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АНОТАЦІЯ 

 

Броннікова В. Б. Формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ, 

2018. 

 

У дисертації «Формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів» здійснено цілісний аналіз 

досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та практиці, визначено базові 

поняття дослідження, розроблено та експериментально перевірено модель 

формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

(далі – ЗП(ПТ)О). 

Теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження засвідчив, що 

готовність майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О є складовою загальної готовності майбутнього педагога 

професійної школи до педагогічної діяльності. Визначення змісту основних 

понять дослідження («готовність», «формування готовності», «самостійна 

робота», «організація самостійної роботи учнів») зумовив теоретичне 

обґрунтування сутності поняття формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О як складного 

процесу професійної підготовки, під час якого відбувається оволодіння знаннями, 

навичками і вміннями проектувати, планувати та ефективно організовувати 

самостійну роботу учнів, що характеризується вмотивованим, ціннісним 

ставленням до педагогічної діяльності, а також здатністю до критично-

аналітичної рефлексії. 
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Визначено, що готовність майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О – це структуроване явище, 

компонентами якого є: мотиваційний (усвідомлене ставлення майбутнього 

педагога професійної школи до ролі самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О у 

розв’язанні актуальних проблем педагогічної освіти; сформованість мотивів 

професійного самовдосконалення); когнітивний (сукупність спеціальних знань 

майбутнього педагога професійної школи про суть і специфіку самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О, її види, форми та організацію; стиль мислення педагога); 

праксеологічний (комплекс умінь та навичок, необхідних майбутньому педагогу 

професійної школи для забезпечення найбільш ефективної організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О); рефлексивний (пізнання й аналіз майбутнім педагогом 

професійної школи власної діяльності). 

Забезпечення ефективності формування готовності майбутніх педагогів 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О вимагало 

визначення критеріїв, показників та рівнів, які дозволять перевірити 

сформованість означеної готовності. Відповідно до основних обґрунтованих 

компонентів структури готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О схарактеризовано критерії та 

показники її діагностики: мотиваційно-орієнтаційний (показники: наявність 

інтересу до педагогічної діяльності, потреби в уміннях та навичках організації 

самостійної роботи; характер мотивації до професійного саморозвитку); 

інформаційно-змістовий (показники: загальнотеоретичні знання про сутність і 

специфіку самостійної роботи учнів, її види та ознаки; знання форм, засобів і 

методів організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О); операційно-діяльнісний 

(показники: уміння і навички організації самостійної роботи у структурі власної 

професійної діяльності; сформованість комунікативних та організаторських 

здібностей); оцінно-рефлексивний (показники: здатність до прогнозування й 

адекватної оцінки своєї підготовленості до організації самостійної роботи учнів та 

її результату, сформованість рефлексивної позиції; реалізація потреб майбутнього 

педагога професійної школи у саморозвитку під час організації самостійної 
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роботи учнів ЗП(ПТ)О. На основі визначених критеріїв і показників готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

визначено такі рівні її сформованості: високий, середній, низький. 

Розроблено модель формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О, яка 

складається з трьох взаємопов’язаних блоків: методологічно-цільового, 

процесуально-змістового, результативно-оцінного. Методологічно-цільовий блок 

містить мету, завдання формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів, відображає організацію 

означеного процесу на засадах компетентнісного, діяльнісного, особистісно-

орієнтованого, системного, інтегративного, андрагогічного підходів з 

дотриманням принципів системності, послідовності, спільної діяльності, 

самостійності, професійної спрямованості, актуалізації результатів навчання; 

структуру готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О (мотиваційний, когнітивний, праксеологічний, 

рефлексивний компоненти). Процесуально-змістовий блок моделі візуалізує 

наступність формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О упродовж трьох етапів 

(мотиваційно-цільового, змістово-діяльнісного, результативно-аналітичного); 

включає зміст (дисципліни професійної і практичної підготовки, спецкурс 

«Організація самостійної роботи»; форми (лекційні, практичні заняття, семінари, 

самостійна робота, педагогічна практика, консультації); методи (проблемні лекції, 

дискусії, «мозковий штурм», професійно-орієнтовані ситуації, робота з 

довідковою літературою, робота в Інтернеті); засоби навчання (підручники, 

навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, дидактичні матеріали, 

засоби контролю, електронні підручники та посібники). Результативно-оцінний 

блок моделі забезпечує цілісність педагогічної діагностики готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О відповідно до визначених критеріїв, показників та рівнів. 
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Визначено й обґрунтовано педагогічні умови, урахування яких сприяє 

ефективності формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О: розвиток у майбутніх педагогів 

професійної школи мотивації до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; 

удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів професійної 

школи шляхом наповнення навчальних програм дисциплін темами щодо сутності 

самостійної роботи, її видів, форм та впровадження спецкурсу «Організація 

самостійної роботи»; розроблення і впровадження методичних рекомендацій 

«Організація самостійної роботи учнів професійно-технічних навчальних 

закладів»; актуалізація теоретичних знань та практичних умінь з організації 

самостійної роботи учнів під час педагогічної практики. 

З метою експериментальної перевірки ефективності розробленої моделі та 

визначених педагогічних умов формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О проведено 

дослідно-експериментальну роботу в контрольній (172 особи) та експериментальній 

(166 осіб) групах. За результатами констатувального етапу експерименту, метою 

якого було виявлення стану готовності майбутнього педагога професійної школи 

до організації самостійної роботи учнів, з’ясовано, що жоден із компонентів 

означеної готовності не сформований на високому рівні. Узагальнення 

результатів показало, що 45,6 % студентів ЕГ (45,2 % студентів КГ) мають 

низький рівень сформованості готовності; 43,2 % студентів ЕГ (44,2 % студентів 

КГ) – середній; лише 11,2 % студентів ЕГ (10,6 % студентів КГ) – високий рівень 

сформованості готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів. Це засвідчило необхідність підвищення рівня 

готовності майбутніх педагогів професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О через удосконалення професійної підготовки. 

