу інваріантного компоненту повинен визначатися дещо з 
інших позицій: психологічної, згідно з якою структура діяльностей, до 
яких залучаються учні в навчально-пізнавальному процесі, 
організованому за будь-якою технологією, повинна включати: ціле-
мотиваційний, виконавчий і контрольно-рефлексивний етапи, а до 
складу діяльності вчителя на уроці повинні входити: організація, 
актуалізація опорних знань і життєвого досвіду учнів, активізація, 
стимуляція, мотивація, моніторинг, управління і фасилітація» [13, с. 111]. 

Досліджуючи проблему організації навчання студентів у вищих 
навчальних закладах, орієнтованого на формування технологічного 
компонента їх майбутньої діяльності, О. Іваницький обґрунтовує 
необхідність уведення акмеологічних технологій підготовки 
майбутнього вчителя, розуміючи при цьому «системний спосіб 
навчання майбутніх спеціалістів проектуванню, створенню і частковій 
апробації елементів методичної системи роботи вчителя» [4, с.156]. 

Вибір системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи 
вчителя з учнем завжди пов'язаний із вибором освітньої технології. 
Сьогодні у педагогічній теорії і практиці існують дві цілком різні 
стратегії, в межах яких функціонують відповідні системи освіти – 
стратегія розвитку та стратегія формування. В. Монахова [6] 
дотримується позиції у відповідності з якою, стратегія розвитку 
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передбачає розвиток особистісного потенціалу учня, його само 
актуалізацію, а стратегія формування – це педагогічне втручання 
ззовні у внутрішній світ учня, нав'язування дитині вироблених 
суспільством способів діяльності, оцінок. 

Висновки. Таким чином, ядром педагогічної технології є 
проблема побудови оптимального навчально-виховного процесу. А це 
у свою чергу передбачає вибір оптимального варіанту сполучення 
його найважливіших компонентів – цілей, змісту, методів і 
організаційних форм навчання. 

Перспективи подальших пошуків. Ми погоджуємося із 
В. Загвязинським, який зазначає, що технологічний підхід, дозволяє 
відпрацьовувати алгоритми і схеми навчаючої і навчальної діяльності, 
які гарантують досягнення запланованого результату [3], а, отже, 
майбутні вчителі технології (трудового навчання), як будь-які інші 
вчителі повинні набувати досвід з його застосування. 
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“ОСНОВИ ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ” 

У статті розглянуті питання раціональної організації процесу 
управління сучасним домашнім господарством на базі теоретичних основ 
менеджменту. Автором проаналізовані сучасні системи впорядкування 
повсякденних справ у домашньому господарстві і підкреслена необхідність 
вивчення аналогічних систем для вчителя технологій за спеціалізацією 
“Основи домашнього господарювання”. 
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ЭЛЕМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА В 

ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
“ОСНОВЫ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ” 

Статья раскрывает вопросы рациональной организации процесса 
ведения современного домашнего хозяйства с учетом базовых 
теоретических основ и практических рекомендаций в области менеджмента. 
Автором проанализирован существующий опыт упорядочения ежедневных 
рутинных дел в домашнем хозяйстве и подчеркнута необходимость изучения 
существующих систем ведения домохозяйства учителем технологий по 
специализации “Основы домашнего хозяйствования”. 
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KEY ELEMENTS OF HOUSHOLD MANAGMENT  

IN UNIVERSITY COURSE FOR TEACHERS OF TECHNOLOGIES 
WITH THE SPECIALIZATION “THE BASICS OF HOUSEHOLD” 

This article represents the results of the research on question about the 
rationality of the household management according to modern theoretical and 
practical approaches. The author analysed contemporary experience of organizing 
the household and stressed on the necessity to study actual systems of household 
management by the teachers of technologies with the specialization “The Basics of 
Household”. 

Keywords: household, management, the systems of household management. 
Постановка проблеми. Домашнє господарство – це одне із 

найдавніших утворень на землі. Воно займає важливе місце в 
людському суспільстві, бо нерозривно зв’язане з поняттям 
стабільності в державі [1]. Сучасне домашнє господарство є 
багатопрофільним, складним “організмом” [2]. На нашу думку, вкрай 
необхідно вчителю технологій за спеціалізацією “Основи 
домашнього господарювання” володіти елементами менеджменту 
домашнього господарства. 

Перш за все, варто розуміти, що кожна людина має домашній 
простір, у рамках якого вона виконує всі необхідні господарські 
функції. Проте не кожна людина знає як ефективно управляти 
домашнім господарством, щоб задовольняти власні та сімейні 
потреби, вивільнити час та заощадити кошти.  

Аналіз останніх досліджень. Багато науковців зі сфери 
економіки та соціології присвячують свої праці дослідженню різних 
аспектів домашнього господарства. Так зокрема, представниками 
концепції нової економіки домашнього господарства (Г. Беккер, Т. 
Шульц, Дж. Міннерс, К. Ланкастер, Р. Евенсон, Дж. Колдуелл, Й. 
Бен-Порат) ще в 60-х роках ХХ століття були здійснені спроби за 
допомогою економічного аналізу пояснити низку аспектів людської 
поведінки та взаємодії, включно з явищами неекономічного 
характеру, серед яких: створення родини, народження та виховання 
дітей тощо. Представники російської школи економіки організаційно-
виробничого спрямування (А. Чаянов, А. Челінцев, Н. Макаров) 
досліджували закономірності розвитку та особливості 
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функціонування селянських домогосподарств. У наш час актуальним 
для науковців є вивчення проблем домашнього господарства та його 
ролі в різних аспектах соціально-економічних відносин суспільства 
(Н. Рімашевська, В. Жеребін, С. Дятлов, В. Бобров тощо).  

Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття. Соціологи та економісти 
характеризують домашнє господарство як неформальний соціально-
економічний інститут [1]. Обсяг, характер, засоби виробництва, його 
структура багато в чому залежать від грошового бюджету та 
бюджету часу, що вважається науковцями основними обмеженнями 
процесу ведення та організації домашнього господарства. Проте 
проблемам раціональної організації праці та управління в умовах 
обмеженого часу і коштів належна увага науковцями не приділялась. 

Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати основні 
теоретичні підходи у галузі менеджменту щодо організації 
домашнього господарства у сучасному соціумі. Більш того, варто 
дослідити можливість впровадити елементи організації та алгоритми 
дій в управлінні домашнім господарством у навчальний процес 
підготовки вчителя технологій за спеціалізацією “Основи 
домашнього господарювання”. 

Виклад основного матеріалу. Домашнє господарство нині 
розглядається економістами та соціологами як соціально-економічна 
одиниця, яку прагнуть вдосконалити з огляду на два основні 
обмеження: грошовий бюджет та брак часу [1]. До того ж науковці 
вважають, що доходи родини можуть бути збільшені за рахунок 
скорочення праці в домашньому господарстві чи вільного часу 
дорослих господарів на користь зайнятості на ринку праці. Отже, 
обмеження залишається одне – дефіцит часу.  

Господарська поведінка людини, в тому числі і в домашньому 
господарстві, базована на чотирьох основних підґрунтях [3, с.15]: 
1. Людина незалежна, вона самостійно приймає рішення, 
враховуючи переваги та недоліки ситуації. 2. Людина егоїстична, бо 
піклується про свій власний інтерес і прагне до максимізації зиску. 
3. Людина раціональна, бо послідовно прагне до поставленої мети. 
Вона розраховує способи її досягнення та порівнює втрати того або 
іншого вибору. 4. Людина інформована, бо не тільки добре знає 
власні потреби, але й має достатньо інформації про способи їх 
задовольнити. 

Як стверджують економісти, цей набір характеристик лежить в 
основі загальної моделі, що має назву homo economicus 
(“економічна людина”). На цій моделі, з певними відхиленнями, 
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побудовані практично всі основні економічні теорії. Для таких 
суб’єктів будь-які політичні, соціальні та культурні фактори – лише 
зовнішні рамки та фіксовані межі, які не дозволяють реалізовувати 
власну вигоду за рахунок інших людей занадто відкритими та 
грубими способами. 

Сучасне домашнє господарство – це складний “організм”, в 
якому взаємно переплітаються трудові, матеріальні, фінансові та 
інформаційні ресурси [2]. Ці ресурси об’єднуються сучасними 
інженерно-технічними, соціально-побутовими, громадськими та 
іншими інституційними зв’язками. Управління таким складним 
«організмом» являє собою складну комплексну систему, яка 
потребує детального вивчення. Адже зростання складності побудови 
домашнього господарства в сучасному соціумі змінює уявлення про 
нього як про об’єкт управління. А це, в свою чергу, змінює принципи, 
які покладені в процес управління сучасним домашнім 
господарством. 

Модернізація, що пронизує домашнє господарство, нині 
пов’язана із такими моментами, як: розвиток раціоналістичної науки 
та планування, зростання рівня освіти, швидкий економічний 
розвиток виробничих потужностей у домашньому господарстві та 
зростання продуктивності, індивідуалізація та раціоналізація 
поведінки з відповідними зсувами у національній культурі, що має 
назву “європоцентричність”. 

Менеджмент на сьогоднішній день є важливим компонентом 
активної людської діяльності. Відомо, що більшістю вчених 
менеджмент розглядається як управління соціально-економічними 
системами [4–7]. Управління – це функція високоорганізованих 
систем, що забезпечує їхню структурну цілісність, підтримання 
заданого режиму діяльності, реалізацію програми досягнення [8, с. 
657]. Управління – це процес планування, організації, мотивації та 
контролю, який є необхідним для того, щоб сформулювати та 
досягти цілі організації (як групи людей, так і комплексу певних 
заходів та дій) [9]. Характерною рисою менеджменту є те, що він 
пов’язаний із організацією роботи людини. Будь-яка організація існує 
в часі та у вигляді цільової структури і процесів. 

Менеджмент може реалізуватися тільки при наявності людей, 
які відповідальні за управління будь-якими соціально-економічними 
системами, в тому числі – і домашнім господарством. Відіграє роль 
психологічна готовність людини (в нашому випадку – домашнього 
господаря/господарки) вирішити що, як, коли та ким має бути 
виконане, скласти план дій, підготувати та забезпечити виконання 
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плану за допомогою стимулів, при яких виникає бажання працювати 
так, щоб сприяти досягненню цілей організації та здійснювати 
контроль, тобто вміти порівнювати фактичні результати із 
запланованими [10; 11]. 

Для ефективного ведення домашнього господарства важливо 
використовувати схеми та алгоритми дій, що використовують 
менеджери та лідери ефективних соціальних інститутів [3]: 

1. Необхідно визначити яким повинне бути домашнє 
господарство. Всі члени родини повинні винести всі альтернативи на 
відкрите обговорення, зважено обміркувати їх і забезпечити баланс 
між конфліктними визначеннями домашнього господарства, яке вже 
існує, та того, яким воно повинне бути. Отже, слід виділити чіткі цілі 
та завдання, спираючись на визначені функції. У межах пріоритетів 
слід скласти план “ідеального” домашнього господарства, обрати 
об’єкти і встановити стандарти досягнень та ефективності. Тобто 
для початку слід визначити мінімально допустимі результати, чітко 
визначити кінцеві строки, працювати над досягненням намічених 
цілей та визначити відповідальних за результати. 

2. Необхідно визначитись із мірами для оцінки ефективності 
роботи. Міри потрібні для того, щоб провести співвідношення між 
результатом та втраченими зусиллями, тобто впровадити 
самоконтроль на основі результатів. 

3. Необхідна також організаційна перевірка завдань  з тими 
результатами, що отримали, для того, щоб виявити ті завдання, в 
яких відпала необхідність, бо вони втратили свою актуальність, або 
ж стали недосяжними. Необхідно виявити незадовільну роботу і 
види діяльності, які застаріли або стали непродуктивними. Слід 
випрацювати механізм для відсікання таких видів діяльності, щоб не 
витрачати кошти та зусилля на ті частини домашнього господарства, 
які не дають позитивних результатів. 

Управління домашнім господарством полягає у визначенні 
стратегій організації всього того, що відбувається на домашній 
території. Завданням стратегії є ефективне використання наявних 
ресурсів для досягнення основної мети – комфорту та порядку в 
домашньому господарстві. 

Для ефективної діяльності домашнього господарства 
необхідна система. Її базові принципи не надто відрізняються від 
основ діяльності бізнес-підприємств [12]. Проте ефективність в 
домашньому господарстві має зовсім інше значення у порівнянні із 
ефективністю на виробництві. Для того, щоб налагодити роботу в 
домашньому господарстві необхідно, перш за все, встановити чіткі 
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цілі та завдання. Потім слід визначити пріоритети, згідно з якими 
будуть розподілятись ресурси. Окрім цього, існує необхідність у 
чітких критеріях оцінки отриманих результатів та їх систематичному 
моніторинг. Також потрібна цілеспрямована відмова від усього 
застарілого. 

У процесі вивчення організаційних питань ведення домашнього 
господарства студенти повинні зрозуміти, що головним є не знання 
того, як зробити дім затишним, як правильно виконувати різноманітні 
рутинні побутові роботи, щоденні обов’язки тощо, але знання про те, 
як досягти комфорту не жертвуючи іншими власними інтересами – 
цікавим дозвіллям, спілкуванням, кар’єрою. 

На сьогодні найбільш відомими алгоритмами впорядкування 
домашнього господарства та побутових справ, що сприяють 
досягненню комфорту без шкоди для особистих інтересів, є: система 
“Flylady” для професійних домогосподарок [13]; система “Messies 
Anonymous” [14]; система “Simple living” [15]; система “Professional 
Organizers” [16]; система японського порядку 5S [17]. 

У процесі ознайомлення із зазначеними системами студенти 
повинні усвідомити, що кожна із цих систем має особливості, але всі 
вони дають можливість самоорганізуватися та організувати побут 
таким чином, щоб при найменших зусиллях досягати найкращих 
результатів. Головне в цих системах – робота із удосконалення 
себе. 

Аналізуючи систему “Flylady” для професійних домогосподарок, 
студенти повинні зрозуміти, що Марла Сіллі (Marla Cilley), яка в 1999 
р. створила цю систему, намагається зробити процес ведення 
домашнього господарства більш осмисленим, надати йому 
характеру професії [13]. Сутність цієї системи пов’язана із 
визначенням таких понять, як: “територіальна зона”, “рутина”, 
“мотлох”, робота за таймером (не більше 15 хвилин щодня). У такої 
господарки є: сімейний календар-розклад, де відмічені справи поза 
межами дому, та контрольний журнал, в якому складається розклад 
справ та план меню на тиждень. Основними символами цієї системи 
є завжди охайна господиня в гарних туфельках та блискуча 
раковина на кухні. Ідея цих символів проста: по-перше, мати на кухні 
оазис ідеальної чистоти, і по-друге, мати щохвилини привабливий 
вигляд, тобто такий, аби можна було зустріти незваних гостей у 
будь-який час чи, при потребі, вийти на вулицю. Проте, раковина та 
туфлі – це лише зовнішній бік системи. Головне – це сукупність усіх 
елементів: позбавлення від зайвого мотлоху, прибирання за 
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таймером, контрольний журнал, сімейний календар, планування 
меню та стандартні справи для кожного дня тижня. 

Розповідаючи студентам про систему “Messies Anonymous”, 
автором якої є Сандра Фелтон (Sandra Felton), слід зауважити, що 
спрямована ця система на вироблення сталої звички планувати 
домашні справи та готовність залучати до них усіх членів родини 
[14]. На першому місці системи стоїть не стільки чистота, скільки 
порядок, бо у добре організованому домі, де у кожної речі є своє 
місце, набагато легше підтримувати чистоту. Фундаментом системи 
Сандри Фелтон є прості “п’ять кроків” та шеститижневий план 
перетворень у домашньому господарстві. “П’ять кроків”: енергійний 
підйом, набуття нових звичок (кожного дня – нова), атака на мотлох, 
отримання зовнішньої підтримки-інформації (соратниць, друзів) та 
втягування сім’ї в процес. Головна ідея полягає в тому, щоб 
позбутися власних хибних звичок та послідовно вирішувати побутові 
завдання, які, як і інші будь-які завдання, легше вирішувати гуртом. 
Щоб розбірливо делегувати взяті на себе роботи у домашньому 
господарстві, необхідно мати звичку про них говорити (обговорювати 
з іншими людьми, які теж мають власне домашнє господарство). 
План на кожен з шести тижнів складається з 9–10 пунктів, серед 
яких дуже багато досліджень, аналізу та планування. До числа 
досліджень входить випробовування нових засобів побутової хімії, 
вивчення власного дому на предмет “невідкритих” місць, розробка 
плану підтримки порядку в конкретній кімнаті, перегляд журналів, 
літератури, Інтернет-ресурсів з питань здорового харчування та 
інтер’єру тощо. 

Система “Simple living” не має автора, проте була розроблена 
активістами екологічного руху та людьми вільних творчих професій, 
серед яких варто виділити Элейн Сент-Джеймс (St. James Elaine) 
[15]. Знайомлячись із цією системою, студенти повинні усвідомити, 
що можна критично ставитись до застарілих домашніх ритуалів. Цю 
систему також можна розглядати як стратегію економії на випадок 
кризової ситуації, метод боротьби з нестримним консюмеризмом. 
Сутність ідеології, яка лежить в основі названої системи, полягає в 
намаганні припинити наслідувати завищені стандарти споживання та 
звільнити свій час для більш важливих справ – спілкування з 
близькими, природою та мистецтвом, для особистого або 
професійного розвитку. Що саме спрощувати – кожен вирішує для 
себе сам. Основна стратегія – позбавлення від зайвого: речей, 
непотрібних телефонних розмов, звички щоденно готувати за 
прикладом старшого покоління або роздувати свій власний гардероб 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Технологічна та професійна освіта 
 

Вип. 1   Слов’янськ – 2013 
 

102 

до надмірних розмірів як результат наслідування образів модних 
глянцевих журналів. Спрощення в названій системі – це 
стандартизація багатьох малозначних частин життя: купівля 
шкарпеток одного кольору партіями в дюжину. Тоді втрата одного 
екземпляру з пари не призведе до довгих пошуків повного комплекту 
шкарпеток. Інший варіант стандартизації – меню домашнього 
харчування на тиждень: всі страви готуються протягом одного 
вечора, а потім заморожуються для наступного розігрівання у 
мікрохвильовій печі. Прихильники цієї системи приділяють багато 
уваги питанням економії грошових ресурсів, відмовляються від 
досягнень хімії в процесі догляду за господарством, надають 
перевагу натуральним матеріалам. Житло прихильників “простого 
життя” відрізняється відкритими поличками та прозорими ємностями 
тощо для більшої “відкритості” домашнього простору. 

Наступна система “Professional Organizers” теж не має автора, 
якого можна було б чітко виокремити [16]. Для розуміння цієї моделі 
студенти мають прийти до висновку, що така система буде у нагоді 
для тих, хто прагне впроваджувати у побут нові технічні пристрої для 
організації простору, хоче навчитись здобувати та впроваджувати у 
життя технології із різних сфер життя. Основна ідея “організаторів” - 
бути організованим не значить бути охайним, а значить – мати будь-
яку річ там, де вона потрібна, і робити будь-яке справу в потрібний 
час. Прихильників цього бренду приваблює не стільки послідовна 
система перетворення побуту, скільки добре організований 
віртуальний простір, де можна знайти рекомендації на всі випадки 
життя. Характерними рисами прихильників “організованості” є 
розуміння того, що порядок в домі, на роботі та в житті взагалі – 
явища, які взаємно доповнюють одне одного. Такі люди здатні 
добувати корисну інформацію з будь-яких джерел. Основне 
прагнення прихильників цієї системи – перетворення простору за 
допомогою використання пристроїв, що виконують свої функцію без 
постійної участі людини. У побуті таких людей наявними є зручні 
полички, кольорове маркування для речей кожного члена родини, 
мішки для сортування брудної білизни і т.п. Серед найсуттєвіших 
напрацювань у “професійних організаторів” варто виділити: методи 
структурування та організації простору; методи збереження 
документів; сортування предметів та справ; складання детальних 
планів для різноманітних “проектів” (генеральне прибирання, 
створення сімейного фотоальбому або переїзд); застосування 
різноманітних бланків для домашніх справ тощо. 
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Цікавою може виявитися для студентів й японська система 
наведення порядку “5S”, яка із середини ХХ століття доволі відома 
бізнес-консультантам та передовим керівникам підприємств [17]. 
Проте, така система цілком успішно може використовуватись і в 
домашніх умовах. Адже ведення домашнього господарства так само, 
як і організація виробництва, передбачає наявність періодичної 
діяльності, в результаті якої використовується обладнання та 
інструменти (для домашнього господарства – це побутова техніка, 
домашнє начиння). Обладнання слід ефективно використовувати, 
вміло організовувати сумісну діяльність, налагоджувати процес 
обслуговування “засобів виробництва”, слідкувати за процесом 
переміщення “продукції” та її якістю. Головними кроками системи 
“5S” є: сортування, раціональне розташування, прибирання, 
стандартизація та удосконалення (японською всі ці слова 
починаються з “с”: сейрі, сейтон, сейсо, сейкецу та сицуке). У цій 
системі багато уваги приділяється усвідомленню власних потреб. 
Одного стандарту організації домашнього господарства і побуту для 
усіх родин не існує. При сортуванні речі поділяються на “потрібні”, 
“потрібні рідко”, “не потрібні”. Потрібні речі розташовують в межах 
досяжності. Від непотрібних позбавляються. Інші речі переносять в 
“зону карантину”, складаючи їх в ящики із зазначенням точної дати 
вирішення подальшої їх долі. Перед тим, як почати прибирання, слід 
вирішити, як забезпечити зручність цього процесу. Стандартизація ж 
у домашньому господарстві за системою “5S” розглядається як 
необхідна умова підтримки порядку. Вона може стосуватись питань 
розташування домашнього “обладнання” так, щоб воно було 
зрозумілим кожному члену родини. Сутність домашніх правил та 
алгоритм дій повинні бути зрозумілими кожному. Для підвищення 
відповідальності членів родини за порядок в домі можна використати 
прийом розподілу відповідальності за робочі зони між членами 
родини. Важливо сформувати звичку точного виконання 
встановлених правил, процедур та технологічних операцій. При 
досягненні успіху із наведення та підтримки порядку варто 
нагороджувати подарунками як один одного, так і сім’ю в цілому. 

Висновки. Дослідження проблеми удосконалення процесу 
управління домашнім господарством багатогранне, а тому – 
складне. Воно базується на історичних, філософських, 
соціологічних, психологічних, економічних дослідженнях процесу 
організації, планування, управління різними соціально-економічними 
системами, в тому числі самоорганізації особистості. У практиці 
підготовки фахівця освітньої галузі “Технології” за спеціалізацією 
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“Основи домашнього господарства” гостро постає питання змістової 
складової, яка б об’єктивно відбивала сучасний стан та перспективи 
організації домашнього господарства у відповідності до сучасних 
запитів суспільства. Отже, пошук джерел цього змісту є актуальним 
та запитуваним. Включення у зміст підготовки вчителя “Технологій” 
за спеціалізацією “Основи домашнього господарювання” елементів 
менеджменту домашнього господарства дає можливість, по-перше, 
осягнути специфіку трудового процесу праці в сучасному 
домашньому господарстві (включаючи стадію підготовки, стадію 
безпосередньої праці та особливості її організації за умов 
використання елементів менеджменту; по-друге, збагатити 
світогляд, створити передумови для цілісного погляду на буденні 
справи в домашньому господарстві; по-третє, з’ясувати умови 
успішного виконання роботи в сучасному домашньому господарстві, 
якими є: точне знання технологічного процесу, володіння методами 
та допоміжними засобами дослідження трудового процесу; по-
четверте, усвідомити необхідність розробки власної системи 
організації праці у власному домашньому господарстві з 
урахуванням принципів економії часу, що позитивно впливає на 
збереження здоров’я та відновлення працездатності. 

Перспективи подальших пошуків вбачаємо у з’ясуванні на 
заняттях зі студентами принципів розподілу робіт між членами 
родини, делегування обов’язків в процесі наведення порядку та 
організації робіт у домогосподарстві, розробці методики дослідження 
трудового процесу в домашньому господарстві і впровадження її в 
навчальний процес підготовки вчителя освітньої галузі “Технології”. 
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The article studies the problems of design education in teacher training 
colleges, and also substantiates the idea of synthesis of design and construction of 
clothing. The author offers new ideas to provide students with the creative process of 
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Постанова проблеми. Виходячи з визначення терміну 
«дизайн», який визначає проектну діяльність, що має за мету 
формування естетичних і функціональних якостей предметного 
середовища (у вузькому смислі дизайн – художнє конструювання), 
виходить, що дизайн вивчає не тільки саме художні дисципліни, а й 
конструктивно-технологічні. Оскільки предмети дизайну 
біфункціональні, вони виконують не тільки естетичні вимоги, а й 
споживчі. Щоб бути дизайнером, крім художніх знань, треба знати 
конструктивну побудову будь якої речі та технологію її виготовлення. 
Отже, вивчаючи дизайн, його треба зв’язати з будь-яким 
виробництвом. Навчаючись в педагогічному ВНЗ, неможливо 
вивчати дизайн на виробництві, наприклад, меблів, машин чи інших 
складних об’єктів дизайну. Всебічно доступним в педагогічних ВНЗ 
при вивченні дизайну є виробництво одягу. По-перше, з 
виготовленням одягу студенти знайомляться ще в школі. По-друге, 
виготовлення одягу є економічно доступним для кожного. По-третє, 
виготовлення елементів одягу приносить користь студентам, тому 
що вони не тільки носять свої вироби в процесі навчання в 
університеті, а і з легкістю можуть виготовляти їх в майбутньому для 
своєї родини. Для цього в педагогічних ВНЗ, які вивчають дизайн, 
потрібно вивчати конструювання та моделювання одягу, щоб 
зв’язати його з дизайном, бо саме одяг є об’єктом дизайну, а його 
виготовлення є базою, на якій буде здійснюватись навчання. 

Для рішення цієї задачі в дизайн-освіті педагогічних ВНЗ поряд 
з іншими художніми дисциплінами потрібні дисципліни, які вивчають 
технології формування професійних компетенцій, окремо 
компетенцій конструкторської діяльності. Тільки художньо-
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конструктивний напрямок в навчанні студентів-дизайнерів приведе 
до поліпшення змісту учбово-виховного процесу, підвищення рівня 
конструкторської підготовки майбутнього вчителя технологій. Термін 
«конструювання» в шкільній методиці використовується для 
визначення діяльності з виготовлення предметів. При цьому, 
відповідно до методики, прийнятої в школі, виріб виготовляється 
відповідно з докладною інструкційною картою. 

Між тим, подібний підхід до конструювання зовсім не відповідає 
його змісту, а головне не дозволяє вирішувати тих складних 
розвиваючих завдань, які стоять перед сучасною школою і освітою 
взагалі. 

Відштовхуючись від визначення слова «конструювання» ми 
насамперед звертаємо увагу на те, що це головним чином діяльність 
розуму, а не рук, це більш творча виконавча діяльність. Тому 
потрібно досліджувати можливості формування конструкторської 
підготовки студента, який вивчає дизайн в педагогічному ВНЗ. 

Але проблема формування конструкторської підготовки 
студента-дизайнера ще не знайшла в учбових планах повного 
відображення. 

Аналіз останні досліджень. Проблеми дизайн-освіти, 
передумови формування вмінь та навичок в дизайні визначені в 
роботах К. Платонова, В. Чебишевої, А. Новикова та інших. Питання 
теорії та практики політехнічної освіти трудового і професійного 
навчання розкриті в роботах П. Атутова, С. Батишева, М. Жиделева 
та ін. Деякі шляхи оптимізації учбового процесу в ВНЗ помічені в 
роботах С. Архангельського, В. Беспалько та ін. 

Проблемам вдосконалення конструкторської підготовки 
присвячені дослідження В. Петрової, О. Сугак, Т. Коржавіної, 
М. Силаєвої. Різні підходи до організації конструкторсько-
технологічної і художньо-конструкторської діяльності, визначенні в 
дидактичних дослідженнях С. Саламатової, Л. Давидової, 
С. Карнаухова. 

Деякі аспекти художньої і декоративно-прикладної діяльності 
школярів розглянуті в працях педагогів-дослідників Н. Ростовцева, 
А. Хворостової, О. Тарасової та інших. 

Питанням розвитку творчих здібностей студентів в процесі 
конструкторської або декоративно-прикладної діяльності присвячені 
роботи І. Сартанова, Н. Пучкової, І. Фадєєвої. 

Таким чином, більшість наукових досліджень, в яких 
розглядались деякі аспекти організації учбової конструкторської або 
декоративно-прикладної діяльності, базуються на матеріалах 
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загальноосвітніх шкіл, художньо-графічних факультетів педагогічних 
ВНЗ і не розкривають особливості становлення професійних якостей 
студентів, які вивчають дизайн конкретної предметної галузі, тому 
що не спираються на конкретне виробництво, а вивчають дизайн 
більш теоретично, не зв’язуючи його з виробництвом. 

Прикладом тому є сучасний підручник з «Основ дизайну», за 
яким навчаються у школі (авт. В. Вдовченко та ін.). На рівні 
загальноосвітньої школи цього підручника достатньо, тому що це 
перше знайомство школярів з дизайном в загалі. Але вивчаючи 
дизайн в педагогічних ВНЗ, треба спиратися на виробництво. І 
загально доступним для педагогічних ВНЗ є, як ми вже казали, 
виробництво одягу, яке є неможливим без вивчення конструювання 
та моделювання швейних виробів дизайну. 

