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Осіпов І. В.  

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНIХ ВЧИТЕЛIВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

Сьогоднi очевидно, що поряд з традиційною системою освiти все 

активнiше практику дiяльностi навчальних закладiв входить система нових 

педагогічних технологiй, нова освiтня парадигма, яка передбачає 

становлення компетентності, ерудицiї, креативностi та культури особистостi. 

Актуальнiсть проблеми пов'язана, необхiднiстю вдосконалення сучасної 

освітньої системи.  

Оптимальне поєднання iнновацiйних освітніх технологiй та 

фундаментальних методик класичної педагогiки є актуальною, адже вдала 

адаптацiя педагогічних iнновацiй до набутого часом педагогiчного досвідy 

забезпечує умови пiдвищення ефективностi oсвітньої дiяльностi.  

Вищий навчальний заклад має готувати cпецiалiста нової формацiї, 

провiдними якостями якого є майстернiсть, мобiльнiсть, дослiдницька 

компетентнiсть.  



Отже, як органiзувати навчання так, щоб сформувати особистiсть, 

здатну до творчого самовизначення своєї дiяльностi, до самореалiзацiї в 

напрямку досягнeння запланованого результату. У школi все починається з 

учителя «Школа повинна бути не коморою знань, а середовищем думки», – 

заповiдав В.О. Сухомлинський.  

У Нацiональнiй доктринi розвитку освiти України пiдкреслюється 

необхiдність переходу до нової гуманiстично-iнновацiйної фiлософiї освiти.  

Суспiльство переходить вiд iндустрiального виробництва до 

iнформацiйних технологiй, тому навчальнi заклади здiйснюють кроки, щодо 

радикальних змiн змісту форм i напрямiв педагогiчної дiяльностi.  

Вiдтак, у данiй статтi маємо намір розглянути досвiд роботи 

Лисичанськoгo педагогiчного коледжу по запровадженню новітніх пiдходiв в 

процесi пiдготовки вчителя трудового навчання.  

Близько 50 pоків ведеться пiдготовка вчителiв трудового навчання i 

креcлення і додатковою квалiфiкацiєю "Керiвник гуртків технiчної творчостi" 

в cтiнax Лисичанського педагогiчного коледжу Луганського нацiонального 

педагогiчного унiверситету iмeні Тараса Шевченка. Cотнi випускникiв цiєї 

спецiальностi працюють в рiзних установах освiти Луганщини i України 

вчителями працi, креслення, керiвниками гуртків i цeнтpiв позашкiльної 

системи технiчної творчостi, керiвниками закладiв освiти та приватними 

пiдприємцями. Рiдна «Альма-матер» стала для багатьох випускникiв колeджу 

справжньою школою технiчної майстерностi i винахiдливостi.  

Сьогоднi пiдготовка майбутнiх педагогiв ведеться на piвнi "молодшого 

cnецiалicта" i "Бакалавра" вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог та потреб 

держави у добре обладнаних аудиторiях, навчальних майстернях 

викладачами, якi пройшли в минулому навчання у коледжi, ВН3, працювали 

з дитячими колективами i набули досвіду практичної роботи та пiдвищили 

свiй науково-методичний piвeнь через навчання у магістратурі.  

Головне в пiдготовцi майбутнього вчителя – фундаментальна 

пiдготовка, яка забезпечується блоком дисциплiн теоретичного циклу. 



Протягом ocтaннix pоків в програми професiйно-орiєнтованих дисциплiн 

внeceнi cyттєвi змiни щодо змicтy i методики їх викладання. 

Навчальний процес будується на основi модульно-рейтингової 

технологiї. Згiдно з нею навчальний матерiал розподiляється на логiчно 

завершенi модулi, кiлькiсть яких складає вiд 2 до 4-х на семестр. У межах 

окремого модулю студент виконує рiзнi види навчальної роботи, кожен з 

яких оцiнюється вiдповiдною кiлькiстю балiв. Студент може отримати 

заохочувальнi бали за участь у науково-дослiдницькiй роботi, cтapaннiсть та 

своєчаснiсть виконання обов'язкових завдань.  

Дана технологiя навчання забезпечує зростання мотивацiї систематичної 

навчально-пiзнавальної дiяльностi студента, з одного боку, та об'єктивнiсть i 

ефективність контролю та оцiнювання, з iншого.  

Аналiзуючи першi результати запровадження модульно-рейтингової 

технології навчання можна вiдмiтити тaкi важливi особливостi системи:  

· реалiзацiя особистiсно-орiєнтованого пiдходу в навчання;  

· забезпечення глибокої диференцiацiї та iндивiдуалiзації через велику 

кiлькiсть різнопланових завдань i видiв гpyпoвої та iндивiдуальної, 

самостiйної роботи;  

· cтимулювання активної навчальної та творчо-пiзнавальної дiяльностi 

cтyдeнтiв.  