З урахуванням результатів констатувального експерименту проведено 

формувальний експеримент, мета якого полягала у експериментальній перевірці 

впровадження моделі формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів. Формувальна дослідно-
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експериментальна робота здійснювалася у ході трьох послідовних етапів: 

мотиваційно-цільового, змістово-діяльнісного, результативно-аналітичного. Після 

проведення формувальної дослідно-експериментальної роботи було з’ясовано, що 

у студентів експериментальної групи прослідковується зростання високого 

(з 11,2 % до 42 % (+30,8 %)) і незначне – середнього (з 43,2 % до 49,8 % (+6,6 %)) 

рівнів сформованості означеної готовності та зменшення показників низького 

рівня (з 45,6 % до 8,2 % (–37,4 %)). Водночас у контрольній групі значущих змін 

не відбулося: високий – 19 % (+8,4 %), середній – 45,6 % (+14 %), низький – 

35,4 % (–9,8 %). Результати засвідчили, що у студентів експериментальної групи 

спостерігається позитивна динаміка змін загального рівня готовності до 

організації самостійної роботи учнів, тоді як у студентів контрольної групи, які 

навчались за традиційною методикою, ця динаміка виражена слабо. Для перевірки 

статистичної достовірності результатів експерименту, одержаних в 

експериментальній і контрольній групах, було використано метод статистичного 

2-критерію Пірсона. Порівняльний аналіз отриманих у процесі формувального 

експерименту якісних і кількісних показників готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О в обох 

групах, а також аналіз динаміки зростання цих результатів підтвердили 

доцільність упровадження запропонованої моделі готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О в 

освітній процес закладів вищої педагогічної освіти та ефективність визначених 

педагогічних умов. 

Отже, мета наукового пошуку досягнута, визначені дослідницькі завдання 

виконано. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в тому, що: 

вперше здійснено цілісне дослідження проблеми готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; визначено 

структуру готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О (мотиваційний, когнітивний, праксеологічний, 

рефлексивний компоненти); розроблено та експериментально перевірено модель 
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формування означеної готовності, що охоплює методологічно-цільовий, 

процесуально-змістовий та результативно-оцінний структурні блоки; визначено й 

обґрунтовано педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О (розвиток 

мотивації майбутніх педагогів професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О; удосконалення змісту професійної підготовки; 

розроблення та впровадження методичних рекомендацій «Організація самостійної 

роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів»; актуалізація 

теоретичних знань та практичних умінь під час педагогічної практики); уточнено 

зміст базових понять дослідження: «готовність», «формування готовності», 

«самостійна робота», «організація самостійної роботи», «формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О»; набули подальшого розвитку положення щодо проектування змісту, 

форм і методів формування готовності майбутнього педагога професійної школи 

до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

розробленні та впровадженні в освітній процес закладів вищої педагогічної освіти 

методичних рекомендацій «Організація самостійної роботи учнів професійно-

технічних навчальних закладів» для викладачів професійно-педагогічних 

коледжів та індустріально-педагогічних технікумів України, педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, для студентів, що 

навчаються за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; 

спецкурсу «Організація самостійної роботи» для підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогів професійної школи. Основні положення, теоретичні 

висновки та результати дослідження можуть бути використані керівниками, 

методистами, викладачами інститутів післядипломної освіти, професійно-

педагогічних коледжів та індустріально-педагогічних технікумів України, 

науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти, які займаються 

підготовкою педагогів професійної школи, а також студентами, які навчаються за 

спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 
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01 «Освіта/Педагогіка» за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр», освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

Ключові слова: педагог професійної школи, готовність, самостійна робота, 

формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи, педагогічні умови, модель. 
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ABSTRACT 

 

Bronnikova V. B. Formation of the readiness of the future teacher of professional 

school to the organization of self-educated work of students. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate’s Degree in Pedagogical Sciences in Specialty 13.00.04 – 

Theory and Methodоlogy of Professional Education. – Ivan Ziaziun Institute of 

Pedagogical Education and Adult Education at the NAЕS of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

In the dissertation "Formation of the readiness of the future teacher of a 

vocational school for the organization of self-educated work of students" a holistic 

analysis of the investigated problem in pedagogical theory and practice was carried out, 

the basic concepts of research were defined, the model of formation of readiness of the 

future teacher of a vocational school for the organization of self-educated work of 

students of institutions of professional (vocational) education was developed and 

experimentally tested. 

Theoretical analysis of scientific sources on the issue of research has shown that 

the readiness of the future teacher of a vocational school for organization of the self-

educated work of students of the institutions of professional (vocational) education is an 

integral part of the general readiness of the future teacher of a vocational school for 

pedagogical activity. The analysis of the content of the main concepts of the research 

("readiness", "formation of readiness", "self-educated work", "organization of self-

educated work of students") caused the theoretical substantiation of the essence of the 
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concept of formation the readiness of the future teacher of vocational school for 

organization of the self-educated work of students of institutions of professional 

(vocational) education as the complicate process of professional training, during which 

is the acquisition of knowledge, skills and abilities to design, plan and effectively 

organize self-educated work of students, which is characterized by motivated, valuable  

attitude to pedagogical activity  and ability to critical and analytical reflection. 

It is determined that the readiness of future teachers of the vocational school for 

organization of the self-educated work of students of the institutions of professional 

(vocational) education is a structured phenomenon, the components of which are: 

motivational (conscious attitude of the future teacher of the vocational school to the role 

of self-educated work of students of the institutions of professional (vocational) 

education in solving actual problems of pedagogical education, the formation of 

motives for professional self-improvement); cognitive (a set of special knowledge of the 

future teacher of a vocational school about the essence and specificity of self-educated 

work of students of the institutions of professional (vocational) education, its types, 

forms and organization; the style of thinking of the teacher); praxeological (a complex 

of skills and abilities necessary for the future of vocational school teacher to ensure the 

most effective organization of self-educated work of students of the institutions of 

professional (vocational) education; reflexive (cognition and analysis by the future 

teacher of a vocational school of their own activities). 

