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Сутність, проблеми та шляхи реалiзацiї професiйно-прикладної підготовки 

майбутнiх вчителiв технологiй 

 

У другiй половинi ХХ ст. людство вступило в науково-технологiчний етап 

розвитку. Поява нових технологiй привела до того, що в 1950-1990 роки cвітове 

суспiльне виробництво виросло приблизно в 7 разiв. Створення обчислювальних 

машин зумовило виникнення iнформацiйного світу i високих, наукоємних 

технологiй.  

Ще в 70-роки минулого столiття широко використовувався тepмін  «науково-

технiчна революцiя», в якому особливо видiлялася роль техніки на противагу 

технологiї. Проте з появою   унiверсальної технiки способи виробництва почали 

розрiзнятися своїми технологiями, що стали домiнувати. 

 Країни, якi своєчасно зрозумiли прiоритет науково-технологiчного способу 

виробництва, нинi складають cвітове технологiчне ядро (Англiя, США Францiя, 

Нiмеччина, Японiя, Пiвденна Корея тощо), забезпечують вищу якiсть життя свого 

iнвестицiйного й iнновацiйного розвитку. Вони отримують ,науково-технологічну 

та iншi ренти. Держави, якi стоять на позицiях розвитку тiльки науково-

технiчного прогресу, поступово вiдстають у темпах розвитку. Це явище не 



обiйшло й Україну. Вiдсталi технологiї в багатьох сферах виробництва стали 

причиною нeконкурентності нашої продукцiї на cвітовому ринку зi всіма 

витiкаючими звiдси наслiдками. Причому для української економiки властивий 

ресурсний спосiб виробництва.  

«Технологiя» - багатоаспектне, унiверсальне поняття, яке пронизує всі сторони   

життя людини i суспiльства. «Технологiя» є, щонайменше, фiлософською, 

соцiально- культурологi чною, гносеологiчною, психолого- педагогiчною, 

економічною категорієюіею вимагае подальшого вивчення. 

Багато дослiдникiв вiдзначають, що зараз у структурі загальної карти світу 

разом iз природною , соцiально-iсторичною i технiчною видiляють також 

технологiчну, таку, що вiдображає сукупнiсть засобiв i методiв перетворювальної 

дiяльностi людини в системi понять науково-технiчного знання. Вони разом із 

технiчною сферою дає цiлiсне уявлення про загальну структуру світу, без якої 

технологiчна дiяльнiсть не буде достатньо ефективною в подальшому пiзнаннi i 

перетвореннi навколишньої дiяльностi.  

Тому в системi загальної освiти має знайти мiсце технологiчний компонент, 

який виступатиме сполучною ланкою мiж природничо-науковим і суспільно-

гуманітарними компонентами. 3 цього випливає, що:  

- технологiчна пiдготовка є обов'язковою складовою частиною системи 

загальної освiти;  

- технологічний компонент виконує роль сполучної  ланки між природничо-

науковою i суспiльно-гуманiтарною освiтою; 

- технологічний компонент усуває традиційне зіставлення природничо-

наукових i суспiльно-гуманiтарних дисциплiн; 

- технологічна освіта включає елементи природничо-наукових суспiльно-

гуманiтарних знань, тобто вона є iнтеграцiйною частиною загальної освiти;  

- природничо-науковий i суспiльно-гуманiтарний блоки освiти тісно 

взаємозв'язанi з технологiчним компонентом. Тому постає завдання технологiзацiї 

шкiльних предметiв.  



Все це зумовлює необхiднiсть розробки теоретичних основ технологічної 

освiти i визначення оптимального спiввiдношення гуманітарної, природничо-

наукової i технологiчної складової загальної освiти.  

Виходячи з культурологiчного пiдходу, суть технологiчної пiдготовки полягає в 

оволодінні студентами технологічною культурою, досягнутим рівнем 

перетворювальноiї дiяльностi в матерiальному й духовному виробництвi i сферi 

послуг.  

Основною метою технологічної підготовки є формування готовності люди до 

успiшного й гармонiчного функціоювання в інформаційно і технологічно 

насиченому світі.  

Технологiчна пiдготовка має формувати технологічну культуру, забезпечувати 

прискорений розвиток технологiчного середовища для мислячої особи, що 

володiє iнновацiйним стилем мислення дiяльностi.  

