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УЧИТЕЛЮ \
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

УДОСКОНАЛЕННЯ 
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛЯ

Микола КОРЕЦЬ

Моделі професійної 
підготовки вчителів 
трудового навчання 
і технологій виробництва

Проблеми професійної підготов
ки вчителів трудового навчання на
були за останні 5 років широкого 
дискусійного характеру, що зумов
лено переважно трансформаційни
ми процесами, які відбуваються і 
проектуються в освітній галузі 
«Технології».

Для наочного подання усклад
нених процесів вдаються до тради
ційного методу — моделювання. За
стосуємо його до навчального про
цесу ступеневої підготовки вчителів 
трудового навчання і технологій ви
робництва. Під моделлю фахівця ро
зуміють професійні, соціально-пси
хологічні, творчі (креативні) і осо- 
бистісні якості випускника, які 
визначають здатність його працю
вати в умовах ринкових відносин, 
домагаючись результатів, адекват
них вимогам суспільного і науково- 
технічного прогресу.

Відомо, що модель фахівця є на
уковою основою формування ква
ліфікаційної характеристики і сут
тєво визначає зміст та організацію 
навчального процесу. В практику 
вищої освіти колишнього СРСР ква
ліфікаційні характеристики почали 
запроваджувати з 1981 року. Тому 
модель фахівця розкриває зміст ос
віти й основи його відбору, струк- 
турування і включає в себе такі па
раметри:

• вимоги до фахівця, які визна
чаються його місцем роботи і харак
тером вирішуваних завдань;

• необхідні знання і вміння;
• специфічні соціальні й психо

логічні якості особистості, які за
безпечують ефективну діяльність.

Модель фахівця повинна носи
ти прогностичний характер, тобто
© М. Корець, 2002

випереджувати час, визначати 
перспективи в підготовці фахівця. 
Тому, незважаючи на те, що на
вчальний предмет в школі ще має 
назву «Трудове навчання», вже сьо
годні треба вносити зміни у 
класифікатор спеціальностей вчи
телів, а саме: замість кваліфікації 
«вчитель трудового навчання», ввес
ти класифікацію «вчитель техноло
гій виробництва».

Законом України «Про вищу ос
віту» визначено, що в системі ви
щої освіти розрізняють такі освіт
ньо-кваліфікаційні рівні, як молод
ший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст 
та магістр. Стосовно класичної сис
теми підготовки учителів трудового 
навчання, то в цю модель вона од
нозначно вписується на рівні мо
лодшого спеціаліста (після закін
чення педагогічного училища) і на 
рівні спеціаліста (після закінчення 
педагогічного інституту). Тривалий 
час було незрозумілим місце бака
лавра і вважалося, що цей освітньо- 
кваліфікаційні рівень дає лише ви
щий освітній рівень. Таке положен
ня для нашого економічного 
становища держави є невиправда
ним. Відомо, що за традицією мо
лодший спеціаліст може вести за
няття з трудового навчання лише в 
основній школі, а спеціаліст — у всіх 
класах повної середньої школи. Ви
никає запитання, а ким буде бака
лавр. Є два варіанти — або це вчи
тель основної школи, але з вищим 
рівнем освіти (концентрична мо
дель), або вчитель повної середньої 
школи (лінійна модель). Тоді в пер
шому варіанті він не буде відрізня
тися за своїми функціональними 
обов’язками від молодшого спеціа

ліста, тобто він має однакові з ним 
уміння та навички педагогічної ро
боти, але матиме більш глибокі про
фесійні й загальноосвітні знання. 
За концентричною моделлю перед
бачається вивчення для бакалавра 
такого самого циклу дисциплін на
уково-технічної підготовки, що й 
для молодшого спеціаліста, але з 
поглибленим змістом. Існує і третя 
модель бакалавра (перехресна), ко
ли на ступені молодшого спеціаліс
та здобувається кваліфікація вчите
ля за напрямом «Технологія оброб
ки конструкційних матеріалів 
(технічна праця)», а на 3 і 4 курсах, 
тобто на ступені бакалавра, ведеть
ся підготовка вчителя за напрямом 
«Технологія швейних виробів і об
робки харчових продуктів (обслуго
вуюча праця)» і навпаки, хто навчав
ся за напрямом «Обслуговуюча пра
ця» в бакалавраті буде опановувати 
напрям «Технічна праця». За існу
ючою нині концепцією бакалавр для 
вчителя-предметника — це вчитель 
основної школи.