Ensuring the efficiency of formation the readiness of future teachers of the 

vocational school for the organization of self-educated work of students of the 

institutions of professional (vocational) education required the definition of criteria, 

indicators and levels that will allow to check the formation of the specified readiness. 

According to the main grounded components of the readiness structure of future 

teachers of vocational schools for organization of self-educated work of students of the 

institutions of professional (vocational) education is characterized criteria and indicators 

of its diagnostics: motivational and orientated (indicators: availability of interest in 

pedagogical activities, needs in skills and abilities of organization of self-educated 

work; character of motivation to professional self-development); informational content 
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(indicators: general theoretical knowledge about the essence and specificity of self-

educational work of students, its types and characteristics, knowledge of forms, means 

and methods of self-educated work of students of the institutions of professional 

(vocational) education; operational-activity (indicators: skills and abilities of 

organization of self-educated work in the structure of their own professional activities, 

the formation of communicative and organizational skills); evaluative-reflective 

(indicators: the ability to predict and adequately assess readiness for organization of 

self-educated work of students and its result, the formation of reflexive position, 

realization of needs of future teacher of vocational school in the self-development 

during organization of self-educated work of students of the institutions of professional 

(vocational) education. On the basis of certain criteria and indicators of readiness of the 

future teacher of a vocational school for the organization of self-educated work of 

students, the following levels of its formation are determined: high, medium, low. 

It is developed the model of the formation of the readiness of the future teacher of 

a vocational school for the organization of self-educated work of students of institutions 

of professional (vocational) education, which consists of three interconnected blocks: 

methodological-purposeful, procedural-content and productive-evaluative. The 

methodological-purposeful block contains the goal, the task of formation of the 

readiness of the future teacher of a vocational school for the organization of self-

educated work of students, reflects the organization of the identified process on the 

basis of competent, active, person-oriented, systemic, integrative, andragogical 

approaches to compliance with the principles of systematic, sequence, common activity, 

independence, professional orientation, actualization of educational outcomes; structure 

of readiness of the future teacher of a vocational school for the organization of self-

educated work of students of the institutions of professional (vocational) education 

(motivational, cognitive, praxeological, reflexive components). The procedural-content 

block of the model visualizes the continuity of formation of the readiness of the future 

teacher of a vocational school for the organization of the self-educational work of 

students of the institutions of professional (vocational) education during three stages 

(motivational-purposeful, content and activity-oriented, efficient and analytical); 
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includes content (discipline of professional and practical training, special course 

"Organization of self-educated work"; forms (lectures, practical lessons, seminars, self-

educated work, pedagogical practice, consultations); methods (problem lectures, 

discussions, "brainstorming", professional-oriented situations, work with reference 

literature, work on the Internet); means of education (textbooks, teaching aids, 

methodical recommendations, didactic materials, means of control, electronic textbooks 

and manuals). The productive-evaluative block of the model provides the integrity of 

the pedagogical diagnostics of the readiness of the future teacher of the vocational 

school for the organization of self-educated work of students of the institutions of 

professional (vocational) education according to certain criteria, indicators and levels. 

The pedagogical conditions, taking into account which contributes to the 

effectiveness of the formation of the readiness of the future teacher of the vocational 

school for the organization of self-educated work of the students, are determined and 

substantiated: development of the future teachers of the vocational school of motivation 

for organization the self-educated work of students of institutions of professional 

(vocational) education; improvement of the content of vocational training of future 

teachers of the vocational school by filling educational programs of disciplines with 

themes about the essence of self-educated work, its types, forms and implementation of 

the special course "Organization of self-educated work"; development and 

implementation of methodical recommendations "Organization of self-educated work of 

students of vocational schools"; actualization of theoretical knowledge and practical 

skills for organization of self-educated work of students during pedagogical practice.  

For the purpose of experimental verification of the effectiveness of the developed 

model and the determined pedagogical conditions for the formation of the readiness of 

the future teacher of the vocational school for the organization of self-educated work of 

students of the institutions of professional (vocational) education, research and 

experimental work was carried out in the control group (172 persons) and the 

experimental group (166 people). According to the results of the constatal stage of the 

experiment, the purpose of which was to identify the state of readiness of the future 

teacher of a vocational school for the organization of self-educated work of students, it 
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was found out that none of the components of the specified readiness is formed at a high 

level. The generalization of results showed that 45,6 % of students of EG (experimental 

group) (45,2 % of students of CG (control group)) have a low level of the formation of 

readiness; 43,2 % of students of EG (44,2 % of students of CG) – average; 11,2 % of 

students of EG (10,6 % of students CG) – a high level of the formation of readiness of 

the future teacher of vocational school for organization of the self-educated work of 

students. This has shown the necessity to increase the level of the readiness of future 

teachers of the vocational school for organization the self-educated work of students of 

the institutions of professional (vocational) education through the improvement of 

vocational training. 

Taking into account the results of the constatal experiment, a forming experiment 

was conducted, the purpose of which was to experimentally test the model of formation 

of the readiness of the future teacher of a vocational school for the organization of self-

educated work of students. Forming research and experimental work was carried out 

during three consecutive stages: motivational purposeful, content and activity-oriented, 

efficient and analytical. After conducting the forming research experimental work it was 

found out that in the students of the experimental group it is observed a growth of high 

(from 11,2 % to 42 % (+30,8 %)) and insignificant – the average (from 43,2 % to 

49,8 % (+6,6 %)) of the levels of formation of the specified readiness and decrease of 

indicators of low level (from 45,6 % to 8,2 % (-37,4 %)). At the same time, there was 

no significant change in the control group: high – 19 % (+8,4 %), average – 45,6 % 

(+14 %), low – 35,4 % (-9,8 %). The results showed that the students of the 

experimental group have a positive dynamics of changes in the overall level of 

readiness for the organization of self-educated work of students, whereas in the control 

group students who studied under the traditional method, this dynamics is poorly 

expressed. To verify the statistical certainty of the results of the experiment obtained in 

the experimental and control groups, the Pearson statistical 2-criterion method was 

used. The comparative analysis of the obtained during the forming experiment 

qualitative and quantitative indicators of the readiness of the future teacher of a 

vocational school for organization of the self-educated work of students of the 
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institutions of professional (vocational) education in both groups as well as analysis of 

the dynamics of growth of these results confirmed the expediency of introducing the 

proposed model of the readiness of the future teacher of a vocational school for the 

organization of the self-educated work of students of the institutions of professional 

(vocational) education in the educational process of institutions of higher pedagogical 

education and the effectiveness of certain pedagogical conditions. 