Мета статті полягає в розкритті проблем формування 
художньо-конструкторської підготовки дизайнера в педагогічному 
ВНЗ та пошуку шляхів вдосконалення сучасної дизайн-освіти. 

Виклад основного матеріалу. Нинішній етап розвитку 
цивілізації в сучасному суспільстві обґрунтовано називають не 
тільки науково-технічною, але й інформаційною революцією. Це 
обумовлено тим, що людський соціум вийшов на більш високий 
рівень розвитку мислення, який в загальному вигляді можна 
охарактеризувати як науково-аналітичний. Наука і освіта стають не 
тільки основними факторами соціального і економічного прогресу, а 
й органічно доповнюють один одного, уявляючи собою їх своєрідний 
синтез. 

Дизайн – головна, найбільш розвинута і теоретично 
усвідомлена сфера діяльності людини за законами краси за межами 
мистецтва. В словнику цей термін визначає різні види проектної 
діяльності, які мають за мету формування естетичних і 
функціональних якостей предметного середовища. Метою дизайну 
як феномена сучасної культури є сприяття підвищенню якості життя 
людей і вдосконалення соціально-культурних відносин між ними 
шляхом формування гармонійного предметного середовища для 
задоволення матеріальних і духовних потреб людей. 

Сучасний дизайн неможливий без процесів виробництва в 
будь-якій галузі народного господарства. Художньо-конструкторські 
процеси сучасного виробництва дуже різноманітні, і постійно 
здійснюється їх вдосконалення і оновлення. З одного боку, це 
розвиток особистості сучасної людини і мода, яка постійно 
змінюється, з іншого – технічний прогрес, який сприяє оновленню 
художніх і конструктивних процесів. Будь-яка, в тому числі і 
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конструкторська, діяльність, пов’язана з поняттям краси, художності. 
Співвідношення художньої і конструктивної діяльності є одним із 
складних і важливих питань естетики. Із цього співвідношення 
витікають складні співвідношення художньої діяльності і трудової. В 
результаті цього, художньо-практична сфера діяльності людини, 
зокрема одяг, розглядається як витвір мистецтва. 

На думку О.А. Тарасової, конструктивна творчість принципово 
відрізняється від художньої творчості. В основі праці , яка пов’язана 
з художньою творчістю, лежить праця людини, яка здатна створити 
художні твори. А в основі праці, пов’язаної з конструктивною 
творчістю, лежить діяльність, яка має за мету створення 
матеріальних цінностей відповідно до законів естетики. В процесі 
дизайнерської діяльності органічно поєднуються естетичне і 
виробниче начало для досягнення гармонії в створенні матеріальних 
цінностей. Незнання процесів конструювання приводить до 
спотворення зовнішньої форми і художньої якості виробів, які 
визначаються співвідношенням пропорцій, ритмічної будови, 
фактури, декору і т.і. Отже, синтез художнього і конструктивного 
начала в дизайні забезпечує створення естетично-виразної форми 
виробу, як цілісного об’єкту, який розглядається в сучасному дизайні 
як система. Таким чином, єдність конструктивного і художнього боків 
процесу створення корисних і красивих речей може розглядатись як 
результат навчання, який втілений у формі. А це є головним 
результатом освітнього процесу. 

Створюючи художню систему, якою є, наприклад, ансамбль 
одягу, студент охоплює знання одразу декількох дисциплін: дизайну, 
конструювання, моделювання, технології виготовлення одягу. 

Висновки з даного дослідження. Проблеми дизайн-освіти в 
педагогічних ВНЗ можуть бути вирішені тільки загальними 
зусиллями представників художньої і конструкторської професій, які 
потребують підготовки дизайнерів на основі цілісних знань і різних 
форм практичної діяльності. Тут потрібно робити акцент на 
результати навчання, які стають головним підсумком освітнього 
процесу для студента. 

Перспективи подальших пошуків. Підготовка дизайнера 
повинна містити у собі не тільки загальну освіту, а й функціональну 
готовність, зокрема, конструкторську, тому необхідний органічний 
зв'язок між наукою і практикою конструкторської і художньої сфери з 
метою об’єднання їх в цілісні цикли. 
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У статті розглянуто сучасні погляди на значення художньої культури 
для формування професійних якостей вчителя технологій. Проаналізовано 
значення рисунку як складової художньої культури у змісті підготовки 
вчителя технологій. Вивчено історичний досвід впровадження рисунку у зміст 
підготовки фахівців інженерних спеціальностей та зроблено висновки про 
доцільність залучення майбутніх вчителів технологій до художньо-графічної 
діяльності. 
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художественной культуры для формирования профессиональных качеств 
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учителя технологий. Проанализировано значение рисунка как составляющей 
художественной культуры в содержании подготовки учителя технологий. 
Изучен исторический опыт введения рисунка в содержание подготовки 
специалистов инженерных специальностей и сделаны выводы про 
целесообразность привлечения будущих учителей технологий к 
художественно-графической деятельности. 

Ключевые слова: художественная культура, рисунок, художественно-
графическая деятельность, проектная деятельность. 
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ART CULTURE AS A FACTOR OF PROFESSIONAL SKILLS 

TEACHERS TECHNOLOGY 
The article deals with modern views on the importance of art culture for the 

formation of a teacher technology competencies. Analyzed the meaning of the figure 
as a component of artistic culture in the content of teacher training technologies. 
Examine the historical pattern. Caliginous introduction to the content of training 
engineering, and draw conclusions about the desirability of attracting future teachers 
of technology to the graphic arts business. 

Keywords: art culture, drawing, graphic art and activities, the project activity. 
Постановка проблеми. В умовах формування культури 

споживання та використання об’єктів предметного середовища 
громадянами України, нагальною проблемою стає підвищення рівня 
професійної майстерності майбутніх вчителів технологій. Оскільки 
саме вони формують у підростаючого покоління основні поняття про 
споживчі якості різних груп промислових товарів та формують 
поняття про технології їх виготовлення. Якість різних груп 
промислових товарів визначається, з одного боку – естетичними 
властивостями, зокрема художньою виразністю, цілісністю 
композиції, дизайном та стилем виконання, а з іншого боку – 
функціональністю та конструктивними якостями останніх. 

Оскільки професійно-педагогічна діяльність вчителя технологій 
передбачає застосування творчого підходу в процесі організації 
проектної діяльності учнівської молоді, а також креативність 
мислення, її цілком можна назвати мистецтвом, яке повинне 
визначатися високим рівнем професійної майстерності педагога, 
зокрема його художньою культурою. 

На нашу думку, складовою частиною художньої культури є 
вміння візуалізувати результати своєї проектної діяльності на різних 
типах носіїв графічної інформації (паперові, електронні і таке інше). 
Таким чином достатньо актуальною стає проблема підготовки 
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майбутніх вчителів технологій до різного виду проектно-
образотворчої діяльності, основою для опанування якої є рисунок. 

Аналіз останніх досліджень. Для осмислення сутності 
художньої культури в професійній діяльності важливе значення 
мають філософські роботи В. Бичкової, Г. Богатирьової, О. Бондаря, 
М. Братченка, В. Василенка, Г. Васяновича, Д. Джоли, І. Зязюна, 
О. Ільченка, Л. Міляєвої, М. Мовчана, О. Кульчицької, 
М. Овсянникова та ін. 

У розумінні В. Бичкової, художня культура має широке 
значення й передбачає наукове і художнє мислення, інтелектуальне 
та емоційне засвоєння світу, традиційно охоплює все поле мистецтв, 
включаючи їх позахудожні, позаестетичні компоненти [2, с. 168]. 

Як сукупність процесів і явищ духовно-практичної діяльності 
людей, предметно-ціннісну форму засвоєння та перетворення 
дійсності через систему художніх образів, що розвивається під 
впливом соціально-економічних процесів і передбачає певний рівень 
сформованості художніх потреб, художнього світогляду, розглядає 
художню культуру Г. Богатирьова [1]. 

Роль мистецької освіти як засобу художньо-естетичного 
розвитку особистості досліджена Л. Масол, Н. Миропольською, 
О. Алексюком, О. Рудницькою, О. Ростовським, Г. Падалкою, 
О. Щолоковою. Теоретичні та методичні засади використання 
мистецтва у формуванні професійної культури майбутніх робітників 
викладені у роботах В. Ковальчука, М. Лещенко, В. Орлова, В. Радкевич. 

Художня культура особистості в системі професійної освіти, як 
слушно зауважує І.А. Зязюн, передбачає: гармонізацію особистості 
професіонала, розвиток його духовності; забезпечення цілісності 
його суб’єктивної картини світу; наповнення гуманістичним змістом 
його професійних знань; формування в нього професійно значущих 
естетичних якостей і художніх здібностей; підвищення рівня його 
загальної і професійної культури, вироблення не споживацького, а 
активного творчого ставлення до оточуючої дійсності, здатності 
самостійно знаходити прекрасне в житті і професійній діяльності, 
прагнення зберігати і примножувати його [3]. 

Мета статті – проаналізувати генезис естетичної складової у 
підготовці фахівців педагогічно індустріального напряму та місце у 
цій підготовці художньої культури і художньо-графічної підготовки 
зокрема. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «культура» ( від лат. 
cultura – вирощування, оброблення) доволі багатозначне і 
різноаспектне, у науковій літературі воно визначається як сукупність 
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створених людиною в ході його діяльності й специфічних для нього 
життєвих форм, практичних, матеріальних і духовних надбань, які 
відбивають історично досягнутий рівень розвитку суспільства і 
втілюються в результатах продуктивної діяльності [9]. 

У декларації ЮНЕСКО, прийнятій у 1982 р. на Всесвітній 
конференції з питань культури, поняття «культура» трактується як 
комплекс характерних і емоційних рис суспільства й містить у собі не 
тільки різні види мистецтва, а й спосіб життя, основні правила 
людського буття, системи цінностей, традиції й вірування [8]. 

Художня культура є однією з найзначніших сфер духовної 
культури, становить частину культури естетичної, більш складного і 
місткого поняття. Часто до поняття художньої культури як 
синонімічний вживається термін «мистецтво». Відповідно художню 
культуру (або мистецтво) можна розуміти як специфічне 
упредметнення естетичного світу людини. Художню культуру 
утворює сукупність художніх цінностей, а також певна система їх 
відтворення та функціонування. 

Високий рівень художньої культури фахівця виявляється в 
почутті задоволення від процесу та результатів своєї професійної 
діяльності і зумовлює, в свою чергу, прагнення до оригінальних, 
творчих рішень відповідних професійних задач. 

Важливою особливістю художньої культури є її здатність 
удосконалювати особистість духовно, морально, а також фізично, 
що цілком відповідає уявленням, які склалися зі стародавніх часів і 
актуальні донині, про всебічно й гармонійно розвинену особистість, 
яка поєднує «духовне багатство, моральну чистоту й фізичну 
досконалість» [6]. 

Опрацювання наукових джерел та узагальнення існуючих 
підходів до визначення сутності художньої культури особистості 
дозволило розглядати її як один з провідних чинників професійної 
майстерності майбутнього вчителя технологій, оскільки розвиток 
творчого потенціалу особистості фахівця максимально забезпечує 
саме художня культура, важливим елементом якої є естетична 
свідомість особистості, яка складається з естетичних почуттів, 
естетичного смаку та естетичних ідеалів, а також вміння 
відображати та фіксувати ці ідеали у певних графічних образах. 

Естетичні почуття педагога, як почуття духовні, є складним 
синтезом зовнішніх (зір, слух, дотик) і внутрішніх емоційних 
переживань (задоволеність, розчарування тощо), виникають і 
розвиваються під впливом різноманітних форм практичної 
діяльності, в яких майбутній вчитель технологій стверджує себе як 
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особистість, що вільна і здатна творити, а також залежать від 
загального соціально-економічного та духовного рівня розвитку 
суспільства і людства в цілому. Естетичні почуття-здібності у галузі 
проектної діяльності забезпечуються зоровими, дотиковими та 
слуховими рецепторами. Слід при цьому пам'ятати, що органи чуття 
функціонують у тісному зв'язку між собою, всією нервовою системою 
та мозком. Отже, хоч естетичне почуття і не опосередковується 
раціональним мисленням, проте воно теж є інтелектуальним 
процесом, що здійснюється людиною як цілісним суб’єктом. 

Розвиток естетичних почуттів у майбутніх педагогів в процесі 
навчально-трудової діяльності зумовлює вдосконалення їх 
інтелектуальних здібностей, оскільки, «форми споглядання», і 
«форми мислення», – як зазначає відомий філософ Е.В. Ільєнков, – 
ні в якому разі не унаслідуються фізіологічно, тобто разом з 
анатомією органів мислення і сприйняття. Вони щоразу 
відтворюються в індивідуумі шляхом тренування цих органів і 
переймаються особливим шляхом – через форми тих предметів, які 
створені людиною для людини, через форми й організацію 
предметно-людського світу. Культура, створена працею людини, її 
предметні окреслення, духовний зміст, а також людська спільнота є 
матеріальними носіями форм відчуття світу і форм мислення, через 
що вони передаються від одного покоління до другого [7]. Майбутні 
вчителі технологій оволодівають такими формами через різні 
способи навчально-трудової діяльності та спілкування. Однією з 
таких форм проектно-художньої діяльності є рисунок. 

Рисунок – спосіб пізнання навколишнього світу. Через начерк, 
ескіз, рисунок, студент формує свої базові знання з теорії та 
практики проектної діяльності так потрібної йому в процесі 
організації навчальної роботи учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів, а головне – набуває навичок формулювання проектної 
пропозиції, застосовуючи графічні методи зображення площин, 
об’ємів, простору. 

Тут слід зазначити особливості проектно-художньої діяльності 
вчителя технологій. Специфіка рисунку в своїй основі поетапно 
трансформується з лінійної в об'ємно-просторову геометрію і далі в 
конструктивно-тональний рисунок. І якщо у художника-живописця, 
або митця-графіка малюнок в кінцевій стадії – закінчений твір, то у 
вчителя (на даному етапі така діяльність є спорідненою з різними 
дизайн-процесами) – рисунок або краще сказати, комплекс 
ортогональних і перспективних малюнків-креслень це «роздуми з 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Технологічна та професійна освіта 
 

Вип. 1   Слов’янськ – 2013 
 

116 

олівцем», де за чіткими правилами перспективи повинен відчуватися 
образно-ємоційний відбиток об’єкту проектної діяльності. 

З огляду на те, що зміст системи підготовки вчителя технологій 
є до певної міри спорідненим із змістом підготовки інженерних 
кадрів, варто розглянути історичний досвід естетичної програми 
інженерної підготовки. 

Одна з провідних у Європі інженерних шкіл другої половини 
ХІХ століття склалася у Росії. Її наукові основи було закладено 
О. Єршовим, И. Вишнеградським, М. Жуковським. Споруди, 
конструкції, машини та механізми Д. Журавського, 
М. Белелюбського, В. Шухова (на початку XX століття Шухов багато 
працював в Україні, де залишив унікальні конструкції. Серед них 
виділяються сталева ажурна сітчаста вежа в Миколаєві та 
водонапірна башта в Черкасах. Таких веж залишилося всього 20 з 
більш як двохсот, що побудував архітектор. Найвідоміші — 
Шуховська вежа на Шаболовці в Москві та унікальний Станіславо-
Аджигольський маяк поблизу села Рибальче Голопристаньского 
району Херсонської області) та багатьох інших відрізнялися не 
тільки високим технічним рівнем, а й досконалістю, лаконічністю 
виразних форм. У теоретичних працях інженерів та педагогів 
П. Страхова, В. Кирпичева, П. Енгельмейєра було поставлено 
питання естетичного та культурного значення техніки. 

Одночасно з Практичним технологічним інститутом 
найвизначнішим центром інженерної підготовки в Росії було 
Московське технологічне училище (МТУ). Організоване у 1830 році і 
реорганізоване у 1868 році у Вище технічне училище воно від 
початку, необхідною складовою частиною інженерної освіти, мало 
графічну та художню підготовку – «черчение и рисование считаются 
предметами весьма важными в училище» [5, с. 12]. Навчання 
малюванню у значній мірі визначалось традиційною системою 
академічної художньої освіти. Воно полягало в «рисовании и 
черчении машин, украшений, узоров и цветов как с оригинала так и 
с натуры» [10, с. 20]. Володіння навичками малювання було 
необхідною умовою для вступу у перший підготовчий клас училища. 

Після зміни навчальних програм у 1878-1879 роках викладанню 
креслення та малювання приділяється все більша увага. 
Необхідність підсилення графічної підготовки пояснювалась 
«очевидной пользой, вытекающей из увеличения времени для 
занятий искусством, столь важным для техники» [12, с. 7]. 

За ініціативою Російського технічного товариства (організоване 
у 1866 році) відбулось три з’їзди російських діячів з технічної та 
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професіональної освіти, на яких одним з центральних було питання 
художньо-графічної підготовки технічних кадрів. У доповідях і 
промовах видатних педагогів та інженерів того часу (А. Неболсіна, 
М. Герсеванова, И. Анопова та ін.) вона розглядалася як необхідна 
умова розвитку просторового мислення, відчуття форми, уваги, 
пам’яті, точності, необхідної для формування «дисципліни розуму», 
творчих здібностей та художнього смаку інженерів. «Графические 
искусства, черчение и рисование должны составлять краеугольный 
камень образования инженеров» писав директор Харківського 
технологічного інституту В. Кирпичев [4, с. 10]. 

Все більше приділяється уваги питанням «краси у техніці». У 
працях П. Енгельмейера, В. Кирпичева, П. Страхова, Я. Столярова 
та інших провідних інженерів та педагогів фактично формувалася 
естетична програма інженерного проектування, основним змістом 
якої була естетика відповідності певній меті: «красота технического 
сооружения и целесообразность его конструкции совпадают» [12, 
с. 7]. Виховання художнього смаку розглядалося у якості одного з 
основних принципів інженерної підготовки. У доповіді, проголошеній 
Я.В. Столяровим з нагоди 25-річчя Харківського технологічного 
інституту, можна було прочитати таке: «Мы должны развивать в 
себе то чувство стиля, которое побуждает инженера внешнее 
выражение его творческой воли приводить в гармонию с целью, 
материалом и окружающей обстановкой созидаемого объекта… 
Помните, что истинный конструктор, не зависимо от его 
специальности, есть художник, ибо талант его представляет 
своеобразную смесь фантазии и интеллекта, чутья и строгой 
критики» [12, с. 15–16]. 

Тож історичний досвід інженерної підготовки показує, що 
формування художньої культури фахівців проходило саме з 
залученням до її змісту художньо-графічної діяльності у формі 
виконання рисунків, начерків, перспективних зображень за 
допомогою сухих художньо-графічних матеріалів. Можна 
сперечатися про архаїчність форм проведення такої навчальної 
роботи і стверджувати, що сучасна ПЕОМ за наявності відповідного 
ліцензійного програмного забезпечення придатна до виконання 
зображень та анімації будь якого рівня складності. Та все ж головна 
мета художньо-графічної підготовки це формування творчої 
особистості вчителя технологій. Підготовка його до роботи по 
організації проектної діяльності учнів у загальноосвітній школі, а 
такої мети можна досягти тільки в результаті залучення студента до 
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систематичної художньо-графічної діяльності основою якої є 
рисунок. 

Окрім цього ми повинні розуміти, що основою для проектно-
художньої діяльності завжди є задум відображений чи то на папері 
за допомогою олівця, чи на графічному планшеті за допомогою 
«комп’ютерного пера» – стилуса. І втілення такого задуму у малюнок 
може бути тільки результатом художньо-творчої діяльності 
достатньо підготовленої особи. Тож не можна відкидати можливості 
які нам дає художня культура та художньо-графічна діяльність у 
справі підготовки кваліфікованого вчителя технологій. 

Висновок. Формування художньої культури засобами 
художньо-графічної діяльності є необхідною умовою формування у 
майбутнього вчителя технологій не тільки просторового мислення, 
відчуття форми, уваги, пам’яті, а й ряду творчих здібностей та 
художнього смаку. Історичний досвід у галузі інженерної підготовки є 
цьому яскравим підтвердженням. 

Перспективи подальших пошуків. Проблема художньо-
графічної, дизайнерської підготовки вчителя технологій не може 
бути повною мірою вирішена тільки шляхом введення невеликого 
(внаслідок обмеженої кількості годин у робочих навчальних планах) 
курсу з основ дизайну. Можна припустити, що необхідно так 
скорегувати та переорієнтувати підготовку вчителя технологій на 
всіх рівнях навчального процесу, щоб вона була спрямована на 
формування та розвиток культури візуального мислення та 
проблемно-творчого бачення сучасної соціально-культурної ситуації. 
Історичний досвід та досвід індустріально-розвинутих країн показує, 
що дизайн як специфічний вид художньої культури може природно 
та органічно увійти у структуру інженерно-педагогічної підготовки 
вчителя технологій не утворюючи при цьому громіздких  змістовно-
інформаційних модулів. Тож, ще одним напрямом розробки 
окресленої проблеми може стати використання історичного досвіду 
для розробки конкретних осучаснених форм дизайнерської 
підготовки вчителів технологій. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті розкривається значення мультимедійних засобів навчання у 
професійній підготовці магістра технологічної освіти, вказуються 
особливості сприйняття майбутніми викладачами методики навчання 
технологій та загально технічних дисциплін отриманої інформації під час 
лекційних та лабораторно-практичних занять з фахових дисциплін. 

Ключові слова: магістр, технологічна освіта, мультимедійні засоби 
навчання, викладач, професійна підготовка. 

С. Ящук 
– кандидат педагогических наук, УГПУ имени Павла Тычины 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье раскрывается значение мультимедийных средств обучения в 

профессиональной подготовке магистра технологического образования, 
указываются особенности восприятия будущими преподавателями 
методики обучения технологий и общетехнических дисциплин полученной 
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информации при лекционных и лабораторно-практических занятий по 
специальным дисциплинам. 

Ключевые слова: магістр, технологическое образование, 
мультимедийные средства обучения, преподаватель, профессиональная 
подготовка. 

S. Yashchuk 
– Ph.D., Uman State Pedagogical University named after Paul Tychyny 

MULTIMEDIA IN TRAINING MASTER TECHNOLOGICAL EDUCATION 
The article reveals the importance of multimedia learning in the training of 

Masters Technology Education, indicated especially the perception of future 
technology teachers teaching methods and general technical subjects received 
information during lectures and laboratory practical classes in professional 
disciplines. 

Keywords: degree, education technology, multimedia teaching, teacher, 
training. 

Постановка проблеми. Важливою умовою впровадження в 
освітній Європейський простір є наявність висококваліфікованих 
фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах України, що 
вимагає перегляду, переосмислення й оновлення змісту навчання. 
Для більш ефективної підготовки таких фахівців необхідно 
враховувати не лише професійність і досвідченість педагога, але й 
опанування слухачами вмінь і навичок саморозвитку особистості, що 
значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних 
технологій у процес навчання. 

Підготовка вчителів трудового навчання повинна відбуватися з 
урахуванням досягнень та перспектив розвитку техніки і технології. 
Важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить викладачеві 
вищого навчального закладу, зокрема викладач методики навчання 
технологій та загально технічних дисциплін, бо саме від наявності у 
нього відповідних професійних знань та вмінь залежить ступінь 
підготовленості студентів до роботи у загальноосвітніх навчальних 
закладах України. Тому підготовка магістрів технологічної освіти 
повинна бути зорієнтована на оволодіння ними професійно-
педагогічних знань та вмінь не тільки під час вивчення дисциплін 
психолого-педагогічного і методичного напрямку, а й під час 
вивчення фахових дисциплін техніко-технологічного спрямування. В 
зв’язку з цим виникає потреба в якісній зміні та удосконаленню 
організації техніко-технологічної підготовці майбутніх фахівців. 

Аналіз останніх досліджень. У наукових працях С. Батишева, 
Ю. Васильєва, В. Гетти, М. Корця, Д. Тхоржевського відображено 
підходи до визначення змісту та надані методичні рекомендації 
щодо реалізації техніко-технологічного аспекту підготовки фахівців. 
Проте, ряд питань професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
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фахівців освітньої галузі «Технологія» залишається відкритим. 
Наприклад, ще не повністю вирішені у теорії та практиці вищої 
педагогічної освіти питання щодо пошуку дидактично обгрунтованих 
засобів навчання під час організації і проведенні лабораторного 
практикуму, читанні лекцій під час вивчення дисциплін циклу 
професійної та практичної підготовки. 

Метою статті є розкриття впливу інформаційно-комунікаційних 
технологій, зокрема, мультимедійних засобів, на техніко-
технологічну підготовку майбутніх магістрів технологічної освіти під 
час вивчення дисциплін техніко-технологічного спрямування. 

Виклад основного матеріалу. Дисципліни циклу професійної 
та практичної підготовки, на нашу думку, займає особливе місце в 
методичній та техніко-технологічній підготовці майбутнього 
викладача освітньої галузі «Технологія» та включає в себе вивчення 
дисциплін: наукові засади технологічної освіти, методика викладання 
загально технічних дисциплін, тощо, які дають можливість 
магістранту засвоїти методику та організацію викладання 
навчальних дисциплін: методика трудового навчання, основи теорії 
технологічної освіти, матеріалознавство; технологія виробництва 
конструкційних матеріалів; метрологія, стандартизація та управління 
якістю; обробка конструкційних матеріалів, основи техніки та 
технологій тощо. 

Досить часто у викладачів під час організації лабораторно-
практичних занять з матеріалознавства виникає питання: за якою 
формою організації навчання доцільно здійснювати лабораторно-
практичні заняття? 

Як відомо, існують наступні форми організації: фронтальна, 
групова, парна та індивідуальна. Кожна з цих форм має 
забезпечувати та не порушувати найголовніший принцип дидактики 
– систематичність та послідовність навчання. В інтегрованому курсі 
“Виробництво та обробка конструкційних матеріалів” процес 
виконання лабораторного практикуму повинен бути строго 
послідовним та системним, незалежно від форми організації. Деякі 
науковці (І. Носова, Д. Рудик), з якими важко погодитися, вважають, 
що цього можна досягти при фронтальній формі організації 
лабораторно-практичних занять за належних умов. Інші ж науковці 
надають перевагу індивідуальній формі і вважають, що це є 
найдавніша форма навчання, якою людство користувалося 
упродовж усього свого розвитку й продовжує користуватися донині. 
Дидактична суть цієї форми організації навчання полягає в тому, що 
особа вчиться з прямою або опосередкованою педагогічною 
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допомогою викладача. Роль "опосередкованого викладача" може 
виконувати підручник, довідкова література, касета, платівка, 
комп'ютер [5]. 

Для поліпшення умов сприйняття інформації на заняттях ряд 
науковців надають перевагу засобам мультимедія, які допомагають 
не тільки створити конкретне, наочно-образне уявлення про 
предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити відоме 
новими. Відбувається не лише процес пізнання, відтворення та 
уточнення вже відомого, але й поглиблення знань. Під час роботи з 
навчальною програмою важливо зосередити увагу студентів на 
найбільш складну для засвоєння частину, активізувати самостійну 
пошукову діяльність студентів [3]. 

Важливою умовою активізації роботи під час повторення 
матеріалу є внесення в нього елементів нового [6]. Ця 
загальнопедагогічна вимога має пряме відношення до використання 
мультимедійних засобів навчання. Важливість їх застосування саме 
й полягає в тому, що вони надають уроку специфічну новизну, яка за 
своїм змістом і формою викладання має можливість відтворити за 
короткий час значний за обсягом матеріал, а також подати його в 
незвичному аспекті, викликати в студентів нові образи, деталізувати 
нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання [7]. 

Саме новітні розробки в навчанні із застосуванням 
комп’ютерних технологій і методів у сукупності називають 
мультимедія. Арсенал мультимедія-технологій складає анімаційну 
графіку, відеофільми, звук, інтерактивні можливості, використання 
віддаленого доступу і зовнішніх ресурсів, роботу з базами даних 
тощо. Різноманітні інформаційні компоненти, які знаходяться під 
керуванням однієї чи декількох спеціальних програм, називаються 
мультимедія-системою. 

Мультимедія-системи мають унікальну можливість надавати 
величезну кількість корисної і цікавої інформації в максимально 
зручній і доступній формі. Саме завдяки цьому вони знаходять все 
більш широке застосування в різних сферах діяльності: в науці, 
освіті, професійному навчанні тощо [8]. 

Інгенблек Вернер відзначає, що слово „мультимедіа” з’явилось 
у вжитку між 1966 – 1973 рр. У ті роки термін „мультимедіа” 
пов’язували з: книгами; журналами; рекламними телепередачами; 
засобами масової інформації [4]. 

У 1960-х роках термін „мультимедіа” пов’язували з митцями, які 
намагалися надати своїм витворам (скульптурам, картинам, музиці 
тощо) „живого” відтворення. У 1970-х – на початку 1980-х рр. 
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мультимедіа почали прирівнювати до великих, багатоекранних 
показів слайдів, що супроводжувалися музичним оформленням і 
голосами за кадром. 

Г Кєдровіч зазначає, що „мультимедіа” формувалось на двох 
площинах. На першій, котра формувалась до 80-х років, комп’ютер 
не фігурує, тобто йдеться про мультимедійність без комп’ютера. В 
цьому випадку головним носієм інформації (медіа) найчастіше 
виступало телебачення. Від 80-х років назва мультимедіа зазнала 
змін. У другій половині 80-х років вживалась назва аудіо-відео-
комп’ютер для визначення приладу, пристосованого до підготовки 
даних для запису на компактдисках. У 90-х роках, щоб запобігти 
неоднозначностей, з’явився і часто використовувався вираз „true 
multimedia” – „істинне мультимедіа”. 

