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НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

У статті висвітлено актуальність інтерактивного навчання у 

навчальну процесі студентів педагогічного коледжу; визначено роль 

інноваційної діяльності на уроках трудового навчання.     
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Сьогодні в освітньому просторі необхідні висококваліфіковані фахівці, 

які здатні здійснювати художньо-творчу, педагогічну, культурну й 

організаційну діяльність. Інноваційні нововведення, що застосовуються на 

сучасному етапі у процесі трудової підготовки школярів становлять змістову 

основу підготовки майбутніх вчителів. Під час вивчення предмета «праця» в 

початковій школі дітей навчають процесам обробки різних матеріалів, 

залучають до багатосферової трудової діяльності, вводять у світ сучасного 

виробництва, знайомлять з основами у професійного самовизначення. Учнів 

знайомлять з сучасним виробництвом, технікою та технологіями. 

Оновлення змісту освіти на сучасному етапі, його спрямування на 

реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до трудового навчання дає змогу 

вчителеві в його педагогічній діяльності активно використовувати різні 

методи навчання, які допомагають не лише підвищувати якість навчальної 



діяльності, а й впливають на свідомість учнів, розвиток їх позитивних 

відчуттів, емоцій, вольових якостей. Сучасні методи вчать учнів творчості, 

творчому підходу в організації практичної діяльності. Специфіка уроків 

трудового навчання дозволяє використовувати не тільки індивідуальні 

завдання, а й застосовувати групові форми організації навчально-трудової 

діяльності учнів. Уроки такої структури мають певні переваги, бо дозволяють 

ефективно працювати в умовах диференціації навчання. Проте їх проведення 

потребує високої майстерності вчителя. 

Користь інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Колективне, 

групове навчання у співпраці робить вчителя і учнів рівноправними суб'єктами 

навчально-виховного процесу. Це спонукає вчителя створювати авторські 

програми, запроваджувати у процес трудової підготовки школярів 

різноманітні типи, форми, методи навчання, ефективно поєднувати традиційні 

та інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу. 

Підготовка майбутніх вчителів початкових класів у Лисичанському 

педагогічному коледжі полягає у підготовці творчих педагогів, здатних 

самостійно мислити, аналізувати різноманітні методичні і практичні 

матеріали, альтернативні посібники, програми, здійснювати їх вибір і 

будувати власну роботу у відповідності до сучасних вимог розвитку системи 

освіти. Випускники коледжу оволодівають базовими знаннями з педагогічної 

інноватики, ознайомлюються з досвідом вчителів-новаторів, вчаться 

застосуванню інноваційних підходів у навчанні. Аналіз проведених в ході 

педагогічної практики уроків праці показав, що діяльність вчителя вимагає 

постійного вдосконалення у побудові та формах організації навчання. Це 

спонукає застосовувати нестандартні уроки (уроки-ігри, уроки-змагання, 

інтегровані уроки). Студенти запевняються, що для учнів найбільш цікавими є 

ті уроки, на яких чітко організовано навчально-трудовий процес, де їх 

залучають до активної пізнавальної діяльності, що приносить їм успіх, радість 

пізнання й праці. 



Звичні уявлення про те, що зміст трудового навчання зводиться до формування 

у школярів сукупності трудових прийомів, потрібних у масовому виробництві 

є сьогодні не актуальними. Прості монотонні  операції або елементарні вироби 

мало сприяють вихованню та розвитку учнів, оскільки носять більш 

тренувальний характер. Як результат -непідготовленість учнів до нових 

соціально-економічних умов, відрив змісту трудової підготовки від потреб 

сучасного суспільства, уповільнення саморозвитку учнів. Необхідно 

поступово, систематично ускладнювати дитячу працю, включати елементи 

новизни, розширювати її суспільне значення, підвищувати інтерес до процесу і 

результатів праці. У процесі проведення нестандартних уроків учень може 

отримувати знання від учителя, книги, перегляду фільму, а також від 

комп'ютера. Найбільш необхідний для кожного конкретного випадку спосіб 

залежить від виду навчального матеріалу, стилю навчання, обраного учнем, а 

також від уміння учителя і його методики навчання. Комп'ютер можна 

запрограмувати так, що він буде володіти багатьма якостями і всіма 

можливими досягненнями і не матиме недоліків, притаманних книгам, 

фільмам. Комп'ютер може враховувати індивідуальні можливості учня. Він дає 

змогу кожному навчатися в зручному для нього темпі при виборі певної 

навчальної взаємодії, враховуючи не тільки правильність відповідей, часові 

втрати, а й тип і міру достатньої допомоги. 

Вплив комп'ютера на систему освіти зумовлено тим, що його 

використання дає змогу застосовувати найрізноманітніші методи навчання, в 

тому числі й ті, які в умовах традиційних форм можна використовувати з 

обмеженням. Проектно-технологічний підхід у навчанні, який передбачає шлях 

від появи творчого задуму до реалізації готового продукту, дає змогу формувати 

і розвивати творчу ініціативу, творчий пошук, створити реальні умови для 

реалізації індивідуальних можливостей кожного учня. Пріоритетне завдання 

трудового навчання згідно з Національною доктриною розвитку освіти в XXI 

столітті полягає у формуванні технологічно грамотної особистості, забезпеченні 

підготовки її до трудової діяльності в умовах високотехнологічного 



інформаційного суспільства. 
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