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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 
ГАЛУЗІ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Стрімкий розвиток технологій змінює світ у бік інформатизації та 
відкритості, що зумовлює заміну традиційних (виробничих) способів 
діяльності на уміння виявляти творчість та ініціативу у нових умовах, 
оцінювати ризики та брати відповідальність за прийняті рішення.

В Законі України «Про фахову передвищу освіту» акцентується увага 
на спрямування сучасної освіти до компетентнісного підходу, зокрема, на 
формування у здобувачів освіти здатності діяти, яка має випереджати 
процес накопичення ними будь-яких знань. Такий діяльнісний підхід в осві
ті може бути реалізований через формування ключових компетентностей, 
як найбільш помітної риси європейської освіти.

Посилення практичної спрямованості освіти вимагає запровадьження 
компетентнісного підходу й в технологічній галузі. Компетентність у галузі 
технологічної освіти розглядається як досвід, освіченість, ерудованість 
здобувача освіти у сфері виробничих технологій, у різних видах предметно- 
перетворювальної діяльності, його уміння і навички, підготовленість, 
знання та ерудиція, а також здатність до визначення шляхів і можливостей 
їх набуття та функціонування за допомогою свідомості і мислення.

Ключові компетентності майбутніх фахівців технологічної галузі 
формуються на основі запровадження проєктної технології та інших інтер
активних методик навчання, які створюють відповідне навчальне середо
вище, засноване на партнерській взаємодії між усіма учасниками проєкту. 
Це має змістити роль педагога з позиції основного джерела знань на проти
вагу самостійного набуття здобувачами освіти власного досвіду пізнаваль
ної діяльності.

Завдяки інтеграції знань з різних галузей наук і виробництва у процесі 
технологічної освіти успішно здійснюється формування провідних клю
чових компетенцій майбутніх вчителів трудового навчання та технологій: 
предметної (графічна, технічна, технологічна, проєктна), психолого-педаго- 
гічної,культурної,здоров’язберігаючої, інформаційної, соціальної, підприєм
ницької.
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Провідними педагогічними умовами набуття здобувачами освіти 
компетенцій в технологічній галузі є:

-  активна співпраця усіх учасників освітнього процесу в реалізації 
головної мети технологічної освіти, яка полягає у формуванні технічно, 
технологічно освіченої людини, підготовленої до життя й активної 
предметно-перетворювальної діяльності;

-  гуманізація і демократизація методів трудового навчання та 
виховання, взаємовідносин суб’єктів навчально-трудового процесу;

-  поширення технологій, орієнтованих на особистість здобувача 
освіти, зокрема проєктної, інтерактивної, що ґрунтуються на спільній 
колективній меті та співпраці учасників;

-  сприяння науково-дослідницькій, техніко-конструкторській, 
художньо-прикладній діяльності, індивідуальному навчанню та ініціативі;

-  формування освітніх підходів, що тісно пов’язують теорію з 
практикою;

-  залучення здобувачів освіти до індивідуального та колективного 
оцінювання якості навчання;

-  впровадження сучасних підходів та принципів технологічної освіти, 
засобів і прийомів, що сприяють вихованню у суб’єктів навчально-трудової 
діяльності високої культури праці.

З 2018-2019 н.р. в закладах фахової передвищої освіти здійснюють 
підготовку студентів перших-других курсів за типовою освітньою 
програмою профільної середньої освіти. В таких умовах для майбутніх 
вчителів трудового навчання та технологій забезпечується поглиблений 
рівень технологічної освіти, який передбачає ґрунтовне оволодіння 
здобувачами освіти знань про закономірності проєктної, техніко- 
технологічної та побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук 
на рівні загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з 
майбутньою професією, що відповідає індивідуальним можливостям 
студента; формування в них здатності мобілізувати свої потенційні творчі 
можливості в різних видах діяльності.

Інтеграція навчальних дисциплін з циклу загальної та професійної 
підготовки освітньо-професійної програми до компонентів освітньої 
програми профільної середньої освіти для студентів спеціальності «Середня 
освіта (Трудове навчання та технології)» дозволяє значно розширити 
можливості здобувача освіти у створенні власної освітньої траєкторії, ство
рює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтере
сів і потреб студента, для формування в них розуміння мети, завдань, прин
ципів та змісту технологічної освіти. Зокрема, вивчення майбутніми вчите
лями трудового навчання та технологій в процесі їхньої загальноосвітньої 
підготовки таких навчальних дисциплін як «Технологічний практикум», 
«Інформаційні машини та кібернетичні системи», «Робочі машини», «Енер
гетичні машини», «Навчальна практика з удосконалення навичок з техно
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логій» сприяє створенню умов для врахування й розвитку навчально- 
пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб студен
тів; формуванню соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, 
технологічної компетенції здобувачів освіти; забезпеченню наступно- 
перспективних зв’язків між освітньою програмою профільної середньої 
освіти та освітньо-професійною програми підготовки майбутніх фахівців 
технологічної галузі в закладах фахової передвищої освіти.

Основними стратегічними напрямами розвитку технологічної освіти є: 
розробка наукових основ неперервної технологічної освіти на засадах 
здобутків вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки і практики; вихован
ня поколінь з новою технологічною культурою, новим технічним мислен
ням; поступове поетапне реформування змісту технологічної освіти; 
зміцнення матеріально-технічної бази; підготовка висококваліфікованих 
педагогічних кадрів; розвиток міжнародних зв’язків у галузі технологічної 
освіти, методики трудового навчання.
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