Consequently, the purpose of scientific research has been achieved; certain 

research tasks have been completed. 

The scientific novelty and the theoretical significance of the research is that: for 

the first time, it was carried out a holistic research of the problem of the readiness of the 

future teacher of a vocational school for organization of the self-educated work of 

students of the institutions of professional (vocational) education; the structure of the 

readiness of the future teacher of the vocational school for the organization of the self-

educated work of students of the institutions of professional (vocational) education 

(motivational, cognitive, praxeological, reflexive components) is determined; the model 

of the formation of the specified readiness, which includes methodological-purposeful, 

procedural-content and productive-evaluative structural blocks, is developed and 

experimentally tested; it is defined and substantiated pedagogical conditions of the 

formation of the readiness of the future teacher of a vocational school for the 

organization of self-educated work of students of the institutions of professional 

(vocational) education (development of motivation of future teachers of vocational 

school for organization of self-educated work of students of the institutions of 

professional ( vocational) education; improvement of the content of vocational training; 

development and implementation of methodical recommendations "Organization of 

self-educated work of students of vocational schools"; actualization of theoretical 

knowledge and practical skills during pedagogical practice); the content of the basic 

concepts of the research is specified: «readiness», «formation of readiness», «self-

educated work», «the organization of self-educated work», «formation of readiness of 

the future teacher of a vocational school for the organization of self-educated work of 

students of institutions of professional (vocational) education»; have gained further 
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development the principles for the design of the content, forms and methods of 

formation of the readiness of the future teacher of a vocational school for the 

organization of self-educated work of students of the institutions of professional 

(vocational) education. 

The practical significance of the obtained results of the research consists in the 

development and implementation of methodical recommendations "Organization of 

self-educated work of students of vocational education institutions" in the educational 

process of institutions of higher pedagogical education for teachers of professional-

pedagogical colleges and industrial-pedagogical technical colleges of Ukraine, 

pedagogical workers of institutions of professional (vocational) education, for students 

studying in the specialty 015 "Professional education (in specialization)"; special course 

"Organization of self-educated work" for the preparation and improvement of 

professional qualifications of teachers of vocational school. The main principles, 

theoretical conclusions and results of the research can be used by managers, 

methodologists, teachers of institutes of post-graduate education, professional-

pedagogical colleges and industrial-pedagogical technical colleges of Ukraine, scientific 

and pedagogical workers of institutions of higher education engaged in the training of 

teachers of vocational schools, as well as students,  studying in the specialty 

015 "Professional education (in specialization)" of the department of knowledge 

01 "Education / Pedagogy" according to the educational degree "bachelor", "master", 

educational qualification level "junior specialist". 

Keywords: teacher of professional school, readiness, self-educated work, 

formation of the readiness of the future teacher of professional school to organization of 

self-educated work, pedagogical conditions, model. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. В умовах інноваційних змін економічної та 

соціальної сфер України актуалізується проблема трансформаційних зрушень 

освітньої парадигми, що має ґрунтуватися на засадах поваги до людини, розвитку 

її індивідуальних здібностей, збагачення особистісного і професійного 

потенціалу. Особистість, яка саморозвивається з урахуванням власної освітньої 

траєкторії та становить цінність людського потенціалу держави, має стати 

суб’єктом сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. Її пріоритетом є 

підготовка ініціативних, конкурентоспроможних та соціально адаптованих 

майбутніх кваліфікованих робітників, здатних до професійного саморозвитку, 

спроможних удосконалювати власну діяльність відповідно до потреб держави і 

громади, опановувати інновації, самостійно здобувати знання і використовувати 

їх у професійній діяльності. Ця проблема зумовлює необхідність раціональної 

організації самостійної роботи в освітньому процесі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) на основі використання спектру 

методів, технологій, навчально-методичних ресурсів. 

Зрослі вимоги до якісної підготовки кваліфікованих робітників відповідно 

до потреб ринку праці з урахуванням особистісних і професійних якостей 

майбутнього фахівця визначають пріоритети діяльності педагога професійної 

школи в умовах трансформаційних зрушень у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти. Відповідно постає необхідність у підготовці педагогів 

професійної школи, які спрямовані на створення сучасного освітнього 

середовища, розвиток потенційних можливостей кожного учня ЗП(ПТ)О шляхом 

активізації самостійної пізнавальної, дослідницької, практичної діяльності. 

Положення щодо підготовки майбутніх педагогів професійної школи 

знайшли відображення у законодавчих та нормативно-правових документах 

України, зокрема: законах України «Про професійно-технічну освіту» (1998 р.), 

«Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту» (2017 р.), Національній доктрині 

розвитку освіти (2002 р.), Державному стандарті професійно-технічної освіти 

(2002 р.), Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її 
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інтеграції в Європейський освітній простір (2004 р.), Концепції розвитку 

професійно-технічної (професійної) освіти в Україні (2004 р.), Концепції 

Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 –

 2015 роки (2010 р.), галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної 

освіти (2013 р.). 

Питанням підготовки педагога професійної школи присвячені праці 

О. Абдуліної, С. Артюха, С. Батишева, І. Васильєва, Р. Гуревича, Ю. Жидецького, 

З. Каргіної, О. Коваленко, О. Кривошеєвої, Н. Кузьміної, С. Максименка, 

В. Манька, Н. Ничкало, В. Олійника, О. Отич, М. Прохорової, В. Радкевич, 

Н. Самойленко, О. Шагаєвої, Л. Шевчук, О. Щербак та ін. 