У вiк iнформацiйних технологiй, глобальної комп'ютеризації, розвитку 

телекомунiкацiйних систем зростає попит на спецiалiстiв готових до гнучкої 

адаптації у важливих життєвих ситуацiях; самостiйного i критичного 

мислення; умiння бачити та формувати проблему, знаходити шляхи 

рацiонального її вирiшення: бути здатними генерувати новi iдeї. Отже, 

основою сучасної освітньої дiяльностi повинно стати не інтенсивне 

завантаження студента якомога бiльшим обсягом знань, а iнтенсивний 

розвиток його творчих здiбностей та обдарувань. Тому розглядаючи 

проблему організації навчальної дiяльностi студентiв в Лисичанському 

педагогiчному коледжi широке запровадження отримали iнтeгpoвaнe 



диференцiйоване навчання, iнтерактивнi методики та мультимедiйнi 

технологiї.  

Викладачi коледжу активно включилися в роботу по розробцi 

навчальних посiбникiв, контролюючих програм, методичних матерiалiв на 

електронних носiях.  

Ефективно використовуються при органiзацiї фронтальної i 

iндивiдуальної роботи студентами електроннi пiдручники зi столярної 

справи, електротехнiки, моделювання. Електроннi версії максимально 

полегшують розумiння й запам'ятовування найбiльш істотних понять, 

тверджень i прикладiв, залучаючи в процес навчання якiсно iншi влаливостi 

людського мозку, зокрема слухову й емоцiйну пам'ять. Можливостi 

eneктронного пiдручника невичерпнi i дозволяють застосувати незлiчену 

кiлькiсть засобів, якi допоможуть реалiзувати основне завдання професiйної 

освiти: дати студентам глибокi знання i забезпечити їx широкими 

професiйними вмiннями.  

Формування особистостi, готової до здiйснення творчої працi – процес 

надзвичайно складний i для того, щоб студент був здатним до генерацiї iдей, 

треба розвинути його iнтуїцiю, уяву, теоретичне мислення i мобiльнiсть. 

Biдoмо, що творчою працею можуть займатися не бiльше 5-6% населення, 

але здатнiсть до цiєї працi можна розвити i таким чином, збiльшити вiдcoток 

таких людей. В нашому навчальному закладi робиться все для того, щоб 

виявити здiбних до наукової працi студентів у процесi тісної співпраці з 

ними. Знаючи, що творче мислення людини розвивається в умовах 

"проблемних" ситуацiй, що cприймаються як протирiччя мiж знаннями 

суб'єкта i знанням за його рамками, ми широко використовуємо проблемний 

метод навчання. Беручи участь у дiяльностi наукового студентського 

товариства "Творчiсть", що дiє у коледжi, органiзується системна дослiдна 

робота, яка надає можливiсть студенту здобути не тiльки знання, але й 

навички й умiння дослiдника:  

· застосувати знання фундаментальних законiв i принципiв фiлософії;  



· використовувати сучаснi метод и наукових дослiджень i здiйснювати їx 

критичний аналiз;  

· застосовувати експерименти;  

· швидко освоювати новi прилади й устаткування.  

В коледжi iснyє чимало ефективних форм наукових мeтoдiв органiзацiї 

розумової працi студентів. Серед них лабораторнi роботи, практикуми, 

спецкурси, науковi об'єднання.  

В системi позанавчальної освiти України серед об'єднань науково-

технiчного напряму вагоме мicцe поciдають гуртки початково-технiчного 

профiлю. Це гуртки та iншi творчi об'єднання моделювання, художнього 

конструювання, механiчної та електрифiкованої iграшки тощо. Їх найчастiше 

органiзують для дiтей молодшого та середнього шкiльного вiкy. Це перша 

сходинка до технiчної творчостi.  

Задача вчителя, керiвника гуртка навчити дiтей розумiти найпростiшi 

технологiчні процеси, надати першi навички технiчного моделювання i 

конструювання, навчити працювати з рiзноманiтними матерiалами та 

iнcтpументом.  

Центральне мiсце в процесi пiдготовки вчителя працi, керiвника гуртків 

технiчної творчостi у Лисичанському педагогiчному коледжi в реалiзацiї 

зазначених задач поciли навчальна дисциплiна "Основи моделювання i 

технiчного конструювання" змiст якої передбачає як теоретичну пiдготовку 

студента, так i формування практичних навичок виготовлення моделей, 

механiзмiв, устаткування. По завершенню курсу cтyдeнти складають екзамен 

з обов'язковим захистом власного практичного виробу. В коледжі iснyє 

виставкова галерея з дiючими моделями лiтакiв, човнiв, автомобiлiв, 

господарського устаткування, виробiв з деревини i металу, якi виготовили 

студенти.  

Виконання студентами практичних завдань є важливим етапом, що дає 

можливiсть поглибити навички самостiйної роботи, мета яких через 

органiзовану певним чином педагогiчну ситуацiю забезпечити активне й, по 



можливостi, творче оволодiння матерiалом пiсля його теоретичного 

опрацювання.  

Свої методичнi вмiння студенти вдосконалюють в процесi педагогiчної 

практики, яка органiзується i проходить в базових загальноосвiтнiх школах. 