Основними завданнями технологiчноiї пiдготовки є:  

- формування технологiчної культури (технологiчного світогляду технологічної 

культури, технологiчного мислення, культури працi, взаємин, дизайнерських 

якостей);  

- формування практичної готовності до творчої i гармонійної перетворювальної 

дiяльностi (технологiчнi знання, вмiння i навики), вмiнню спiлкуватися з 

сучасними засобами працi;  

- пiдготовка до адекватного професiйного самовизначення,планування своєї 

соціально - професiйнойної кар'єри;  

- виховання активної життєвої позицiї, готовностіi до конкурентної боротьби на 

ринку працi, здатностi активно включитися в систему ринкових вiдносин, 

озброєння основами пiдприємницької дiяльносгi;  

- розвиток творчих здiбностей, навчання проектної дiяльностi, графічної і 

комп'ютерної письменностi;  

- формування екологiчноiї культури в творчiй діяльності;  

- формування валеологiчноiї культури i прагнення до здорового способу життя;  



- виховання самостiйностi, активностi, завзятості і наполегливостi, вмiння 

планувати своє життя й об'єктивно його оцiнювати. Пiдготовка до сiмейного 

життя, ведення домашнього господарства;  

- виховання потреби в знаннях, озброєння навиками самопiзнання i 

самовиховання, формування прагнення до безперервноiї освіти.  

Очевидно, що технологiчна пiдготовка - це прогрес i результат активного 

придбання людиною технологiчних знань, умінь, навичок i особових якостей i з 

метою формування технологiчноiї культури. що виражається в готовності до 

творчої i гармонiйної перетворювальноiї дiяльностi на науковiй основi.  

Технологiчна пiдготовка потребує практичної i професiйної спрямованості.  

Вона мaє бути корисною людинi в її навчальнiй, професiйнiй та інших видах 

дiяльностi i сприяти пiдготовцi до адекватного професiйного самовизначення, 

успiшного оволодiння професiйною програмою, становлення професійної 

компетентностi. Велику частину навчального часу (70%) в технологiчній освіті 

потрiбно вiдводити на практичне навчання i виконання творчих проектiв.  

Критерiями ефективностi технологiчної пiдготовки є: сформованiсть основ 

технологiчноiї культури; сформованiсть готовності до перетворювальної 

дiяльностi; сформованiсть професiйного самовизначення. Аналiзуючи реальний 

стан зазначеної проблеми в українській школi необхiдно пiдкреслити що, 

технологічна освіта для школярiв залишається формальним явищем. яке носить 

лише паперове проявлення. Чинниками, що спричинили неприпустиме 

погiршення якостi технологічної підготовки школярів є: 

- недооцiнка керiвництвом системи освiти ролi та значення освітньої  галузi 

«Технологiя», що зумовило непослiдовнiсть та хаотичнiсть змiн, якi 

спостерiгалися останнiми роками в цiй сферi;  

- вiдсутнiсть теоретико-методологiчного підґрунтя та механізмів практичної 

реалiзацiї розвитку технологiчної освіти в руслі її відповідності 

загальнонаціональним інтересам та міжнародним тенденціям;  



- невиправдане скорочення в Базовому навчальному планi закладу годин на 

вивчення предмета «Трудове навчання» та iгнорування шкільними 

адмiнiстрацiями технологiчного профiлю в старших класах;  

- гостра нестача нової генерацiї технологiй, яким притаманний високий рівень 

творчого розвитку, критичного мислення та фахової компетентності;  

- відсутність дидактичних і методичних матеріалів із вивченням сучасних 

технологiй нового навчального обладнання, інструментів, матеріалів, засобiв 

навчання, в тому числi мультимедiйних.  

Отже, згортання цiеї важливої освітньої галузi, у школi означає, власне кажучи, 

дегуманiзацiю i формалiзацiю освiти з yciмa негативними наслiдками. якi звiдси 

випливають. Водночас, неодноразовi спроби реформування системи технологiчної 

пiдготовки школярiв не дали реальних позитивних результатiв, тому вимагають 

глибокого наукового осмислення, об'єктивної оцiнки та вироблення якiсних 

рекомендацiй.  

Соцiальнi, економiчнi та полiтичнi змiни в нашiй державі зумовлюють 

необхiднiсть своечасного й адекватного реагування на них системи освіти, 

важливою ланкою якої виступає трудова пiдготовка молодi.  

В умовах, коли школа реформується вiдповiдно з потребами суспільства та евро 

iнтеграцiйними тенденцiями, безперечною стає необхiднiсть уточнення та 

подальшої розробки теоретичних i практичних засад пiдготовки майбутнього 

вчителя трудового навчання, яка сьогодні дещо відстає за темпами і не встигає 

реагувати на тi змiни, якi вiдбуваються в системi сучасної шкiльної освiти.  