Бакалавр — це освітньо-кваліфі
каційний рівень фахівця, який здо
був поглиблену загальнокультурну 
підготовку, фундаментальні й про- 
фесійно-орієнтовані уміння та знан
ня щодо узагальненого об’єкта пра
ці і здатний вирішувати типові про
фесійні завдання, передбачені для 
відповідних посад у певній галузі 
народного господарства. Освітньо- 
професійна програма бакалавра за
безпечує одночасно здобуття базо
вої вищої освіти за напрямом під
готовки та кваліфікації бакалавра на 
базі повної загальної середньої 
освіти.

Це загальне визначення бакалав
ра стосовно педагогічних працівни
ків Г. П. Грищенко конкретизує та
ким чином:

«Бакалавр — це освітньо-квалі
фікаційний рівень педагогічного 
працівника, який здобув поглибле
ну загальнокультурну й природни
чо-математичну підготовку, психо- 
лого-педагогічні, науково-предмет
ні, професійно-орієнтовані знання 
та вміння щодо навчального проце
су в основній школі і здатний вирі
шувати типові професійні завдан
ня, передбачені для посад учителів,
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Моделі професійної 
підготовки вчителів 
трудового навчання 
і технологій виробництва

Проблеми професійної підготов
ки вчителів трудового навчання на
були за останні 5 років широкого 
дискусійного характеру, що зумов
лено переважно трансформаційни
ми процесами, які відбуваються і 
проектуються в освітній галузі 
«Технології».

Для наочного подання усклад
нених процесів вдаються до тради
ційного методу — моделювання. За
стосуємо його до навчального про
цесу ступеневої підготовки вчителів 
трудового навчання і технологій ви
робництва. Під моделлю фахівця ро
зуміють професійні, соціально-пси
хологічні, творчі (креативні) і осо- 
бистісні якості випускника, які 
визначають здатність його працю
вати в умовах ринкових відносин, 
домагаючись результатів, адекват
них вимогам суспільного і науково- 
технічного прогресу.

Відомо, що модель фахівця є на
уковою основою формування ква
ліфікаційної характеристики і сут
тєво визначає зміст та організацію 
навчального процесу. В практику 
вищої освіти колишнього СРСР ква
ліфікаційні характеристики почали 
запроваджувати з 1981 року. Тому 
модель фахівця розкриває зміст ос
віти й основи його відбору, струк- 
турування і включає в себе такі па
раметри:

• вимоги до фахівця, які визна
чаються його місцем роботи і харак
тером вирішуваних завдань;

• необхідні знання і вміння;
• специфічні соціальні й психо

логічні якості особистості, які за
безпечують ефективну діяльність.

Модель фахівця повинна носи
ти прогностичний характер, тобто
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випереджувати час, визначати 
перспективи в підготовці фахівця. 
Тому, незважаючи на те, що на
вчальний предмет в школі ще має 
назву «Трудове навчання», вже сьо
годні треба вносити зміни у 
класифікатор спеціальностей вчи
телів, а саме: замість кваліфікації 
«вчитель трудового навчання», ввес
ти класифікацію «вчитель техноло
гій виробництва».

Законом України «Про вищу ос
віту» визначено, що в системі ви
щої освіти розрізняють такі освіт
ньо-кваліфікаційні рівні, як молод
ший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст 
та магістр. Стосовно класичної сис
теми підготовки учителів трудового 
навчання, то в цю модель вона од
нозначно вписується на рівні мо
лодшого спеціаліста (після закін
чення педагогічного училища) і на 
рівні спеціаліста (після закінчення 
педагогічного інституту). Тривалий 
час було незрозумілим місце бака
лавра і вважалося, що цей освітньо- 
кваліфікаційні рівень дає лише ви
щий освітній рівень. Таке положен
ня для нашого економічного 
становища держави є невиправда
ним. Відомо, що за традицією мо
лодший спеціаліст може вести за
няття з трудового навчання лише в 
основній школі, а спеціаліст — у всіх 
класах повної середньої школи. Ви
никає запитання, а ким буде бака
лавр. Є два варіанти — або це вчи
тель основної школи, але з вищим 
рівнем освіти (концентрична мо
дель), або вчитель повної середньої 
школи (лінійна модель). Тоді в пер
шому варіанті він не буде відрізня
тися за своїми функціональними 
обов’язками від молодшого спеціа

