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ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО 
НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

В умовах сучасного розвитку українського суспільства, інтеграції 
освіти нашої держави зі світовим та європейським освітнім простором все 
більшої актуальності набувають продуктивні підходи щодо запровадження 
у вітчизняну систему освіти, які б забезпечували не лише кількісну реаліза
цію завдань обов’язкового навчання, а й підносили на значно вищий рівень 
освіченість і культуру громадян. Підготовка різносторонньо розвиненої 
особистості, здатної до активної адаптації в суспільстві, самостійного 
життєвого вибору, початку власної трудової діяльності, продовження фахо
вої підготовки впродовж життя, самоосвіти та самовдосконалення, є одним 
із пріоритетними завдань сучасної освіти. Тому система підготовки майбут
ніх учителів, зокрема вчителів трудового навчання, зумовлює перебудову 
професійної підготовки майбутніх фахівців відповідно до міжнародних 
освітніх стандартів.

Проблемі формування змісту професійної підготовки майбутніх 
учителів трудового навчання присвячений науковий доробок В. Абрамчука,
О. Коберника, М. Мельника, В. Сидоренка, В. Симоненка В. Стешенка, 
А. Терещука, Г. Теерщука, О. Туржанської та ін.

Сучасний вчитель трудового навчання має знати закони, загальні 
закономірності і процеси, які відображаються в світогляді через єдину 
наукову картину світу і пов’язані із сферами їх практичного застосування та 
інноваційною діяльністю. В основі інноваційної діяльності нинішнього 
педагога лежать методологічні орієнтації, що виходять як на загально- 
наукові, так і гуманітарні методи пізнання та освоєння дійсності. До най
важливіших компонентів підготовки майбутнього педагогічного фахівця 
належить зміст освіти: цілеспрямований педагогічний процес системи 
наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими передбачає різнобічний 
розвиток особистості. Тлумачення змісту освіти як відображення елементів 
соціального досвіду людства є результатом тривалого розвитку теорії 
навчання, адже визначальним для змісту освіти, зокрема технологічної, в усі 
періоди розвитку суспільства був прогрес виробництва (Савенко, 2016). 
Майбутні вчителі трудового навчання і технологій на першому курсі вивча
ють фізику, на другому розпочинають вивчати електротехніку та знайо
митись з електротехнічними дисциплінами. Знайомляться з електронними 
основами автоматики, вивчають енергозберігаючі і нанотехнології і закін
чують курс електротехнічного напрямку дисципліною безпека життєдіяль
ності та охорона праці.

В останні роки, з ’явилась динаміка засвоювання студентами на 
низькому рівні електротехнічних дисциплін.
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В зв’язку з цим стало необхіднісю виявити причини низької 
успішності, а потім розробити методику вдосконалення шляхів викладання 
даної дисципліни. По-перше, низький рівень сприйняття електротехнічних 
дисциплін студентами, можна пов’язати з значним зменшенням годин на 
викладання дисципліни. Якщо раніше студенти вивчали електротехніку в 
двох семестрах то зараз вони вивчають її протягом одного семестру. При 
цьому об’єм і зміст програми практично не змінився. Відповідно зменшення 
аудиторних годин передбачало збільшення годин на самостійну роботу. 
Але досвід показує, що більша частина студентів приходить в лабораторію 
не готовими до виконання лабораторних робіт. В результаті витрачається 
багато часу витрачається під час заняття на отримання допуску студента до 
виконання лабораторної роботи. По-друге, електротехніка засвоюватись 
може на низькому рівні, тому що низький рівень підготовки у студентів з 
фізико-математичних дисциплін. Не маючи відповідних знань з фізики і 
математики зрозуміти електротехніку неможливо.

У таких ситуаціях на допомогу викладачу приходять сучасні 
інтерактивні засоби навчання. Безумовно, комп’ютер можна застосовувати 
на заняттях різних типів: при самостійному вивченні нового матеріалу, при 
розв’язанні задач, під час лабораторних робіт, під час узагальнення та 
систематизації знань та ін. Необхідно також відзначити, що використання 
комп’ютерів на заняттях перетворює їх у творчий процес, дозволяє 
здійснити принципи розвиваючого навчання. На його прикладі можна вив
чати електронно-променеву трубку, напівпровідникові елементи, електрич
ні явища, використання лазера та ін. Уміле поєднання комп’ютерних 
технологій і традиційних методів викладання матеріалу дадуть бажаний 
результат: високий рівень засвоєння знань з електротехніки та електроніки, 
усвідомлення їх практичного застосування. Використання нових методів 
навчання -  це є засіб підтримки зацікавленості предметом. Зокрема, мульти
медійні засоби не лише підтримують бажання пізнавальної діяльності, а й 
осучаснюють предмет, роблять його більш близьким і наочним. Нарешті, 
застосування ефектів анімації й відеоматеріалів дозволяє привернути увагу 
й підтримати інтерес аудиторії. Так, наприклад, з ’явилася можливість 
використати уривки з відомих художніх фільмів для ілюстрації фізичних 
явищ в області електротехніки (Дідик, 2018).

Отже, електротехнічна підготовка вчителів трудового навчання і 
технологій передбачає застосування інтерактивних методів навчання для 
досягнення мети якісної освіти, конкурентоздатної, спроможної забезпечити 
кожній людині творчо самоутверджуватися в різних соціальних сферах.
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