Проблему формування готовності до педагогічної діяльності розглядали 

Б. Ананьєв, Г. Балл, О. Волошенко, П. Горностай, А. Деркач, К. Дурай-Новакова, 

М. Дьяченко, В. Жернов, І. Зязюн, Л. Кандибович, О. Карабін, Л. Кондрашова, 

А. Ліненко, В. Масленнікова, О. Пєхота, В. Свистун, В. Сластьонін, 

Л. Сушенцева, Б. Теплов, Д. Узнадзе, О. Хрущ, В. Ягупов та ін. 

Сутність поняття самостійної роботи, різні види та класифікації, принципи, 

методи, форми, засоби її організації і контролю у своїх працях висвітлювали 

А. Алексюк, Є. Белкін, В. Буряк, Л. Вяткін, М. Гарунов, Г. Гнітецька, Я. Гулецька, 

В. Євдокимов, Б. Єсипов, Л. Жарова, Л. Журавська, Є. Заїка, С. Заскалєта, 

Т. Картель, В. Козаков, З. Кучер, В. Луценко, Л. Марчук, П. Підкасистий, 

М. Солдатенко, Г. Стадник, С. Трубачова, І. Унт, І. Шайдур, Н. Шишкіна та ін. 

Теоретичний аналіз наукових праць, вивчення практичного досвіду 

професійної підготовки майбутніх педагогів професійної школи дали змогу 

виявити низку суперечностей між: 

– потребами українського суспільства у кваліфікованих педагогах 

професійної школи з високим рівнем готовності до організації самостійної роботи 

учнів ЗП(ПТ)О і недостатнім вивченням цього питання в теорії і практиці; 

– зрослими вимогами до рівня самостійності учнів ЗП(ПТ)О у навчанні і 

реальним станом його сформованості; 
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– сучасними вимогами до навчально-методичного забезпечення процесу 

формування майбутніх педагогів професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О і недостатньо якісним рівнем його розроблення у закладах 

вищої педагогічної освіти. 

Актуальність дослідженої проблеми та необхідність розв’язання виявлених 

суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – «Формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів». 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану науково-

дослідної роботи відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (до жовтня 2018 року – Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) за темою: «Теорія і 

практика особистісного і професійного розвитку дорослого населення» 

(РК № 0114U003163). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол № 2 від 27 лютого 

2014 року) та узгоджено рішенням Бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол 

№ 4 від 29 квітня 2014 року). 

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх педагогів 

професійної школи. 

Предмет дослідження: зміст, форми і методи формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О. 

Мета дослідження полягає у розробленні та експериментальній перевірці 

моделі формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено основні завдання 

дослідження: 
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1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О. 

2. Обґрунтувати структуру готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

3. Розробити та експериментально перевірити модель формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

4. Визначити й обґрунтувати педагогічні умови формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 
ЗП(ПТ)О. 

5. Розробити методичні рекомендації «Організація самостійної роботи учнів 

професійно-технічних навчальних закладів» для забезпечення формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні про те, що 

перебудова системи освіти в Україні на принципово нових соціально-економічних 

засадах зумовлює посилення уваги до професійної підготовки майбутніх 

педагогів професійної школи, забезпечення їхньої конкурентоспроможності. 

Розвиток самостійності, уміння приймати рішення формується в учнів ЗП(ПТ)О у 

процесі правильно організованої протягом навчання самостійної роботи. Саме 

тому професійна підготовка майбутніх педагогів професійної школи повинна 

забезпечити формування готовності до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О, що вимагає пошуку шляхів удосконалення освітнього процесу, 

впровадження нових методів та організаційних форм для формування означеної 

готовності та зумовлює необхідність розроблення та експериментальної перевірки 

моделі, визначення та теоретичного обґрунтування педагогічних умов 

формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 
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Методологічною основою дослідження є провідні положення теорії 

наукового пізнання, фундаментальні концепції в галузі методології і теорії 

професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О); принципи системності, 

послідовності, спільної діяльності, самостійності, професійної спрямованості, 

актуалізації результатів навчання; провідні положення компетентнісного, 

діяльнісного, особистісно-орієнтованого, системного, інтегративного та 

андрагогічного підходів. 

Теоретичну основу дослідження становлять положення філософії освіти 

(В. Андрущенко, О. Базалук, І. Зязюн, В. Кремень); теоретичні основи 

професійної освіти (С. Гончаренко, О. Дубасенюк, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, 

В. Радкевич, В. Рибалка, С. Сисоєва, Л. Сушенцева, О. Щербак, В. Ягупов та ін.); 

концептуальні засади професійної підготовки педагогів професійної школи 

(С. Артюх, С. Батишев, І. Васильєв, Р. Гуревич, О. Коваленко, Н. Кузьміна, 

М. Лещенко, В. Олійник, О. Отич, М. Прохорова, Н. Самойленко, О. Шагаєва та 

ін.); теоретичні і методичні аспекти формування готовності майбутнього педагога 

до педагогічної діяльності (О. Абдулліна, Б. Ананьєв, Г. Балл, О. Волошенко, 

П. Горностай, К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, Л. Кандибович, О. Карабін, 

Л. Кондрашова, А. Ліненко, В. Масленнікова, В. Свистун, В. Сластьонін, О. Хрущ 

та ін.). 

Для вирішення поставлених завдань і досягнення мети використано 

комплекс взаємопов’язаних методів дослідження: теоретичні: аналіз 

філософської, психолого-педагогічної, навчально-методичної й довідкової 

літератури, законодавчих і нормативно-правових документів, їх систематизація – 

для зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему та обґрунтування 

понятійно-категоріального апарату наукового пошуку; педагогічне 

моделювання – для розроблення моделі формування готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О); 

емпіричні: спостереження, анкетування, бесіди, опитування, тестування, метод 

індивідуальних завдань – з метою вивчення стану сформованості готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 
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ЗП(ПТ)О; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) – для 

експериментальної перевірки ефективності моделі формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О); математичної статистики (з використанням χ2 критерію Пірсона) – 

для здійснення кількісного та якісного аналізу одержаних даних з метою 

статистичної обробки та перевірки достовірності результатів експерименту. 

Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався впродовж 2013 – 

2018 рр. і охоплював три етапи.  