Реалiзацiя змiсту чинної шкiльної програми з трудового навчання має бути 

спрямованою на формування та розвиток принципово нових рис особистостi 

школяра, перехід від пасивного до активного опанування навчальним матеріалом, 

замiну «ремiсничого» формування вмінь i навичок на творчо осмислений процес 

пiдвищення своeї майстерностi, використання креативного пiдходу до розв'язання 

поставлених завдань.  

Ознайомлення з навчальним процесом ряду вищих педагогiчних закладiв освiти 

України свiдчить, що в них поступово вiдбуваються змiни в підходах до 



пiдготовки студентiв - майбутнiх учителiв технологiй щодо реалізації діючої 

програми з трудового навчання. Хоча варто пригадати: ще М. Cкаткін писав, що 

«вчителi, як правило, навчають учнiв так, як учили їх самих».  

Ось чому найкращий спосiб ввести в шкiльну програму практику змiни, нові 

форми та методи викладання, новi технологiї, полягає в тому, щоб застосовувати 

цi технологiї на заняттях iз майбутнiми вчителями, майбутнiх учителів трудового 

навчання.  

Необхiднiсть упровадження сучасних педагогiчних технологій підготовки 

вчителiв у ВНЗ, виявлення та обгрунтування найважливiших аспектів. якi 

впливають на цей процес, розробка механiзмiв реалiзацiї педагогiчниx технологій 

вiдповiдають вимогам Державної нацiональної програми «Oсвітa» (Україна XXI 

ст.), Законiв України «Про oсвіту», «Про загальну середню oсвіту», «Про вищу 

oсвіту», Нацiональної програми «Учитель» та iнших нормативно-правових 

документів.  

Практичне розв'язання проблеми розвитку педагогiчних технологій у ВНЗ 

України потребує подальших дослiджень, вивчення та узагальнення досягнень 

сучасної психолого-педагогiчної науки. Питання, що стосуються педагогiчної 

освiти, розглядалися багатьма авторами, причому з рiзних позицiй: її 

неперервностi (А.Алексюк, О.Мороз, А. Сластьонiн та iн.) формування й розвитку 

педагогiчної майстерностi, творчостi тощо (В.Моляко, В.Паламарчук та ін.).  

Реалiзацiя змiсту нової програми трудового навчання вимагає як вiд учня, так i 

вiд майбутнього вчителя активного включения в yci етапи цiлiсного процесу 

проектування i виготовлення виробiв. Оскiльки уроки технiчноiї та працi в 

загальноосвiтнiй школi побудованi за проектно-технологiчною системою, в основі 

якої лежить метод проектiв, ця технологiя має бути домiнуючою i в процесi 

підготовки вчителя трудового навчання.  

Метод проектiв - це система навчання, гнучка модель організації навчального 

процесу, оpiєнтована на творчу самореалiзацiю особистостi учня, розвиток його 

iнтелектуальних i фiзичних можливостей, вольових якостей i творчих здiбностей 

у процесi створення, пiд контролем учителя, нових творів і послуг, що володiють 



об'єктивною або суб'єктивною новизною та мають практичну значущiсть. Метод 

проектiв ґрунтується на розвитку пізнавальних навичок учнiв, умiнь самостiйно 

конструювати власнi знання й орiєнтуватися в iнформацiйному суспiльствi, 

продуктивно мислити. Iншими словами, пiд методом проектiв розумiють спосiб 

досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми (технологiю), 

яка має завершитися цiлком реальним практичним результатом, оформленим 

належним чином. Детально особливостi реалiзацiї, проектно-технологiчної 

системи навчання розкрили О. Коберник, В. Бербец, В. Сидоренко, С. Ящук. Вони 

пропонують такі основні етапи проектування та їх зміст:  

1. Органiзацiйно-пiдготовчий етап (постановка й усвідомлення проблеми, 

можливостей i вирiшення, обґрунтування актуальностi проблеми. пошук аналогів, 

аналiз банку iдей та iнформацiї, попереднiй аналіз знайдених конструкцій, 

визначення переваг i недолiкiв конструкцiй, вибiр оптимального варіанту).  

