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Анотація 
У статті узагальнено історико-педагогічний досвід наукового осмислення проблеми особистісного 

зростання, визначено вихідні теоретичні положення та висвітлено концептуальні ідеї про особистісне 
зростання педагога, які орієнтують у створенні освітнього середовища відповідно до критерію його людино 
мірності. 

Аннотация 
В статье обобщен историко-педагогический опыт научного осмысления проблемы личностного роста. 

Определены главные теоретические положения и предложена концепция личностного роста педагога. Идеи 
автора ориентируют в создании человекомерной образовательной среды. 

Summary 
This article summarizes the historical experience of the scientific understanding of the problem of pedagogical of 

personal growth. Identify key theoretical provisions and proposed the concept of personal growth as a teacher. The 
author's ideas guide in creating a learning environment humanitarian education environment. 
Ключові слова: педагог, особистісне зростання, професіоналізація, освітнє середовище, людиномірність, 
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Постановка проблеми у загальному вигляді... У професійно-технічному навчальному закладі учні 

оволодівають знаннями основ наук, основ техніки, технології, економіки виробництва, знанням конкретної галузі 
народного господарства і, отже, системою основоположних понять. Формування в учнів системи понять – одне з 
найважливіших завдань навчання і виховання в профтехучилищі. Від того, наскільки успішно вирішується це 
завдання, залежить рівень кваліфікації майбутніх робітників, розвиток їхнього творчого мислення [10]. 

Система знань, умінь і навичок об’єднує наукові ідеї, закони, поняття, факти, пізнавальні і трудові дії. Вона 
формує в учнів цілісне уявлення про навколишній світ, про виробничі процеси, творче мислення і самостійність в 
трудовій діяльності. Структура і організація дидактичної системи повинні передбачати зв’язки і взаємодію її 
основних частин.  

На основі філософських передумов в педагогічній і психологічній науках зроблено значний крок вперед по 
обґрунтуванню принципу систематичності, який став одним з основоположних принципів дидактики професійно-
технічної освіти [2]. 

Формулювання цілей статті... Мета статті полягає у розкритті наукових підходів до систематизації 
понять, умінь і навичок для проектування змісту професійно-технічної освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження... Принцип систематичності розповсюджується на весь процес 
освіти, навчання і виховання учнів, що обумовлене логічною єдністю і взаємозв’язком знань, умінь і навичок, 
формами, методами і дидактичними засобами навчання і виховання учнів, єдністю вимог до учнів, раціональною 
організацією діяльності викладачів, майстрів і вихованців училищ. 

Систематичність знань в змісті професійно-технічної освіти обумовлена перш за все системою понять, умінь 
і навичок, що знаходяться в певних зв’язках і взаємовідношеннях між собою [5]. 

Встановлення загальних закономірностей розвитку понять, визначення найбільш ефективних методів і 
прийомів формування їх у учнів є однією з актуальних проблем дидактики професійно-технічної освіти [3, 9]. 
Важлива частина цієї проблеми – складна взаємодія понять різних наук і виробництва. При цьому порівняно чітко 
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виділяються поняття більш загального характеру, що мають загальнонаукове, загальнополітехнічне, 
загальновиробниче значення, і поняття часткові, такі, що відображають специфічні особливості конкретної галузі 
виробництва, конкретної професії, певного виду навчально-виробничих робіт [11]. 

Так, якщо поняття про загальні закономірності розвитку природи і суспільства, про техніку, технологію, 
організацію праці мають загальнонаукове, політехнічне, загальновиробниче значення, то конструктивні особливості 
вживаних в конкретному виробничому процесі машин, устаткування і інструментів, а також співвідношення і 
взаємозв’язок різних операцій при виготовленні виробів, організація виробництва і правила експлуатації засобів 
виробництва, питання техніки безпеки, промислової санітарії і гігієни, економічні показники роботи мають більш 
часткове значення для конкретної галузі і професії. Оволодіння всією системою понять (загальних і часткових) 
допомагає робітникам вільно орієнтуватися у виробництві, значно підвищує їхній культурно-технічний рівень, 
наближаючи їх за своїм розвитком до інженерно-технічних працівників, дозволяє ширше використовувати їх у 
зв’язку з конкретними змінами в організації і змісті праці на підприємствах. А це відповідає вимогам соціального і 
науково-технічного прогресу до підготовки сучасного висококваліфікованого робітника [12]. 