На першому етапі (2013 – 2014 рр.) здійснено теоретичний аналіз проблеми 

формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП)ПТ)О; визначено об’єкт, предмет, мету і завдання 

дослідження; вивчено джерельну базу; проаналізовано сутність і зміст базових 

понять дослідження; розроблено програму дослідно-експериментальної роботи. 

На другому етапі (2014 – 2015 рр.) визначено й обґрунтовано критерії, 

показники та рівні готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; розроблено модель, обґрунтовано 

педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; проведено 

констатувальний експеримент для виявлення стану сформованості означеної 

готовності. 

На третьому етапі (2015 – 2018 рр.) проведено формувальний експеримент, 

мета якого полягала у перевірці ефективності моделі формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О; узагальнено й оформлено результати наукового пошуку; 

сформульовано висновки; впроваджено результати дослідження у практику 

закладів вищої педагогічної освіти; підготовлено рукопис дисертації. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

проводилась на базі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка, Дніпропетровського індустріально-педагогічного технікуму, 

Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, Харківського 
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індустріально-педагогічного технікуму, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. До участі в експерименті було залучено 338 

студентів та 35 молодих майстрів виробничого навчання. Загальна кількість 

учасників дослідно-експериментальної роботи склала 373 особи. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в тому, що: 

вперше здійснено цілісне дослідження проблеми готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; визначено 

структуру готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О (мотиваційний, когнітивний, праксеологічний, 

рефлексивний компоненти); розроблено та експериментально перевірено модель 

формування означеної готовності, що охоплює методологічно-цільовий, 

процесуально-змістовий та результативно-оцінний структурні блоки; визначено й 

обґрунтовано педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О (розвиток 

мотивації майбутніх педагогів професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О; удосконалення змісту професійної підготовки; 

розроблення та впровадження методичних рекомендацій «Організація самостійної 

роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів»; актуалізація 

теоретичних знань та практичних умінь під час педагогічної практики); уточнено 

зміст базових понять дослідження: «готовність», «формування готовності», 

«самостійна робота», «організація самостійної роботи», «формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О»; набули подальшого розвитку положення щодо проектування змісту, 

форм і методів формування готовності майбутнього педагога професійної школи 

до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

розробленні та впровадженні в освітній процес закладів вищої педагогічної освіти 

методичних рекомендацій «Організація самостійної роботи учнів професійно-

технічних навчальних закладів» для викладачів професійно-педагогічних 

коледжів та індустріально-педагогічних технікумів України, педагогічних 
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працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, для студентів, що 

навчаються за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; 

спецкурсу «Організація самостійної роботи» для підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогів професійної школи. 

Основні положення, теоретичні висновки та результати дослідження 

можуть бути використані керівниками, методистами, викладачами інститутів 

післядипломної освіти, професійно-педагогічних коледжів та індустріально-

педагогічних технікумів України, науково-педагогічними працівниками закладів 

вищої освіти, які займаються підготовкою педагогів професійної школи, а також 

студентами, які навчаються за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітнім ступенем 

«бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка (довідка № 01/145 від 

16.06.2017 р.), Дніпропетровського індустріально-педагогічного технікуму 

(довідка № 861/1/01-05 від 30.08.2017 р.), Ржищівського індустріально-

педагогічного технікуму (довідка № 1 від 31.08.2017 р.), Харківського 

індустріально-педагогічного технікуму (довідка № 516 від 21.11.2017 р.), 

Національного університету біоресурсів і природокористування України (акт від 

30.11.2017 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

оприлюднено на науково-практичних масових заходах різного рівня, зокрема 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Освіта дорослих у контексті 

сталого розвитку» (Київ, 2014), «Професійне становлення особистості: проблеми і 

перспективи» (Хмельницький, 2015), «Сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми» (Вінниця, 2016), «Освіта дорослих у контексті цивілізаційних змін: 

досвід, проблеми, перспективи» (Мелітополь, 2016), «Розвиток сучасної освіти: 

теорія, практика, інновації» (Київ, 2017), «Наукова спадщина академіка Івана 

Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього» (Київ, 2017), «Інновації та сучасні 
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технології в системі освіти: внесок Польщі та України» (Сандомир, Польща, 

2017); всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Інноваційні підходи до 

професійної підготовки майбутніх учителів» (Київ, 2014), «Професійний розвиток 

та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти 

в контексті трансформації освіти України» (Київ, 2016), «Теоретико-методичні 

основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку 

праці» (Кривий Ріг, 2017); педагогічних та психолого-педагогічних читаннях: 

Педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка Семена Устимовича 

Гончаренка «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і 

перспективи» (Київ, 2014; 2017), Психолого-педагогічні читання, присвячені 

пам’яті академіка Івана Андрійовича Зязюна (Київ, 2014), Педагогічно-мистецькі 

читання пам’яті професора О. П. Рудницької (Київ, 2015; 2016; 2017); круглих 

столах: «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх вчителів» 

(Суми, 2014, 2015), «Педагогіка – це моє життя…» (до 80-річчя від Дня 

народження академіка Івана Андрійовича Зязюна) (Київ, 2018); методологічних 

семінарах: «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті 

глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Київ-Хмельницький, 2016); звітних 

науково-практичних конференціях Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, 2015, 2017, 2018). Результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях відділу андрагогіки Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (2013 –

 2017 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 14 публікаціях, з 

них: 5 статей у наукових фахових виданнях України; 1 стаття у виданні України, 

яке включено до міжнародних наукометричних баз; 1 методичні рекомендації; 1 

програма спецкурсу; 6 публікацій у збірниках наукових праць та матеріалів 

науково-практичних конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотацій українською 

та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, 

загальних висновків, списку використаних джерел (усього 342 найменування, з 
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них 13 – іноземною мовою), 18 додатків на 93 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації складає 313 сторінок, основний зміст викладено на 173 сторінках. 