2. Конструкторський етап (остаточний вибiр варіанту конструкції об’єкта, 

розробка промiжних i остаточних ескiзiв конструкції, визначення розмірів та 

взаємного положення вcix елементiв виробу i способiв з'єднання, вибiр 

конструкційних матерiалiв, розробка технологiї виготовлення, здійснення 

елементарного економiчного аналiзу та маркетингового дослiдження).  

3. Технологiчний етап (уточнення технологiчного процесу та безпосереднє 

виготовлення спроектованого виробу).  

4. Заключний етап (випробування конструкції, перевiрка розмірів та інших 

параметрiв, додатковий економiчний аналiз, пiдготовка до захисту та захист 

проекту).  

Пiдготовка майбутнiх учителiв трудового навчання повинна забезпечувати 

їхню готовність до органiзацiї та керiвництва проектною дiяльнiстю учнiв. 

Оскiльки в освновi виконання будь-яких пiзнавальних проектiв лежать 

дослiдницькi методи, спираючись на аналiз лiтературних джерел i власний 

педагогiчний досвід, можна рекомендувати студентам дотримуватися таких 

основних етапів проектування; визначення проблеми i постановка завдань 

проекту; висунення гiпотези щодо шляхiв i вирiшення завдань; обговорення 



методiв дослiдження, проведення збору даних, пошук аналогiй; аналiз одержаних 

даних; розробка авторських варіантів вирiшення проблеми; виготовлення 

конструкторської документації; економне маркетингове дослiдження; розробка 

технологiчного процесу; перевiрка результатiв проектування; оформлення 

кiнцевих результатiв; захист проектy.  

На основi використання методу проектiв можна здiйснювати засвоєння вcix 

дисциплiн фахової пiдготовки майбутнiх учителiв. Проте використання методу 

проектiв та iнших сучасних технологiй спрямоване не лише на гарантоване 

досягнення передбаченого стандартом рiвня навчальних досягнень, але й на 

розвиток особистостi студента. В планi пiдготовки майбутнiх учителiв трудового 

навчання, нас, головним чином, цiкавить розвиток їх творчих здiбностей, та 

можливостi перенесення здатностi до проектно-технологiчної дiяльностi в 

майбутню педагогiчну практику.  

В процесi засвоення змiсту навчальних програм, формування вмінь i навичок 

майбутньої педагогiчної дiяльностi треба акцентувати увагу на практичнiй роботi 

студентiв. Необхiдно поступово змiнювати роль викладача, адже його головне 

завдання - не тiльки органiзацiя навчально-пiзнавальної дiяльностi студентів, але 

й формування розумiння необхiдностi виконання певних дiй iз використанням 

сучасних педагогiчних технологiй, у вирiшеннi професiйних завдань.  

Як уже зазначалося, вдосконалення професiйної пiдготовки студентської 

молодi вiдбувається в дiяльностi. Одним iз її напрямiв є самостiйне виконання 

проектів якому має передувати спеціально організована навчально-пізнавальна 

дiяльнiсть, побудована на основi реалiзацiї мiжпредметних зв'язкiв, оскiльки 

проект завжди носить мiжпредметний характер.  

Щоб створити сприятливi умови для виконання проекту, потрiбно 

запропонувати правила виконання творчого задуму. На початковому етапі 

виключно важливе значення має процес створення конструкції та композиції 

виробу. При цьому належне мiсце треба вiдвести методам демонстрування, 

аналiзу виробiв-аналогiв, якi пiдказують подальшi дiї. Взiрцем для студентiв у 

такому разi виступає дiяльнiсть педагога, який наочно демонструє, як розробити 



конструкцiю, визначити форму виробу вiдповiдно до своїх cмаків та вподобань, 

як розмiстити оздоблення на його поверхнях, як правильно пiдiбрати кольорову 

гаму чи відповідні елементи та мотиви декору тощо.  

Пiдготовка студентiв у процесi навчання рiзним видам обробки матеріалів i 

декоративно-ужиткового мистецтва на основi запровадження елементiв проектно-

технологiчної системи навчання, зокрема виконання проектів, передбачає: 

1. Створення творчої атмосфери на заняттях. 3 цiєю метою потрiбно  з повагою 

ставитися до вcix думок. якi висловлюються студентами. Творча атмосфера в 

навчальних майстернях певною мiрою забезпечується наданням широких 

можливостей дискутувати, запитувати, висловлювати власнi думки, 

переконувати, сперечатися тощо. Це вимагає вiд викладача творчого пiдходу до 

використання методів навчання.  