Процес пізнання понять учнями передбачає окрім засвоєння істотних ознак понять, ще й формування 
системи умінь і навичок по застосуванню цих понять в продуктивній праці, в поясненні явищ і процесів та зв’язків 
між ними. Це виключно важливий процес в підготовці кваліфікованих робітників. Він припускає активну розумову 
діяльність учнів в процесі виробничої діяльності. Досвід показує, що випускники профтехучилищ на виробництві зі 
знанням справи пояснюють конкретні явища, ознаки предметів і засобів виробництва на основі сформованих 
наукових понять [1]. 

Педагогіка і психологія завжди приділяли  велику увагу розробці проблем розвитку, засвоєння і формування 
понять в процесі навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів. Вже досить тривалий час ці проблеми 
привертають все більшу увагу дидактів і методистів [4; 6]. 

У професійно-технічних навчальних закладах є великі можливості для формування системи понять, оскільки 
розвиток понять є перш за все результатом практичної діяльності людей з перетворення навколишнього світу і 
поглибленню знань про нього [7]. 

Формування понять в учнів професійно-технічних навчальних закладів у профтехучилищ – один з важливих 
елементів озброєння їх системою знань, умінь і навичок політехнічного і професійного характеру [11]. 

Розуміння учнями взаємозв’язку між предметами і явищами, що вивчаються, можливе на основі 
комплексного застосування знань, умінь і навичок в процесі теоретичного і виробничого навчання і надалі у 
виробничій діяльності. Тому діючі навчальні плани і програми для професійно-технічних навчальних закладах 
орієнтовані на застосування в навчальному процесі комплексних міжпредметних зв’язків як одного з основних 
дидактичних принципів. Проте міжпредметні зв’язки слід встановлювати не на основі зовнішньої супідрядності і спів 
падання за часом змісту навчальних предметів, а на основі їхньої внутрішньої логіки. У зв’язку з цим характер між 
предметних зв’язків повинен визначатися особливостями змісту навчальних предметів, взаємозв’язком понять, які 
в різних навчальних предметах мають як основне, так і допоміжне значення. Але в тому і іншому випадку вони 
пов’язані з суміжними навчальними дисциплінами. Ці зв’язки сприяють формуванню системи знань і створюють 
цілісне уявлення про явища, що вивчаються. В таких умовах в учнів розвивається уміння встановлювати зв’язок 
між знаннями з різних галузей наук і виробництва. 

При використанні міжпредметних зв’язків важливо виявити їх в змісті суміжних навчальних предметів, 
намітити перспективу розвитку основних понять, забезпечити їх планомірне формування в процесі навчання і 
виховання майбутніх робітників. 

Формування систематичних знань, умінь і навичок в професійно-технічних навчальних закладах слід 
розглядати як завершальний етап в засвоєнні їх учнями в обсязі середньої освіти. Попередні етапи – дошкільне, 
початкове, позашкільне навчання, навчання в 5–9-х класах середньої загальноосвітньої школи. Повинна бути 
наступність завершального етапу і попередніх. Це слід враховувати при побудові навчальних планів, програм і 
підручників, в процесі теоретичного і виробничого навчання учнів в професійно-технічних навчальних закладах. 
Інакше можливе дублювання навчального матеріалу, пояснення технічних, технологічних, економічних понять без 
«опорних» знань, умінь і навичок, що викликає певні труднощі у формуванні їх системи. А це, у свою чергу, 
викликає небажані явища загального характеру: подовження періоду адаптації випускників 9-х класів в професійно-
технічних навчальних закладах і випускників останніх на виробництві, відсутність у них належної самостійності у 
виконанні робіт (це тим більше важливо, що основною формою виробничого навчання в профтехучилищі є 
самостійна навчально-виробнича робота), недостатній рівень оволодіння трудовими діями, пропуски в знаннях з 
техніки і технології виконання робіт тощо.  