Робота містить 14 таблиць, 7 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ УЧНІВ 

 

У розділі проаналізовано стан дослідженості проблеми у психологічній і 

педагогічній теорії та практиці, науково-методичній, довідковій літературі. На 

основі теоретичного аналізу наукових джерел з’ясовано сутність понять 

«готовність», «формування готовності», «самостійна робота», «організація 

самостійної роботи учнів». Узагальнено теоретичні положення щодо проблеми 

самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О; сформульовано дефініцію готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Схарактеризовано структуру готовності майбутнього педагога професійної школи 

до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

 

 

1.1. Формування готовності майбутнього педагога професійної школи 

до педагогічної діяльності як педагогічна проблема 

 

На сучасному етапі, коли в Україні відбуваються складні суспільно-

політичні та економічні зміни, у контексті модернізації освітньої системи 

висуваються високі вимоги до підготовки педагогічних кадрів, підвищення 

їхнього професійного та загальнокультурного рівня. 

Професія педагога належить до найбільш відповідальних та значущих, адже 

педагогічна діяльність – вид діяльності, змістом якої є навчання, виховання, 

освіта і розвиток підростаючого покоління; це цілеспрямований виховний та 

розвиваючий вплив педагога на вихованця з метою його особистісного, 

інтелектуального та діяльнісного розвитку, а також основа його саморозвитку та 
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самовдосконалення. Відповідно до Закону України «Про освіту» (2017 р.) 

педагогічна діяльність – це інтелектуальна, творча діяльність педагогічного 

(науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та / або 

неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, 

її загальнокультурних, громадянських та / або професійних компетентностей. 

У процесі взаємодії педагога і вихованця продукуються нові ідеї, 

формуються духовні і матеріальні цінності, розвивається творчий потенціал 

особистості, виховується нове покоління кваліфікованих фахівців. Саме від умінь, 

зусиль, здібностей, професіоналізму педагога залежить розвиток суспільства, що 

бере свій початок від освіти і виховання. 

Проблемам підготовки майбутнього педагога до професійної діяльності 

присвячені дослідження О. Абдуліної (1990), В. Бездухова (2001), В. Гриньової 

(2001), І. Зязюна (2011), Ю. Карпова (1989), Н. Кузьміної (1990), Г. Нагорної 

(1995), О. Пєхоти (2009), С. Сисоєвої (1997), Н. Тализіної (1984) та ін. 

Згідно з Законом України «Про професійно-технічну освіту» (1998) 

професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України; «комплексом 

педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на 

забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній 

ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, 

виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта 

здобувається у професійно-технічних навчальних закладах». 

Освітній процес у ЗП(ПТ)О має спрямовуватися на підготовку майбутнього 

фахівця до того, щоб він постійно вдосконалював професійну майстерність, 

прагнув самостійно здобувати знання, приймати потрібні рішення, умів критично 

оцінювати результати власної діяльності, вносити корективи, розвиватися та 

самовдосконалюватися. 

Після внесених у 2003 р. змін до ст. 45 Закону України «Про професійно-

технічну освіту», частину першу викладено у наступній редакції: «До 

педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ 

професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги професійного 
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навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші 

майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, 

практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, 

керівники професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних та 

навчально-методичних установ, їх заступники та інші працівники, діяльність яких 

пов'язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу» (Закон 

України «Про професійно-технічну освіту», 1998). Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1567 професію «Педагог 

професійного навчання» віднесено до педагогічних працівників. (Постанова 

Кабінету міністрів, 2004). 

За визначенням О. Щербак (2008) педагог професійного навчання – це 

педагогічний працівник професійно-технічного навчального закладу або вищого 

навчального закладу, який поєднує функції майстра виробничого навчання і 

викладача спеціальних і профільно-орієнтованих дисциплін. Започаткування 

підготовки педагога професійного навчання зумовлювалося необхідністю 

формування якісно нового педагогічного персоналу професійної школи, 

підготовленого до роботи в сучасних умовах, здатного адаптуватися до 

педагогічних інновацій і швидко реагувати на сучасні й перспективні процеси 

соціально-економічного розвитку (с. 635). 

Варто наголосити, що актуальність професій педагога професійного 

навчання, майстра виробничого навчання, викладача профільно-орієнтованих 

дисциплін стала очевидною в умовах трансформації професійно-технічної освіти, 

зростання вимог до якісної підготовки кваліфікованих робітників відповідно до 

потреб ринку праці (Щербак, 2012b, с. 5). 

Діяльність педагога професійної школи передбачає уміння передавати 

знання, досвід, навички майбутнім фахівцям з метою навчити та розвинути творчі 

здібності учнів, їх уміння самостійно працювати та вдосконалюватись. Сьогодні 

саме на педагогів професійної школи покладається важлива місія підготовки 

висококваліфікованих фахівців, які будуть конкурентоспроможними на ринку 

праці в часи стрімкого розвитку галузей економіки та інформаційних технологій. 
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Завдання педагога професійної школи – підготувати фахівця, здатного виконувати 

соціально-виробничі завдання, який уміє самостійно працювати і 

вдосконалюватись, та забезпечити його особистісний і професійний розвиток. 

Щоб сформувати такого фахівця, сам педагог професійної школи повинен мати 

високий рівень професіоналізму та компетентності. 

Вирішення проблем професійної підготовки будь-якого майбутнього 

фахівця переважно залежить від адекватності та ефективності обраних засад 

організації навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти (Elliot. J.,1993, 

Moon. J. (1999)). На думку Н. Мукан (2005), система професійної підготовки є 

багатогранним феноменом, що передбачає розвиток професійних знань, 

встановлення мінімальних меж компетентності на етапі завершення педагогічної 

підготовки, а також реалізацію відповідної системи оволодіння компетентністю. 

Питанням підготовки педагога професійної школи присвячені праці 

українських педагогів: С. Артюха (1999), С. Батишева (1984), І. Васильєва (2016), 

Р. Гуревича (1999), Ю. Жидецького (2003), З. Каргіної (2012), О. Коваленко 

(2002), О. Кривошеєвої (2006), В. Манька (2002), Н. Ничкало (1999), В. Олійника 

(2003), О. Отич (2014), М. Прохорової (2008), В. Радкевич (2000), Н. Самойленко 

(2012), О. Шагаєвої (2006), Л. Шевчук (2001), О. Щербак (2002; 2010) та ін. У 

роботах науковців означено проблеми якісної підготовки педагогічних 

працівників з урахуванням інноваційних тенденцій. 