У словнику професійної освіти термін „мультимедіа” (від лат. 
multum – багато та англ. medium – засіб, спосіб) трактується як 
інформаційна технологія, що поєднує в одному програмному 
продукті різноманітні види інформації: тексти, ілюстрації, аудіо- і 
відеоінформацію [9]. 

Мультимедійні технології – це інформаційні технології, що 
дають змогу в одному програмному продукті поєднувати різноманітні 
види інформації: текст, ілюстрації, аудіо- і відеоінформацію, 
мультиплікації, слайди, графіку. Мультимедійні технології дають 
змогу створювати електронні додатки до існуючих підручників, 
енциклопедій, довідників, тренажерів, розвивальних ігор, що 
стимулюють пізнавальну активність, розширюють кругозір, 
формують нові уміння та навички слухачів, стають цікавим 
навчально-інформаційним засобом. 

У професійній педагогіці зазначається, що реалізація технології 
мультимедіа в навчанні нерозривно пов’язана з використанням 
засобів телекомунікацій на рівні синтезу комп’ютерних мереж і 
засобів телефонного, телевізійного, супутникового зв’язку. 
Спілкування через комп’ютерні мережі (локальні або глобальні) 
дозволяє здійснювати обмін текстовою, графічною інформацією у 
вигляді запитів користувача і одержання ним відповідей із 
інформаційного банку даних. За допомогою мультимедіа 
середовища, відзначають автори [10], можна створити ілюзію 
присутності в реальному часі, що є новою технологією неконтактної 
інформаційної взаємодії. У такій взаємодії, опосередкованій 
комп’ютером, особи почували себе більш вільно, ніж у спілкуванні 
“віч- на-віч”. 
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Педагоги Н. Брусенцов, Б. Гершунський, О. Кузнєцов, 
І. Носова та інші виділяють декілька можливих функцій 
комп’ютерної техніки у навчальному процесі під час виконання 
лабораторних робіт: прискорення розрахунків експериментальних 
даних; перевірка знань та вмінь студентів під час контролю; 
тренування та закріплення знань студентів; індивідуалізація 
роботи студентів. 

Доведено, що значення використання комп’ютера у 
навчальному процесі зростає завдяки тому, що студенти 
оволодіваючи вміннями роботи з комп’ютером, можуть 
отримувати необхідну наукову та методичну інформацію з 
навчального предмету [2; 6]. Це є необхідною, але не достатньою 
умовою успішності такого навчання. Інша умова полягає у 
забезпеченості студентів дидактично досконалим навчальним 
матеріалом. 

При розробці і використанні програмного засобу в навчальному 
процесі виникає необхідність у створені навчально-методичних і 
інструктивних матеріалів, що забезпечують процес його 
застосування. 

У процесі розробки дидактичного забезпечення навчального 
процесу з використанням комп’ютера, слід враховувати такі 
фактори: недоцільно надавати комп’ютеру тільки функцію 
калькулятора, тобто використовувати його для виконання 
розрахунків; не треба намагатися замінити підручник комп’ютером, 
бо текст краще сприймається у книзі, а не на моніторі [1]. 

Сучасна дійсність показала високу ефективність комп’ютерів у 
пошуку та швидкому отриманні інформації.  

Під час організації та проведення лабораторно-практичних 
занять, наприклад, з матеріалознавства у викладача виникає ряд 
труднощів, а саме: слабка матеріальна база лабораторій (не-
достатня кількість устаткувань та приладів), відсутність знань щодо 
приладів, що може призвести до небажаних наслідків (пошкодження 
лабораторних установок, ураження електричним струмом, опіки 
тощо). Придбання нового обладнання вимагає великих коштів, 
виконання кожним студентам лабораторно-практичного 
експерименту вимагає додаткового часу, а це додаткові години на 
вивчення курсу – все це є реально неможливим. 

З метою подолання вище згаданих труднощів нами розроблено 
комплекс презентацій PowerPoint у вигляді слайд-шоу, що керують 
роботою студентів під час організації, проведенні та обробці 
результатів лабораторних експериментів. 
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Наприклад, у процесі виконання лабораторного практикуму з 
матеріалознавства, як складової інтегрованого курсу „Виробництво 
та обробка конструкційних матеріалів”, перед студентами ставиться 
завдання – дати характеристику ряду конструкційних матеріалів за 
допомогою довідкових таблиць, і на цю роботу, як правило, вони 
витрачають велику кількість навчального часу. Застосування 
мультимедійних засобів в процесі даного пошуку підвищує 
ефективність виконання лабораторних робіт (рис. 1.). Крім того під 
час виконання лабораторних досліджень перед студентами постає 
завдання у виборі умов випробування та пошуку результатів. 
Труднощі, які виникають у студента при оформлені результатів 
цього лабораторного експерименту значно сповільнюють його 
роботу, що призводить до невчасного її виконання, і як наслідок, 
студенти не встигають захистити лабораторну роботу на занятті. 

 

 
Рис. 1. Загальний вид комп’ютерної програми до 

лабораторно-практичної роботи „Ознайомлення з металами та 
сплавами, складання їх характеристик” 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Технологічна та професійна освіта 
 

Вип. 1   Слов’янськ – 2013 
 

126 

В організації навчального процесу, як визначено у педагогічних 
дослідженнях С.Майоркіна, Є.Машбица, В.Панова, Л.Терещенко та 
інших, існує ще один важливий аспект використання мультимедійних 
засобів. Полягає він в тому, що на сучасному етапі помітна 
недостатня наявність підручників і навчальних посібників нового 
зразка, що вимагає від викладачів вищих навчальних закладів їх 
розробки та впровадження у навчальний процес [1]. 

Переваги такого засобу навчання полягають у тому, що: 
наявність комп’ютерів у власному користуванні студентів та вільний 
доступ до них у навчальних лабораторіях вищих навчальних 
закладів, можливість легкого тиражування інформації дозволяє 
забезпечити кожного студента комп’ютеризованою навчальною 
програмою, яка розрахована на користувача та не потребує 
спеціальної підготовки, а програми можуть слугувати опорним 
планом-конспектом; маючи дискету з навчальною програмою у 
власному користуванні кожен студент мобільно отримує необхідну 
інформацію для підготовки та виконання лабораторних робіт; 
викладач у разі потреби поповнює дискету новою інформацією або 
вдосконалює її. 
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Рис. 2. Загальний вид комп’ютерної програми до 
лекційного заняття „Інструментальні матеріали” 

Як показали результати проведеного дослідження з 
використанням мультимедійних засобів у навчальному процесі під 
час організації лабораторного практикуму, читанні лекцій, студенти 
не витрачають багато часу на виконання математичних розрахунків 
та мають можливість сконцентрувати свою увагу саме на 
особливостях і специфіці вивчення даного курсу. 

Висновки. Аналізуючи навчальну діяльність студентів під час 
виконання лабораторних робіт за допомогою комп’ютерних програм, 
слід відмітити, що помітний їх особливий інтерес і зацікавленість у 
проведенні лабораторного експерименту, а це дає змогу детально 
попрацювати з довідковою літературою, зробити аргументовані 
висновки щодо проведеного дослідження. Все це в кінцевому 
результаті забезпечує підвищення ефективності техніко-
технологічної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання під 
час вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. 

Слід зазначити, що мультимедійні засоби навчання є 
універсальними, оскільки можуть бути використаними на лекції, 
лабораторно-практичному занятті, семінарі тощо: під час мотивації 
як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу; у 
поясненні нового матеріалу як ілюстрації; під час закріплення та 
узагальнення знань; під час формування умінь; для контролю знань. 

Крім цього, маючи такі засоби навчання, можна проводити 
повноцінні заняття поза кабінетом (лабораторією) або в кабінетах 
без спеціального обладнання: витяжної шафи, демонстраційного 
стола тощо, що дає змогу розширити можливості під час проведення 
занять з курсів «Наукові засади технологічної освіти», «Методика 
викладання загально технічних дисциплін», забезпечуючи 
«мобільність». 

Перспективи подальших пошуків. Враховуючи існуючий 
досвід, можна однозначно стверджувати, що використання 
мультимедійних засобів, дозволяє наблизити зміст навчальної 
дисципліни до сучасного стану предметної галузі, здійснити 
навчання відповідно до сучасних вимог суспільного замовлення, а 
застосування мультимедійних засобів навчання надає уроку 
специфічну новизну, яка за своїм змістом і формою викладення має 
можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, 
а також подати його в незвичному аспекті, викликати у магістрантів 
нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити 
здобуті знання. 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Технологічна та професійна освіта 
 

Вип. 1   Слов’янськ – 2013 
 

128 

Література 

1. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования : Проблемы и 
перспективы / Б.С. Гершунский. – М. : Педагогика, 1987. – 125 с. 

2. Гуревич Р.С. Чи потрібен комп’ютер на уроках трудового навчання / 
Р.С. Гуревич // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – №2. – С.7-
10.  

3. Інтерактивне навчання на уроках хімії / Упоряд. Г. Мальченко, О. 
Каретникова. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.  

4. Ингенблек В. Все о мультимедиа / В. Ингенблек. – К. : BNV, 1996. – 352 с. 
5. Корсакова О.К. До проблеми змісту сучасної шкільної освіти / 

О.К. Корсакова, С.Е. Трубачова // Біологія і хімія в школі. – 2002. – №6. – 
С. 8-11. 

6. Носова І.О. Дидактичні особливості використання комп’ютерних 
технологій у проведенні лабораторного практикуму з “Технології 
конструкційних матеріалів” / І.О. Носова / Зб. наук. праць. Педагогічні 
науки.– Херсон : ХДПУ, 2000. – Вип. 27.  – С. 228-231.  

7. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь. – М. : Высш. шк., 1990. 
– 382 с.  

8. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої 
політики. – К. : Вид-во «К.І.С.», 2003. – С. 25-26. 

9. Професійна освіта : словник / [уклад.: С.У Гончаренко та ін.]. – К. : Вища 
школа, 2000. - 380с. 

10. Хуторской А. В. Практикум по дидактике и современным методикам 
обучения / А. В. Хуторской. – Санкт-Петербург, 2004. – 539 с. 

О. Федоренко 
– аспірантка кафедри ПМТПО Донбаського державного 

педагогічного університету 
УДК 378.041 

ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Розглядаються питання формування навичок до самоосвіти за 
допомогою використання персонального навчального плану, що призводить 
до формування самоосвітньої компетентності майбутніх вчителів 
трудового навчання та технологій. 

Ключові слова: самоосвітня компетентність; персональний 
навчальний план; підвищення кваліфікації. 

Е. Федоренко 
– аспирантка кафедры ПМТПО Донбасского государственного 

педагогического университета 
ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
УЧЕБНОГО ПЛАНА 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Технологічна та професійна освіта 
 

Вип. 1   Слов’янськ – 2013 
 

129 

Рассматриваются вопросы формирования навыков к самообразованию 
посредством использования персонального учебного плана, что приводит к 
формированию самообразовательной компетентности будущих учителей 
трудового обучения и технологий. 

Ключевые слова: самообразовательная компетентность; 
персональный учебный план, повышение квалификации. 

E. Fedorenko 
– post graduate student chief PMTPE Donbass State Pedagogical 

University 
OF COMPETENCE SELF-EDUCATION WITH A PERSONAL 

TRAINING PLAN 
The questions forming ability to educate themselves through the use of a 

personal curriculum that leads to the formation of self-educational competence of 
future teachers of labor training and technology. 

Keywords: self-education expertis; personalized syllabus; training. 
Постановка проблеми. Сьогоднішній високотехнологічний світ 

несе в собі велику кількість переваг. Кількість інформації та її 
швидкоплинність, яка на нас поринула із всесвітньої мережі Інтернет 
вражає не тільки своїм об’ємом, а й різноманітністю. Тому важливою 
характеристикою майбутнього фахівця є його здатність 
орієнтуватись у величезному об’ємі інформації. Отже, на сучасному 
етапі розвитку суспільства перед системою навчання постала нова 
проблема – навчати студентів не тому, що знаємо і вміємо, а тому, 
що необхідно буде завтра. Зрозуміло, що такий підхід ставить на 
перший план самоосвітню компетентність майбутнього вчителя. 
Здатність до навчання якого, буде ключовою характеристикою 
професійної компетентності. 

Аналіз останніх досліджень. Для вирішення поставленої 
проблеми з формування самоосвітньої компетентності майбутнього 
вчителя трудового навчання та технологій існує декілька шляхів. 
Один із них, це використання в якості навчального оточення 
інформаційно-комунікаційних технологій. Слід зазначити, що в 
напрямку проблеми навчання з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій проводиться досить велика кількість 
досліджень. Зокрема, одним із перших дослідників проблеми 
підготовки майбутнього вчителя в умовах інформатизації 
суспільства є М. Жалдак, який свого часу запропонував систему 
підготовки вчителя до використання інформаційних технологій в 
навчальному процесі [1]. Помітним явищем є те, що у світовій і 
вітчизняній науці накопичено значний досвід роботи з 
інформаційними технологіями у навчанні математики, інформатики, 
фізики тощо. Педагогічні та методологічні аспекти проблеми 
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підготовки майбутніх учителів до використання у навчальному 
процесі інформаційно-комунікаційних технологій висвітлені в 
наукових працях В. Беспалька, І. Беха, В. Бикова, А. Гуржія, 
Ю. Дорошенка, М. Жалдака, В. Лапінського, В. Мадзігона, 
Ю. Машбиця, В. Монахова, Н. Морзе, С. Ракова, Ю. Рамського, 
П. Сердюкова, М Смульсон та ін. Проблема використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі 
розглянута в працях А. Верланя, Л. Даниленко, І. Булах, 
М. Жалдака, Г. Козлакової, В. Клочка, А. Кузнєцова, В. Мадзігона, 
В. Маслова, А. Пишкало, В. Редько, Ю. Машбиця, Ю. Тріуса та ін. 

Наведені дослідження присвячені проблемам використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в сучасних системах освіти. 
На цей час існує велика кількість публічної оцифрованої інформації 
навчального характеру. Для використання цієї інформації необхідні 
навики не тільки володіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями але й навики її використання для досягнення певної 
мети. А тому постає проблема формування у майбутніх вчителів 
трудового навчання та технологій навичок використання 
інформаційно-комунікаційних технологій для самоосвіти. Одним із 
підходів вирішення поставленої проблеми є, на наш погляд, уміння 
та навики створення персонального навчального плану як засобу 
організації самоосвіти. 

Метою статті є висвітлення проблеми створення і 
використання персонального навчального плану для формування 
самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя. 

Виклад основного матеріалу. Специфіка педагогічної 
діяльності така, що для ефективної співпраці із учнями вчитель 
повинен володіти знаннями зі свого предмету, методиками його 
викладання, психологією і педагогікою, мати загальний високий 
рівень культури, знати прийоми риторики, основи моніторингу, 
володіти великою ерудицією. Цей перелік далеко не повний. Але без 
цих навичок вчитель не може ефективно вчити і виховувати. 
Спробуємо перерахувати основні напрямки, у яких учитель повинен 
удосконалюватися і займатися самоосвітою. Це: професійний 
(предмет викладання);психолого-педагогічний (орієнтоване на учнів 
та батьків);психологічний (імідж, спілкування, мистецтво впливу, 
лідерські якості тощо); методичний (педагогічні технології, форми, 
методи і прийоми навчання); правовий; естетичний (гуманітарний); 
історичний; інформаційно-комп'ютерні технології; охорона здоров'я; 
інтереси та хобі. 
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Зрозуміло, що цей список далеко не повний, містить 
обов'язковий перелік напрямів і складений на підставі тих посадових 
функцій, які вчитель виконує в школі. Креативний вчитель доповнить 
цей список власними напрямками. Будь який із напрямів необхідно 
розвивати та вдосконалювати. 

Як зазначалось при постановці проблеми, для формування 
майбутнього фахівця сучасного рівня, необхідно сформувати його 
здатність навчатися в будь-якому напрямку діяльності. Для 
досягнення поставленої мети ми пропонуємо сформувати у 
студентів здатність створювати та використовувати персональні 
навчальні плани. Створення плану передусім необхідне, якщо існує 
потреба в самостійному оволодінні матеріалом за вибраним 
напрямом. В роботі Стефана Валі [2]  наведено основні етапи 
створення персонального навчального плану.  

Перший етап – визначення мети та результатів навчання. 
Причому мета має бути досить чіткою та обґрунтованою. 

Другий етап – визначення термінів закінчення навчання та 
обсягу часу, який можна виділити на це. Періодичність навчання 
відіграє велику роль у досягненні поставленої мети, адже розвиває 
не тільки організованість навчання, а й вміння оцінювати необхідний 
об’єм інформації, яку слід опрацювати. 

Третій етап – визначення із навчальними матеріалами, тобто 
що ви будете читати, дивитись, слухати. Для прикладу на сервісі 
YouTube доступні відеоматеріали в стилі «Як це зробити…», які по 
протяжності можна дивитись роками. А тому слід виконати пошук 
вже готових списків матеріалів. Для прикладу, це можуть бути 
класичні навчальні плани учбових предметів, списки рекомендованої 
літератури, списки відео та аудіо матеріалів тощо. 

Четвертий етап – створення навколо себе так звану 
«навчальну мережу». Оточуючі нас люди можуть бути дуже 
корисними при вивченні того чи іншого матеріалу. Їх досвід, знання 
та можливі доробки в питанні, яке цікавить, будуть дуже корисними. 
Такі контакти не обов’язково повинні бути наочними. Створені 
соціальні мережі можуть бути дуже корисними на цьому етапі, адже 
велика кількість людей, що об’єднані спільною думкою спроможні 
виробити досить універсальні рекомендації з того чи іншого питання. 

П’ятий етап – пошук довіреної та близької людини, з якою 
можна ділитись отриманими результатами. Така людина необхідна і 
в разі того, щоб підштовхнути, у разі потреби, та по можливості 
надихати на нові досягнення. 
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Шостий етап – пошук наставника, який би прискіпливо 
перевіряв досягнення, оцінював їх якість і визначав напрямок 
пошуку. 

Сьомий етап – розпочинається навчання. 
Наведений перелік пунктів створення персонального 

навчального плану не прив’язаний до класичної аудиторної системи 
навчання. Орієнтованість персонального навчального плану на 
використання інформаційно-комунікаційних технологій зумовлено 
тим, що бажання та необхідність набути нові знання, які не входять 
до переліку навчального плану спеціальності, або ті знання, які 
необхідні фахівцю можуть бути отримані в будь який час. Але для 
цього обов’язковою умовою є доступність великої кількості контенту 
певного напрямку та здатність і можливість до його використання. 
Велика кількість класичної, технічної та спеціальної літератури вже 
переведена в цифровий формат. Створена велика кількість аудіо та 
відео матеріалів як навчального так і спеціального призначення. 
Напрацьована велика кількість відкритих масових навчальних курсів 
з будь якого напрямку, тощо. Але для використання всього цього 
багатства необхідно не тільки вільно володіти сучасними 
інформаційними технологіями, а й вміти самостійно навчатися. А 
отже для використання великої кількості структурованої інформації 
за для самоосвіти, на наш погляд, буде корисним сформована 
здатність створювати та використовувати персональні навчальні 
плани. 

Для створення сформованості створювати і використовувати 
персональні навчальні плани необхідно їх застосовувати вже під час 
виконання самостійної роботи на предметах професійного 
(навчального) циклу. Створення навчально-методичних комплексів 
предметів із застосуванням в них персональних навчальних планів 
дозволить більш детально розглянути переваги та можливі недоліки 
їх використання вже на практиці під час навчання, сформує у 
майбутніх вчителів трудового навчання та технологій навичок 
самоорганізації не тільки при виконанні самостійної роботи, а і для 
організації навчання взагалі. Крім того, використання персональних 
навчальних планів дозволить активізувати пізнавальну діяльність 
студенів. Для майбутніх учителів трудового навчання та технологій 
це особливо актуально через постійне вдосконалення та створення 
нових промислових, харчових, швейних, інформаційних і інших 
технологій у будь-яких галузях, а, отже, вчитель повинен бути 
готовий до змін не тільки розділів навчального плану шкільних 
предметів, а й концепції викладання навчальних предметів взагалі. 
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Тому формування у майбутнього вчителя технологій трудового 
навчання та технологій здатності до самоосвіти виводить його на 
одне з перших місць по формуванню в учнів сучасного світогляду. 

Висновки. Формування самоосвітньої компетентності, 
необхідної не тільки майбутньому вчителю трудового навчання і 
технологій, а і будь-якому кваліфікованому фахівцю необхідно 
розпочати реорганізувавши самостійну роботу студентів включенням 
в якості обов’язкового пункту створення персонального навчального 
плану для кожного розділу будь-якого навчального предмету. 

Перспективи подальших пошуків. Такий вид діяльності 
допоможе розвити необхідні якості майбутніх вчителів, що призведе, 
як до видозміни поглядів на навчання в цілому, так і форм її 
організації. Це саме стосується не тільки майбутніх вчителів, а і 
будь-якого фахівця. 
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В статье рассмотрены теоретические основы формирования 
готовности студентов студентов к работе в профильных классах 
технологыческого педагогических специальностей к профессиональной 
деятельности и проанализированы разные подходы к проблеме готовности 
направления. 
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CLASSES 
In the article are considered theoretical principles of readiness of  pedagogical 

specialties students to professional activity and are analyzed different approaches to 
the problem of students readiness to professional activity. 
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Постановка проблеми. Освіта ХХІ століття – це освіта для 
людини. Її стрижень – розвивальна, культуро творча домінанта, 
виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і 
саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для 
творчого вирішення проблем, критично мислити, опрацьовувати 
різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і 
життя своєї країні. 

Сучасний рівень розвитку суспільства, науки й виробництва 
пред'являє все більш високі вимоги до фахівця будь-якого профілю. 
Метою вищої професійної освіти є підготовка висококваліфікованого 
фахівця. Із цього приводу М. Скаткін помітив, що «які би питання не 
вирішували педагоги-теоретики й практики, їм завжди треба 
виходити з фундаментального положення – соціальної 
обумовленості виховання, освіти й навчання» [1]. Істотні зміни у всіх 
сферах соціального й духовного життя суспільства своєрідно 
відбиваються на стані сучасної вищої освіти, змісті, організації й 
результатах освітніх процесів у вищих навчальних закладах, вигляді 
й характері виконуваних ними соціальних функцій. Пред'являються 
високі вимоги до здатності професіонала самостійно, усвідомлено й 
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відповідально здійснювати пошук нового змісту професійної 
діяльності. У цих умовах міняються завдання підготовки вчителі, 
загалом, і вчителі технології зокрема, здатного до якісної практичної 
підготовки випускників системи освіти до соціально-виробничої 
діяльності, успішному самовизначенню й творчій самореалізації [2]. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема професійної 
підготовки вчителів трудового навчання досить багатоаспектна. 
Значна увага їй приділено в роботах вітчизняних і закордонних 
учених (А. Вихрущ, А. Коберник, В. Мадзигон, В. Сидоренко, 
В. Стешенко, Г. Терещук, Д. Тхоржевский, М. Янцур). Численні 
дисертаційні роботи присвячені підготовці вчителів трудового 
навчання: В. Вітренко – графічна підготовка вчителя трудового 
навчання, В. Кузьменко – практична підготовка студентів до 
проведення занять у навчальних майстернях, В. Курок – інтеграція 
навчальних дисциплін у структурі підготовки вчителя до трудового 
виховання школярів, А.Сименач – розвиток творчих здатностей 
студентів, В. Тешенко – забезпечення міжпредметних зв'язків у 
змісті підготовки вчителі трудового навчання, М. Ховрич – підготовка 
студентів до здійснення профорієнтаційної роботи, Л. Хоменко – 
підготовка вчителя трудового навчання до конструювання, 
моделювання, розробки технології й виготовлення швейних виробів і 
багато хто інші. 

Аналіз літератури по даній проблемі дозволяє констатувати, 
що в центрі уваги дослідників перебуває педагогічна підготовка, 
тобто виявлення освітніх, виховних і розвиваючих функцій 
педагогічних дисциплін і педагогічної практики в становленні 
вчителя-професіонала. 

Сутність готовності випускників до професійної діяльності 
розглядається неоднозначно. Професійна готовність – це: сукупність 
якостей особистості; уміння науково організувати свою працю й 
працю колективу, уміння працювати самостійно; система 
професійно-методичних знань, умінь і навичок. 

У професійній підготовці майбутнього вчителя на перший план 
виходить психолого-педагогічна підготовка, його психологічні якості 
й методико-педагогічні здатності. Рішення проблеми в такому руслі є 
цілком закономірним, тому що педагогічний вуз готує майбутніх 
вчителів. Однак, майбутньому вчителеві необхідний серйозний 
багаж знань по предмету. Тільки висококваліфікований і методично 
грамотний вчитель зможе дати учнем найбільш повні знання по 
предмет, навчити їх самостійно працювати, мислити й приймати 
рішення в нестандартних умовах [3]. 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Технологічна та професійна освіта 
 

Вип. 1   Слов’янськ – 2013 
 

136 

Аналіз педагогічної літератури показує, що робіт з методики 
предметної підготовки студентів педагогічного вузу не так багато. 
Велика кількість праць присвячена вивченню самого процесу 
навчання у вузі, його специфіці. Основна частина досліджень 
присвячена інтенсифікації процесу навчання. У роботах 
пропонуються методики, спрямовані на формування в студентів 
певних професійних якостей, властивостей особистості, одержання 
ними міцних знань у процесі навчання тій або іншій дисципліні, що, в 
остаточному підсумку, повинне привести до формування 
компетентного молодого фахівця. 

Отже, при підготовці майбутнього вчителя технології не можна 
зменшувати роль ні методико-педагогічної, ні предметної підготовки. 
Тому дослідження проблеми предметної підготовки студента 
потрібно не менше, ніж педагогічної. 

Метою статті є визначення аспектів професійної підготовки 
майбутніх учителів технології у світі впровадження профільного 
навчання в загальноосвітні школи. 

Викладення основного матеріалу. На нашу думку, говорити 
про професійну готовність випускника педагогічного вузу можна тоді, 
коли він по закінченні навчання у вузі має в розпорядженні якісні 
знання й уміння по профілюючому предмету, і обов'язково 
психолого-педагогічні та методичні, які перебувають у тісній 
взаємодії. 

У концепції профільного навчання на старшому щаблі 
загальної освіти ставиться завдання створення системи 
спеціалізованої підготовки профільного навчання у старших класах 
загальноосвітньої школи, орієнтованої на індивідуалізацію навчання 
й спеціалізацію що навчаються, у тому числі з урахуванням 
реальних потреб ринку праці. У цьому зв'язку система утворення в 
умовах модернізації орієнтована на пошук і впровадження нових 
форм, механізмів, варіантів рішення цього актуального й 
перспективного напрямку державної політики в освітній сфері. 

До рішення даного завдання повинні бути підготовлені, 
насамперед, педагогічні кадри. Проектування підготовки вчителя 
технології до роботи в профільних класах сьогодні неможливо без 
чітких уявлень про особистість педагога як інтегральної мети 
професійної освіти. Учитель технології профільної школи повинен 
забезпечувати: варіативність і особистісну орієнтацію освітнього 
процесу, проектування індивідуальних освітніх траєкторій; 
профільне (у школі) і професійне (по закінченні школи) 
самовизначення старшокласників; формування здатностей і 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Технологічна та професійна освіта 
 

Вип. 1   Слов’янськ – 2013 
 

137 

компетентностей, необхідних для продовження освіти у відповідній 
сфері професійній освіти. 

Для профільної школи необхідний вчитель, який має власні 
ідеї, який проявляє інтерес до розробки й реалізації нових 
навчальних програм, який володіє високим інтелектуальним 
потенціалом і науковою компетенцією. Педагог повинен мати гарну 
методичну підготовку, володіти різними методами організації 
пізнавальної діяльності учнів на уроці, проводити разом з ними 
пошуково-дослідницьку роботу, що зміцнює їхній інтерес до 
навчального предмета. 

Проблема якості підготовки фахівців у будь-якій системі освіти 
завжди є домінуючою. Формування вчителя-предметника 
починається у вузі. 

У педагогічних вузах підготовляються кадри, призначення яких 
– створити умови для формування особистісного потенціалу 
суспільства. Від якості підготовки педагога залежить майбутнє 
всього суспільства, його психологія, духовні устремління, ідеали, 
економічне благополуччя. 

У зв'язку із цим надзвичайно важливо, які фахівці вийдуть зі 
стін вузу, як і якою мірою майбутні педагоги, опираючись на багаж 
отриманих знань, сформовані якості й уміння, розвинені професійні 
здатності, зможуть забезпечити культурний і виробничий потенціал 
країни. 

І сьогодні, коли знову виникла проблема профільної підготовки 
старших класів, що вчаться, потрібно говорити про підготовку 
фахівця-педагога. Адже ціль профільного навчання – підвищити 
якість загальної освіти, забезпечити глибоку й спеціалізовану 
підготовку учнів з обліком їхніх індивідуальних схильностей і 
здатностей у декількох освітніх областях. 