В процесі теоретичного і виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах відбувається 
формування системи умінь і навичок в певній послідовності і при дотриманні наступності [8]. Як показує аналіз 
змісту праці кваліфікованих робітників сучасного виробництва і на перспективу, велике значення в процесі 
навчання учнів має формування умінь і навичок узагальнювального характеру на основі засвоєння ними всіх 
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елементів трудової діяльності у сфері конкретного виробництва. При цьому важливо, щоб випускники професійно-
технічних навчальних закладів  могли застосовувати їх в різних виробничих ситуаціях. Для того, щоб навчити учнів 
цьому, необхідно при навчанні дотримуватися основних дидактичних принципів, а також сформувати навички 
творчого мислення, технічній самостійності та самоконтролю. 

Досвід роботи професійно-технічних навчальних закладів показує, що уміння й навички узагальнювального 
характеру потрібно формувати на основі комплексних міжпредметних зв’язків, проведення системи комплексних 
навчально-виробничих робіт різної складності з використанням сучасних матеріалів і засобів механізації та 
автоматизації, з дотриманням послідовності і безперервності технологічних процесів і безпечних умов праці, а 
також на основі виконання комплексу лабораторно-практичних робіт (питома вага їх в окремих програмах повинна 
складати до 30–40% навчального часу), значної кількості робіт розрахункового характеру, спеціальних вправ з 
самостійної розробки технологічних процесів, самостійних робіт з використанням довідкової літератури та інших, 
що вимагають застосування всього обсягу знань, умінь і навичок, отриманих учнями в загальноосвітній школі і 
профтехучилищі. 

Велике значення для вирішення проблеми формування умінь і навичок узагальнювального характеру мають 
питання класифікації навчально-виробничих робіт, що виконуються в профтехучилищі, вибір оптимальної системи 
виробничого навчання, яка забезпечувала б його систематичність, наступність і політехнічну спрямованість. 

Головну роль як в процесі навчання учнів, так і у відборі і побудові змісту навчання відіграє провідний 
принцип професійної педагогіки – поєднання навчання з продуктивною працею. При визначенні змісту програм 
навчальних предметів здійснення цього принципу вимагає систематизації знань, умінь і навичок на основі 
політехнічної і професійної спрямованості. У навчанні реалізація цього принципу вимагає систематизації 
загальнополітехнічних і професійно-політехнічних компонентів діяльності і послідовного оволодіння учнями 
практичними уміннями і навичками в різноманітних видах діяльності. Тому в дидактиці профтехосвіти надається 
велике значення відбору навчально-виробничих робіт, введенню системи тренувальних, навчально-виробничих і 
робочих вправ, розробці системи комплексних навчальних завдань і робіт виробничого характеру. Це приводить до 
істотної інтенсифікації словесно-інформаційних форм діяльності учнів профтехучилищ у процесі теоретичного 
навчання, сприяє формуванню у них умінь переносити знання з одного об’єкту діяльності на іншій, систематизації 
навчального матеріалу і його професійної спрямованості тощо. 

Нами наводяться деякі результати систематизації знань, умінь і навичок в змісті навчальних предметів. Вони 
отримані на основі виявлення понять, умінь і навичок з профілюючих загальноосвітніх предметів за весь курс 
середньої школи (фізика, хімія, математика, біологія), із загальнотехнічних і спеціальних навчальних предметів для 
підготовки робітників дев’яти досить поширених професій:  

 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;  

 слюсар з механоскладальних робіт;  

 машиніст насосних установок;  

 машиніст-оператор дощувальних машин та агрегатів;  

 машиніст підіймально-транспортних машин;  

 налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів;  

 оператор верстатів з програмним керуванням;  

 слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка);  

 столяр будівельний. 
Аналіз проводився на основі вивчення освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчально-програмної 

документації (навчальних планів, програм), підручників, навчальних і методичних посібників. Він дозволив виявити 
системи знань, умінь і навичок, що відповідають складовим елементам змісту навчання. Результати аналізу 
показали, що обсяг понять, що характеризують основи наук, різний в системі навчальних предметів і в кожному з 
них. Одні з них охоплюють ряд навчальних тем курсу, інші носять локальний характер.  