ліста, тобто він має однакові з ним 
уміння та навички педагогічної ро
боти, але матиме більш глибокі про
фесійні й загальноосвітні знання. 
За концентричною моделлю перед
бачається вивчення для бакалавра 
такого самого циклу дисциплін на
уково-технічної підготовки, що й 
для молодшого спеціаліста, але з 
поглибленим змістом. Існує і третя 
модель бакалавра (перехресна), ко
ли на ступені молодшого спеціаліс
та здобувається кваліфікація вчите
ля за напрямом «Технологія оброб
ки конструкційних матеріалів 
(технічна праця)», а на 3 і 4 курсах, 
тобто на ступені бакалавра, ведеть
ся підготовка вчителя за напрямом 
«Технологія швейних виробів і об
робки харчових продуктів (обслуго
вуюча праця)» і навпаки, хто навчав
ся за напрямом «Обслуговуюча пра
ця» в бакалавраті буде опановувати 
напрям «Технічна праця». За існу
ючою нині концепцією бакалавр для 
вчителя-предметника — це вчитель 
основної школи.

Бакалавр — це освітньо-кваліфі
каційний рівень фахівця, який здо
був поглиблену загальнокультурну 
підготовку, фундаментальні й про- 
фесійно-орієнтовані уміння та знан
ня щодо узагальненого об’єкта пра
ці і здатний вирішувати типові про
фесійні завдання, передбачені для 
відповідних посад у певній галузі 
народного господарства. Освітньо- 
професійна програма бакалавра за
безпечує одночасно здобуття базо
вої вищої освіти за напрямом під
готовки та кваліфікації бакалавра на 
базі повної загальної середньої 
освіти.

Це загальне визначення бакалав
ра стосовно педагогічних працівни
ків Г. П. Грищенко конкретизує та
ким чином:

«Бакалавр — це освітньо-квалі
фікаційний рівень педагогічного 
працівника, який здобув поглибле
ну загальнокультурну й природни
чо-математичну підготовку, психо- 
лого-педагогічні, науково-предмет
ні, професійно-орієнтовані знання 
та вміння щодо навчального проце
су в основній школі і здатний вирі
шувати типові професійні завдан
ня, передбачені для посад учителів,
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вихователів, психологів і соціаль
них педагогів у галузі освіти». Як
що взяти це визначення за відправ
ну точку, то для нашої спеціальності 
практично не має різниці між функ
ціональною складовою моделі вчи
теля на рівні молодшого спеціаліс
та та бакалавра. Бо молодший спе
ціаліст і бакалавр мають однакове 
право на проведення занять з трудо
вого навчання в основній школі.

Тому за нашою концепцією до 
попереднього визначення бакалав
ра слід внести корективи по тексту, 
де згадується «в основній школі» за
писати «повній середній школі». Ця 
специфіка, коли бакалавр є вчите
лем повної середньої школи, уні
кальна лише для спеціальності 
6.010103 «Педагогіка і методика се
редньої освіти. Трудове навчання». 
Адже молодших спеціалістів готу
ють лише із спеціальностей «Дош
кільне виховання», «Початкове на
вчання», «Музичне виховання», яким 
не має потреби розширювати поле 
діяльності на старші класи. Тобто 
виникає згадана проблема лише з 
підготовкою майбутніх вчителів тру
дового навчання і технологій вироб
ництва. З іншого боку, за цією спе

ціальністю випускники в старших 
класах можуть вести професійне або 
допрофесійне навчання, що також 
відрізняє її від усіх інших спеціаль
ностей напряму педагогічної осві
ти. На підготовку кваліфікаційних 
робітників в умовах шкільних за
нять необхідно вчителю мати спе
ціальний дозвіл.

Тому за нашою моделлю ці 
суперечності вирішуються таким чи
ном. Бакалавр — учитель трудово
го навчання і технологій виробниц
тва повної середньої школи, але без 
права професійної підготовки. Спе
ціаліст — вчитель повної середньої 
школи з правом професійної підго
товки за вказаною у дипломі спе
ціалізацією. У такому випадку буде 
чітке розмежування функціональ
них можливостей молодшого спеціа
ліста, спеціаліста і бакалавра (мам. 1).