Про характер і зміст профільного навчання багато вчителів не 
мають чіткого уявлення: по-перше, недостатня науково-методична й 
дидактична підготовленість випускників вузів до даної професійної 
діяльності; по-друге, немає наступності між державними 
загальноосвітніми стандартами вузу й старшим щаблем середньої 
школи; по-третє, слабка навчальна матеріально-технічна база 
школи. І, як наслідок, багато випускників педвузів явно недостатньо 
підготовлені до поліфункціональної педагогічної діяльності. 

У цей час для педагогічних вузів проблема підготовки 
майбутніх учителів технології, з якісними знаннями й уміннями, які 
вони зможуть потім застосувати у своїй подальшій діяльності, є 
актуальною. На наш погляд, у цьому випадку, перед педагогічними 
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вузами стоїть більше велике завдання, чим перед технічними, 
економічними й іншими вузами. Оскільки в педагогічному вузі 
студент повинен не тільки одержати необхідні теоретичні знання, 
навчитися їх застосовувати й поповнювати, але й навчиться вчити 
інших. 

На нашу думку, важливим напрямком в активізації навчання 
повинне стати не збільшення обсягу переданої інформації, а 
створення дидактичних і психологічних умов осмисленого навчання. 
На дисциплінах психолого-педагогічного блоку й предметної 
підготовки викладачі повинні сприяти формуванню теоретичних 
знань студентів і по можливості «показувати» як ці знання можна 
доступно піднести школярам. У процесі навчанні в педагогічному 
вузі майбутній вчитель технології повинен бути підготовлений до 
виконання майбутніх функцій: інформаційної, мобілізаційної, 
розвиваючої, комунікативної, організаторської та дослідницької. 
Формування знань, умінь і навичок по кожній з відокремлених 
функцій майбутнього вчителя технології не може бути миттєвим. Це 
відбувається на протязі усіх п'яти років навчання у вузі. 

Бути вчителем технології – значить володіти мистецтвом 
створення особистості засобами свого предмета, формувати в 
школярів культуру, розвивати в них здатність до самоосвіти. У нових 
умовах від учителя потрібно не тільки передавати учням знання, але 
й допомагати в усвідомленні ними себе як особистості, бути 
терпимим і відкритим для інших людей і інших культур. Особливого 
значення набувають такі професійні якості вчителя технології, як 
здатність освоювати нові концепції освіти, нові педагогічні технології; 
широкий кругозір в області предмета й методики його викладання; 
здатність до самоаналізу й самооцінки своїх педагогічних даних і 
результатів роботи. 

Складовою частиною загальної професійної підготовки 
студентів до професійної діяльності вчителя технології, є 
педагогічна практика. Будучи необхідним компонентом навчального 
процесу, вона дозволяє на якісно новому рівні формувати в 
студентів властивості особистості, необхідні вчителеві. Саме на 
практиці студент може зрозуміти, чи правильно він вибрав для себе 
сферу діяльності. Педагогічна практика допомагає реально 
формувати в умовах природного педагогічного процесу методичну 
рефлексію, коли для вчителя предметом його міркувань стають 
засоби й методи власної педагогічної діяльності, процеси 
вироблення й прийняття практичних рішень. Аналіз власної 
діяльності допомагає практикантові усвідомити труднощі, що 
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виникають у нього в роботі, знайти грамотні шляхи їхнього 
подолання. Важливо, щоб студент, навчився визначати:  які помилки 
допущені їм у роботі через недолік професійних знань і вмінь, а які 
обумовлені особистісними якостями. 

Для здійснення професійних функцій вчителя технології, 
студентам необхідно опанувати методологією педагогічної науки, 
теоріями навчання й виховання, теорією керування, знаннями про 
передовий педагогічний досвід. 

Природно, вища школа не може не зауважувати тенденцій, що 
народжуються, в освітній сфері й не приймати мір, які дозволили б 
підготувати майбутніх учителів до навчально-виховної роботи в 
школі, сформувати в них професійно-освітні якості, необхідні для 
роботи в непростих умовах перебудови суспільства й школи. 

Сьогодні у всьому різноманітті дисциплін, необхідних для 
успішної професійної діяльності майбутнього вчителя усе більше 
визначальної стає ефективна комп'ютерна підготовка. Комп'ютерна 
грамотність вчителя є складовою частиною комп'ютерних 
технологій. Майбутній вчитель технології повинен уміти працювати 
не тільки з документами в локальній мережі комп'ютера, але й у 
мережі Інтернет. Це пов'язане з тим, що, на думку ряду психологів, 
комп'ютер є таким засобом і знаряддям людської діяльності, 
застосування якого якісно змінить нагромадження й застосування 
знань кожною людиною. Необхідність впровадження комп'ютерних 
технологій у практику викладання дисциплін у вузі визначається 
насущною проблемою постійного одержання актуальної інформації 
із предметів. Це впровадження продиктоване й соціальним 
замовленням на підготовку кваліфікованого випускника 
педагогічного вузу, що повинен бути готів до проведення уроків з 
комп'ютерною підтримкою й уміти використовувати різні 
інформаційно-дидактичні засоби для самоосвіти. 

Висновки. Таким чином, вимоги до майбутнього вчителя 
технології досить великі. Вони охоплюють не тільки методико-
педагогічну підготовку, але і його спеціальну підготовку. Формування 
професійних знань і вмінь молодого фахівця здійснюється на 
дисциплінах предметної підготовки. Залежно від того, наскільки 
система навчання предмету у вузі буде максимально змодельована 
з майбутньою професійною діяльністю, настільки будуть 
формуватися психолого-педагогічні якості майбутнього вчителя 
технології. 

Перспективи подальших пошуків. З огляду на 
вищезазначене перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо 
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в перебудові системи вищої освіти є підвищення якості підготовки 
висококваліфікованих фахівців. Підготовка майбутніх учителів 
технології в сучасних умовах, коли фахівець повинен уміти швидко 
реагувати на всі досягнення наукової думки й потреби суспільної 
практики, уміти в короткий строк переорієнтувати спрямованість 
своєї праці, тобто не просто транслювати інформацію, а навчитися 
узагальнених способів дії, повинна вестися в п'яти взаємозалежних 
напрямках. По-перше, підвищення компетентності вчителі технології. 
По-друге, підготовка майбутнього вчителя технології  повинна 
вестися таким чином, щоб на базі отриманої освіти  він мав 
можливість при необхідності опанувати новою спеціалізацією або 
додатковою спеціальністю. По-третє, у цей час все більшого 
значення набуває вдосконалювання його особистісних якостей. По-
четверте, вимоги до вчителя технології, змінюються у зв'язку з тим, 
що постійно йде процес інтеграції й диференціації різних видів 
людської діяльності. В-п'ятих, учитель технології повинен бути готів 
до використання інформаційних і комунікаційних технологій в 
освітньому процесі й проводити навчання учнів із застосуванням 
дистанційних технологій на основі інтерактивних методів. 
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МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ 

Розглядається специфіка змісту мотивації у професійній діяльності 
менеджера освіти. Аналізуються різні підходи у з’ясуванні співвідношення 
мотивації із професійною діяльністю, поведінкою, потребами менеджера 
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Рассматривается специфика содержания мотивации в 

профессиональной деятельности менеджера образования. Анализируются 
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профессиональной деятельностью, поведением, потребностями менеджера 
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correlation of motivation with professional activity, behavior, necessities of manager 
of education are analyzed. 

Keywords: manager of education, reason, motivation, necessities, 
professional activity. 

Постановка проблеми. Cоціально-економічні зміни, які 
відбуваються в нашій країні, істотно вплинули на систему освіти, що 
призвело до зміни її парадигми, модернізації змісту та появі нових 
підходів в управлінні системою освіти на всіх рівнях її ієрархії. 
Одним з основних учасників процесу модернізації освіти виступає 
керівник освітньої установи. У зв’язку з цим мотивація управлінської 
діяльності менеджерів освіти є одним з провідних чинників, які 
визначають стратегію і впливають на успішність вирішення проблем 
управління освітньою установою. 

Аналіз останніх досліджень. Система мотивації як один із 
способів підвищення ефективності діяльності викликає підвищений 
інтерес науковців. Їй присвячена велика кількість зарубіжних 
(Дж. Адамі, В. Врум, Ф. Герцберг, У. Джеймс, Д. Мак-Клелланд, 
А. Маслоу, X. Хекхаузен та ін.), російських (В. Вілюнас, В. Ковальов, 
А. Леонтьєв, Б. Ломов, А. Маркова, К. Платонов, Л. Рубінштейн, 
В. Шадриков, та ін.) і вітчизняних (Л. Карамушка, С. Мейтарчан, 
В. Нікіфоренко, А. Соснин, І. Тимошенко та ін.) досліджень.  

Мета статті спираючись на основні теорії мотивації праці, 
виявити особливості змісту мотивації професійної діяльності 
менеджера освіти. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «мотив», «мотивація» 
є доволі неоднозначними в наукових підходах. Так, у психологічному 
словнику [8, с. 219] «мотив» розуміється як: 1) спонука до діяльності, 
пов’язана із задоволенням потреб суб’єкта; 2) матеріальний або 
ідеальний предмет, що спонукає до діяльності; 3) усвідомлена 
причина вибору дії. 

Як вказував О. Леонтьєв, у сучасній психології залишається 
невизначеним обсяг поняття «мотив»: «у строкатому переліку 
мотивів можна виявити такі, як життєві цілі та ідеали, але також й 
такі, як подразнення електричним струмом» [5, с.189]. 

С. Рубінштейн вважає, що мотиви – це певні спонукання до дії, 
породжені предметами і явищами зовнішнього світу – рушіями 
поведінки або «закріплена в індивіді система генералізованих 
спонукань» [11, с.228]. З позиції теорії установки, Д. Узнадзе 
зазначає: «Мотив – це міркування, що змушує суб’єкта здійснювати 
цей акт; це потреба, для задоволення якої саме ця поведінка була 
визнана як доцільна» [12, с. 82]. П. Якобсон розуміє під мотивом те 
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спонукання, що спричинює вчинок [13]. Л. Божович ототожнює 
мотиви з внутрішньою позицією особистості [1]. 

Під мотивацією розуміють активний стан мозкових структур, що 
спонукає людину здійснювати спадково закріплені або придбані 
досвідом дії, спрямовані на задоволення індивідуальних або 
групових потреб [6, с. 849]; спонуки, що викликають активність 
особистості (тобто, система факторів, які детермінують поведінку) [8, 
с. 219]; сукупність стійких мотивів, що мають певну ієрархію і 
виражають спрямованість особистості [9, с. 20]. Мотивація 
відповідає на питання: чому так, а не інакше поступає працівник [10]. 

Аналіз стану розробленості проблеми мотивації праці 
демонструє різноманіття підходів, концепцій і теорій. Всі вони 
полягають в уточненні визначень використовуваних понять, в 
розробці різних класифікацій, які розкривають деякі типові 
характеристики мотивації, у вивченні будови мотиваційної сфери та 
її динаміки. 

Більшість науковців вважають, що в основі будь-якої діяльності 
лежать потреби, тобто фізіологічні або психологічні відчуття нестачі 
чого-небудь, які можна задовольнити за допомогою винагород. 
Винагороди – це те, що людина вважає для себе цінним. 

У менеджменті використовують зовнішні (заробітна плата, 
премії, просування по службі, нагороди, похвала тощо) і внутрішні 
(почуття задоволення при досягненні результатів, значимість і 
змістовність роботи, самоповага і т. ін.) винагороди. Відповідно до 
цього склалися змістовні й процесуальні теорії мотивації. 

До змістовних теорій мотивації, де в якості спонукальних 
мотивів до праці розглядають внутрішній зміст людини та її потреби 
відносять теорії: А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. Мак-Клелланда, 
Ф. Герцберга. 

А. Маслоу розробив «ієрархію потреб» і припустив, що 
задовольняючи первинні потреби, людина поступово стає 
мотивованою більш вищими потребами. Люди не просто 
задовольняють одну потребу за іншою, а рухаються вгору, змінюючи 
значущість для себе тих чи інших потреб. Тож автор дуже вдало 
демонструє потребнісно-мотиваційну сферу діяльності, описує 
ієрархію мотивів, які людина послідовно робить основною сферою 
своєї життєвої активності. Серед них: сфера життєзабезпечення, 
комфорт і безпека, залучення до суспільства через спілкування, 
самоствердження в соціумі, самоактуалізація. 

Відповідно до теорії К. Альдерфера потреби людини можуть 
бути поєднані в три окремі групи: потреби існування (в безпеці, 
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фізіологічні потреби), потреби зв’язку (у приналежності до якоїсь 
групи і причетності до якоїсь справи та ін.) та потреби зростання 
(потреби у визнанні, самоствердженні та самовдосконаленні). Ці 
потреби також розташовуються ієрархічно, але рух може йти в двох 
напрямах (на відміну від ієрархії А. Маслоу): вгору, якщо попередня 
потреба задовольняється; вниз, якщо не задовольняється потреба 
більш високого рівня. 

У своїй теорії придбаних потреб Д. Мак-Клелланд виходив з 
того, що потреби набуваються під впливом життєвих обставин, 
досвіду і навчання та включають в себе потреби: досягнень 
(прагнення самостійно ставити цілі й більш ефективно, ніж раніше, 
досягати їх), співучасті (прагнення до дружніх відносин з 
оточуючими, спілкуванню, роботі з людьми) та панування (перша 
група індивідів бажає панувати заради влади, друга – заради 
досягнення цілей). 

Ф. Герцберг розробив двофакторну модель мотивації 
задоволеності і незадоволеності потреб у праці та виділив такі 
фактори: зовнішні (заробітна плата, умови праці, статус, режим 
роботи, міжособистісні взаємини, ступінь контролю за роботою) та 
мотивуючі (можливості зростання, визнання, просування по службі, 
робота сама по собі). 

Ф. Герцберг дійшов висновку, що фактори, які викликають 
зростання незадоволеності людини, при їх усуненні не обов’язково 
призводять до збільшення задоволеності, і навпаки. Перехід від 
задоволеності до відсутності задоволеності здійснюється під 
впливом мотивуючих факторів, а перехід від незадоволеності до 
відсутності незадоволеності, під впливом зовнішніх факторів. Тому 
першорядну увагу слід приділяти незадоволеності людини, а лише 
потім за допомогою мотивуючих факторів необхідно забезпечувати 
задоволеність. 

До процесуальних теорій мотивації, де вважають, що 
мотивація виникає в процесі праці відносять теорії: В. Врума, 
С. Адамса, Е. Локка. 

В. Врум в теорії очікувань показав, що, крім усвідомлених 
потреб, людиною рухає надія на справедливу винагороду. 

С. Адамс в теорії справедливості стверджував, що на 
мотивацію людини значною мірою впливає справедливість оцінки її 
поточної діяльності порівняно з її попередніми періодами і 
досягненнями інших людей. 

Відповідно до теорії постановки цілей Е. Локка мотивація 
людини визначається її цілями й задоволеністю результатами праці. 
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Передбачається, що постановка цілей є усвідомленим процесом, 
який передбачає майбутні наміри людини. Результати роботи 
індивіда залежать від: складності мети, її особливостей (ясність і 
визначеність), вигідності (прийнятності) її для індивіда, готовності 
людини докласти певних зусиль для її досягнення. 

Спираючись на перераховані вище підходи, концепції та теорії 
мотивації, можна виділити низку досліджень, присвячених вивченню 
специфіки мотивації діяльності керівника: Г. Мюррей, А. Адлер 
окремі свої праці присвятили вивченню мотиву влади в управлінні 
людьми; К. Платоновим, І. Васильєвим визначено поняття основних 
компонентів, що складають мотиваційну сферу особистості; 
Л. Рубінштейном, А. Ковальовим подано аналіз розвитку потреб 
мотиваційної сфери особистості; А. Леонтьєв, П. Якобсон 
запропонували різні класифікації мотивів. 

У низці досліджень (Т. Шамова, А. Маркова, В. Розанова, 
Т. Лобанова та ін.) висловлено припущення про специфічну 
залежність змісту мотивації управлінської (професійної) діяльності 
менеджерів від різних чинників (вік, стаж роботи, управлінський 
рівень, тип освітньої установи та ін.). Особливо важливим виявилася 
специфічність взаємозв’язку змісту мотивації управлінської 
діяльності менеджерів освіти різних управлінських рівнів із 
задоволеністю управлінською працею. 

Т. Панчук [7], вивчаючи мотивацію директорів шкіл встановила, 
що в ситуації прояву професійно-управлінської активності суб’єкта 
управління діють відповідні комплекси мотиваційних диспозиційних 
установок, інтересів, бажань, очікувань та ін., в яких втілені певні 
відносини особистості до інших людей, до об’єктивних умов життя і 
діяльності, до себе. Важливо при цьому, що різні групи мотивів 
взаємодоповнюють одна одну – інтерес керівника до 
організаторської та педагогічної діяльності доповнюється бажанням 
удосконалити себе, прагнення до професійного зростання та 
професійної кар’єри – орієнтацією на встановлення нових 
соціальних зв’язків і контактів і т. ін. Іншими словами, має 
забезпечуватися поєднання інтровертної й екстравертної мотивації.  

Інтровертна (внутрішня) мотивація являє собою мотивацію, 
зумовлену безпосередньо змістом виконуваної діяльності 
(зацікавленість нею, почуття радості і задоволення, пов’язані з цією 
діяльністю). Екстравертна мотивація – це мотивація, що стосується 
винагород, пов’язаних з тими цілями, які ставить перед собою і 
школою її керівник (соціальна увага, матеріальні винагороди). 
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Найбільш оптимальною є така ситуація, за якої внутрішня і зовнішня 
мотивація збігаються і взаємодоповнюють одна одну [7]. 

Процес мотивації включає створення готовності до дії, вибір 
спрямованості (цілей), засобів і способів дії, місця і часу дії, оцінку 
вірогідності успіху, формування впевненості в правильності й 
необхідності дії та ін. Тому в процесі мотивації беруть участь такі 
утворення, як потреби [2, с.25]. 

На основі аналізу праць ряду авторів, Н. Кривоконь 
деталізувала потреби, які набувають конкретного мотиваційно-
трудового значення: заробіток для забезпечення базових потреб 
особистості та її сім’ї, для підтримки звичного способу життя, 
стабільності; самозбереження, яке виявляється в переважному 
прагненні працювати в нешкідливих для здоров’я умовах або 
уникненні ризику; активність, що розглядається як прагнення до 
підтримки здоров’я через активну діяльність; спілкування, що 
знаходить свій вияв у прагненні до трудової діяльності як можливості 
встановлення контактів; вільний час, що знаходить свій вияв в 
усвідомленні професійної діяльності як цінності, а не як основної 
мети життя; соціальний статус – чітко виражене підпорядкування 
трудової діяльності цілям кар’єри з позитивним чи негативним 
ефектом для самої роботи; соціальна солідарність, що проявляється 
у сумлінності й доброчинності перед колегами і партнерами; 
визнання, що спрямовує трудову поведінку на підтвердження 
власної професійної придатності та підвищення особистого статусу; 
самовираження та самовизнання шляхом отримання високих 
результатів, розширення світогляду для прояву індивідуальності; 
самоповага та самоствердження, що реалізуються в досягненні 
авторитетності, задоволення ставленням колег; самореалізація та 
самоактуалізація за рахунок прояву креативності та прагнення 
вдосконалити не лише себе, але й професійну діяльність [4]. 

Мотивація праці виступає важливим моментом в діяльності 
менеджера освіти і визначається складним і мінливим 
співвідношенням різних спонукань, коли всі ланки підпорядковані 
соціально значимому результату. Тому мотивація і ставлення до 
праці впливає і на стан задоволеності працею і на саму працю 
(С. Рубінштейн, А. Маркова). 

Менеджер – це, як правило, активна людина, професійним 
обов’язком якої є спонукати інших людей до здійснення певної 
діяльності, приводити спрямованість їх дій у відповідність до 
завдань організації та управління, орієнтувати на досягнення певних 
результатів, надихати і підтримувати їх енергію і настирливість, 
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допомагати долати апатію, втомленість тощо. Діяльність менеджера 
передбачає його активність із досягнення цілей організації шляхом 
взаємодії з людьми як пріоритетного напрямку управлінської 
активності. Таким чином, домінуючою діяльністю менеджера освіти є 
діяльність у сфері міжособистісних стосунків. 

Щоб ефективно сприяти досягненню цілей організації, людина 
повинна трудитися з бажанням, любити свою справу, пишатися 
своєю роботою і отримувати від неї задоволення. Вона має 
керуватися в роботі свідомістю своєї корисності і необхідності. 
Ефект мотивуючих впливів може бути високим, якщо менеджер 
проявить у спілкуванні з підлеглими ясність і щирість своїх намірів, 
вміння переконувати і налаштовувати на рішення поставлених 
завдань. 

Втрата довіри підлеглих – це саме негативне, що може статися 
у професійній кар’єрі керівника. Реалізуючи функцію мотивування, 
слід пам’ятати, що матеріальне і моральне заохочення за вагомі 
результати створює атмосферу взаєморозуміння і довіри. Хвалити 
потрібно щиро і краще на людях, а критикувати віч-на-віч, не 
підвищуючи голосу. 

Важливо показати підлеглим, що на перше місце ставиться не 
пошук і покарання винного у помилці, а бажання виявити причини її 
здійснення. Суворо вимагаючи з підлеглих виконання покладених на 
них професійних обов’язків, разом з тим неприпустимо піддавати 
людину приниженню за її помилки чи прорахунки в роботі. 

Серед основних чинників, що ускладнюють процес управління 
мотивацією педагогічних працівників, Ю. Гуров виділяє: 
недосконалість технології організації праці педагогічних працівників; 
недостатню інформованість про результати діяльності працівників; 
відсутність інформації про мотиви діяльності працівників; 
непередбачуваність мотиваційного процесу [3]. Автор стверджує, 
«для того, щоб ефективно стимулювати діяльність працівників, 
необхідне глибоке знання законів, згідно з якими відбувається 
формування взаємин у колективі. Керівникові треба навчитися 
користуватися цими знаннями у процесі менеджменту, оволодіти 
досвідом, майстерністю, мистецтвом їхнього успішного 
застосування. Педагогічна робота нерідко вимагає швидкої оцінки 
ситуації, що склалася, та термінового реагування керівника. У 
такому випадку на допомогу менеджеру приходить інтуїція, що є 
особливим сплавом досвіду прийняття управлінських рішень та 
високих професійних якостей. У процесі його діяльності поступово 
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формуються навички вибору з арсеналу професійних якостей саме 
тих, що відповідають потребам в даний час» [3, с.131]. 

До загальних принципів управління мотивацією, на які має 
спиратися у своїй роботі менеджер освіти можна віднести: 
забезпечення привабливого творчого характеру праці; чітке 
визначення мети і кінцевих результатів праці, способів їх оцінки; 
залучення колективу до процесу планування цілей і поточних 
завдань навчальної установи; повага, довіра, відкрите і щире 
ставлення до підлеглих; вираз визнання і подяки за досягнуті 
результати у щирій формі; делегування відповідальності за 
виконувану діяльність та надання права самостійно приймати 
рішення; виявлення і усунення чинників, що ускладнюють 
(перешкоджають) працівникам виконувати діяльність. Особливе 
значення має вирішення індивідуальних, особистих проблем 
працівників, поліпшення умов їх праці; забезпечення просування в 
кар’єрі, перспектив професійного зростання. 

Розглядаючи специфіку професійної діяльності менеджера 
освіти, слід враховувати, по-перше, її різноманітність як за змістом, 
так і за формами. Менеджер освіти (керівник навчального закладу) 
повинен володіти знаннями, уміннями та навичками у відповідних 
напрямках власної професійної діяльності, а також у сфері 
психології міжособистісного спілкування. Ці знання становлять 
когнітивний компонент внутрішньої мотивації до професійної 
діяльності. 

По-друге, діяльність менеджера освіти вимагає встановлення і 
розвитку міжособистісних контактів, які зумовлюють не тільки 
успішність окремого представника педагогічного колективу, але й 
навчальної установи в цілому. Висока нервово-психічна 
напруженість, обумовлена підвищеною відповідальністю за 
результати діяльності, стан матеріальних і людських ресурсів, 
вимагає формування емоційно-оцінного ставлення до своєї 
професійної діяльності, її умов і результатів. Це, у свою чергу, 
пов’язане з усвідомленням менеджером освіти рівня власної 
комунікабельності, комунікативної компетентності, ступенем 
розвитку основних механізмів міжособистісної взаємодії – рефлексії 
та емпатії. Сформоване адекватне емоційно-оцінне ставлення до 
умов діяльності складає афективний компонент внутрішньої 
мотивації менеджера освіти. 

По-третє, професійна діяльність менеджера освіти носить 
творчий характер, що підтверджується значною різноманітністю 
професійних завдань і шляхів їх вирішення. І все це відбувається у 
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неперервному творчому управлінському процесі взаємодії 
менеджера освіти з колективом в умовах міжособистісного 
спілкування, що постійно змінюються. Суб’єктно-діяльнісна позиція 
менеджера визначає прийняття ним засобів, умов діяльності, чітке 
розуміння її мотиву і мети. 

Таким чином, мотивація професійної діяльності менеджера 
освіти формується в процесі усвідомлення ним особливостей 
психологічного змісту цієї діяльності, прийняттям міжособистісної 
взаємодії з метою встановлення і розвитку необхідних 
міжособистісних контактів, усвідомленням необхідності розвитку 
власної креативності, формування творчого стратегічного мислення. 

В процесі професійної діяльності менеджер освіти формує 
найважливіше психологічне утворення – особистісний смисл 
діяльності. Він характеризує загальне ставлення людини до власної 
професії, показує, що насправді ця діяльність означає для людини. 
Якщо мотивація певної особистості формується переважно під 
впливом зовнішніх чинників, то особистісний смисл не буде мати 
відповідної глибини. Діяльність стане тільки опосередкованим 
засобом досягнення інших життєвих цілей і цінностей. Якщо ж має 
місце внутрішня вмотивованість діяльності, то міра прийняття цієї 
діяльності буде значно вищою, а її особистісний смисл значно 
глибшим і багатшим. 

Управління та організація дій включає дві основні системи – 
планування і дію. Відносно дії зазначимо, що на більш високих 
рівнях управління важливого значення набуває делегування 
відповідальності і контроль за виконанням. Ефективне вирішення 
мотиваційних завдань утруднюється тим, що система мотивів 
конкретної людини існує за власними законами, не завжди 
зрозумілими і такими, що не завжди піддаються зовнішнім впливам. 
Розуміння себе й інших – це розуміння мотивів, якими керується 
особистість у своїх вчинках. 

Розуміння змісту мотивації – головний показник професійної 
майстерності ефективного керівника навчальної установи. Знання 
про те, чому люди роблять те, що вони роблять – необхідна 
передумова для того, щоб допомогти їм реалізувати власні мотиви 
та попередити випадки, коли мотивації можуть викликати певні 
ускладнення. Ефективний менеджмент ґрунтується на поєднанні 
реальних цілей, життєвих цінностей і установок, очікувань і потреб 
працівника з цілями організації. Людина яка поділяє цілі й 
усвідомлює цінності своєї організації, здатна визначити собі 
завдання, знаходити шляхи їх вирішення, здійснювати 
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самоконтроль, тобто переходити від зовнішнього мотивування до 
самомотивування. 

Наступним ключовим моментом у професійній діяльності 
менеджера освіти є усвідомленість мотивів. Мотиви, так само як і 
потреби, можуть характеризуватися різним рівнем усвідомлення. 
О. Леонтьєв усвідомлення мотивів вважав чимось таким, що вимагає 
спеціальної внутрішньої роботи: «мотиви актуально не 
усвідомлюються суб’єктом; коли ми здійснюємо ті або інші дії, то в 
цей момент ми звичайно не звітуємо перед собою у мотивах, які їх 
спонукають» [5, с.201]. Психологи експериментально довели 
існування усвідомлених і неусвідомлених мотивів. У 
психоаналітичній традиції неусвідомленість мотивів – це ознака 
несумісності витиснених мотивів та імпульсів з образом соціального, 
добре контрольованого «Я». 

Мотиваційні сили виникають, розвиваються і завмирають 
подібно стихійним силам природи. Професійний обов’язок 
менеджера – використати ці сили і при цьому не заподіяти шкоди 
конкретній особистості. 

Менеджер повинен забезпечити розвиток позитивних мотивів у 
співробітників, створити ситуаційне поле, яке спонукатиме кожного 
робити те, що від нього очікують. 

Серед інших мотивів, які лежать в основі ефективної 
професійної діяльності менеджерів освіти, визначаємо наступні: 
прагнення розвивати себе як професіонала, використання будь-
якого шансу для професійного зростання; гармонійне проходження 
всіх етапів професіоналізації – від адаптації до професії й далі до 
майстерності, творчості, до безболісного завершення професійного 
шляху; ставлення до професійної діяльності в цілому та 
управлінської зокрема як до цінності; прагнення зайняти в 
професійній діяльності та інших сферах життєдіяльності позицію 
лідера; інтерес і бажання реалізовувати свої знання, досвід у 
професійній діяльності; прагнення вдосконалювати свою діяльність, 
професійні наміри як перспективу самоствердження, самореалізації; 
відсутність професійних деформацій у мотиваційній сфері, криз; 
внутрішній локус професійного контролю, тобто, пошук причин 
успіху-неуспіху в собі самому і всередині професії. 

Висновки. Проблема мотивації має тривалу історію 
різнопланових досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. 