У методиці прийнято розділяти поняття за елементами знань [ 7 ]. Під складовими елементами знань або 
компонентами змісту розуміються відповідні галузі наук або їх практичні галузі, що знайшли віддзеркалення в 
навчальному предметі. Поняття в професійно-технічній освіті діляться на наступні: 1) загальнонаукові; 2) 
політехнічні; 3) професійні (спеціальні). 

Ці поняття забезпечують систематичність знань на основі взаємозв’язку, наступності і послідовності їх 
розкриття і застосування в практичній діяльності. 

Загальнонаукові поняття розкривають найбільш важливі положення, що утворюють теоретичну основу 
загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних навчальних предметів. 

Так, у фізиці до загальнонаукових понять відносяться: матерія, рух, сила, енергія, робота, речовина, поле 
тощо; у хімії – речовина, сполука, періодичний закон, атом, молекула, хімічний зв’язок, хімічна рівновага, 
валентність, розчин, концентрація, електроліт, електроліз, електролітична дисоціація, каталіз, абсорбція, дисперсія 
тощо; у математиці – число, функціональна залежність, рівняння, нерівність, тотожне перетворення, теорема, 
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аксіома, ізоморфізм, похідна, інтеграл тощо; у біології – клітинна будова, спадковість, мінливість, 
взаємовідношення організму і середовища, організм як складна саморегульована система, єдність будови і функції 
органів, система організму, обмін речовин тощо.  

Політехнічні поняття включають як загальнополітехнічні, так і професійно-політехнічіні. Аналіз навчальних 
планів и програм показує, що в професійно-технічних навчальних закладах між ними існують зв’язок і наступність. 
Це пояснюється подальшими змінами змісту праці кваліфікованих робітників, різноманітністю і складністю сучасних 
засобів виробництва і технологічних процесів, а також продуктів виробництва, різноманітністю підготовчо-
заключних, основних і допоміжних трудових функцій, організацій праці та техніки управління. 

До загальнополітехнічних понять, наприклад, відносяться поняття, що розкривають сутність класифікації 
наук, техніку (так, в машинобудуванні всі технічні засоби праці класифікуються за ступенем їх технічної 
досконалості і рівнем автоматизації), такі поняття, як праця, виробництво, виробничий процес, продуктивність 
праці, автоматизація і комплексна механізація, універсалізація машин і устаткування, стандартизація устаткування, 
стандартизація устаткування і продукції, що випускається, кооперація праці, наукова організація праці тощо. 

До числа загальнополітехнічних входять також загальнотехнічні і загальногалузеві поняття – закони 
технічної механіки, опору матеріалів, теорії машин і механізмів, деталей машин, теорії різання металів, ріжучий 
інструмент, принцип дії електроприводу, електронні, гідравлічні і пневматичні пристрої, технології 
машинобудування тощо. 

Професійно-політехнічні поняття включають конструктивні особливості машин і устаткування, комплексні 
операції, організацію виробництва, правила експлуатації техніки, технологію виробництва, техніку безпеки, 
промислову санітарію тощо. 

Професійні поняття характеризують як теоретичні знання, так і практичну діяльність майбутнього робітника 
конкретної професії. Для кожної робітничої професії або групи професій вони мають специфічні особливості. 
Аналіз змісту праці і навчання робітників із вищезгаданих професій показав, що професійні поняття можна 
розділити на виробничі, психофізіологічні та санітарно-гігієнічні. До виробничих відносяться технічні, технологічні, 
організаційні й економічні, а також поняття про безпечні умови праці і протипожежні заходи на виробництві. 