Дуже важливим є поєднання спе
ціальності 7.010103 «Педагогіка і ме
тодика середньої освіти. Трудове 
навчання. Технології виробництва» 
з іншими, такими, як фізика, осно
ви інформатики, професійне навчан
ня. В цьому варіанті, якщо взяти за 
основу те, що бакалавр учитель ос
новної школи, то при поєднанні спе

ціальностей неправомірно надава
ти випускнику, який провчився 5 
років, диплом спеціаліста. Бо за ме
ханічними підрахунками за 4 роки 
навчання він здобув кваліфікацію 
бакалавра за основною спеціальніс
тю, а п’ятий рік навчання в ідеаль
ному випадку буде присвячений опа
нуванню другої спорідненої спеці
альності за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Бакалавр». Така проблема 
існує для всіх педагогічних спеці
альностей, де є поєднання із спо
рідненим фахом. Якщо взяти за ос
нову запропоновану нами модель, 
то після 4-го курсу бакалавр є вчи
телем повної середньої школи, а за 
5 рік здобуває кваліфікацію вчите
ля повної середньої школи за спо
рідненою спеціальністю. Таким чи
ном, після п ’яти років випускник 
має юридичне і науково обгрунто
ване право на диплом спеціаліста 
без дозволу на проведення профе
сійної підготовки.

Останнім часом велика увага при
діляється гуманізації освіти і це особ
ливо стосується педагогічної освіти. 
Принцип гуманізації освіти закла
дає серйозну ідею, але на практиці 
він проводиться механічно — шля-



УДОСКОНАЛЕННЯ /  УЧИТЕЛЮ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ /  ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

ВЧИТЕЛЯ/

вихователів, психологів і соціаль
них педагогів у галузі освіти». Як
що взяти це визначення за відправ
ну точку, то для нашої спеціальності 
практично не має різниці між функ
ціональною складовою моделі вчи
теля на рівні молодшого спеціаліс
та та бакалавра. Бо молодший спе
ціаліст і бакалавр мають однакове 
право на проведення занять з трудо
вого навчання в основній школі.

Тому за нашою концепцією до 
попереднього визначення бакалав
ра слід внести корективи по тексту, 
де згадується «в основній школі» за
писати «повній середній школі». Ця 
специфіка, коли бакалавр є вчите
лем повної середньої школи, уні
кальна лише для спеціальності 
6.010103 «Педагогіка і методика се
редньої освіти. Трудове навчання». 
Адже молодших спеціалістів готу
ють лише із спеціальностей «Дош
кільне виховання», «Початкове на
вчання», «Музичне виховання», яким 
не має потреби розширювати поле 
діяльності на старші класи. Тобто 
виникає згадана проблема лише з 
підготовкою майбутніх вчителів тру
дового навчання і технологій вироб
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хом збільшення кількості годин на 
вивчення предметів гуманітарного 
циклу в школі та циклу соціально- 
економічних навчальних дисциплін 
у вищих закладах освіти. Але закон 
збереження діє для всієї природи і, 
зокрема, для такої галузі, як органі
зація навчального процесу. Загаль
ний обсяг годин на тижневе наван
таження має свої межі і згідно з За
коном України «Про вищу освіту» 
не повинен перевищувати ЗО годин 
аудиторного навантаження на тиж
день. Тому збільшення обсягу ви
вчення навчальних дисциплін гума
нітарного і соціально-економічного 
циклу відповідно приведе до змен
шення на такий самий обсяг вивчен
ня дисциплін професійної підготовки.

Якщо розглянути систему фор
мування науково-технічних знань 
майбутніх учителів технологій ви
робництва під час вивчення інтег
рованих курсів техніко-технологіч- 
ного напряму, то в послідовності

зростання рівня ускладненості мож
на виділити такі рівні знань: емпі
ричний, теоретичний, практичний 
і конструктивно-творчий. Емпірич
ні знання здобуті, як правило, з жит
тєвої практики з використанням де
якого мінімуму знань, отриманих у 
загальноосвітніх школах на занят
тях трудового і виробничого навчан
ня. Теоретичними і практичними 
знаннями студенти оволодівають 
безпосередньо під час лекційних, 
лабораторних, практичних занять та 
самостійної роботи. Компонент кон
структивно-творчих знань має якіс
но новий зміст і формується в на
слідок узагальнення отриманих знань, 
набутих умінь і навичок при вико
нанні творчих завдань та розв’язку 
прикладних задач як з даної навчаль
ної дисципліни, так і зі спорідне
них, де виникає попит на такі знан
ня (див. таблицю).