Зміст мотивації професійної діяльності менеджерів освіти є 
одним з провідних чинників, що визначають стратегію і впливають на 
успішність вирішення проблем управління освітньою установою. 
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Одним з провідних завдань менеджера освіти є мотивація діяльності 
колективу педагогів, стимулювання їх власної активності. Велике 
значення також надається розкриттю перспектив навчального 
закладу та професійних перспектив самого менеджера освіти. 

Ключовими поняттями, покликаними в максимальному ступені 
відбивати мотивацію професійної діяльності менеджерів освіти, ми 
вважаємо мотиви, потреби, спрямованість особистості, ціннісну 
орієнтацію, домагання особистості, задоволеність працею, розуміння 
й усвідомлення мотивації. 

Перспективи подальших пошуків вбачаємо у визначенні 
особливостей формування управлінської культури менеджера освіти 
як складової його професійної культури. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ 

ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ 

У статті висвітлено зміст і окремі аспекти методики проведення 
факультативу ”Технологія педагогічного дослідження“ для магістрантів 
спеціальності ”Педагогіка вищої школи“. Розглянуто педагогічні можливості 
технології навчального проектування у формуванні дослідницької 
компетентності майбутніх викладачів вищої школи. 

Ключові слова: викладач, компетентність, дослідницька діяльність, 
факультатив, магістр, проект. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
СРЕДСТВАМИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В статье освещены содержание и отдельные аспекты методики 
проведения факультатива ”Технология педагогического исследования“ для 
магистрантов специальности ”Педагогика высшей школы“. Рассмотрены 
педагогические возможности технологии учебного проектирования в 
формировании исследовательской компетентности будущих 
преподавателей высшей школы. 

Ключевые слова: преподаватель, компетентность, 
исследовательская деятельность, факультатив, проект. 

L. Bondarenko 
– postgraduate student pedagogy Luhansk Taras Shevchenko national 
University, The Institute of Economy and Business, leading specialist 
FEATURES OF FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE OF 

FUTURE TEACHERS MEANS OF FACULTATIVE OCCUPATIONS. 
In article the contents and separate aspects of a technique of carrying out an 

open classroom" Technology of pedagogical research" for undergraduates of 
specialty" Pedagogics of the higher school" are shined. Pedagogical possibilities of 
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technology of educational design in formation of research competence of future 
teachers of the higher school are considered. 

Keywords: teacher, competence, research activity, open classroom, project. 
Постановка проблеми. Нові освітні орієнтири, засновані на 

компетентнісному підході до підготовки викладачів вищої школи, 
сьогодні вступають у протиріччя з існуючими класичними освітніми 
стандартами, серед яких можна виокремити суперечність між 
сучасними вимогами до випускників магістратури спеціальності 
“Педагогіка вищої школи” і їх підготовленістю до здійснення науково-
дослідницької діяльності. Практика переконує, що для 
цілеспрямованого оволодіння майбутніми викладачами методикою 
науково-педагогічного дослідження, уміннями раціональної 
організації дослідницької діяльності недостатньо використовувати 
лише розвивальні можливості магістерської програми. Нині вкрай 
актуальною постає проблема застосування у підготовці магістрів 
нових, практико орієнтованих форм, що забезпечують ефективну 
реалізацію ідей компетентнісної освіти. 

Аналіз останніх досліджень. Сучасні позиції, особливості 
компетентнісного підходу у вітчизняній освіті знайшли своє 
відображення у працях А. Андрєєва, В. Антипової, М. Бершадського, 
Н. Бібік, О. Локшиної, В. Лугового, Н. Побірченко, Ю. Швалба, 
Г. Шевченко, О. Пометун, С. Сисоєвої, М. Левшина, Н. Демяненко, 
В. Кузя та ін. За останні роки з’явилася низка робіт, присвячених 
розгляду різних аспектів формування дослідницької компетентності 
педагога, переважно, вчителя. Цими питаннями опікувалися 
З. Апазаова, М. Архипова, І. Бец, З. Борисова, Т. Ваколя, 
М. Головань, В. Клементьєва, В. Лазарєв, Ю. Риндіна, Н. Старикова, 
О. Чугайнова, В. Яценко та інші. 

Зазначимо, що аспекти формування дослідницької 
компетентності викладача вищої школи засобами додаткових форм 
організування навчання не були предметом науково-педагогічного 
дослідження, а актуальність і доцільність висвітлення зазначених 
положень підтверджується запитами сучасної практики. 

Мета статті полягає у висвітленні змістових і методичних 
особливостей проведення факультативу “Технологія педагогічного 
дослідження“, уточненні змісту та структури технології навчального 
проектування щодо формування дослідницьких здатностей 
студентів. 

Виклад основного матеріалу. Учені переконують [4; 5], що 
для поглиблення науково-дослідної підготовки майбутніх викладачів 
доцільно застосовувати широку палітру форм організування 
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навчання. Однією з таких додаткових форм є факультатив (від лат. 
facultas – можливість, здатність – навчальний предмет чи курс, який 
студенти вищого навчального закладу вивчають за бажанням з 
метою поглиблення й розширення наукових і прикладних знань).  

Концептуальною ідеєю розвитку дослідницьких здатностей 
магістрантів в перебігу факультативних занять є положення про те, 
що стати педагогом-професіоналом, ґрунтовно розвинути пам'ять, 
мислення, увагу, світогляд, культуру науково-дослідницької праці 
особистості можна лише єдиним шляхом – вправлянням, 
цілеспрямованим, систематичним і наполегливим оволодінням 
технологією науково-педагогічної діяльності. 

Основна мета факультативу – поглиблення і розширення 
наукових і прикладних знань з методології і методики науково-
педагогічного пошуку, оволодіння студентами технікою самостійного 
розвитку дослідницьких здібностей сучасного педагога, набуття 
досвіду здійснення реального педагогічного дослідження. 

Вважаємо, що у процесі факультативного курсу ”Технологія 
педагогічного дослідження“ магістранти мають оволодіти такими 
уміннями і навичками: формулювати наукову проблему, мету, об’єкт, 
предмет, гіпотезу, завдання дослідження; пошуку інформації у різних 
джерелах, використання інформації для самовдосконалення; 
уміннями прогнозувати, передбачати майбутній стан об’єкта 
дослідження; аналізувати дані педагогічного експерименту, 
застосовувати методи математичної статистики, комп’ютерні 
програми тощо; аналізувати результати своєї науково-дослідницької 
діяльності (здійснювати методологічну рефлексію); організувати 
науково-дослідну роботу своїх майбутніх вихованців; виконувати 
самоаналіз, самоконтроль, самооцінку власної наукової роботи, 
прогнозувати власну траєкторію професійного зростання; 
підготувати наукову статтю, доповідь на науково-практичну 
конференцію, презентацію результатів наукового пошуку. 

Програма факультативу розрахована на 58 годин. З них 18 
годин лекційних (теоретичних) занять, 20 годин практичних занять, 
20 годин самостійної роботи. Структурно програма складається з 
двох частин. У першій частині (теми № 1-6, див. табл. 1) акценти 
робляться більше на теоретико-методологічних аспектах 
дослідницької підготовки майбутніх викладачів поряд з формування 
практично-пошукових умінь студентів. 
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Таблиця 1 
Навчально-тематичний план факультативу 
 ”Технологія педагогічного дослідження“ 

Кількість годин № 
з\
п 

Тема 
Теорія Практика Самост. 

робота 
Разом 

1 Вступне заняття. 
Здібності дослідника 

1 1 2 4 

2 Психологія і технологія 
наукової творчості 

 
2 2 2 8 

3 
Організація і методи 
педагогічного 
дослідження 

2 
2 2 8 

4 Робота з науковою 
інформацією 

2 2 2 6 

5 Мовна культура 
науковця 

2 2 2 6 

6 
Методологія 
педагогічного 
дослідження 

2 
2 2 6 

7 
Технологія виконання 
педагогічного 
дослідження 

2 
2 2 6 

8 Методика оформлення і 
захисту дисертації 

2 2 2 6 

9 

Статистична обробка 
результатів 
педагогічного 
дослідження 

2 

4 4 12 

10 Підсумкове заняття 
факультативу 

1 1 –  

ВСЬОГО 18 20 20 58 
 

Друга частина структурно складається з тем № 7-10 і має на 
меті розвиток умінь, навичок, здатностей магістрантів виконувати 
науково-педагогічне дослідження, оброблення його результатів, їх 
оформлення у вигляді наукових статей, монографій, тез 
конференцій, проектів тощо. Відмітимо, що 12 годин навчального 
часу відведено на оволодіння магістрантами методикою 
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статистичного оброблення результатів наукового пошуку, зокрема, 
засобами комп’ютерних програм. 

Насамперед вкажемо, що програма факультативу зорієнтована 
на самостійне оволодіння магістрантами дослідницькими 
здатностями: мінімальний обсяг часу на самостійну роботу складає 
20 годин. Наша позиція щодо домінування самостійної роботи в 
оволодінні програмою факультативу підкріплюється ще й тим, що 
науково-дослідницька діяльність здійснюється, переважно, вченим-
педагогом самостійно. Природно, вже з перших занять варто так 
організувати факультативне навчання, щоб планована самостійна 
робота його учасників поступово трансформувалася у їх стійку 
самоосвіту. Для підтвердження зазначених позицій щодо суті 
педагогічного керівництва самоосвітою, самовихованням студентів 
наведемо зміст першого навчального заняття факультативу: 

Зміст, мета, завдання, факультативу. Вступний інструктаж, 
оглядова характеристика тематики факультативного курсу. Загальні 
та спеціальні здібності людини. Інтелектуальні здібності та їх 
структура. Сприймання, пам'ять, мислення, мова, увага, уява як 
основні компоненти інтелектуальних здібностей викладача-
дослідника. Діагностика (анонімне опитування) інтелектуальних 
здібностей магістрантів (мислення, увага, пам'ять, уява, сприймання 
тощо). Вправляння у розвитку пам’яті, мислення, уваги, уяви. 
Складання учасниками факультативу програми самовдосконалення. 
Відображення особистісного та професійного зростання 
майбутнього викладача в «Портфоліо» (структура, створення, 
ведення, оцінювання з боку викладача тощо). Видача завдань для 
розробки проектів (”Бюджет часу магістранта“; ”Соціометричний 
статус студента“; ”Працевлаштування випускника“; ”Рейтинг 
сучасного викладача“; ”Книжка і/чи комп’ютер“; ”Транспорт у 2050 
році“). Зустріч з відомим вченим в галузі педагогічної науки. 

Як бачимо, рекомендації зі складання програми 
самовдосконалення студента, ведення творчого портфеля 
(”Портфоліо)“ доводяться учасникам факультативу вже на першому 
занятті. 

Крім традиційних, усталених методик, під час роботи 
факультативу доцільно застосовувати інноваційні педагогічні 
технології. Зупинимося більш докладно на теоретико-методичних 
аспектах навчального проектування. 

Технологія проектного навчання грунтується на концепції 
прагматичної педагогіки, яка проголошувала ідею ”навчання через 
діяльність“. Нині цю технологію відносять до технологій XXI століття, 
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так як ця система: 1) демонструє розумний баланс між 
теоретичними знаннями і прагматичними уміннями; 2) сприяє 
ефективному формуванню значущих для діяльності людини 
здатностей користуватися дослідницькими методами: збирати 
необхідну інформацію, аналізувати її з різних точок зору; 
3) спрямована, переважно, на самостійне здобування учнями нових 
знань та їх застосування для вирішення нових пізнавальних і 
практичних задач; 4) забезпечує розвиток комунікативних умінь 
учнів, здатностей працювати в групах, виконувати різні соціальні 
ролі (лідера, виконавця, посередника), долати конфліктні ситуації. 

Метод проектів орієнтований на розвиток пізнавальних навичок 
учнів чи студентів, умінь самостійно конструювати знання, 
орієнтуватися в інформаційному просторі, критичного мислення. 
Таким чином, його суть полягає у тому, що ті, хто навчається, 
протягом певного часу самостійно розв’язують якусь проблему, яка 
передбачає інтегрування знань з різних галузей. 

Отже, навчальний проект – це комплекс пошукових, 
дослідницьких, розрахункових, графічних і інших видів робіт, що 
виконуються самостійно студентами (індивідуально, парами, 
групами-командами) за організаційної і консультативної підтримки 
цього процесу викладачем з метою практичного і/чи теоретичного 
розв’язання проблеми. Сучасні навчальні проекти поділяють за 
декількома ознаками, зокрема: за спрямованістю (практично-
орієнтований, дослідницький, інформаційний, творчий, рольовий); за 
комплексністю й характером контактів (моно проект, між предметний 
проект); за тривалістю (міні-проекти, короткотермінові проекти, 
тижневі, річні); за кількістю учасників проектування (індивідуальні, 
парні, групові). 

Розроблені навчальні проекти мають задовольняти певним 
вимогам, до яких учені відносять [1; 2; 3]: проект має розв’язувати 
конкретну проблему, задачу, що вимагає інтегрованого знання, 
дослідницького пошуку для її рішення; діяльність студентів 
(індивідуальна, парна, групова) в навчальному проектуванні є 
виключно самостійною; при плануванні діяльності щодо розв’язання 
проблеми необхідно визначити перелік конкретних дій та вказати 
етапи, терміни їх виконання, відповідальних та прогнозовані 
результати проектування; за результатами проектування студенти 
мають отримати конкретний продукт, а їх здатність і 
результативність виконання проектного завдання має бути 
об’єктивно оціненою на кожному етапі; презентація і захист проекту є 
необхідною складовою технології навчального проектування; усі 
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матеріали проектування (звіти, чернетки, джерела, схеми, ескізи, 
моделі тощо) слід оформити у вигляді  ”Портфоліо“; на кожному 
етапі проектування та на його завершення учасники мусять 
осмислювати свої власні програми, механізми діяльності, цілі, 
установки, прагнення, аналізувати свою включеність у систему 
міжособових комунікацій (здійснювати рефлексію). 

Нашими експериментальними дослідженнями підтверджено, 
що структура технології навчального проектування має 
реалізовуватися в послідовності таких етапів: 

1. Етап I. Розроблення проектних завдань викладачем. 
Розподіл групи на команди. Вибір командами тем проектів. 
Проведення мозкового штурму з метою пошуку ідей, напрямів 
розв’язання проблем. Дискусія, консультування. 

2. Етап II. Формулювання командами головної проблеми 
проекту. Визначення підтем для їх розробки парами студентів чи 
окремими студентами. Консультування викладачем (позиція 
«експерт», «координатор», «помічник») команд, пар, окремих 
студентів щодо напрямів наукового пошуку. Фіксація викладачем 
активності кожного учасника навчального проектування. 

3. Етап III. Проведення дискусії, мозкового штурму в командах 
щодо планування дослідження, методів наукового пошуку, способів 
збирання інформації, опрацювання даних. Консультації викладача як 
експерта виконання проекту. 

4. Етап IV. Збирання необхідних даних. Безпосереднє 
проведення досліджень (анкетування, тестування, спостереження, 
експеримент, інтерв’ю, аналіз документів тощо). Консультування з 
викладачем-експертом щодо валідності методів наукового пошуку. 

5. Етап V. Оброблення результатів досліджень (кількісний і 
якісний аналіз, доведення достовірності отриманих результатів 
засобами математичної статистики). Формулювання понять, 
узагальнень, висновків дослідження. Консультації експерта, 
організація взаємного рецензування проектів. Дискусії в командах 
щодо оформлення результатів проектування, презентації доповіді, 
рецензій проектів колег тощо. 

6. Етап VI. Захист командами (парами чи окремими 
студентами) результатів проектування – доповіді-презентації, 
групові дискусії. 

7. Етап VII. Підведення підсумків результатів проектування. 
Оцінювання  викладачем кожного етапу виконання проекту, 
самооцінка студентами своїх результатів, успіхи і невдачі 
проектування. Визначення переможців, рекомендації подальшого 
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застосування результатів наукового пошуку (видрукування наукових 
статей, підготовка доповідей на студентські науково-практичні 
конференції, оформлення конкурсних наукових робіт для участі в 
олімпіадах тощо). Вибір нових напрямів проектування. 

Умовно вказані етапи можна об’єднати у стадії: підготовча 
(Етап I; Етап II; Етап III); основна (Етап IV; Етап V); заключна (Етап 
VI; Етап VII). 

Висновки. Таким чином, висвітлені зміст, особливості 
методики проведення факультативу, зокрема з використанням 
технології навчального проектування, показують конкретні шляхи 
інтенсифікації процесу підготовки магістрантів до науково-
дослідницької діяльності. При цьому варто орієнтуватися на низку 
педагогічних умов, при реалізації яких процес формування 
дослідницької компетентності майбутніх викладачів відбувається 
продуктивніше на заняттях факультативу ”Технологія педагогічного 
дослідження“, зокрема: чітке узгодження змісту навчальної 
дисципліни ”Основи наукових досліджень в педагогіці“ з навчально-
тематичним планом факультативу; особистісно-орієнтований підхід 
до виконання програми факультативу студентами; орієнтування на 
практичне застосування знань, оволодіння учасниками семінару 
досвідом науково-дослідницької діяльності; систематичне 
відвідування студентами занять, активна участь учасників семінару у 
виконанні пропонованих завдань; поєднання самостійного виконання 
досліджень магістрантами з командною формою пошукової роботи; 
дотримання викладачами, що залучаються до проведення 
факультативних занять, позицій ”експерт“, ”координатор“,  ”помічник“ 
на противагу ”наставник“, ”лектор“, ”екзаменатор“. 

Перспективи подальших пошуків пов’язуємо з обґрунтуванням 
педагогічних умов ефективного формування здатностей майбутніх 
магістрів спеціальності ”Педагогіка вищої школи“ продуктивно 
здійснювати педагогічну дослідницьку діяльність. 
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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ 

У статті розглядаються структурні компоненти професійної 
готовності майбутніх учителів музики до педагогічної імпровізації. На думку 
авторів, професійна готовність до педагогічної діяльності є складним 
синтезом взаємозумовлених і взаємопов’язаних структурних компонентів – 
мотиваційного, змістово-процесуального, конструктивного. 
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ К 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ. 
В статье рассматриваются структурные компоненты 

профессиональной готовности будущих учителей музыки к педагогической 
импровизации. По мнению авторов, профессиональная готовность к 
педагогической деятельности является сложным синтезом 
взаимообусловленных и взаимосвязанных структурных компонентов – 
мотивационного, содержательно-процессуального, конструктивного. 

Ключевые слова: структурные компоненты; готовность; 
педагогическая импровизация. 
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STRUCTURAL COMPONENTS OF PROFESSIONAL READINESS OF 
THE FUTURE MUSIC TEACHERS FOR TEACHING IMPROVISATION. 

The article examines the structural components of a professional readiness 
of the future music teachers for teaching improvisation. According to the authors – a 
professional commitment to teaching improvisation is a complex synthesis of 
independent and interrelated structural components: the motivational, meaningful 
and constructive. 

Keywords: structural components; readiness; teaching improvisation. 
Постановка проблеми. Формування у студентів – майбутніх 

учителів музики готовності до педагогічної імпровізації може бути 
ефективним і плідним за педагогічних умов, коли створюється 
атмосфера свідомої співпраці педагога та студентів з метою 
досягнення конкретних запланованих результатів. “Оскільки 
педагогічні системи за своєю суттю є процесуальними, їх динамізм і 
здатність до зміни можуть забезпечуватись організованою 
взаємодією компонентів системи в русі, який відбувається за певних 
внутрішніх і зовнішніх умов. Виходячи з цього, можна визначити 
педагогічні умови як сукупність різнопланових факторів 
(компонентів), необхідних і достатніх для виникнення, 
функціонування та зміни певної педагогічної системи” [6, 81]. 

Педагогічними умовами формування у майбутніх учителів 
музики готовності до педагогічної імпровізації є: мотиваційне 
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забезпечення підготовки студентів; опанування теоретичних знань і 
процесуальної сутності педагогічної імпровізації; формування 
комплексу імпровізаційних умінь і навичок, що загалом забезпечує 
ефективність інтуїтивного пошуку оперативного прийняття 
педагогічного рішення, адекватного несподіваній ситуації навчально-
музичної комунікації та спрямованого на коригування її мети, змісту, 
методичних прийомів. 

Педагогічні умови активно впливають на мотиваційний, 
змістово-процесуальний і конструктивний компоненти професійної 
готовності майбутніх педагогів-музикантів загальноосвітнього 
профілю до педагогічної імпровізації, створюючи можливість 
розробки структури їх підготовки. 

Відомо, що “структура – сукупність стійких зв’язків між безліччю 
компонентів об’єкта, що забезпечують його цілісність і тотожність 
самому собі” [5, 397]. 

У нашому випадку об’єктом є готовність майбутніх учителів 
музики до педагогічної імпровізації, а її компоненти – мотиваційний, 
змістово-процесуальний і конструктивний – завдяки усталеним 
зв’язкам генетично взаємопов’язані і взаємозумовлені. 

Структура (на відміну від моделі, процедури тощо) підготовки 
до педагогічної імпровізації пов’язана перш за все з природою цього 
незвичного явища – раптовістю, несподіваністю виникнення, 
адекватністю конкретній ситуації, оперативністю прийняття рішення. 
Тому запропонована структура не може мати суворої процесуальної 
визначеності. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема готовності 
особистості до професійної діяльності ретельно розглядаються в 
наукових дослідженнях М. Дяченка і Л. Кандибовича. Вони розуміють 
цей феномен як передумову плідного використання будь-якої 
діяльності [1, 49] та наголошують на необхідності вирізнення 
готовності як психічного стану людини і стійкості характеристики 
особистості. На їх думку, перший вид готовності є ситуативним, що 
відбиває особливості й вимоги майбутньої ситуації, другий – 
тривалим або стійким, що діє постійно та його не потрібно 
формувати кожного разу. Ці види готовності – цілісні утворення, що 
складаються з мотиваційних, пізнавальних, емоційних, рольових 
компонентів [1, 51]. 

У психолого-педагогічних дослідженнях підкреслюється, що 
професійна готовність до педагогічної діяльності є складним 
синтезом взаємозумовлених і взаємопов’язаних структурних 
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компонентів – мотиваційного, змістово-процесуального, 
конструктивного. 

Виходячи з цього метою статті є з’ясування сутності цього 
синтезу  структурних компонентів професійної готовності майбутніх 
учителів музики до педагогічної імпровізації. 

Виклад основного матеріалу. Імпровізаційні вміння і навички 
майбутніх педагогів-музикантів розглядаються як передумова їх 
готовності до педагогічної імпровізації. У зв’язку з цім доцільно 
навести короткий виклад компонентів цієї готовності, визначити їх 
мету, завдання і зміст. 

Мета мотиваційного компонента – сформувати у майбутніх 
учителів музики комплекс мотивацій щодо готовності до педагогічної 
імпровізації. 

Відповідно до мети основні завдання передбачають: а) 
обґрунтування ролі мотиваційного компонента у формуванні 
готовності до педагогічної імпровізації; б) виявлення складу реально 
існуючих мотивів музично-педагогічної діяльності вчителів; в) 
створення і впровадження в практику музично-естетичного навчання 
і виховання комплексу мотиваційного забезпечення готовності до 
педагогічної імпровізації. 

Підготовка до педагогічної імпровізації шляхом виховання у 
студентів мотивів навчально-пізнавальної та музично-естетичної 
діяльності створює сприятливі передумови для формування дійсно 
педагогічної спрямованості майбутніх педагогів-музикантів. 

Мотивом діяльності, на погляд О.М. Леонтьєва, є “предмет 
потреби – матеріальний чи ідеальний, чуттєво сприйманий або 
даний тільки в уявленні, в думках” [2, 13]. Як правило, у будь-якій 
діяльності конкретний індивідуум реалізує потреби, що поділяються 
на духовні (принципові), пов’язані із самоутвердженням, 
самовираженням, розкриттям власних здібностей, і матеріальні. 

“Перший вид потреб, – підкреслює Р. Пилоян, – актуалізується 
у зв’язку з тим, що людина, яка є соціальною істотою, потребує 
оцінки оточуючих її людей. Не менш важливою для неї є й 
самооцінка. Другий вид потреб пов’язаний з природною необхідністю 
їсти, пити, одягатися, виховувати дітей, допомагати батькам” [3, 26]. 

Мотивація спортивної діяльності, яку розглядає Р. Пилоян, 
багато в чому відповідає суті мотивації педагогічної і, зокрема, 
музично-педагогічної діяльності. Погоджуючись з його поглядами на 
цю проблему, закономірно визначити структуру мотиваційного 
компонента готовності майбутніх учителів музики до педагогічної 
імпровізації. Вона охоплює сім основних видів потреб, які своєю 
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чергою поєднуються в три мотиваційні групи засад: спонукальні, 
базисні, процесуальні. 

Спонукальні засади сприяють мотивації майбутнього педагога-
музиканта на досягнення саме духовних і матеріальних потреб та 
охоплюють два види (П 1, П 2). 

Перший вид (П 1) принципово орієнтує студента на 
самоутвердження, самовираження і передбачає розкриття таких 
його творчих здібностей, як інтуїція, антиципація, творче мислення й 
уява, фантазія, імпровізація в усіх видах діяльності, здатність і 
вміння оперативно знаходити нестандартні способи розв’язання 
пізнавальних завдань і несподіваних педагогічних ситуацій, творча 
ініціатива та сприймання, нова інтерпретація музичних творів та ін. 

Другий вид потреб (П 2) спонукальних мотиваційних засад 
спрямований на зацікавленість студента постійно підвищувати 
ефективність процесу музично-естетичного виховання. У зв’язку з 
цим майбутній учитель музики прагне задовольнити його 
матеріально-виробничі потреби в загальноосвітній школі – створити 
сприятливі умови для проведення уроків музики, занять хорового 
колективу, концертної діяльності, позакласної роботи; подбати про 
наявність необхідного музичного інструмента або групи інструментів 
для учнів, магнітофона, телевізора, програвача тощо. До цього ж 
виду потреб звичайно належить і матеріальна підтримка роботи 
вчителя з музично-естетичного виховання учнів адміністрацією 
школи або відділу освіти. 

У процесі музично-естетичного виховання потреби, що 
належать до спонукальних мотиваційних засад (П 1, П 2), 
реалізуються особливо наочно передусім завдяки розв’язанню 
учителем музики безлічі суперечностей духовного і матеріального 
спрямування, внаслідок чого виникає необхідність у педагогічній 
імпровізації. Це дозволяє зробити більш об’єктивним і наочним 
процес суспільного визнання педагога-музиканта. 

Наступні три види потреб (П 3, П 4, П 5) належать до базисних 
мотиваційних засад і мають специфічний характер. Для досягнення 
найбільших результатів у музично-виховній роботі в загальноосвітній 
школі майбутній учитель музики зацікавлений мати сприятливі 
сімейно-побутові умови життя, добре здоров’я, належні спеціальні 
вміння і навички щодо готовності до педагогічної імпровізації. 
Потреби цього порядку характеризують рівень об’єктивних 
можливостей учителя музики. Тому вони мають назву базисних 
засад мотивації. 
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Перший вид цієї групи потреб (П 3) відбиває природну потребу 
педагога-музиканта у певному доброзичливому соціально-
особистісному мікрокліматі, в повазі до членів родини, друзів, 
знайомих, у наявності сприятливих сімейно-побутових умов життя 
тощо. Як свідчать результати досліджень Р. Пилояна, потреби (П 3) 
часто є “провідними в структурі мотивації” [3, 29]. 

Другий вид потреб (П 4) базисних засад мотивації логічно 
випливає з попереднього (П 3). Мати добре здоров’я, чудову фізичну 
форму і на основі цього відмінний настрій, моральний комфорт, 
впевненість у власних силах, оптимістичне бачення і ставлення до 
дійсності, що оточує, віру в майбутнє зацікавлений як майбутній 
учитель музики, так і педагог іншої спеціальності, людина загалом. 

Третій вид потреб (П 5) є, на наш погляд, провідним у групі 
базисних мотиваційних засад щодо готовності до педагогічної 
імпровізації. Без нагальної потреби в оволодінні студентами – 
майбутніми учителями музики спеціальними знаннями, 
імпровізаційними вміннями і навичками неможливо бути впевненим 
в його готовності до цієї незвичної діяльності. 

Майбутній педагог-музикант загальноосвітнього профілю, 
навчаючись на музично-педагогічному факультеті педвузу, має 
ретельно і наполегливо здобувати знання, вміння і навички, 
необхідні для подальшої роботи в школі. Це психолого-педагогічні, 
методичні, музично-теоретичні та музично-історичні знання, 
володіння основним і додатковим музичними інструментами, 
вокальна та диригентсько-хорова підготовка, здатність витончено і 
диференційовано слухати музику (мелодичний, гармонічний, 
ладовий, ритмічний, тембровий музичний слух; чуття форми, стилю, 
строю, ансамблю тощо). 

Передумовою готовності учителя музики до педагогічної 
імпровізації є володіння комплексом спеціальних умінь і навичок. До 
них належать читання з листа, транспонування, підбір на слух, 
імпровізування на музичному інструменті та створення нових, 
оригінальних варіантів виконання, спеціальні вокальні, 
інструментальні, диригентські та ін. прийоми керування музичною 
діяльністю учнів. Майбутні педагоги-музиканти потребують 
належного рівня володіння імпровізаційними виконавсько-
мовленнєвими вміннями і навичками. 