До психофізіологічних і санітарно-гігієнічних відносяться поняття про психофізіологічні особливості професії, 
про правила санітарії і гігієни, які необхідно дотримувати в процесі виробничої діяльності, про медичні 
протипоказання. Ті та інші мають професійну специфіку і в основному застосовуються робітником безпосередньо в 
трудовому процесі. 

Професійні поняття вимагають певних способів вивчення, що пов’язано в кожному окремому випадку з 
характером і змістом праці робітника. Глибина засвоєння цих понять залежить від того, наскільки успішно при 
розумному поєднанні пізнавальної і трудової діяльності викладачеві і майстрові виробничого навчання вдається 
розкрити їх сутність і навчити учнів застосовувати їх на практиці. Всі вони знаходять застосування в продуктивній 
праці, в трудовій діяльності учнів в профтехучилищі і випускників на виробництві. 

Наведені елементи знань об’єднані в змісті навчальних предметів в одну систему і знаходяться в складному 
взаємозв’язку. Засвоєння цих зв’язків дозволяє учням зрозуміти багато причинно-наслідкових відносин. 

Знання про будь-яке явище включає комплекс взаємозв’язаних понять. При цьому найбільш важливе 
значення для формування робітничої професії мають інтегровані поняття. У даній системі таку роль виконують 
політехнічні і виробничі поняття. 

Уміння і навички в змісті профтехосвіти систематизуються по-різному. Систематизація здійснюється на 
різних рівнях їх узагальнення залежно від технічних, технологічних, економічних і інших чинників навчально-
виробничої діяльності учнів і виробничій діяльності випускників на підприємствах. Ці рівні мають значення для всієї 
системи змісту освіти і в той же час специфічно проявляються в окремих навчальних предметах [ 6, 7 ].  

Уміння і навички діляться на наступні групи: 1) загальнонаукові; 2) політехнічні; 3) професійні (спеціальні). 
Такий поділ забезпечує не тільки взаємозв’язок їх на різних рівнях узагальнення, але і зв’язок із знаннями і між 
окремими навчальними предметами і циклами. У свою чергу, ці групи умінь і навичок включають декілька дрібніших 
груп, що утворюють разом із знаннями зміст загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних навчальних 
предметів. 

Всі групи умінь і навичок тісно пов’язані між собою. Для формування такої складної системи умінь і навичок в 
змісті профтехосвіти необхідний поступовий перехід від першого рівня узагальнення до наступного, 
взаємопроникнення умінь і навичок, а також успішне оволодіння ними на третьому етапі узагальнення – 
професійному. Успішне оволодіння уміннями і навичками забезпечується поєднанням навчання з продуктивною 
працею, системою виробничого навчання у сфері конкретного виробництва, розвитком технічної самостійності і 
творчого підходу до виконання учнями навчально-виробничих завдань. 

Оскільки характерною особливістю складових елементів знань є їх розвиток, то взаємні переходи і 
ускладнення понять педагогічно правильними будуть тільки тоді, коли вони не порушать всієї системи понять, 
умінь і навичок, їх взаємозв’язку. Це забезпечує систематичність і динаміку знань, умінь і навичок. 
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Аналіз навчального предмету «Спеціальна технологія» для різних професій показує, що його зміст 
визначається специфічними особливостями професій. Цей предмет складається з двох частин: теоретичної і 
практичної. Більшість тем цього предмету пов’язані з виробничим навчанням, що є закономірним у зв’язку з роллю 
спецтехнології в професійній підготовці робітників. Це співвідношення може варіюватися залежно від особливостей 
професії. У теоретичній частині спецтехнології розкриваються основні принципи систематизації і дії техніки 
конкретного виробництва, наукові принципи технологічних процесів, відомості про психофізіологічні особливості 
професії, питання гігієни і санітарії праці. Так, для підготовки робітників машинобудівного профілю з теоретичної 
точки зору особливої уваги заслуговують елементи теорії різання, геометрія різця і розрахунок режимів різання, а 
також механічне випробування металів, елементи матеріалознавства, вимірювальні засоби і техніка вимірювання. 