За лінійною моделлю на кожно
му освітньо-кваліфікаційному рів

ні майбутній фахівець повинен під
вищувати не лише освітній рівень, 
а й кваліфікацію. Існує «квазіліній- 
на» модель, за якою бакалавр — це 
вчитель повної середньої школи за 
певною спеціалізацією або широко
го профілю. Тут допускається поєд
нання основної спеціальності з су
міжними (фізика, основи інформа
тики та ін.). Але, на наш погляд, це 
можна робити на рівні спеціаліста, 
бо за 4 роки отримати дві кваліфі
кації вчителя повної середньої шко
ли не реально.

Для створення завершеності в 
моделюванні процесу підготовки 
учителів технологій виробництва 
(трудового навчання) ми провели 
педагогічний експеримент, розпо
чинаючи із запровадження розроб
лених авторських навчальних пла
нів, навчальних програм, навчальних 
посібників і завершуючи корегуван
ням проектної моделі навчального 
процесу (мал. 2).

Таблиця

С и стем а н аук ов о- К о м п о н ен т  н а у к о в о -тех н іч н и х  знань

техн іч н и х знань О сн о в и  виробн иц тва Т ехн іч н а  м ехан ік а М а ш и н о зн а в ст в о Т ехн іч н а  твор ч ість

Емпіричні знання Загальні відомості про 
виробництво, матеріа
ли, інструменти, верста
ти

Зміст та завдання кла
сичної механіки. Відо
мості про основні зако
ни механіки

Загальні знання про 
існуючі різновиднос
ті машин та їх прак
тичне використання

Відомості про тех
нічне моделювання, 
прикладну творчість

Теоретичні
знання

Знання основ матеріа
лознавства й технології 
конструкційних матері
алів; технологій оброб
ки матеріалів і теорії рі
зання; основ взаємоза
мінності технічних 
вимірювань; основ тех
нологій та економіки ви
робництва

Теоретичні основи меха
ніки, закони, принципи, 
завдання інтегрованого 
курсу, прикладне засто
сування, напрями роз
витку

Класифікація машин, 
їх будова, принципи 
дії, переваги, недолі
ки і галузі застосуван
ня. Теоретичні осно
ви роботи машин

Теоретичні основи 
конструю вання та 
моделювання, тех
нологія технічної 
творчості

Практичні знання Практичні вміння вико
нання основних техно
логічних операцій з об
робки матеріалів, виго
товлення виробів та 
розробки технологічно
го процесу їх виготов
лення

Уміння проводити прак
тичні розрахунки і за
стосовувати теоретичні 
знання на практиці

Е ксперим ентальне 
дослідження роботи 
найтиповіших різно
видностей маш ин, 
визначення оптималь
ного режиму їх робо
ти

Практичні вміння з 
технічно-прикладної 
творчості та техніч
ного моделювання

Конструктивно- 
творчі знання

Завдання, засоби й тех
нології, спрямовані на 
розвиток творчого по
тенціалу студента. Еле
менти наукового пошу
ку в лабораторному 
практикумі

Формування узагальне
ного розуміння про за
стосування законів ме
ханіки в техніці

Знання про розвиток 
машинобудування та 
його перспективи

Завдання, спрямова
ні на формування 
естетичних смаків. 
Конструювання мо
делей машин, при
строїв нових зразків
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Аналіз науково-теоретичних дис
циплін проведеного педагогічного 
експерименту дав змогу побудува
ти композиційну модель ступеневої 
підготовки вчителя технологій ви
робництва (трудового навчання), 
яка увібрала в себе найкращі досяг
нення лінійної, концентричної і 
«квазілінійної» моделей (мал. 3). В 
роботі не проаналізовано проблему 
підготовки магістрів освіти як вик
ладачів технічних (технологічних) 
дисциплін, бо це є предметом ок
ремого дослідження. Виходячи з 
професійної спроможності випус
кника, на різних рівнях підготовки 
будуть різні ознаки його професій
ної придатності до певного виду пе
дагогічної діяльності.

Випускник за освітньо-кваліфі
каційним рівнем «Молодший спе
ціаліст» підготовлений до викон
ання таких видів професіональної 
діяльності:

навчальної в основній середній 
школі; навчально-методичної; ор
ганізаційно-технологічної; корек- 
ційно-розвивальної; культурно-ос
вітньої; виховної.

Для випускника за освітньо-ква
ліфікаційним рівнем «Бакалавр» від
повідно до нашої концепції видами 
професіональної діяльності є: 

навчальна робота в повній се
редній ш колі; науково-м етоди
чна; організаційна; корекційно- 
розвивальна; культурно-освітня; 
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