Таким чином, цей вид (П 5) у групі базисних засад мотивації є 
ознакою музично-професійної спрямованості потреби студентів 
музично-педагогічних факультетів педвузів щодо готовності до 
педагогічної імпровізації. 
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До третьої групи мотиваційних засад увійшли два види (П 6, 
П 7), що відбивають рівень потреб майбутніх учителів музики у 
нагромадженні інформації (психологічної, професійної, соціальної, 
побутової тощо) про учнів, їх батьків, колег по навчанню і роботі, а 
також ступінь зацікавленості студентів у наявності позитивного 
психогенного впливу. Оскільки їх роль важлива безпосередньо під 
час процесу навчально-музичної комунікації, ці види потреб 
визначено як процесуальні засади мотивації. 

Перший вид третьої мотиваційної групи (П 6) природно 
викликає потребу майбутніх педагогів-музикантів у нагромадженні 
якомога більшої інформації перш за все про учнів, з якими 
спілкуються під час уроків музики. Завдяки цьому підвищується 
якість та ефективність музичних занять. Заздалегідь враховуючи 
психологічні особливості кожного учня, його здібності, нахили, 
інтереси, потреби, можливості, педагоги в процесі музично-
естетичного виховання гнучко, цікаво, різноманітно, варіативно 
перебудовують власну навчальну і виховну діяльність і розкривають 
широкий простір для педагогічної імпровізації. 

Другий вид потреб процесуальних мотиваційних засад (П 7) 
полягає в зацікавленості майбутніх учителів музики у відсутності 
психогенних впливів, що негативно відбивається на їх навчанні та 
практичній роботі в школі. Навпаки, у них виникає потреба у 
співпраці з педагогами педвузу, школи, іншими студентами, у 
сприятливій психологічній атмосфері занять, у несподіваних 
ситуаціях, які нестандартно, нешаблонно, оригінально 
розв’язуються, тощо. Такий ефективний “інструмент” мотивації 
позитивно впливає на готовність студентів музично-педагогічних 
факультетів до педагогічної імпровізації. 

Таким чином, мотиваційний компонент структури підготовки 
майбутніх учителів музики до педагогічної імпровізації складається з 
семи видів найбільш природних людських потреб, поділених на три 
мотиваційні групи – спонукальні, базисні, процесуальні засади. 
Перелічені мотиваційні групи генетично пов’язані та існують 
одночасно, в комплексі. 

Змістово-процесуальний компонент має на меті забезпечити 
формування у майбутніх учителів музики досліджуваного 
компонента готовності до педагогічної імпровізації. 

Основне завдання полягає у визначенні змісту, об’єму, 
структури навчального матеріалу, опанування якого дасть змогу 
реалізувати мету. 
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Мета і завдання змістово-процесуального компонента 
структури професійної готовності до педагогічної імпровізації 
визначили його зміст, який складається з двох взаємопов’язаних 
частин теоретичних і процесуальних знань майбутніх учителів 
музики. 

Перша частина – сукупність методологічних і теоретичних 
посилок, психолого-педагогічних і спеціальних знань сутності 
педагогічної імпровізації складається з двох взаємопов’язаних 
блоків: методологічне і теоретичне обґрунтування взаємодії 
стереотипного та імпровізаційного в педагогічній діяльності; 
психолого-педагогічні та спеціальні знання змісту, функцій і видів 
педагогічної імпровізації. 

У першому блоці докладно розглядається сутність понять 
“стереотипне” та “імпровізаційне” з погляду філософії, психології, 
мистецтвознавства. Продовжуючи розгляд взаємодії стереотипного 
та імпровізаційного в педагогічній діяльності, обґрунтовується 
положення про те, що стереотипне полягає у жорсткості зв’язків 
елементів навчально-виховного процесу (мети, мотивів, суб’єкта, 
засобів, умов, об’єкта, результатів тощо), імпровізаційне передбачає 
варіативність усіх елементів цього процесу, а також варіативність 
зв’язків між ними, завдяки якій відбувається його змінювання і 
розвиток. 

У другому блоці ґрунтовно визначається поняття “імпровізація”, 
зокрема, “педагогічна імпровізація”, її зміст, функції та види. 
Виходячи на розгляд педагогічної імпровізації вчителя музики, 
формується висновок, що вона є об’єктивною складовою навчально-
виховного процесу і виступає засобом інтуїтивного пошуку 
оперативного розв’язання суперечностей між усталеними, 
традиційними формами музично-виконавської і виконавсько-
мовленнєвої діяльності та нестандартними, творчими методами їх 
втілення в несподіваній ситуації взаємодії вчителя й учнів. 

Друга частина – процесуальні знання щодо педагогічної 
імпровізації – розкриває етапи процесу творчої діяльності загалом і 
педагогічної імпровізації, зокрема, які передбачають: миттєвий 
аналіз несподіваної ситуації, що склалася на уроці, або раптову 
появу (осявання) оригінальної ідеї; оперативне прийняття 
педагогічно доцільного рішення; прилюдне втілення творчого 
задуму; експрес-оцінку результатів. 

У цій частині висвітлюється процес набуття комплексу 
спеціальних прийомів керування музичною діяльністю учнів, що 
застосовуються під час педагогічної імпровізації. 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Технологічна та професійна освіта 
 

Вип. 1   Слов’янськ – 2013 
 

168 

Цікавий, захоплюючий виклад теоретичних положень сутності 
педагогічної імпровізації вчителя музики обов’язково має підвищити 
інтерес і потреби (П 1, П 5, П 7) студентів до цього незвичного 
явища. Змістово-процесуальний компонент структури професійної 
готовності майбутніх педагогів-музикантів до педагогічної 
імпровізації безпосередньо втілюється у конструктивному. 

Конструктивний компонент має на меті сформувати у студентів 
– майбутніх учителів музики готовність до педагогічної імпровізації. 

Основними завданнями цього компонента є: формування 
конструктивного компонента, який сприятиме становленню 
мотиваційного і змістово-процесуального компонентів; розробка 
комплексу специфічних педагогічних дій, які формують у майбутніх 
учителів музики готовність до педагогічної імпровізації. 

Відповідно до навчальних програм з музики середньої 
загальноосвітньої школи, розроблених авторською групою під 
керівництвом О.Я. Ростовського на основі педагогічної концепції 
музично-естетичного виховання Д.Б. Кабалевського, учитель музики 
“має розвивати творчі здібності учнів до співу, музикування, 
виховувати в них музичний слух, художні смаки, вчити 
розмірковувати про почуту музику, робити самостійні висновки й 
узагальнення; враховувати сучасні підходи до організації навчально-
виховного процесу та одночасно спиратися на закономірності самої 
музики, пам’ятаючи, що урок музики повинен бути цілісним уроком 
мистецтва” [4, 3-4]. 

Зазначені програми передбачають тематичну побудову, яка 
сприяє досягненню цілісності та єдності всіх елементів уроку, де 
головним є “не види діяльності учнів, а різні грані музики як єдиного 
цілого” [4, 5]. Це дає учням змогу ефективно оволодівати вокально-
хоровими, музично-ритмічними й іншими практичними навичками 
відповідно до конкретної теми. Матеріал програм не є догмою і 
розкриває перед учителем музики можливості “вільного 
маневрування при орієнтації на тематичний компас” [4, 5]. 

Програми охоплюють такі елементи уроку, які розглядаються в 
комплексі: хоровий спів (вокально-хорові навички); виконання 
музично-ритмічних рухів (пластичне інтонування засобами вільного 
диригування, танцювальні рухи, крокування, гру на уявних музичних 
інструментах тощо); гру на елементарних музичних інструментах 
(бубні, барабані, трикутнику, металофоні, сопілці тощо); музичну 
грамоту (звуковисотність, метроритм, темп, динаміку, лад, тембр, 
регістр тощо); слухання музики. Основою всіх форм залучення учнів 
до музики є емоційне, активне сприймання музики. 
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Неважко помітити, що всі умовно поділені елементи уроку 
мають як традиційний, усталений характер, так й імпровізаційне 
спрямування. Наприклад, виконання музично-ритмічних рухів і гра на 
елементарних музичних інструментах головним чином є 
імпровізаційними. Вивчення музичної грамоти не є самоціллю й 
органічно включається в урок під час розучування пісень і слухання 
музики, що своєю чергою вимагає від педагога-музиканта 
визначених знань, умінь і навичок. 

Виходячи з того, що в програмах особливе місце відводиться 
хоровому співу (“кожен клас – хор”) [4, 6], правомірно зосередити 
увагу саме на цій формі залучення учнів до музики, де педагогічна 
імпровізація виявляється наочно й повно. 

Зміст конструктивного компонента структури професійної 
готовності майбутніх учителів музики до педагогічної імпровізації 
передбачає цілеспрямоване і послідовне засвоєння студентами 
комплексу специфічних педагогічних дій, що сприяють керівництву 
музично-виховною роботою в школі. 

Педагогічні дії вчителя, спрямовані на керівництво музичною 
діяльністю школярів, зокрема, під час педагогічної імпровізації, 
реалізуються у вигляді спеціальних прийомів, що поділяються на 
музичні покази та словесні пояснення. Вони використовуються під 
час демонстрування пісень, ілюстрування навчальних завдань 
уроків, у процесі керування хоровим виконавством учнів та існують 
вокальні, інструментальні, диригентські, до того ж не тільки 
ізольовані, але й комбіновані. Найбільшою методичною 
ефективністю володіють комбіновані покази. 

Їх якісними особливостями є: а) художня виразність музичного 
виконання – співу, гри на музичному інструменті, диригування; б) 
педагогічна доцільність, що залежить від точності того чи іншого 
прийому відповідно до певних педагогічних завдань і від 
націлювання його якості на розв’язання цих завдань. Саме це 
характеризує показ як передумову застосування педагогічної 
імпровізації. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, визначення 
мотиваційного, змістово-процесуального і конструктивного 
компонентів у структурі професійної готовності майбутніх учителів 
музики до педагогічної імпровізації природно випливає із специфіки 
уроку музики та є об’єктивною умовою реалізації навчальних 
програм з музики. 
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THE INTENSIFICATION OF EDUCATIONAL PROCESS ON THE 
BASIS OF IMPLEMENTATION OF ACTIVE LEARNING 

In the article the implementation of active learning methods for the 
intensification of the educational process is considered in the study of special 
chemical disciplines that allows increasing the quality of training of specialists for the 
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Постановка проблеми. За мету у своїй діяльності кожний 
викладач як творча особистість ставить не сформувати й навіть не 
виховати, а знайти, підтримати і розвинути творчу ініціативу 
студента, закласти в ньому механізм самореалізації особистості. А 
це неможливо без знаходження таких методів і форм, які 
насамперед скеровані на формування студента з творчим складом 
мислення, тобто активних методів навчання. 

Активними методами навчання можна назвати такі, що 
спрямовані на розвиток у студентів самостійного творчого мислення 
та здібності розв’язувати різні виробничі завдання. Крім того, 
активним методам навчання притаманна чітка пізнавальна 
діяльність студентів, тісний взаємозв’язок теорії з практикою, 
оволодіння діалектичним методом аналізу та розв’язання складних 
проблем, розвинена рефлексія (розуміння ходу своїх думок, 
регуляція процесу мислення), атмосфера співпраці та партнерства, 
розвиток необхідних навичок та умінь. 

Організація активних форм навчання передбачає 
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 
загальне вирішення виробничих проблем. Головною ідеєю 
використання інтерактивних методів є активізація пізнавальної 
діяльності студентів, актуалізація опорних знань, індивідуалізація 
навчального процесу, надання можливості самостійного осмислення 
студентами значення отриманих знань для використання їх на 
практиці під час роботи на підприємстві. Тому і виникає необхідність 
використовувати ефективні методи навчання зі студентами під час 
проведення різних видів занять з фахових хімічних дисциплін. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемі активізації методів 
навчання присвячено чимало досліджень в області педагогіки. 
Застосування на практиці розвиваючого навчання привело до 
виникнення методів, які отримали назву «активні», у складі яких 
лежить діалогічна взаємодія викладача і студента. Велику роль у 
становленні та розвитку активних методів навчання зіграли роботи 
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О. Вербицького [1], А. Смолкіна [2], П. Лузана [3], І. Лернера [4], 
А. Хуторського [5]. 

Метою статті є висвітлення впливу активних методів навчання 
на підготовку фахівців для хімічної промисловості України. 

Виклад основного матеріалу. Під час впровадження 
проблемності в навчальний процес передбачається застосування 
викладачем певної системи прийомів, способів пошуку, що спонукає 
студентів до певних розумових дій, які ведуть до самостійного 
відкриття нового, невідомого знання з теоретичних основ хімічної 
технології, хімічної технології неорганічних речовин та технології 
галузі. 

Однією з активних форм навчання є проблемне навчання, що 
передбачає послідовні і цілеспрямовані пізнавальні завдання, які 
студенти впроваджують в практику бінарних і інтегрованих занять з 
різних фахових хімічних дисциплін. 

Проведення таких занять дозволяє студентам глибше 
ознайомитися з навчальним матеріалом, максимально наблизити 
аудиторне навчання до практичної професійної діяльності, 
забезпечити міждисциплінарну інтеграцію, а головне – розвиває у 
студентів інтелектуальні, творчі, комунікативні здібності й ініціативу, 
які вкрай будуть необхідні під час роботи на хімічних комплексах. 

На високому науково-методичному рівні проводяться на 
кафедрі хімічної технології неорганічних речовин інтегровані 
практичні заняття з фахових хімічних дисциплін. 

Проведення таких занять дає можливість формувати у 
студентів цілісні знання, вміти використовувати їх в практичній 
діяльності, знаходити правильні виробничі рішення, активізувати 
процес навчання, досягти високої активності студентів, виховувати 
почуття відповідальності, взаємодопомоги, підвищувати 
ефективність навчання. 

Під час формування висококваліфікованого фахівця для 
хімічної промисловості України важливим є те, що студент одержує 
комплекс знань з фахових хімічних дисциплін, має можливість 
визначити роль і місце кожної дисципліни і швидко адаптуватися при 
роботі на хімічних комплексах України. 

Важливу роль відіграють ділові ігри, які ми практикуємо, як 
правило, під час проведення практичних занять. Ділова гра – метод 
активного навчання, належить до тренінгів. Особливістю цього 
методу є імпровізоване розігрування учасниками гри різних ролей у 
заданій проблемній ситуації. 
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Мета гри – забезпечення переходу від пізнавальної мотивації 
до професійної у зв'язку з появою потреби в знаннях і їх 
практичному використанні в умовах навчального процесу. У грі 
використовуються прийоми, що викликають у студентів бажання 
розв'язувати виробничі проблеми під час гри. 

Інтелектуальні ігри представляються дуже ефективним 
засобом в плані дозволу завдань формування професійно значущих 
якостей особи майбутнього фахівця хімічної промисловості. 

Вони забезпечують реальні можливості для висловлювання і 
зіставлення різних позицій і думок: розмислюючих, стверджуючих, 
заперечуючих, аналітичних, критичних, запрошуючи до співпраці 
учасників інтелектуальної гри. 

Гра, звана інтелектуальною, є індивідуальним або (частіше) 
колективним виконанням завдань, які вимагають використання 
продуктивного мислення для ламання предметної і соціальної 
дійсності в умовах змагання, обмеженого часом. Інтелектуальні ігри 
об'єднують в собі риси ігрової і учбової діяльності – розвивають 
теоретичне мислення, вимагаючи формування понять, виконання 
основних розумових операцій і класифікації, аналізу, синтезу і т.п. З 
іншого боку, ця діяльність є засобом досягнення ігрового результату 
(перемоги в змаганні), хоча він швидко втрачає цінність сам по собі і 
мета зміщується з результату безпосередньо на шлях пошуку і 
ухвалення рішення. 

Переваги використання ділових ігор: процес навчання 
максимально наближений до реальної практичної діяльності не 
тільки рядових співробітників, але й керівників; всі учасники гри, 
діючи в тій або іншій ролі, приймають управлінські рішення, що 
нерідко відбувається в заданих умовах виробничих ситуацій; ділові 
ігри є колективним методом навчання, тому що по конкретній 
ситуації виробничі рішення приймаються в більшості випадків 
колективно; ділова гра дозволяє створювати певний керований за 
допомогою рішення ситуаційних завдань емоційний настрій, який 
виробляє у студентів почуття відповідальності за прийняті рішення, 
дозволяє їм особисто контролювати реальне сприйняття ситуації. 

Досвід показує, що при конструюванні ділової гри на 
практичних заняттях необхідно насамперед створити модель 
функціональної системи, у структурі якої майбутні керівники хімічної 
промисловості України будуть виробляти управлінські рішення. Щоб 
учасники гри краще відчували реальну обстановку й діяли як у 
реальному житті, потрібно розробити критерії й систему оцінок їхньої 
ігрової діяльності. При цьому варто враховувати, що ділова гра 
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співвідноситься із соціальними, економічними, правовими, 
кримінологічними й іншими нормами. У процесі підготовки ігрової 
ситуації викладачам доцільно будувати її таким чином, щоб були 
присутні гострота конфлікту і безкомпромісність у прийнятті 
управлінських рішень на окремих етапах. 

Успіх практичного заняття залежить від рівня взаємодії 
викладача, що проводить заняття та студента. Варто звернути увагу 
на необхідність серйозної підготовки при розробці методичного 
забезпечення ходу проведення гри, підборі роздаткового матеріалу, 
що дозволить викладачеві не витрачати час на обробку результатів 
кожного етапу на формування наступної ігрової ситуації. Доцільно 
щоб уже з перших хвилин студентам був заданий високий діловий 
темп. 

В основу оцінки ділових якостей кожного учасника гри повинні 
бути покладені наступні продемонстровані їм уміння: проявляти 
якості лідера; спілкуватися й взаємодіяти з колегами, рівними по 
ігровій посаді; орієнтуватися в складній виробничій ситуації й 
правильно її вирішувати; одержувати й обробляти потрібну 
інформацію, порівнювати й оцінювати одержані дані; раціонально 
використати ігровий час, уміти розподіляти роботу серед студентів, 
оперативно вирішувати завдання; документально оформляти 
прийняті управлінські рішення по наявній конфліктній ситуації. 

Вважаємо, що основними ознаками, наявність яких деякою 
мірою забезпечить успіх проведення ділової гри є: створення моделі 
керованої системи; наявність відповідних ролей – начальників і 
підлеглих; розходження рольових цілей учасників ділової гри; 
наявність загальної мети у всього ігрового колективу; наявність 
альтернативних рішень по будь-якій ігровій ситуації до моменту 
остаточного дозволу ігрового конфлікту; наявність системи групової 
й індивідуальної оцінки діяльності учасників гри. 

Використання ділових ігор на практичних заняттях при вивченні 
фахових хімічних дисциплін дозволяє студентам правильно 
оцінювати реальну ситуацію на хімічних комплексах України, 
напрацьовувати необхідний діапазон дій з урахуванням складної 
ситуації при рішенні цехових проблем хімічного комплексу та глибше 
засвоювати навчальний матеріал. 

На наш погляд, один зі шляхів підвищення якості підготовки 
фахівців для хімічної промисловості є активне використання нових 
знань. Визначимо основні способи і прийоми створення проблемної 
ситуації: проблемна ситуація створюється в результаті 
ознайомлення студентів з різним трактуванням того самого явища, 
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факту; проблемна ситуація виникає тоді, коли студенти стикаються з 
новими практичними умовами використання нових знань; умовою 
для виникнення проблемної ситуації є також протиріччя між 
теоретично можливими способами вирішення проблеми і практично 
досягнутим результатом, виконанням завдання і відсутністю його 
теоретичного обґрунтування. 

Підготовка майбутніх фахівців для хімічної промисловості 
України на основі активного навчання здійснюється різними 
методами: монологічним і діалогічним викладом знань, евристичною 
бесідою й пошуковою самостійною роботою студентів, навчальним 
диспутом та дослідженням тощо. 

На нашу думку, серед активних форм і методів навчання на 
особливу роль заслуговує робота в малих групах. Саме ця форма 
занять сприяє розвитку особистості студента, його творчого 
потенціалу, формує здатність до колективного мислення, яке так 
необхідне в подальшій практичній діяльності майбутнього фахівця. 
Методика роботи в малих групах відрізняється від традиційного 
навчання тим, що весь робочий процес відбувається в рамках 
невеликого колективу, – в так званій "малій групі", де готується і 
обговорюється весь навчальний матеріал, який потім пропонується 
для критичного аналізу всієї групи. Викладач виступає як організатор 
заняття, учасник дискусії, консультант. 

Під час проведення лекційних, практичних занять викладачі 
обов'язково повинні звертати увагу на вимоги нормативних 
документів, трудові досягнення підприємств, будівельних колективів 
міста, регіонів України. Під час проходження навчальних та 
виробничих практик студенти вивчають кращі методи виробництва. 
Викладачі вдало використовують інформацію і дані, що публікуються в 
періодичних виданнях з хімічної технології. Розкриваючи нові хімічні 
технології, необхідно вказувати на недоліки, обов'язково з'ясовувати 
причини виникнення цих недоліків та шляхи їх усунення, наводити 
конкретні приклади, порівняння, чому так відбувається. 

Згідно з навчальними програмами практичні заняття можна 
проводити на виробництві, що дають змогу студентам конкретно 
бачити, як виконуються підготовчі, технологічні, механічні, 
організаційні процеси і заходи з техніки безпеки та охорони праці. У 
спілкуванні з інженерно-технічним персоналом студенти проявляють 
велику зацікавленість до хімічного виробництва. Практичні заняття 
бажано проводити за схемою: визначити мету виконання завдання; 
актуалізувати вивчений матеріал; розкрити міжпредметний зв'язок; 
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виконати практичну роботу, використовуючи інструкцію, методичну 
та технічну літературу. 

Істотну роль у підвищенні якості успішності, у вихованні 
дисциплінованості і чіткості в організації діяльності відіграє система 
контролю знань. Практичні навики студентів протягом семестру 
оцінюються за виконаними роботами, підсумкові ставляться на 
підставі семестрових контрольних робіт, проведених в аудиторіях. 
При цьому студент повинен показати не тільки вміння виконувати 
завдання, але і знання теоретичні, як можна виконати його в 2-3 
рази швидше. 

Ділові ігри створюють умови для демонстрації особливостей 
тонального діалогу. Подібна методика, побудована за законами 
природної комунікації і мотивована потребами професійного 
спілкування, є одним з можливих засобів інтенсифікації учбового 
процесу. До загальних рис усіх ділових ігор можна віднести наступні: 
динамізм розвитку подій, повторюваність моделей ситуацій, 
змінність дій учасників. Важливою умовою проведення такої гри є 
створення творчої обстановки на занятті. Стимулювання уявлення в 
процесі навчання технології хімічних виробництв продуктів основної 
хімії дозволяє активізувати високоякісну підготовку студентів, надає 
сприятливі умови для наближення до реальної роботи на 
підприємстві. 

Висновки. Використання прийомів ділової гри дозволяє 
доносити до студентів різні види парного і групового діалогу, що 
активізує їх до глибокого вивчення технології виробництва, привносить 
до аудиторії певну розрядку після напруженої роботи над 
теоретичним матеріалом. 

Перспективи подальших пошуків. Максимальна користь від 
таких ігор досягається у тому випадку, якщо вони є невід'ємною 
частиною учбової програми. Подібна організація учбового процесу 
забезпечує високу якість підготовки фахівців в незвичайних і цікавих 
для студентів контекстах вже вивченого матеріалу. Все це дозволяє 
підвищувати якість підготовки фахівців для хімічної промисловості 
України. 
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Постановка проблеми. Ефективне функціонування будь-якої 
освітньої системи значною мірою залежить від стану організаційно-
правового забезпечення. У контексті навчання безробітних останнє 
варто розглядати як показник рівня соціально-економічного розвитку 
суспільства. Разом з цим, здійснений нами комплексний аналіз 
проблеми свідчить про наявність суперечностей, що гальмують 
розвиток системи. У зв’язку з цим постає завдання визначення 
перспективних напрямів удосконалення організаційно-правого 
забезпечення професійного навчання безробітних на виробництві. 
Це дозволить на тільки визначити місце і роль професійного 
навчання безробітних в системі неперервної професійної освіти та 
на законодавчому рівні врегулювати проблеми, що гальмують 
розвиток системи, але й забезпечити оптимальний баланс між 
індивідуальними потребами безробітних у професійному навчанні та 
кадровими потребами підприємств;– створити правові умови для 
самоосвіти та неперервного професійного розвитку дорослих людей 
і таким чином усунути суперечності, пов’язані з розширенням 
доступу цієї категорії громадян до якісних освітніх послуг; розробити 
сучасне науково-методичне забезпечення, яке б враховувало 
тенденції ринку праці, вимоги роботодавців та слухачів до рівня 
підготовки; запровадити незалежну систему оцінювання результатів 
навчання; створити сучасну систему підготовки та підвищення 
кваліфікації профільних фахівців центрів зайнятості та педагогічного 
персоналу навчальних підрозділів підприємств. 

Аналіз останніх публікацій. Питання організаційно-правого 
забезпечення професійної освіти і навчання постійно знаходяться в 
полі зору вітчизняних науковців. Ключові проблеми законодавчого 
регулювання розвитку системи відображено в працях Л. Гріневич, 
С. Ніколаєнка, Н. Ничкало, В. Радкевич, В. Савченка, Н. Савченко та 
інших вчених, однак особливості організаційно-правового 
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забезпечення професійного навчання безробітних на виробництві 
недостатньо вивчені і потребують системних досліджень. 

Виклад основного матеріалу. В Україні за час незалежності 
напрацьовані і набули розвитку основні нормативно-правові 
документи в галузі професійного навчання безробітних. Разом з цим, 
частина з них вже встигла застаріти і не відображає тенденції в 
галузі освіти дорослих, вимоги до законодавчого врегулювання 
розвитку системи як складової неперервної освіти, її організаційного, 
наукового, навчально-методичного, кадрового, фінансового 
забезпечення ще потребують розроблення. З’ясовано, що на стан 
організаційно-правового забезпечення системи негативно вплинули і 
продовжують впливати не достатньо ефективні соціально-економічні 
реформи, спрямовані на формування і розвиток сучасного ринку 
праці. Результатом цього стало прийняття ряду суперечливих 
законів і нормативних документів, які не враховують потреби 
суспільства, держави, окремої особистості щодо створення умов для 
культурного і професійного розвитку останньої. Серед суб’єктивних 
чинників варто відмітити: а) непідготовлений та мало цивілізований 
перехід до ринкової економіки; б) недостатній рівень компетентності 
розробників законодавчих актів з питань розвитку професійної освіти 
і навчання в умовах глобалізаційних викликів; в) неузгодженість дій 
законодавчої й виконавчої влади щодо розв’язання соціально-
економічних проблем безробіття засобами професійного навчання; 
г) низький рівень активності роботодавців, науковців, профільних 
фахівців, педагогічних працівників з питань розроблення і 
експертизи нормативно-правових документів; д) відсутність 
нормативно узгодженої взаємодії між учасниками навчального 
процесу: фахівцями центрів зайнятості, роботодавцями, 
спеціалістами підрозділів підприємств, відповідальними за 
організацію навчання безробітних на виробництві [5, c.135]. 

Організаційно-правове забезпечення професійного навчання 
безробітних як освітньої системи безпосередньо залежить від стану 
розвитку професійної освіти і навчання в Україні [4, c.10-12]. Варто 
зазначити, що реформування останньої відбувалося в складних 
політичних, економічних, фінансових і демографічних умовах. 
Руйнівними для системи стали: а) втрата зв’язків з виробництвом; 
б) модернізація системи без врахування особливостей 
національного ринку праці; в) епізодичні і мало ефективні заходи 
держави щодо створення сучасного ринку освітніх послуг. Як 
результат, все частіше виникають проблеми, пов’язані з 
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неможливістю застосування окремих норм в системі професійного 
навчання безробітних на виробництві, зокрема, пов’язаних з 
ліцензуванням, навчально-методичним забезпеченням. Відтак, 
актуальним питанням є пошук оптимальних способів розв’язання 
суперечності між вимогами сучасного виробництва до якості 
підготовки кадрів та існуючим станом організаційно-правого 
забезпечення професійної освіти і навчання в Україні. Відповіді на 
деякі питання можна знайти в новому Законі України «Про 
зайнятість населення» (2012 р.) [1], статтями якого регламентується 
право безробітних на професійну орієнтацію; професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації; навчання відповідно до 
покликання та здібностей особи; удосконалення системи з 
урахуванням інтересів особистості, суспільства, потреб економіки та 
ринку праці. Важливим для удосконалення організаційно-правого 
забезпечення професійного навчання безробітних на виробництві є 
положення Закону України «Про професійний розвиток працівників» 
(2012 р.) [2], де визначено мету, принципи державної політики у цій 
галузі, основні підходи до управління, механізм взаємодії соціальних 
партнерів у підвищенні конкурентоспроможності кадрів; порядок 
організації професійного навчання працівників та вимоги до 
навчальних планів і програм, педагогічного персоналу, оцінювання 
якості навчання. 

Теоретичний аналіз проблеми також показав, що основні 
положення стосовно професійного навчання безробітних на 
виробництві визначені в Конституції України (1991 р.), законах 
України, «Про професійно-технічну освіту» (1998 р.), «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття» (2000 р.), Концепції професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення 
(1996 р.), Положенні про порядок надання Фондом 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України 
на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, 
перепідготовки або підвищення кваліфікації (2001р.), Положенні про 
професійне навчання кадрів на виробництві (2001 р.), інших 
вітчизняних та міжнародних нормативно-правових документах в 
галузі освіти й праці. 