Обидві частини навчального предмету «Спеціальна технологія» в логічній послідовності, обумовленій 
закономірностями виробництва і навчально-виховними завданнями, складають зміст єдиного курсу і утворюють 
теоретичну основу професійною підготовки майбутніх робітників. 

Зміст навчального матеріалу, присвячений будові і роботі будь-якої машини або системи машин, традиційно 
включає три розділи: 1) технічні основи будови машин, що враховують можливості сучасного машинобудування і 
його перспективи; 2) наукові основи роботи машин, що визначаються умовами протікання їх робочого процесу; 3) 
виробничо-експлуатаційні особливості машин, пов’язані з їх виготовленням і використанням. 

Практична частина спецтехнології включає лабораторно-практичні роботи, виконання навчальних завдань 
(планування, виготовлення креслень, розробка схем, складання виробничої, технічної і технологічної документації 
тощо), самостійну роботу учнів (вивчення додаткової літератури, ведення обліку виконання навчально-виробничих 
робіт, складання графіків напрацювання машин і устаткування тощо). 

Висновки... На основі викладеного можна зробити наступні висновки: 
Сукупність знань, умінь і навичок в професійно-технічній освіті передбачає їх об’єднання в єдине ціле на 

трьох рівнях узагальнення: загальноосвітньому, загальнотехнічному і професійному. Між останніми існує 
взаємообумовленість і щонайтісніший зв’язок на основі взаємозв’язку основ наук і основ виробництва, об’єднуючих 
всі елементи системи. 

Систематичність знань обумовлена перш за все системою понять, що знаходяться і підлягають вивченню в 
певних зв’язках і взаємовідношеннях одне з одним. Система понять може бути представлена в трьох основних 
групах: загальнонаукові, політехнічні і професійні. Всі поняття різних наук і виробництва знаходяться в складній 
взаємодії. Тому процес систематизації знань складається з диференціації й інтеграції понять, встановлення 
взаємозв’язку між ними, послідовності їх введення і практичного застосування. 

У системі змісту професійно-технічної освіти знання, уміння і навички знаходяться в тісному зв’язку. 
Важливо враховувати всі зв’язки між елементами знань, умінь і навичок, сприяючи логічній побудові навчальних 
предметів, взаємозв’язку між ними і успішному засвоєнню знань, формуванню умінь і навичок. Система умінь і 
навичок на основі їх узагальнення залежно від технічних, технологічних, економічних, психофізіологічних і інших 
чинників навчально-виробничої діяльності учнів у профтехучилищі і виробничої діяльності випускників на 
підприємстві може бути представлена в трьох групах: загальнонаукові, політехнічні, професійні. Такий поділ 
забезпечує як взаємозв’язок між ними на різних рівнях узагальнення, так і зв’язок із знаннями і між окремими 
навчальними предметами і циклами. 

4. Розробка змісту спеціального навчального предмета вимагає урахування розвитку системи понять, умінь і 
навичок. Цілісність змісту спеціального навчального предмета значною мірою залежить від дотримання наступності 
з попередніми знаннями, уміннями і навичками з загальноосвітніх і загальнотехнічних предметів і перспектив їх 
розвитку на подальших ступенях навчання. 

5. Спеціальний навчальний предмет є інтеграцією наукових, політехнічних і професійних знань, умінь і 
навичок, які повинні бути логічно взаємопов’язані, доповнювати і поглиблювати один одного. При цьому необхідно 
враховувати рівень знань що учнів із загальноосвітніх і загальнотехнічних навчальних предметах і методично 
правильно використовувати їх для формування системи професійних знань, умінь і навичок. 

6. Структурними дидактичними одиницями, що визначають взаємозв’язок і поєднання елементів змісту 
освіти в єдине ціле (систему), як показує досвід, є: у трудовій діяльності – операція, в навчальному предметі – 
поняття, уміння і навичка. Вони характеризують сутність навчального предмета, його стійкі внутрішні і міжпредметні 
зв’язки і відношення. Зв’язки між поняттями, уміннями і навичками відображають реальну структуру взаємодії всіх 
частин і елементів даної системи (праці робітника) в цілому. 