2. Впровадження активних й iнтерактивних методiв навчання. Дбаючи про 

розвиток творчих здiбностей студентiв, викладач повинен вчити їх не тiльки тому, 

як вирiшувати тi чи iншi навчальнi завдання, а й де i як можна знайти вiдповiдь на 

поставлену проблему. Втручання викладача у творчий пошук студентiв є 

обов'язковим, однак воно має бути малопомiтним, зваженим, таким що наштовхує 

їх на власне вирiшення проблеми.  

3. Дотримання обгрунтованоiї послiдовностi залучення студентiв до творчої 

художньо-трудовоiї дiяльностi. Розвиток творчих здiбностей студентів має 

розпочинатися з формування в них емоцiйноiї чутливостi до поставлених 

проблем. Органiзацiйна iнiцiатива та рацiональнi способи розв'язання навчальних 

завдань мають стати наступними сходинками на шляху до творчого зростання 

особистостi. Студенти повиннi навчитися переносити отриманi спецiальнi знання 

i вмiння в нові ситуацiї в процесi вирiшення конкретних завдань пiд час 

виконання проектів.  

4. Запровадження педагогiчного обмеження навчального завдання творчого 

характеру при рiзноманiтностi вapiaнтів його розв'язання. Студентам надається не 

безкiнечна творча свобода, а обмежено цiлеспрямована, вiдповiдна меті заняття 

чи проекту, конкретнiй темі, об'єкту, який пропонується для творчої роботи. 



Тематична цiлiснiсть протягом семестру чи навчального року допомагає 

реалiзовувати педагогiчнi завдання з пiдготовки майбутнього вчителя трудового 

навчання.  

5. Використання аналогiї як засобу активізації творчого мислення. Це 

порівняння, спостереження і зіставлення технологічних чи художніх можливостей 

різних матеріалів, конструкцій, об’єктів діяльності, засобів виразності… 

6. Обов'язковий подiл студентської групи на пiдгрупи при виконанні завдань 

творчого характеру та проектiв. Такий подiл збiльшує можливу варіативність 

вирішення творчих навчальних завдань, а також активізує пізнавальну діяльність 

cтyдeнтів.  

7. «Матерiалiзацiя» та пропагування виконаних проектiв. Щоб захопити всіх 

студентiв проектною дiяльнiстю, кожному з них важливо пережити ycпix у своїй 

роботi. Завершальною фазою проектування має стати пропагування власних 

творчих здобуткiв у виглядi тимчасових, постiйно дiючих та репрезентативних 

виставок, захистiв проектiв, конференцiй тощо.  

8. Об'єктивнiсть i доброзичливiсть в оцiнюваннi пpoeктів, конкретних творчих 

iдей студентiв. Складнiсть вирiшення цiєї педагогiчної проблеми полягає в тому, 

що студента, який дiйсно знайшов адекватнi засоби вiдображення свого творчого 

задуму, важко об'єктивно оцiнити, користуючись загальними стандартними 

критерiями i показниками. Для нового оригiнального задуму часто потрiбнi iншi 

вимiрники. Однак, еталонiв для зiставлення та оцінки творчих задумiв, 

визначення адекватностi їх виконання нема i бути не може, якщо цi задуми 

справдi творчi, новi та самостiйнi.  

Загальновiдомо, що розвиток творчостi особистостi є складною проблемою, 

проте викладачi на практицi часто обмежуються виключно навчанням вiдомих 

правил розробки конструкції, виконання зображення, створення композицiй, 

засвоєння яких можна оцiнити однозначно.  

На основi критичного аналiзу питань активiзацiї розумової дiяльностi 

особистостi, опосередкованостi процесу навчання взаємодiєю й спілкуванням 

викладача та майбутнiх учителiв можна стверджувати, що творчiсть студентiв при 



виконаннi проектiв залежить, насамперед, вiд творчоiї дiяльностi викладачів, якi 

органiзовують навчальний процес. Очевидно, що виконання майбутніми 

вчителями трудового навчання проектів із фахових дисциплін має бути 

спрямованим на засвоєння змісту цих курсів, на формування міжпредметних 

умінь і навичок, умінь самостійно виконувати поставленні завдання, а також на 

розвиток творчих здібностей студентів. З iншого боку, розвиток творчих 

здiбностей, творчоiї iнiцiативи та самостiйностi в майбутнiх учителiв дозволяє 

успішно виконувати проекти, створювати оригінальні предмети, а головне - 

будувати в майбутньому навчально-виховний процес у школi за такою схемою, з 

використанням тих форм i методiв за якими навчались caмi.  
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