Так, в статтях 42 і 43 Конституції України, передбачено 
створення державою умов для реалізації громадянами права на 
працю, рівні можливості у виборі професії. В статті 46 визначено 
право на соціальний захист у випадку безробіття з незалежних від 
громадян обставин; у статті 53 – право на освіту. Основним законом 
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України також гарантовано добровільність праці, можливість 
обирати ритм праці, обсяг, навантаження тощо. 

Особливе місце в організаційно-правовому забезпеченні 
безробітних посідає Концепція професійної підготовки, 
перепідготовки, та підвищення кваліфікації незайнятого населення. 
Документ, розроблений з урахуванням чинної вітчизняної 
нормативно-правої бази, Конвенцій і рекомендацій Міжнародної 
організації праці, інших нормативно-правових документів та 
схвалений постановою Кабінету Міністрів України № 150 від 
01.02.1996 р. впродовж 20 років являв собою стратегічну програму 
дій, спрямовану на формування в Україні нової освітньої системи, 
здатної забезпечити підвищення конкурентоспроможності 
безробітних на основі професійного навчання. Саме реалізація 
Концепції дозволила зменшити рівень безробіття в умовах 
інтенсифікації процесів переходу останньої у відкриту форму, 
зростання вимог роботодавців до професійної компетентності 
шукачів роботи [6, c. 73]. Нині система має свій специфічний 
контингент слухачів, професійно-освітні програми, органи 
управління, мережу навчальних закладів та нормативно визнаний 
механізм взаємодії центрів зайнятості з підприємствами і 
навчальними закладами щодо надання освітніх послуг безробітним. 
Разом з цим, аналіз показав, що діюча Концепція не в повній мірі 
враховує реалії сьогодення. Відтак, потребує внесення змін і 
доповнень з урахуванням світових тенденцій в галузі зайнятості 
населення, соціально-економічних трансформацій в українському 
суспільстві, зростання індивідуальних освітніх потреб шукачів роботи 
щодо самореалізації та неперервного професійного розвитку. Крім 
цього суттєво змінилися функції профільних фахівців центрів 
зайнятості у зв’язку з впровадженням Технології надання соціальних 
послуг незайнятому населення, удосконаленням організаційної 
структури та реалізацією нових підходів в системі професійного 
навчання безробітних. У Концепції також не враховані норми і зміни, 
пов’язані з прийняттям Законів України «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття» (2001 р.)», 
«Про зайнятість населення» (2012 р.), «Про професійний розвиток 
персоналу» (2012 р.) тощо. Відтак, на часі розроблення нового 
документу, який має бути відкритим для змін і доповнень та 
відображати: а) об’єктивний аналіз щодо стану, тенденцій та 
прогнозу розвитку ринку праці в Україні; б) ситуацію, пов’язану з 
розвитком професійного навчання безробітних та приведенням його 
у відповідність з певною об’єктивною закономірністю, що діє в галузі 
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освітніх систем; в) сучасні підходи до управління системою, в тому 
числі щодо забезпечення зайнятості населення в умовах 
депресивного стану регіональних ринків праці, раціонального 
розподілу повноважень та функцій на загальнодержавному, 
регіональному та базовому рівнях; г) результати наукових 
досліджень, висновки експертів та міжнародний досвід щодо 
підвищення ефективності освітніх послуг, які надаються цій категорії 
слухачів. Крім цього, в Концепції необхідно відобразити: зміст, цілі, 
завдання та основні напрями державної політики з питань 
регулювання професійно-кваліфікаційної структури робочої сили; 
узагальнені результати діяльності системи з урахуванням очікувань 
усіх учасників процесу: суспільства (громади), безробітних, 
роботодавців, фахівців державної служби зайнятості, педагогічного 
персоналу; принципи, які б забезпечували умови для самореалізації, 
підвищення професійної і соціальної мобільності безробітних; 
основні напрями реформ в системі задля її розвитку як складової 
неперервної професійної освіти дорослих; перелік послуг з 
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з 
урахуванням потреб сучасного виробництва і особистості в 
продуктивній зайнятості. 

У контексті удосконалення організаційно-правового 
забезпечення професійного навчання безробітних важливе місце 
належить Державним програмам зайнятості населення. Останні 
мають: а) базуватися на основних принципах державної політики в 
цій галузі, результатах оцінювання існуючого стану, пріоритетах 
розвитку національного ринку праці та підвищення економічної 
активності населення; б) розроблятися на основі прогностичних 
параметрів соціально-економічного розвитку України; в) 
реалізовуватися через виконання плану дій, що включає основні 
показники ринку праці та заходи сприяння зайнятості населення, в 
тому числі на основі професійного навчання, інші механізми. При 
цьому відповідальність за реалізацію регіональних програм 
зайнятості має покладатися як на  державні виконавчі органи 
місцевого самоврядування, органи державної служби зайнятості на 
місцях але й на систему професійної освіти і навчання. Такий досвід 
є у Франції, де провідне місце відведено Національній асоціації 
професійного навчання дорослих для потреб ринку праці, підтримку і 
контроль за діяльністю якої здійснює Міністерство праці і соціальної 
політики. 

Для розвитку професійного навчання безробітних на 
виробництві, як освітньої системи, важливими є основні положення 
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Закону України «Про освіту», зокрема в частині державної політики в 
освітній галузі, права громадян України на освіту та їх соціальний 
захист незалежно від форм навчання та типів закладів освіти, 
визначення освіти як однієї з основних цінностей, без якої 
неможливий подальший розвиток суспільства та особистості, її 
талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних рис та формування здатності до свідомого суспільного 
вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, 
культурного потенціалу народу, забезпечення економіки 
кваліфікованими працівниками. 

Враховуючи, що навчання безробітних на виробництві 
здійснюється за робітничими професіями необхідно врахувати 
норми Закону України «Про професійно-технічну освіту», в тому 
числі щодо правових, організаційних та фінансових засад 
функціонування й розвитку системи професійної освіти і навчання; 
створення умов для професійної самореалізації особистості та 
забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих 
робітниках; конкретизує основні цілі і завдання професійно-технічної 
освіти; видів і форм, ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, 
порядку здобуття документів; сутності державних освітніх стандартів 
та типових навчальних планів і програм для підготовки 
кваліфікованих робітників, вимог до якості освітніх послуг та порядку 
контролю за їх наданням. Разом з цим, більшість норм даного закону 
застаріли і потребують нової редакції з урахуванням основних 
положень нового Закону України «Про зайнятість населення». 

Специфіка організації професійного навчання безробітних 
відображена в Положенні про порядок надання Фондом 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України 
на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, 
перепідготовки або підвищення кваліфікації. Даний документ 
визначає види і форми освітніх послуг, вимоги до організації 
навчального процесу, його навчально-методичного, кадрового, 
матеріально-технічного забезпечення. Разом з цим Положення 
потребує внесення змін і доповнень, пов’язаних з удосконаленням 
процедури відбору безробітних на навчання, запровадженням 
вхідного контролю знань і умінь як передумови врахування 
професійних знань, умінь та досвіду дорослої людини, здобутих в 
процесі життєдіяльності, виданням ваучерів визнанням результатів 
неформальної освіти, оцінюванням кваліфікацій та компетенцій 
безробітних, кадровим забезпеченням системи; стимулюванням 
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участі роботодавців та інвесторів в розвитку професійного навчання 
безробітних [3]. 

Пріоритетними в системі навчання безробітних є гнучкі 
технології, сутність і значення яких відображено в Положенні про 
організацію професійного навчання безробітних за модульною 
системою, що визначає організаційні та фінансові засади їх 
впровадження в навчальний процес. Цей документ також потребує 
доопрацювання з урахуванням сучасних тенденцій в галузі освіти 
дорослих, впровадження дистанційного і відкритого навчання, 
особливостей використання гнучких технологій в навчанні 
безробітних на виробництві. 

Важливими у контексті врахування освітніх потреб громадян є 
Рекомендації щодо організації стажування як різновиду підвищення 
кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України 
на випадок безробіття. Враховуючи попит з боку роботодавців та 
безробітних на даний вид потребує більш чітких рекомендацій в 
частині організації навчального процесу, його навчально-
методичного забезпечення з урахуванням індивідуальних освітніх 
потреб та можливостей слухачів. Останнє знайшло відображення в 
Методичних рекомендаціях з організації професійного навчання 
безробітних за індивідуальною формою (2003 р.); рекомендаціях 
«Професійне навчання безробітних за індивідуальною формою» 
(2011 р.), де визначено вимоги до плануючої й звітної документації, 
особливості даного виду навчання, запропоновано методику 
розроблення індивідуальних навчальних планів і програм. 

Якість навчання є однією з умов розвитку системи. Порядок 
здійснення контролю за професійним навчанням безробітних 
відображено в Методичних рекомендаціях щодо здійснення 
контролю за професійним навчанням безробітних, де розкрито мету 
та завдання контролю, обґрунтовано форми і методи його 
здійснення. Разом з цим зростання вимог з боку роботодавців, 
поширення глобалізаційних процесів зумовлюють потребу у 
впровадженні національної рамки, порядку підтвердження 
результатів неформального професійного навчання осіб за 
робітничими професіями. 

Практичний інтерес для організації професійного навчання 
безробітних Удосконалення організаційно-правого забезпечення 
професійного навчання безробітних неможливо без врахування 
міжнародних норм, відображених в ратифікованій Україною 
Загальній декларації про права людини. Варто зазначити, що 
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основні положення документу знайшли стали основою Конституції 
України в частині права кожної людини на працю, освіту, вільний 
вибір роботи, справедливі умови праці та на захист від безробіття. У 
статті 26 Декларації також визначено, що технічна і професійна 
освіта має бути загально доступна і спрямована на розвиток 
особистості та повагу до прав людини і її основних свобод. 

Конвенція 142 та рекомендації 150 «Про професійну орієнтацію 
та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів» 
відмічають, що кожний Член Міжнародної організації праці здійснює 
політику і реалізує програми з професійної орієнтації та професійної 
підготовки з урахуванням подальшої зайнятості, а також поступово 
розширює, пристосовує і гармонізує систему професійної освіти і 
підготовки як до потреб молоді, так і дорослих, створюючи умови 
для навчання впродовж життя в усіх галузях, на всіх рівнях 
кваліфікації та відповідальності. 

Конвенція та рекомендації «Про сприяння зайнятості і захисту 
від безробіття» розглядають питання повної, продуктивної і вільно 
обраної зайнятості усіма можливими засобами, в тому числі через 
надання соціальних послуг. Водночас зайнятість населення 
визнається пріоритетною загальнонаціональною проблемою. В 
документі також йдеться про обов’язок держав, що ратифікували 
Конвенцію забезпечити якісно новий і стабільний рівень зайнятості 
населення, відповідний рівень заробітної плати і умов праці, на 
основі реалізації таких заходів активної політики як профорієнтація 
та професійне навчання з урахуванням професій, необхідних на 
ринку праці та наявних вакантних робочих місць. Стосовно даного 
документу в Україні ухвалено ряд важливих рішень, зокрема, в 
Державній національній програмі «Освіта України ХХІ століття» 
визначено, що одним з завдань реформування національної освіти є 
адаптація змісту програм і методик навчання до потреб місцевих 
ринків праці зі зміною акцентів у підготовці робітників. 

Конвенція «Про технічну і професійну освіту» визначає види 
освіти, їх значення для розвитку суспільства в цілому та зайнятості 
населення зокрема. В документі також наголошується на тому, що 
Конвенція діє відповідно до положень Конституції та законодавства 
кожної з країн, які підписалися під нею. Крім цього, Конвенція 
розповсюджується на усі форми та рівні технічної і професійної 
освіти, що здійснюється як професійних навчальних закладах, так і 
на виробництві, спільні програми співпраці навчальних закладів і 
роботодавців, а також форми і рівні організації навчального процесу, 
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включаючи цільове навчання, пов’язане з впровадженням нових 
технологій, розширенням економічних знань тощо. 

В цілому впровадження міжнародного досвіду позитивно 
вплинуло на формування таких основних тенденцій в галузі 
організаційно-правового забезпечення як: розширення освітніх 
можливостей для безробітних та осіб, яким загрожує тривале 
безробіття; створення умов для включення безробітних в систему 
неперервної освіти, диференціації навчання, індивідуалізації 
навчального процесу, інтеграції управління системою на усіх рівнях, 
координації діяльності щодо розвитку системи на основі результатів 
проведених системних наукових досліджень. 

Висновки. Професійне навчання безробітних на виробництві 
має здійснюватися відповідно до вимог чинних нормативно-правових 
актів в галузі професійної освіти і навчання, зайнятості, інших 
документів, що регулюють суспільні відносини в системі 
забезпечення підприємств кваліфікованими кадрами. У зв’язку з цим 
організаційно-правове забезпечення варто розглядати як систему 
орієнтирів щодо ефективної діяльності державної служби зайнятості, 
роботодавців, підприємств/навчальних закладів, надають освітні 
послуги безробітним. 

Методологія організаційно-правового забезпечення 
професійного навчання безробітних на виробництві включає поняття 
про структуру, логічну організацію, принципи, методи і засоби 
діяльності, спрямовані на реалізацію законів, підзаконних актів, 
нормативних положень та рекомендацій в освітній системі. 

Здійснений аналіз свідчить про розосередженість положень 
нормативно-правових документів, їх часткову застарілість або не 
розробленість, що є стримуючим чинником розвитку професійного 
навчання безробітних на виробництві. Удосконалення організаційно-
правового забезпечення професійного навчання безробітних є 
об’єктивною потребою і має на меті подолання в українському 
суспільстві економічної і соціальної напруги, викликаної посиленням 
тенденцій щодо довготривалого та сімейного безробіття, 
збільшенням на ринку праці молоді з числа випускників навчальних 
закладів та осіб віком «45+». 

Перспективи подальших пошуків. Комплексний підхід до 
проблеми дозволить привести нормативно-правову базу у 
відповідність до потреб суспільства, національної економіки, 
роботодавців, безробітних, врахувати вимоги міжнародних 
стандартів, визначити законодавчі акти, які потребують 
першочергового розроблення (в першу чергу йдеться про 
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розроблення підзаконних актів у зв’язку з прийняттям нових законів 
України «Про зайнятість населення», «Про професійний розвиток 
працівників», прийняття законів України «Про освіту дорослих», 
«Про національну рамку кваліфікацій», розроблення Концепції 
розвитку професійного навчання безробітних; оновлення Положення 
про професійне навчання безробітних за кошти Фонду, 
затвердження Переліку нових, суміжних та укрупнених 
(інтегрованих) професій для підготовки кваліфікованих робітників на 
виробництві. 
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В статті охарактеризовано процеси гуманізації післядипломної освіти 
вчителів початкових класів в Україні впродовж її розвитку, починаючи з 
середини минулого століття до сьогодення; простежено трансформації 
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HUMANIZATION OF POSTGRADUATE EDUCATION IN UKRAINE  
(FROM THE MIDDLE OF THE TWENTIETH TO THE PRESENT) 

The article describes the processes of humanization primary school teachers’ 
postgraduate education in Ukraine during its development since the middle of last 
century to the present, the transformations of content, objectives, design and 
implementation of the humanistic approach to teachers’ professional development 
are examined. 

Keywords: humanization of education, postgraduate pedagogical education, 
periods of development, humanistic approach, primary school teachers. 

Постановка проблеми. У наукових розробках, присвячених 
проблемам становлення і розвитку післядипломної педагогічної 
освіти в Україні, все частіше сучасними вченими проголошуються 
ідеї гуманізації освіти фахівців. Ці ідеї не є новими, оскільки постійно 
різною мірою декларувалися і вважалися прогресивними в 
педагогічній науці, освітній галузі, суспільстві, впливаючи на їх 
розвиток. Історичний погляд на трансформацію таких ідей в освіті 
має забезпечити виявлення та зіставлення напрямів гуманістичної 
педагогіки на різних етапах розвитку післядипломної освіти вчителів 
початкових класів в Україні. Така розвідка дозволить не тільки 
проаналізувати виникнення та становлення ідей гуманістичної 
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педагогіки, переглянути можливості та переваги побудови освіти на 
цінностях гуманізму, а і сприятиме прогнозуванню розвитку 
гуманістичних ідей у післядипломній освіті в майбутньому. 
Необхідність урахування історичного досвіду гуманістичної 
педагогіки та доцільність здійснення системного дослідження 
розвитку її ідей у післядипломній педагогічній освіті свідчить про 
актуальність проблеми, що розглядається. 

Проблемам гуманізації освіти в усі часи приділяли увагу 
представники філософської, педагогічної думки. Їх розглядали 
мислителі давнини (Арістотель, Платон, Сократ), досліджували 
прогресивні педагоги-класики (Я. Коменський, Я. Корчак, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський) та сучасні науковці (І. Бех, 
М. Кларин, Н. Ничкало, В. Кузьменко, О. Сухомлинська та ін.). В 
роздумах, трактатах указаних видатних осіб окреслено суть і 
характер гуманістичної спрямованості у вихованні дітей і дорослих, 
формуванні високих духовно-моральних якостей справжнього 
громадянина. Гуманістичний підхід до навчання дітей молодшого 
шкільного віку детально охарактеризовано у працях Ш. Амонашвілі, 
Н. Бібік, М. Вашуленка, О.Савченко; до підготовки майбутніх 
учителів початкових класів у базовій освіті – І. Зайченка, В. Лугового, 
О. Саган; у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів – 
А. Зубка, В. Олійника, Н. Протасової, К. Тонконогої та ін. Але слід 
указати, що увага дослідників була спрямована переважно на 
визначення загальних підходів та теоретичне обґрунтування 
гуманізації різних складових неперервної освіти, водночас 
історичний аспект питання гуманізації щодо розвитку післядипломної 
освіти вчителів залишається малорозробленим. 

Мета статті: визначити роль реалізації гуманістичного підходу 
до професійного розвитку вчителів; охарактеризувати процеси, що 
впливали на гуманізацію післядипломної освіти вчителів початкових 
класів в Україні впродовж її розвитку, починаючи з середини 
минулого століття до сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. В різних джерелах суть поняття 
«гуманізм» має схожі тлумачення і розглядається як: ставлення до 
людини, пройняте турботою про її блага, повагою до її гідності [1]; 
чуйне ставлення до людини, турботу про неї; людяність [2]; визнання 
цінності людини як особистості, його права на вільний розвиток та 
прояв своїх можливостей, ствердження благ людини як критерію 
оцінки суспільних відносин [3]. Вказані трактовки не є суперечливими 
та містять подібний зміст, котрий було відображено в документах на 
різних етапах розвитку освіти в Україні. 
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Прогресивні педагоги, вчені, мислителі в усі часи звертали 
увагу на те, що дегуманізація освіти завжди (рано чи пізно) 
призводить до дегуманізації суспільства. В умовах розвитку 
технократичного суспільства та нехтування принципами 
екоцентризму все важче зберігати гуманістичну спрямованість змісту 
освіти. Адже саме з гуманістичних позицій освіта розглядається не 
як суто навчання, а як цілісне гармонійне життя особистості в 
соціумі, яке передбачає в процесі пізнання світу гармонійні 
виховання, розвиток, навчання кожного індивіда. Гуманізація 
навчання і виховання завжди вважалася обов’язковою умовою 
відродження духовності. Можливо тому багато науковців сьогодні 
вказують, що гуманізація освіти стала можливою тільки на 
сучасному етапі розвитку української держави, хоча початок 
гуманізаційних процесів в Україні історики педагогіки пов’язують з 
70-ми роками ХХ століття [4; 5; 6]. 

Сьогодні, згідно зі ст.23 Основного Закону України (1996р.), 
«кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, 
якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та 
має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і 
всебічний розвиток її особистості» [7, с. 9]. Реалізовувати це 
конституційне право має можливість кожен громадянин 
демократичної країни, отримуючи в будь-якому віці можливості щодо 
вільного розвитку особистості впродовж усього життя засобами 
здобуття якісної неперервної освіти. Однак це не гарантує високого 
рівня професійного чи особистісного розвитку людини, оскільки його 
ефективність залежить від багатьох факторів, одним із яких є 
гуманізація освіти. Це підтверджує думка В.Олійника про те, що 
основним ресурсом створення дійсно гуманістичного суспільства є 
розвиток індивіда як самоцінності; за цієї умови неперервність освіти 
буде обов’язковою закономірністю такого розвитку [8, с. 13]. Оскільки 
фаховий розвиток особистості продовжується протягом всього її 
професійного життя, то й проблеми гуманістично-спрямованої освіти 
вчителів у системі післядипломної освіти набувають в сучасних 
умовах особливого значення. 

Вказане відображене в Державній національній програмі 
«Освіта: Україна ХХІ століття», серед принципів реалізації якої 
визначено гуманізацію освіти, що полягає в «утвердженні людини, як 
найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей 
та задоволенні різноманітних освітніх потреб, забезпеченні 
пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків 
людини і навколишнього середовища, суспільства і природи» [9, 
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с. 9]. Загальновідомо, що життєві цілі та цінності детермінують 
поведінку особи в суспільстві, тому від духовного змісту педагога 
залежить, яким буде вплив на становлення і розвиток особистості 
молодшого школяра. Адже їх урахування є необхідною умовою 
гуманізації освіти. Тільки вдосконалюючи людську натуру, 
створюючи сприятливі умови для ефективного виховання та 
навчання, можна реформувати суспільство на гуманістичних і 
демократичних засадах. 

Гуманістичні ідеї, хоча і різною мірою, супроводжували 
розвиток освіти на всіх історичних етапах розвитку як Радянської, 
так і Незалежної України. Адже освіта в усі часи була покликана 
розв’язувати потужні суспільні завдання, більшість з яких 
передбачають турботу про людину, про її блага. Основними з них 
були і залишаються: передача наступним поколінням культурно-
історичного досвіду розвитку людства; виховання особистості, 
здатної до існування у відповідному соціумі; створення умов для 
гармонійного розвитку індивіда в мінливому світі. Зважаючи на 
подібність цілей освіти (хоча б у фазі їх проголошення), відзначимо, 
що на різних історичних етапах відрізнявся в основному характер 
взаємодії учасників освітнього процесу, зумовлений багатьма 
чинниками: культурним рівнем розвитку суспільства з його духовно-
моральними, етичними, інтелектуальними вимірами; 
соціополітичною й ідеологічною спрямованістю розвитку держави і 
суспільства тощо. 

До напрямів гуманізації освіти Б. Косов відносить: побудову 
людиною, що навчається, особистісно-значущих індивідуальних 
моделей пізнання; забезпечення єдності мотиваційних установок і 
когнітивних здібностей кожної особистості в учінні; диференціацію 
навчальних програм з урахуванням індивідуального досвіду та 
можливістю вибору способів навчальної роботи тим, хто навчається; 
отримання оптимального результату навчання щодо формування 
пізнавальних здібностей на основі оволодіння відповідними 
знаннями і вміннями [6]. Реалізація окреслених напрямів у 
освітньому процесі навчальних закладів різного типу і рівня має 
забезпечити, на нашу думку, гуманізацію післядипломної освіти 
вчителів, у тому числі початкових класів. Оскільки гуманістична 
педагогіка ґрунтується насамперед на принципах науковості, 
природовідповідності та зв’язку з життям, то головним результатом її 
впровадження виступає розвиток творчої пізнавальної активності як 
учня, студента, слухача курсів, так і вчителя, викладача, тренера, 
освітянина. 
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Детально досліджуючи проблему розвитку ідей гуманістичної 
педагогіки в початковій освіті України (друга половина ХХ століття), 
В. Землянська вказує, що раніше, за радянських часів, реалізація 
ідей гуманістичної педагогіки була пов’язана, в основному, зі 
спрямованістю на забезпечення захисту, підтримки школярів, із 
утвердженням їхніх прав, свобод та інтересів. Сьогодні ж, як 
наголошує науковець, відбулися суттєві зміни в розумінні й 
глибокому осмисленні складності трансформації сучасного 
освітнього процесу, де гуманізація освіти полягає в утвердженні 
людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її 
здібностей і задоволенні різноманітних освітніх потреб, забезпеченні 
пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків 
людини та навколишнього середовища [5]. У цьому зв’язку 
важливими вважаємо пошук витоків і висвітлення провідних ідей 
гуманістичної педагогіки України в першій половині ХХ століття, 
оскільки їх уплив на розвиток післядипломної освіти вчителів 
початкових класів уважаємо суттєвим і закономірним. 

У другій половині ХХ століття гуманістична педагогіка в світі 
набуває реальних контурів, відбувається її інтенсивне становлення 
та розвиток, зумовлені соціальними, політичними, економічними 
чинниками. Коло суспільних проблем, котрі має вирішувати школа, 
вимагає впровадження в навчально-виховний процес нових 
гуманістичних підходів [5]. Позитивні зміни в сучасній початковій 
освіті, викликані усвідомленням значущості молодшого шкільного 
віку в становленні особистості та ролі вчителя початкових класів як 
професіонала і прикладу для наслідування вихованців, стимулюють 
пошук і розвиток нових педагогічних технологій, виховних систем 
гуманістичної спрямованості. 

В цей період на перший план виступають: посилення інтересу 
до здобутків педагогів-гуманістів різних епох; творче використання 
новаторського досвіду їх кращих представників у другій половині ХХ 
століття. Серед них особливе місце посідають Ш. Амонашвілі, 
О. Захаренко, В. Сухомлинський, які теоретично обґрунтували і 
практично втілили в життя такі освітні системи, де гуманізований 
навчально-виховний процес забезпечив створення умов для 
гармонійного розвитку творчої особистості дитини. Однак до такої 
діяльності мали бути підготовленими педагоги масової школи; й не 
стільки методично, скільки психологічно. Ставлення до молодшого 
школяра, як до найвищої цінності, свідомого, самостійного індивіда з 
почуттям гідності, вимагало від кожного вчителя духовного, 
морально-етичного вдосконалення, від багатьох з них – 
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переосмислення особистих поглядів, світоглядних установок, 
уявлень. До того ж, неперервність педагогічної освіти фахівців мала 
будуватися також на демократичних і гуманістичних засадах, що в 
умовах тоталітарного, авторитарного режиму було надзвичайно 
складним завданням. 

Проблема вимагала розв’язання на загальнодержавному рівні, 
оскільки уваги до неї збоку науково-педагогічної спільноти було 
недостатньо для загального проголошення курсу на гуманізацію всіх 
освітніх ланок в державі. В широких педагогічних колах 
загальноприйнятним було декларування гуманістичних ідей в освіті, 
однак на кожному етапі її розвитку в Україні, в них укладався різний 
зміст. Відмінності були зумовлені насамперед пріоритетними цілями 
і завданнями розвитку держави і суспільства. Загальновідоме в ті 
часи гасло: «Все найкраще – дітям!» певна кількість учених, 
політиків, істориків педагогіки називають сьогодні лицемірством, 
проявом формалізму, що ідеологічно діяло всупереч системі освіти 
капіталістичних країн. Однак, не можна заперечувати, що діяльність 
освітньої галузі радянської України, що керувалась тодішніми 
законами, вказівками, постановами, носила конструктивний і 
гуманістичний характер: була спрямована на задоволення освітніх 
потреб населення, а відтак на турботу про блага людини, розвиток її 
можливостей. У порівнянні з попередніми надбаннями 
дореволюційної освіти, радянська школа мала свої досягнення й 
переваги, в тому числі в гуманістичному напрямі, оскільки дійсно 
дбала про обов’язковість навчання, здолання неписемності, 
забезпечення дітей одягом, взуттям і шкільним приладдям у 
найважчі історичні періоди розвитку держави і суспільства. Інша річ, 
що прояви авторитаризму часто заважали розвиватися кожній 
особистості досить вільно: застосовувались такі засоби формування 
у підростаючого покоління комуністичних цінностей, які було оцінено 
в подальшому недостатньо коректними, конструктивними, 
гуманними. Водночас, проголошення в сучасному світі гуманістичних 
ідей розвитку освіти хоча й відображено в державних документах та 
підтримуються на всіх рівнях, стикаються також з великою кількістю 
економічних, соціальних, часто особистісних проблем, що 
впливають на життєдіяльність освітян у складних динамічних 
мінливих умовах розвитку суспільства. 

У зміст гуманізації освіти вчителів сьогодні насамперед 
вкладають «перенесення у центр уваги освітніх систем 
індивідуальних освітніх потреб і можливостей педагогічних 
працівників, всебічний і гармонійний розвиток особистості педагога у 
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процесі його освіти й навчання, підвищення ролі самоосвіти у 
професійному становленні та розвитку педагога» [4, с.10]. Відтак 
розгляд результатів досліджень з указаної проблеми дозволяє 
стверджувати, що в усі часи тією чи іншою мірою реалізовувались 
окреслені ідеї і в розвитку післядипломної освіти вчителів початкових 
класів. Слід ще раз зауважити, що ці процеси були зумовлені 
певними змінами цілей і завдань держави і суспільства у періоди 
розбудови та реформування освітньої галузі; неоднозначним 
тлумаченням суті і змісту суміжних категорій; відмінностями в 
підходах до впровадження, практичної реалізації ідей на різних 
етапах розвитку освіти в Україні. В залежності від цього, ідеї 
гуманізації освіти і суспільства в цілому, набували якісно відмінних 
форм і неоднозначної інтерпретації. 

Більшість сучасних науковців указує, що питання гуманізації 
різних ланок неперервної освіти нині більш висвітлені з точки зору 
технології впровадження, але вони частіше малопридатні у системі 
освіти дорослих і не розраховані на її специфіку. Разом із тим, 
очевидно, що розглядати сьогодні проблеми навчання фахівців 
окремо від проблеми реформування системи підвищення 
кваліфікації педагогів у напрямку її гуманізації просто неможливо [4]. 
У цьому контексті доцільно акцентувати увагу на наукових 
розробках, присвячених специфіці реалізації гуманістичного підходу 
в післядипломній освіті вчителів у різні історичні періоди її розвитку. 