7. При управлінні процесом систематизації знань, умінь і навичок викладачам і майстрам виробничого 
навчання профтехучилищ сліду особливу увагу приділяти дидактичним і психологічним особливостям засвоєння 
учнями навчального матеріалу. 

Формування системи знань, умінь і навичок слід здійснювати поступово за допомогою структурного 
ускладнення завдань на різних рівнях систематизації, неодмінно враховуючи «початкове знання», процес 
переробки якого складає сутність психологічної асиміляції нового навчального матеріалу; непропорційно 
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накопичувані знання, що односторонньо систематизуються, значно звужують і роблять малоефективною розумову 
діяльність. Неодмінною умовою успішного протікання процесу систематизації є урахування індивідуальних якостей 
учнів профтехучилищ. 

8. Дослідження питань систематизації знань, умінь і навичок в змісті освіти для п’яти провідних професій 
сучасного виробництва дозволяє зробити висновок про існування єдності і диференціації в структурі основних 
елементів змісту навчання. У змісті професійної підготовки робітників проаналізованих професій можна виявити 
наявність всіх груп понять, умінь і навичок, наведених в класифікації. Проте кількісний і в ще більшому ступені 
якісний склад елементів змісту явно відрізняє одну професію від іншої. Для професій, пов’язаних з налагодженням і 
ремонтом складної техніки, характерне вивчення різноманітних технічних пристроїв, і тому основою структури і 
змісту спеціальних навчальних предметів для цих професій є технічні поняття, уміння і навички. 

Для професій, пов’язаних з машинно-ручною обробкою матеріалів, головне значення має технологія 
виробничих процесів, що обумовлює першорядну роль технологічних понять при формуванні спеціальних 
навчальних предметів. 

Склад понять, умінь і навичок в змісті спеціальних предметів знаходить своє віддзеркалення в методиці 
навчання. Особливо впливають технологічні уміння і навички на зміст і методику виробничого навчання. Це 
необхідно враховувати при побудові навчально-програмної документації та в процесі теоретичного і виробничого 
навчання учнів, а також при обґрунтуванні систем виробничого навчання в професійно-технічних навчальних 
закладах. 
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Анотація 
Розглянуто теоретичні підходи до систематизації понять, умінь і навичок в змісті професійно-технічної 

освіти. Показано вплив такої систематизації на можливості якнайповнішої реалізації міжпредметних зв’язків 
та інтеграційних підходів у навчальному процесі. Результати проведеної роботи можуть стати основою для 
розробки ефективних методик навчання, спрямованих на успішне засвоєння учнями понять і формування в них 
умінь і навичок. 

Аннотация 
Рассмотрены теоретические подходы к систематизации понятий, умений и навыков в содержании 

профессионально-технического образования. Показано влияние такой систематизации на возможности 
наиболее полной реализации межпредметных связей та интеграционных подходов в учебном процессе. 
Результаты проведенной работы могут стать основанием для разработки эффективных методик обучения, 
направленных на успешное усвоение учащимися понятий и формирование у них умений и навыков. 

Summary 
Theoretical approaches are considered to systematization of concepts, abilities and navi-chek in maintenance of 

profesiyno-tekhnichnoy education. Influencing of such systematization is shown on possibility of the most complete 
realization of intersubject connections and approaches of integrations in an educational process. Conducted job 
performances can become basis for development of effective methods of studies, directed on the successful mastering the 
students of concepts and forming in them of abilities and skills. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді... Науково-теоретична сутність будь-якої категорії 

розглядається вченими як інтелектуальний продукт, що розкривається в різних аспектах. Вивчення пізнавальної 
ініціативи не є виключенням. 

