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Отже, вичення обладнання харчової галузі майбутніми педагогами 

професійного навчання буде репродуктивним та матиме високий кінцевий 

результат, при впровдженні сучасних методів, засобів та також технологій 

навчання.  
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНІХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

Враховуючи особливості системи професійно-педагогічної підготовки і 

специфіку педагогічної діяльності вчителів професійно-художніх дисциплін, 
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вважаємо, що актуальним у підготовці майбутніх вчителів до інноваційної 

педагогічної діяльності є створення інноваційного освітнього середовища 

вищого навчального закладу. 

Внутрішня структура професійної ідентичності сучасного українського 

вчителя не завжди узгоджується з потребами сучасного суспільства, що 

кардинально змінюється, тому успіх діяльності викладача завжди проявляється 

в основних компонентах: конструктивній діяльності (добір художнього, 

дидактичного матеріалу; вибір засобів, методів, прийомів, необхідних для 

реалізації художньо-педагогічного процесу); комунікативній (уміння 

встановлювати контакт, організовувати діяльність в художньо-творчому 

процесі); прогностичній (здатність до накопичення знань про мистецтво, уміння 

працювати з джерелами, ілюстраціями, слайдами); прикладній (спрямованість на 

розвиток художніх здібностей і вмінь). 

Професійна ідентичність є необхідною складовою професійного розвитку 

особистості. Формуючи професійну ідентичність майбутні педагоги створюють 

власний стиль роботи, усвідомлюють свої професійні можливості. Майбутній 

викладач стає суб’єктом індивідуального професійного розвитку, а сама 

підготовка здійснюється з позиції формування його особистісно-професійної «Я 

– концепції» [1, с.17], яка змушує викладача володіти новітніми методиками, що 

стимулюють конструктивно-критичне мислення, розвивають особистий 

пізнавальних потенціал студентів, комунікативні вміння і навички. 

Психологи: Л. Виготський і Т. Рібо, здійснивши аналіз пізнавальних 

психічних процесів прийшли до заключення, що стійкість уваги дорослої 

людини на одному типі діяльності зберігається протягом 15-20 хвилин, потім 

концентрація уваги падає [2, с.170]. Тому досвід показав, що можна бути 

професійно-компетентним викладачем, вільно орієнтуватись у предметній сфері, 

системно сприймати і діяти у педагогічній реальності, уміти узагальнювати і 

передавати свій досвід іншим колегам, бути здатним до рефлексії, володіти 

сучасними новітніми технологіями, але при цьому не досягати вагомого і 

якісного результату в учінні.  
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Процес навчання потребує напруженої розумової роботи студента його 

активної участі в навчальному процесі. Самі по собі, пояснення й демонстрація 

не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою 

активного, інтерактивного навчання, яке сприяє процесу розкриття пізнавальних 

можливостей студентів, створенню умов для розвитку їх системи цінностей. 

Використання інтерактивних технологій на заняттях сприяє активізації: 

уваги; мислення; уяви; сприйняття; пам’яті; творчих здібностей; пізнавальних 

інтересів, що являється пріоритетною метою навчально-виховного процесу і в 

свою чергу забезпечує активний розвиток пізнавального інтересу молоді, 

підвищують успішність навчання, забезпечують повноцінний інтелектуальний і 

фізіологічний розвиток. Таким чином, використання інтерактивних технологій в 

навчальному процесі допомагає сформувати новий стиль між відносинами в 

учбовому колективі, коли процес передачі інформації йде не від однієї особи до 

багатьох, а від всіх до всіх. 

Інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння 

матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість студента, а й на його почуття 

та волю; допомагає розвитку критичного мислення, розвиває дослідницькі та 

творчі здібності, вміння працювати з автентичним матеріалом і робити власні 

висновки, формує навички публічних виступів, підвищує особистісну 

самооцінку, формує навички самонавчання та самоорганізації, підвищує 

мотивацію студентів до навчання та самонавчання, урізноманітнює форми 

роботи з матеріалом. Інтерактивне навчання охоплює всі форми організаційно-

виховної та навчальної діяльності, які базуються на основі дидактичних 

принципів: принцип психологічної комфортності, принцип творчості, принцип 

діяльності, принцип цілісного уявлення про оточуючий світ, принцип 

варіативності, принцип безперервності. 

Аналіз практики інтерактивної педагогічної взаємодії дозволив виділити її 

провідні ознаки й інструменти, серед яких: полілог, діалог, мисленнєва 

діяльність, смислотворчість, міжсуб’єктні відносини, свобода вибору, створення 

ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія тощо. Усі 
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названі ознаки інтерактивної педагогічної взаємодії доповнюють одна одну, 

інтегруються в єдиний комплекс атрибутів, що становлять змістову та 

технологічну основу використання в педагогічному процесі інтерактивних 

методів. Чим більш активною є роль студентів у процесі пізнання, тим більше 

інформації ними засвоюється. 

Удосконалення професійної підготовки майбутніх викладачів професійно-

художніх дисциплін, динамічність навчального процесу, виникнення нових 

концептуальних підходів до організації, змісту та методів навчання, які б 

відображали сучасний рівень знань студентів та правильне їх використання дало 

б змогу сприяти підвищенню ефективності професійної підготовки майбутніх 

викладачів та становленню їх розвитку та професіоналізму.  
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