Сучасні науковці (В. Демчук, А. Зубко, О. Наумець, 
Л. Прокопенко, Л. Шевчук), розглядаючи проблему ефективності 
курсової підготовки вчителів у неперервному підвищенні кваліфікації, 
однією з основних її умов також визначали гуманізацію навчального 
процесу. Згідно з Н. Коломенським, вона є чинником упливу на 
ефективність навчання слухачів, що реалізується через гуманізацію 
змісту курсової підготовки; відповідність рівню педагогічної 
майстерності викладацького складу, якості організації навчального 
процесу; врахування потреб та індивідуально-психологічних 
особливостей вчителів початкових класів тощо [10, с. 90]. Однак 
основою у сфері розгляду питання гуманізації післядипломної 
педагогічної освіти лежить насамперед характер відносин між 
вихователем і вихованцем, учителем і учнем, викладачем і студентом, 
слухачем упродовж організації навчально-виховного процесу. 

Висновки. Отже, аналіз науково-педагогічних джерел з 
окресленої проблеми свідчить, що у вітчизняній педагогічній науці 
питання гуманізації післядипломної освіти України в другій половині ХХ 
століття трактувалась дещо різнопланово, неоднозначно. Визначаючи 
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гуманізацію освіти основним напрямом її розвитку в сучасному 
українському суспільстві, науковці стверджують, що актуальними 
сьогодні залишаються положення гуманістичної педагогіки, завданням 
якої ще з середини ХХ століття на Заході, а згодом і в СРСР, було і 
залишається забезпечення такої навчально-виховної діяльності в 
закладах освіти, що сприяла б вільному гармонійному розвитку і 
вдосконаленню кожної особистості, здатної до цілісного пізнання 
навколишнього світу, творчого використання отриманого досвіду в 
житті. Вказане можливе за умови усвідомлення, розвитку та реалізації 
власних унікальних здібностей всіх учасників освітнього процесу, 
формування якостей інтелектуальної та духовно-моральної 
особистості, виховання їх творчої спрямованості. 

Перспективи подальших пошуків. Відтак на сучасному етапі 
розвитку незалежного демократичного суспільства постає завдання 
подальшої розробки проблеми гуманізації освіти в цілому та 
впровадження наявних в педагогіці надбань у практику роботи 
закладів післядипломної освіти вчителів. 
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У статті обґрунтовано доцільність використання компетентністного 
підходу у графічній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. 
Проаналізовано визначення понять «професійна компетентність» і 
«графічна компетентність» у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних 
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майбутніх кваліфікованих робітників. 
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and «graphic competence» is analyzed in Ukraine and foreign researches. Levels of 
graphic competence formation of future qualified workers are certain. 

Keywords: professional competence, graphic competence, graphic 
competence levels, future qualified workers. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі перед професійно-
технічною освітою поставлене завдання підготовки творчих, 
відповідальних й ініціативних робітників, готових до самореалізації і 
швидкої адаптації до мінливих вимог ринку праці, до забезпечення 
належної якості виконуваних ними робіт будь-якої складності з 
достатнім рівнем кваліфікації й професіоналізму. Тому нині 
особливої актуальності набула компетентнісна стратегія підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників, яка пов’язана із формуванням 
їх професійної компетентності. Оскільки комплекс графічних знань, 
умінь і навичок, завдяки яким майбутні кваліфіковані робітники легко 
орієнтуються в сучасних технологіях, обладнанні, матеріалах, 
розуміють техніко-технологічні процеси є підґрунтям їх професійної 
компетентності, то основною її складовою, на нашу думку, виступає 
графічна компетентність. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема формування 
професійної компетентності фахівця будь-якої галузі останнім часом 
перебуває в полі зору багатьох вітчизняних й зарубіжних 
дослідників. 

Значну увагу дослідженню професійної компетентності 
кваліфікованих робітників приділяють видатні вітчизняні вчені: 
В. Анищенко, Р. Гуревич, І. Зязюн, М. Кадемія, Н. Ничкало, 
В. Петрук, С. Сисоєва, І. Смірнов та ін., які визначають, що 
професійна компетентність – це інтегративна якість, яка включає 
рівень оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, 
а також особистісна компетентність, яка виявляється, перш за все, у 
комунікативності, творчості і креативності. Важливими є також 
особистісна варіативність, гнучкість, готовність до постійного 
саморозвитку та самовдосконалення. Особистісний компонент 
професійної компетентності, на їх думку, зумовлює здатність 
робітника до самостійного вибору власної стратегії професійної 
діяльності в нових умовах праці [10, с. 139-141]. 

В. Анищенко розглядає професійну компетентність як 
«сукупність особистісних і професійних якостей людини яка працює 
в певній галузі, здійснює діяльність у певному колі робіт, добре 
знається на всіх нюансах цих робіт, володіє ґрунтовними знаннями 
щодо технології, властивостей матеріалів, методів виконання дій у 
межах своїх посадових обов’язків тощо. Крім того, професійно 
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компетентний робітник володіє стійкими навичками роботи на 
певному обладнанні та з різноманітними матеріалами.» [11, с. 115]. 

В. Байденко професійну компетентність працівника розуміє як 
характеристику рівня професійної готовності, що визначається 
здатністю вирішувати професійні проблеми й завдання, які 
виникають в реальних ситуаціях з використанням знань й життєвого 
досвіду та розглядає структуру професійної компетентності як 
сукупність ключових, загально-професійних, спеціалізованих і 
вузькоспеціалізованих компетентностей, цінностей і схильностей [1, 
с. 6-7]. 

На думку І. Зимньої, професійні компетентності формуються в 
освітньому процесі відповідно до специфіки і завдань професії, яку 
здобуває учень. Вчена стверджує, що професійні компетентності 
характеризуються п’ятикомпонентною структурою, що містить: 
знання, досвід застосування, ціннісні ставлення, регуляцію, 
готовність [7, с.16]. 

Результати аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових 
досліджень дають підстави для ствердження, що основою 
кваліфікації робітника є його професійна компетентність, яка являє 
собою сукупність таких складових: відповідні технічні знання; 
практичні навички; базові знання, уміння та здібності; універсальні 
(мобільні) уміння та навички (які, нерідко, іменуються 
компетентностями); робочий і життєвий досвід; особистісні якості 
(загальнолюдські цінності). 

У рамках навчання графічним дисциплінам питання 
компетентності розглядається в працях вітчизняних науковців 
П. Буянова, І. Голіяд, О. Джеджули, Д. Кільдерова, С. Коваленка, Т. 
Олефіренка. 

П. Буянов розглядає графічну компетентність як важливу 
властивість особистості, рівень усвідомленого використання 
графічних знань, умінь і навичок, що спираються на знання 
функціональних і конструктивних особливостей технічних об’єктів, 
досвід графічної професійно-орієнтованої діяльності, вільну 
орієнтацію в середовищі графічних інформаційних технологій [2]. 

Графічну компетентність особистості І. Голіяд подає, як 
спеціально структурований набір графічних знань, умінь, навичок, 
що набуваються в процесі навчання; наявність просторової уяви, 
просторового і технічного мислення [4]. 

О. Джеджула вважає, що графічна компетентність як складова 
професійної компетентності інженера відображає готовність 
усвідомленого використання графічних знань, умінь та навичок, що 
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спираються на знання функціональних і конструктивних 
особливостей технічних об’єктів, принципи їх конструювання, перебіг 
технологічних процесів, досвід графічної професійно-орієнтованої 
діяльності, наявність знань і вмінь використовувати графічні 
комп’ютерні технології для здійснення виробничої, комунікативної, 
концептуальної діяльностей [5]. 

На думку С. Коваленка «графічна компетентність» є 
поєднанням понятійних категорій «графічні знання», «графічні 
вміння», «навички графічної діяльності» [9]. 

Т. Олефіренко подає таке означення графічної компетентності: 
«графічна компетентність – це вміння читати різноманітні графічні 
зображення (креслення, схеми, малюнки, графіки тощо), вміння їх 
будувати (виконувати) за допомогою різноманітних креслярських 
інструментів, а також від руки і на око, вміння акуратно, раціонально 
оформлювати записи, моделювати й конструювати графічні ситуації, 
оперувати графічними об’єктами на ЕОМ». Розглядаючи поняття 
графічної компетентності учнів з позицій педагогіки та методики 
викладання, науковець виділяє дві сторони графічної компетентності 
учнів – об’єктивну у вигляді системи графічних знань і суб’єктивну, 
що проявляється у графічній діяльності учнів [12]. 

Термін «графічна компетентність» у різних контекстах 
розглядали у своїх наукових дослідженнях російські вчені О.П. Вох, 
Т. Джуган, Р Єрмілова, Н. Федотова, В. Черноталова, Р. Чурбаєв, 
Е. Юматова та ін. На думку російських вчених Р. Єрмілової та 
Т. Джуган графічні компетентності  включають знання, уміння, 
навички і здібності, зумовлені досвідом репродуктивної та творчої 
діяльності, досвідом самоорганізації й самостановлення [6]. 

Більш змістовне визначення поняття «графічна 
компетентність» використовується у дослідженні Е.Г. Юматової: 
«сукупність знань, умінь, навичок і узагальнених способів виконання 
графічних дій, здатність виконувати певні функції і нести особисту 
відповідальність за всі рішення та дії» [16]. 

У своєму дослідженні Р.В. Чурбаєв ввів поняття «графічна 
компетентність», яке узагальнює твердження про знаючу, обізнану, 
досвідчену, авторитетну в області практичної графіки людину. А 
характерною ознакою професійної графічної компетентності є 
конструктивність графічної діяльності на основі графічної 
грамотності, що означає ефективне використання знань і умінь для 
розв’язання поставлених цілей і задач [15]. 

Поняття «графічна компетентність» О. Вох розглядає як 
компетентності, що являють собою змістовні узагальнення 
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теоретичних та емпіричних знань правил виконання креслення, які 
описуються поняттями про плоскі й просторові зображення, що 
відображених у принципах побудови та основних положеннях 
державних стандартів» [3]. 

В. Черноталова у своєму дослідженні використовує термін 
«конструкторська компетентність» і трактує це поняття як рівень 
знань, умінь і навичок, які спираються на розвинуте просторове 
мислення й міжінтегративні зв’язки у сфері загально технічних 
дисциплін, що забезпечують усвідомлене розуміння конструктивно-
технічних та функціональних характеристик технічних об’єктів [14]. 

Мета статті – розкрити теоретичні аспекти формування 
графічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників. 

Виклад основного матеріалу. У ході реформування в Україні 
системи професійно-технічної освіти актуалізується проблема 
оновлення, перегляду підходів, змісту, технологій підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників для різних галузей 
промисловості і будівництва. Вирішення цих завдань безпосередньо 
пов'язане із впровадженням сучасних педагогічних технологій та 
формування у майбутніх робітників уміння самостійно здобувати 
знання і трансформувати їх в уміння та навички творчої праці. 

Досліджуючи вимоги ринку праці щодо професійної підготовки 
конкурентоспроможних кваліфікованих робітників, закономірно, що 
роботодавець зацікавлений у якісній підготовці, яку можливо 
забезпечити лише за умови високого кваліфікаційного рівня, а тому 
процес набуття знань, умінь і навичок учнем нині має бути 
орієнтований на розвиток професійної компетентності. 

Введення компетентністного підходу в професійно-технічну 
освіту супроводжується зміною освітньої парадигми (технічних 
засобів, сукупності переконань, цінностей, тощо) та передбачає 
певну термінологічну уніфікацію відповідно до європейських 
стандартів компетентності [8]. 

Компетентнісний підхід до формування змісту освіти 
орієнтується на кінцевий результат освітнього процесу та 
спрямовується на формування у випускника готовності ефективно 
організовувати внутрішні (знання, уміння, цінності, психологічні 
особливості й т. п.) і зовнішні (інформаційні, людські, матеріальні та 
ін.) ресурси для досягнення поставленої мети. 

Виходячи з проведеного аналізу різних підходів до тлумачення 
понять: «професійна компетентність», «графічна компетентність», 
ми розглядаємо графічну компетентність майбутнього 
кваліфікованого робітника як базову, інтегративну якість особистості, 
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що проявляється у високому рівні володіння й оперування 
графічними знаннями, уміннями й навичками, ефективному їх 
використанні та усвідомленні їх цінності у майбутній професії. 

Набуття учнем графічної компетентності виявляється ще й у 
здатності особистості до певного виду діяльності. Тому до типових 
елементів графічної компетентності учня відносимо здатність 
здійснювати: 1) цілепокладання – визначення цілей власної 
діяльності; 2) цілевиконання – визначення предмету, засобів 
діяльності, реалізація поставлених цілей; 3) рефлексію – аналіз 
результатів власної діяльності, тобто співвідношення отриманих 
результатів з поставленою метою. 

Таким чином графічна компетентність є початком що 
структурує й об’єднує  різні види діяльності в рамках однієї професії. 
Підґрунтям формування графічної компетентності є потенціал 
графічної підготовки, який може бути представлений 
взаємопов’язаними компонентами: загальноосвітньою, 
загальнотехнічною, виробничою й соціальною. Виходячи з цього 
рівень графічної компетентності є індикатором професійної 
компетентності майбутнього кваліфікованого робітника. 

Оскільки формування графічної компетентності відбувається 
поступово в процесі навчання, то, відповідно, рівень графічної 
компетентності суб’єкта навчання на різних етапах навчального 
процесу буде різним. Тому характеризуючи графічну компетентність 
майбутнього кваліфікованого робітника, цілком логічним і доцільним 
є виокремлення рівнів її сформованості. 

Рівень елементарної готовності (репродуктивний) 
характеризується сприйняттям, запам’ятовуванням й 
відтворюванням елементарних теоретичних знань про утворення 
зображень й закономірності їх отримання; має просторову уяву про 
конкретний об’єкт, який знаходиться в статичному стані; володіє 
практичними навичками роботи з креслярським інструментом. На 
цьому рівні учень усвідомлює особистісні потреби й вимоги до 
професійної підготовки, об’єктивно оцінює себе й результати своєї 
діяльності. Даний рівень забезпечує учневі певні стартові 
можливості у професійній діяльності. 

Рівень функціональної готовності (продуктивний) 
характеризується знаннями фундаментальних основ графічної теорії 
й уміннями застосовувати отримані теоретичні знання за зразком 
або у схожій ситуації. Учні, що мають продуктивний рівень графічної 
компетентності вміють оперувати образами технічних об’єктів, 
спираючись на просторові схеми, креслення, технологічні карти; 
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здатні розв’язувати графічні задачі й обирати способи їх 
розв’язання. Але знання учнів обмежені і не мають гнучкості. На 
цьому рівні учні усвідомлюють цілі, що ведуть до задоволення 
потреб особистості і суспільства. Даний рівень забезпечує 
наближення діяльності учня до професійної діяльності майбутнього 
кваліфікованого робітника. 

Рівень системної готовності (творчий) ми розуміємо як рівень 
володіння засвоєним матеріалом і усвідомленого застосування 
графічних знань, умінь і навичок у новій раніше незнайомій ситуації. 
Учні, що мають творчий рівень вміють розбиратися у конструкціях 
технічних пристроїв і технологіях. На цьому рівні зростають 
особистісні потреби більш повної самореалізації у застосуванні 
наявної графічної бази знань до розв’язання професійних завдань, 
відбувається усвідомлення й оцінювання умов професійної 
діяльності, проявляються комунікативні здібності та здібності 
передавати свої знання іншим особам. 

Розділяючи думку О.І Пометун, що форми, способи та сфери 
прояву творчості в діяльності особистості пов’язані з формуванням 
загальнолюдської культури, а розвиток культури суспільства 
обумовлений мірою творчого підходу особистості до власної 
діяльності [13, с. 69], можемо охарактеризувати наступний рівень 
графічної компетентності як культуро-творчий. 

Рівень професійної готовності (культуро-творчий) 
характеризується сформованістю і взаємодією її компонентів. 
Досягнення цього рівня передбачає володіння широким світоглядом 
та ерудицією в області графічних знань, уміннями професійно 
орієнтуватися в основних напрямках технічного прогресу в 
машинобудівній галузі. Фахівець цього рівня володіє уміннями 
вдосконалювати технічний і технологічний процеси на виробництві, 
здатний до мобілізації сил на реалізацію професійної діяльності 
відповідно до поставлених виробничих завдань. 

Перехід з одного рівня графічної компетентності на другий не 
передбачає діалектичного заперечення попереднього. Таким чином 
елементарні знання, що переважають на ранніх етапах, діалектично 
не заперечуються, а поповнюються і переосмислюються в процесі 
подальшої графічної діяльності, забезпечуючи тим самим перехід на 
якісно новий рівень графічної компетентності. Знання й уміння 
попереднього рівня переносяться в практичну діяльність, формуючи 
нові здібності. Надалі синтез теоретичної обізнаності й практичних 
умінь приводить до набуття нових способів діяльності і 
перетворення їх в якісно досконаліші структури свідомості, які є 
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основою творчого, креативного застосування графічних знань у 
професійній діяльності. 

При цьому формування графічної компетентності майбутнього 
кваліфікованого робітника відбувається через вирішення професійно 
орієнтованих навчальних завдань на базі компетентностей кожного 
рівня за допомогою технології перетворення теоретичних знань у 
конкретні графічні уміння. Визначення рівнів дає змогу уявити ідеал 
графічно компетентної особистості: всебічний, тривалий характер 
активності у всіх видах графічної діяльності, позитивна мотивація, 
прагнення до творчої діяльності. 

В цілому розв'язання завдання формування графічної 
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників можливе 
шляхом педагогічного управління оптимізацією навчального 
процесу, докорінної зміни технології отримання нових знань та 
становлення майбутнього кваліфікованого робітника на базі 
використання інноваційних освітніх технологій. 

Висновки. Формування графічної компетентності у майбутніх 
кваліфікованих робітників надзвичайно актуальне для професійно-
технічної освіти, оскільки сприяє усвідомленому розумінню 
конструктивно-технологічних й функціональних характеристик 
технічних об’єктів, вільному володінню конструкторською 
документацією та її застосуванню у професійній діяльності, а також 
забезпечує саморозвиток особистості, її ціннісну орієнтацію на 
досягнення необхідного рівня сформованості професійної 
компетентності. 

Перспективи подальших пошуків. Реалізація цієї проблеми 
передбачає педагогічну організацію навчального середовища, 
відповідного інноваційним технологіям професійної діяльності учнів 
ПТНЗ. 
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Традиції селища та школи як системоутворюючий компонент формування 
здорового способу життя 

У статті доведено необхідність створення сисемоутворюючого 
компоненту формування здорового способу життя. На думку автора таким 
компонентом мають стати традиції селища та школи в оздоровчому 
просторі певного регіону.  

Ключові слова: здоровий спосіб життя, традиції, системоутворюючий 
компонент. 
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ТРАДИЦИИ ПОСЁЛКА И ШКОЛЫ КАК СИСЕМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Содержание статьи доказывает необходимость наличия 

системообразующего компонента в процессе формирования здорового 
образа жизни. Автор доказывает, что именно традиции посёлка и школы 
могут стать доминирующим компонентом формирования здоровья 
школьников. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, традиции, 
системообразующий компонент. 
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THE TRADITSONS OF THE VILLAGE AND SCHOOL AS A SYSTEM–FORMING 
COMPONENT HEALTHY LIVING 

The author characterizes the sources of man’s life; modern psychologists’ 
views on the problem of physical health and the questions of healthy mode of life. 
Different ways of mode of life; style of life, quality of life, level of life are considered. 
The main principles of healthy mode of life and social-economic conditions of their 
realization are analyzed. The traditions of the village and school as a system–forming 
component healthy living 

Keywords: healthy way of life, traditions, system–forming component. 
Постановка проблеми. Важливим аспектом у контексті формування 

здорового способу життя підлітків, у межах функціонування відкритої соціально–
педагогічної системи, є визначення системоутворюючого компоненту. На нашу 
думку таким компонентом мають стати традиції селища та школи.  
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середовище в просторі взаємодії соціальних інститутів з формування здорового 
способу життя. 



 

 

Аналіз останніх досліджень. Багато науковців, педагогів–практиків 
розглядають проблему використання українських виховних традицій у системі 
сучасного розвитку, формування та соціалізації особистості (О. Вишневський, В. 
Омеляненко, П. Щербань, Ю. Руденко, А. Кузьмінський, В. Кузь, З. Сергійчук, С. 
Литвин–Кіндратюк, Б. Кіндратюк, О. Кобрій, М. Чепіль та ін.).  

Мета статті (Формулювання цілей і постановка завдання). У статті 
традицію розглядаємо як елементи соціальної та культурної спадщини; досвід, 
звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з 
покоління в покоління та базуються на вічних морально–духовних категоріях і 
поняттях. Вперше робимо спробу представити їх як системоутворюючий 
компонент формування здорового способу життя підростаючого покоління. Для 
нашого дослідження важливим є визначення ролі традиції, звичаїв та обрядів у 
поліпшенні самопочуття, настрою та здоров’я людини.  

Виклад основного матеріалу. „Традиції, звичаї та обряди, які 
супроводжують дати, свята та інші урочистості народного календаря, 
передбачають різні види діяльності, зокрема, трудової, стиль поведінки, 
способи харчування, що відповідають біоритмам природи і людини. Це 
першооснова забезпечення гармонійності між природою та людиною, 
об’єктивними обставинами та її діяльністю, поведінкою, відчуття нею 
комфортності самопочуття, настрою” [1, с. 13]. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що використання 
традицій має стати підґрунтям для розробки нових і вдосконалення існуючих 
методологій і методик з теорії та практики формування здорового способу життя 
молоді. Треба з дитинства вчити цінувати, берегти та зміцнювати своє здоров’я. 

Перспективи подальших пошуків. Дуже важливо, щоб навчання 
здорового способу життя стало традиційним, системним, передбачало комплекс 
систематичних заходів, спрямованих на формування в учнів розуміння, 
важливості піклування про своє здоров’я, фізичний розвиток.  
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Авторам також треба заповнити інформаційний ресурс для подачі у 
загальнодержавну електронну базу даних “Україніка наукова” та в Український 
реферативний журнал “Джерело” (Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. 
Мистецтво). Рекомендації та приклад додається нижче. 

 
Інформаційний ресурс 

 
Інформація вводиться програмою-конвертером без додаткового опрацювання 
оператором. Тому вона має відповідати викладеним вимогам. 
Відомості про кожне окреме серіальне видання оформлюється у вигляді 
текстового файлу в кодовій таблиці 866(MS-DOS) або 1251(Windows). 
У тексті не допускаються пусті рядки, «р о з р я д к а», вирівнювання правого 
краю, відступ від лівого краю, наявність знаків переносу, елементи 
псевдографіки та інші нетекстові символи. Службові символи представляються 
кодами з першої половини таблиці FSCII, знак номера – латинською літерою N.  
Супровідна інформація про видання повинна включати наступні елементи: 
Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, 
номер). 
Кількість поданих статей. 
Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації й повинні мати 
порядковий номер згідно з переліком обов’язкових елементів: 
Z – службовий символ-роздільник даних про окремі статті 
11 Мова тексту статті (укр, рус, англ) 
12 1-й автор (прізвище та ініціали) 
13 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали), 
14 Назва статті = паралельна назва (українською або російською мовами для 
англомовних статей) 
15 Номери першої та останньої сторінок статті 
16 Кількість бібліографічних посилань 
17 Реферат (див. практичний посібник В.І. Лутовинової Реферування як процес 
мікроаналітичного згортання інформації. – К.,2007.–71 с.) або анотація 
18 Ключові слова (коротко, не більше, ніж 1/2строки) 
19 Індекс УДК. 
Деякі автори або не прописують, або просто пишуть три літери УДК. Для 
того щоб уникнути неприємностей – не ставте УДК власноруч. Класифікація 
надається довідково-бібліографічним відділом бібліотеки ВНЗ, де ви 
працюєте. За правильність надання УДК несуть відповідальність працівники 
бібліотеки. Кожній новій статті присвоюється своя УДК. Якщо у статті 
відсутня УДК, то для викладачів з інших вузів ця послуга платна, згідно 
затвердженого прейскурантну бібліотеки СДПУ (Курсив наш, примітка 
редакції збірника). 
З метою більш повного відображення результатів вітчизняних наукових робіт у 
світовому інформаційному просторі та організації міждержавного обміну 
реферативною інформацією пропонуємо надсилати дані трьома мовами: 
українською, російською англійською (якщо вони є у виданні) 
Українською мовою 
21 1-й автор (прізвище та ініціали) 
22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
23 Переклад назви статті 
24 Реферат (анотація) 



 

 

25 Ключові слова 
Російською мовою 
31 1-й автор (прізвище та ініціали) 
32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
33 Переклад назви статті 
34 Реферат (анотація) 
35 Ключові слова  
Англійською мовою 
41 1-й автор (прізвище та ініціали) 
42 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
43 Переклад назви статті  
44 Реферат (анотація) 
45 Ключові слова 

 
Зразок 

 
Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – 
Спецвип. 3 / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – 
356 с. 
52 
11 укр 
12 Саяпіна С. А. 
13 Коркішко О. Г. 
14 ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ В 
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
15 120 – 124 
16 5 
17 У статті висвітлюються і розкриваються особливості організації творчої 
діяльності студентів педвузу, педагогічні умови професійно-творчого 
самовираження майбутнього фахівця системи дошкільної освіти. Розглянуто 
деякі теми психолого-педагогічних дисциплін щодо використання їх у 
формуванні навичок самостійної творчої педагогічної діяльності.  
18 творча діяльність, фахівець дошкільної освіти, творче самовираження, 
педагогічні умови.  
19 УДК 378. 147-057. 87 
21 Саяпіна С. А. 
22 Коркішко О. Г. 
23 ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ В 
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
24 У статті висвітлюються і розкриваються особливості організації творчої 
діяльності студентів педвузу, педагогічні умови професійно-творчого 
самовираження майбутнього фахівця системи дошкільної освіти. Розглянуто 
деякі теми психолого-педагогічних дисциплін щодо використання їх у 
формуванні навичок самостійної творчої педагогічної діяльності.  
25 творча діяльність, фахівець дошкільної освіти, творче самовираження, 
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ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 



 

 

34 В статье рассмотрены и раскрыты особенности организации творческой 
деятельности студентов педвуза, педагогические условия профессионально-
творческого самовыражения будущего специалиста системы дошкольного 
образования. Выделены некоторые темы, используемые в формировании 
навыков самостоятельной творческой педагогической деятельности.  
35 творческая деятельность, специалист дошкольного образования, творческое 
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41 Sayapina S. A. 
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PROCESS OF PROFESSIONAL PREPARATION 
44 In the article are grounded the features of organization by creative of students' 
activity in pedagogical institution, and are revealed the pedagogical terms of 
professionally creative self-expression by future specialist in the system of preschool 
education. Some topics used in the formation of independent creative pedagogical 
activitics are outlined in the article.  
45 creative activity, specialist of preschool education, creative self-expression, 
pedagogical terms.  



 

 

ВИМОГИ ДСТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ 
ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННІ 

 
Оформлення списку використаної літератури повинно відповідати 

наступним вимогам ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання”.  

Звертаємо увагу авторів статей, що у процесі складання списку 
використаних  джерел необхідно дотримуватися зазначених у стандарті форм 
запису.  

Детально розглянемо найсуттєвіші зміни, передбачені новим 
стандартом:  

Змінені правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з 
маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для 
вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо),  відомості 
про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.), наприклад:  

Психологія : підруч. для вузів. 
Психология : словарь / отв. ред. Гончарук П. В. 
Відбулися зміни в написанні знаків пунктуації!  У новому стандарті 

застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака:  тире 
(–), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та кома (,) – 
проміжки залишають тільки після них. 

Таким чином запис реквізитів статті  одного автора з періодичного 
друкованого видання матиме наступний вигляд: 

Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або 
ініціали і прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Наприклад: Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної 
літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116. 

Зміни внесені до запису статті двох і більше авторів: Прізвище ініціали 
першого автора. Назва статті / ініціали прізвище першого автора, ініціали, 
прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Алгоритм оформлення статті з електронного видання: Прізвище ініціали 
автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або 
ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: 
електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www... 

Наприклад: Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса 
Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу:  
http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm  

Зразки записів використаних у процесі написання статті джерел 
представлено у таблиці: 
Характеристика 

джерела Приклад оформлення 

Один автор 

Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої 
України: становлення та функціонування у процесі політичної 
трансформації суспільства : монографія / Ю. В. Бондар. – К. : 
Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, 2007. – 184 с. 

Два автори 
Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / 
З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.  
 



 

 

Три автори 
Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування 
ділових документів / Мацько Л. І., Кравець Л. В., Солдаткіна О. В. 
– К. : Ун-т “Україна”, 2005. – 281 с. 

Чотири автори 

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : 
підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, 
Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 
2006. – 478 с. 

П’ять і більше 
авторів 

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. 
посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / 
Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. – 
К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.  

Без автора 

Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в 
картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. – К. : Кн. Палата 
України, 2007. – 60 с. 

Багатотомний 
документ 

Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. 
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Іванов В. Л.]. – Львов : 
НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. – (Серия "Нормативная база 
предприятия"). Т. 1. – 2005. – 277 с. 

Матеріали 
конференцій, 
семінарів 

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. 
молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна 
реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, 
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. 
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