Відповідно до обраної проблеми дослідження різновиду такого продукту, а саме – пізнавальної ініціативи 
іноземних студентів (у нашому випадку вчителів музики), які отримують музично-педагогічну освіту в Україні, 
набувають особливої актуальності. Актуальність підсилюється в умовах інтерсуб’єктної взаємодії, обміну 
інтернаціональними методиками, що значно ускладнює навчальну діяльність іноземних студентів та викладацьку 
діяльність педагогів. Музично-освітня діяльність – не є виключенням.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми… У 
науково-теоретичному досвіді відомі погляди на визначену проблему визначних психологів та педагогів, які 
розкривали її в контексті інтелектуальної діяльності індивіда (Д. Богоявленська, Є. Рапацевич, Б. Теплов, 
М. Ярмаченко), пізнання з позицій людської діяльності (В. Давидов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн), загальної 
активності та пізнавального інтересу (В. Небиліцин, В. Іванов, Л. Шеншев), діагностики навчальної діяльності (Буй 
Ван Хуе, Е. Ткач, Л. Фридман).  

Розкриття сутності пізнавальної ініціативи значно наближує дослідників до зняття суперечності між освітніми 
реаліями та власним шляхом кожного студента подолання виникаючих проблем у пізнавальній діяльності. 

Формулювання цілей статті... Мета статті – виявити гносеологію змісту пізнавальної ініціативи та 
перспективи її застосування у музично-педагогічній теорії та практиці, яке висвітлено у філософії, педагогіці, 
педагогіці. 

Завдання роботи – виявити характерні особливості пізнавальної ініціативи у науковій теорії, винайти 
загальні позиції усвідомлення їх сутності для музично-освітньої галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження... Ми спираємось на філософську концепцію пізнання, що 
розкриває його як відношення людських відчуттів, уявлень та понять до предметів та явищ об’єктивного світу, як 
можливість ―вірного пізнання сутності предметів, витоків пізнання, основних ступенів і форм процесу пізнання та 
критеріїв істини‖ [6, с. 386]. Питання можливості пізнання світу у філософії вирішувалось з двох позицій. У 
ідеалістичній філософії пізнання зводилось до самопізнання ―світового духу‖ (за Г. Гегелем), аналізу ―комплексу 
відчуттів‖ (за Дж. Берклі). І. Кант навіть намагався теоретично обґрунтувати неможливість пізнання людиною світу. 
Проте метафізичні та споглядальні ідеї не змогли пояснити роль практики у пізнанні і розкрити діалектику процесу 
пізнання. На протилежність ідеалістичним поглядам матеріалістичні висновки спираються на думку про можливість 
такого пізнання. 

За діалектико-матеріалістичним вченням ―природа існує поза та незалежно від свідомості‖, у відчуттях 
людини ―відбивається об’єктивна дійсність, яка в основі історично прогресуючого пізнання лежить у площині 
соціально-історичної практики, що є разом з тим і критерієм істини та доводить здатність мислення відбити 
об’єктивну істину‖ [6, с. 387]. Таким чином, філософією пізнання розкривається від ―живого‖ споглядання до 
абстрактного мислення та від нього до практики. Тобто у світі немає об’єктів, які не пізнаються, а є лише ті, що до 
якогось часу залишились непізнаними, та можуть бути розкриті та пізнані у процесі розвитку науки та практики. Ця 
позиція діалектико-матеріалістичної філософії знаходить підтвердження у досягненнях прогресивної науки. 

У довідковій літературі (словнику іншомовних термінів) ―ініціатива‖ (від лат. – початок, починання) 
визначається як активна провідна роль людини у будь-яких діях, заподатливість, а також розкривається як 
здатність її до самостійних дій [3, с. 282]. 

Широко вживане слово ―ініціатива‖ тлумачиться в енциклопедичних виданнях як починання, ―спонукання до 
починання будь-яких справ, здатність висувати нові ідеї, пропозиції та самостійно діяти‖. Все це характерно 
ініціатору, тобто тій людині, яка розпочинає нові справи [5, с. 686]. 

Для вирішення якісної характеристики людської активності ―дії‖ як ―міри взаємодії‖, виявлення її сутності 
необхідно винайти міру інтелектуальної активності. З точки зору Д. Богоявленської ―найбільш інтимною якісною 