Конструюючи чи моделюючи найпростiшi технiчнi вироби пiд керiвництвом 

студента-практиканта школярi набувають досвідy власної творчої дiяльностi, 

розвивають конструкторські здiбностi, винахiдливiсть, уяву, фантазiю. На 

початковому етапi в учнiв формується стiйкий iнтepec до технiчної творчостi, 

розвивається трудова культура, а студент набуває педагогiчного дocвiдy.  

На високому органiзацiйному piвнi така спiвпраця проходить в ЗОСШ 

№12, 30, 4 наочними результатами якої стали традицiйнi олiмпiади, якi 

проводяться на базі коледжу для школярiв мicтa за iнiцiативою викладачiв 

загально технiчних дисциллiн i cтудентів спецiальностi "Технологiчна 

oсвiтa". Студенти коледжу допомагають школярам пiдготувати i представити 

на конкурс свої роботи i разом з цим отримують навички органiзацiї 

олiмпiади, як однiєї з форм роботи з учнями.  

Бiльше 40 pоків в коледжi працює paдioгурток, незмiнним керiвником 

якого є Бойченко В. А.  

Oсновнi завдання в роботi зi студентами передбачають популяризацiю i 

розвиток радiоспорту, пiдвищення спортивної та технiчної майстерностi 

студентів, активiзацію роботи колективної та iндивiдуальних аматорських 

радiостанцiй i розширення знань i навичок у галузi радiотехнiки. Займаючись 

понад piк, радiоаматори знаходять "спiльну мову" з технiкою не гipше вiд 

професiоналiв. Пiсля такої iнтенсивної пiдготовки юнаки несуть свої знання i 

вмiння дiтям.  

Вiдповiдно до сучасних тенденцiй у нayцi i тexнiцi розвиваються 

напрями роботи з школярами, що ґрунтуються на новітніх технологiях. 

Досить поширенi гуртки та іншi об'єднання творчої молодi з iнформатики, 

юних рацiоналiзаторiв i винаxiдникiв, дизайнерів. Основний напрям роботи – 

розвиток iнформацiйних та iнновацiйних технологiй.  



Досвiд впровадження iнновацiйних технологiй, особистiсно-

орiентованoго, диференцiйованого навчання свiдчить про їx абсолютну 

доцiльнiсть i затребуванiсть у нинiшнiх глобалiзацiйних процесах у системi 

освiти.  

Сучаснi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї впевнено увiйшли в 

життя коледжу: ефективно використовуються комп'ютернi лабораторiї, 

мультимедiйнi кабiнети, електронна читальна зала, збiльшився фонд 

електронних навчальних посiбникiв, поступово звичайну лекцiю замiнює 

мультимедiйна. Ефективно i творчо використовуються можливостi мережi 

"Iнтepнeт" для отримання iнформацiї при пiдготовцi курсових робiт, 

проведеннi семiнарських i модульних занять.  

Педагогiчний колектив створив власний педагогiчний дocвiд щодо 

застосування IКТ при презентацiї науково-дослiдницьких робiт, захистi 

курсових i пошуково-творчих проектiв, проведеннi наукових форумiв.  

Але комп'ютернi технологiї, навіть потужнi – це лише технiчний засiб i 

без глибинних знань фахiвця щодо їx використання не може бути ефективно 

застосовано.  

Об'єктивно обумовило не тiльки прискорення впровадження 

комп'ютеризації в навчальний процес при вивченнi студентами спецiальних 

дисциплiн, а й активну експериментальну роботу за програмою "Intel® 

Навчання для майбутнього".  

За пepioд з 2004 року 40 викладачiв i близько 220 студентів пройшли 

навчання за програмою "Intel® Навчання для майбутнього", пiдготовлено i 

пройшли презентацiю 300 електронних навчальних проектiв з математики, 

педагогiки, фiзики, безпеки життєдiяльноcтi, столярної cправи, технiчного 

конструювання. З 2007 року експериментальна робота переходить в систему: 

"педагогiчний коледж – середня школа".  

Студенти-практиканти творчо i з захопленням керують роботою по 

створенню учнями 5-8 клаciв Intеl-проектiв, що поступово забезпечує 

переведення системи підготовки майбутнiх вчителiв з концептуального рiвня 



на операцiйно-процесуальний рівень iдей профеciйно-педагогiчної 

спрямованостi пiдготовки сучасного педагога i профеciйно-орiєнтованої 

навчально-пiзнавальної дiяльностi майбутнього вчителя, кеpiвника дитячого 

колективу системи позашкiльної освiти.  

Результати педагогiчного екcперименту неодноразово презентувалися 

перед освiтянами мicтa, областi, peгioну та на Всеукраїнських нарадах.  

Отже оптимальне застосування сучасних освітніх технологiй i форм 

роботи в пpoцесі пiдготовки майбутнiх пeдaгoгiв сприяє пiдвищенню 

навчальної i творчої активностi студентів, iнтepeс до новітнього, прагнення 

до вдосконалення.  

3датнiсть до творчої дiяльностi визначає унiкальнiсть людини. Творчiсть 

незгасна, як і незгасне бажання вiдчути paдiсть задоволення вiAд власного 

вiдкриття.  
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