На сучасному ринку праці висуваються певні вимоги до потенційних 

працівників: висока теоретична та якісна професійна підготовка, 

комунікабельність, здатність мислити на перспективу, організованість, трудова 

дисциплінованість, мобільність, уміння та бажання самовдосконалюватись. 

Основними показниками кваліфікації сучасного робітника є професійна 

компетентність, здатність самостійно визначати шляхи практичного вирішення 

професійних проблем. Для того, щоб ці завдання були вирішені, педагог 

професійної школи повинен уміти донести свої знання до всіх вихованців, 

допомогти розкрити потенціал кожного, впроваджувати новітні технології, 
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активні методи навчання; розробляти навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу. 

На переконання М. Прохорової (2008), підвищення якості професійної 

освіти, розвиток системи професійно-педагогічної освіти, розвиток науки, 

виробництва, соціуму, економіки, культури – це мета, яку має діяльність педагога 

професійної школи, що виступає основною умовою випереджаючої підготовки 

фахівців початкової та середньої професійної освіти, здатних ефективно 

працювати, особистісно та професійно розвиватися в умовах сучасного 

високотехнологічного інформаційного суспільства (с. 75). 

Вважаємо, що в роботі педагога професійної школи ключовим завданням є 

формування спектру особистісних та професійних якостей у вихованців: 

відповідальності, принциповості, працьовитості, допитливості, кмітливості, 

логічності мислення, уміння володіти собою, рішучості, справедливості, 

організаторських умінь, самокритичності, самостійності, впевненості у собі. 

О. Макаренко (2006) зазначає, що, «виконуючи своє головне завдання – 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для різних галузей промисловості, 

сільського господарства, сфери обслуговування, – навчальні заклади системи 

професійно-технічної освіти мають водночас здійснювати їх професійне 

виховання» (с. 3). 

Провідними компонентами професійної компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників є знання, уміння та навички. Для формування 

зазначених професійних якостей, професійної компетентності загалом в учнів 

ЗП(ПТ)О майбутньому педагогу професійної школи не достатньо професійних 

знань, умінь та навичок, набутих у закладі вищої освіти (далі – ЗВО). Важливим є 

й рівень готовності до педагогічної діяльності, від чого залежить ефективність 

майбутньої професійної діяльності педагога професійної школи, який буде 

створювати оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей кожного 

учня. Н. Тализіна (1986) зазначає, що наявність професійних знань у особистості 

свідчить не про можливість їх репродукувати, а про вміння застосовувати 

отримані знання на практиці. 
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Як бачимо, застаріла, орієнтована на ретрансляцію готового обсягу знань, 

репродуктивна система навчання не здатна сформувати творчих, ерудованих, 

висококваліфікованих фахівців, тому що традиційний процес професійної 

підготовки не в змозі охопити ту велику кількість завдань, що стоять перед 

випускниками ЗВО на сучасному етапі. 

Відповідно професійно-педагогічна освіта покликана забезпечувати 

підготовку педагога професійної школи, який здатний розвивати особистість 

учня, виховувати у нього відповідальність за своє професійне майбутнє і 

безперервний професійний розвиток; педагога, який зорієнтований на 

особистісний і професійний саморозвиток і готовий працювати творчо у 

професійних навчальних закладах різного типу (Щербак, 2001, с. 31-39). 

Як свідчить практика, сьогодні випускники ЗВО, які починають педагогічну 

діяльність, не зовсім готові до організації власної професійної діяльності. Тому 

дуже важливо, щоб під час навчання майбутні педагоги професійної школи 

змогли сформувати вміння і навички побудови професійної діяльності із 

застосуванням прогресивних педагогічних технологій, інноваційних методів та 

форм навчання, сформували готовність до педагогічної роботи. 

О. Щербак (2012a) зауважує, що процес проектування змісту підготовки 

педагога професійної школи має передбачати можливості формування якостей 

особистості, які мають соціальне і професійне значення, передусім це моральна, 

етична, естетична, інформаційна, екологічна культура особистості. Названі якості 

сприятимуть формуванню ставлення педагога до себе, інших членів суспільства, 

держави, навколишнього природного середовища тощо (с. 225-228). 

Практична підготовленість педагога професійної школи означає 

сформованість у нього готовності діяти в конкретній педагогічній ситуації, 

застосовуючи відповідні до обставин засоби, методи, прийоми освітньої та 

виховної діяльності у ЗП(ПТ)О. Вважаємо, що формування готовності до 

педагогічної діяльності є одним із найважливіших чинників успішності подальшої 

професійної діяльності сучасних студентів, що повинен тривати цілеспрямовано, 

цілісно, від початку навчання у закладі освіти. 
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Підготовка педагога професійної школи, здатного забезпечити ефективне 

навчання та виховання учнів, передбачає формування відповідного рівня 

готовності студента до здійснення теоретичного і практичного навчання учнів 

ЗП(ПТ)О, адже професійно-педагогічна діяльність педагога професійної школи 

поєднує педагогічну та інженерну складові. Педагог професійної школи повинен 

володіти комплексом психолого-педагогічних та професійних знань, умінь, 

здатностей, мати високу професійну і загальну культуру, розвинені особистісні і 

професійно значущі якості. 

У контексті нашого дослідження ключовим завданням є узагальнення 

сутності поняття «готовність» та розкриття проблеми формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

у дискурсі педагогічної теорії. 

Відповідно до довідкових та енциклопедичних видань поняття «готовність» 

розглядається як: 

 стан індивіда, який зробив необхідне приготування, підготувався до чого-

небудь; бажання зробити що-небудь (Білоштан, Білодід, 1971); 

 стан мобілізації психологічної і психофізіологічної систем людини, які 

забезпечують виконання певної діяльності (Кремень, 2008);  

 активно дієвий стан особистості, установка на певну поведінку, 

мобілізованість сил для виконання завдання (Копоруліна, 2006); 

 стан особистості, який дозволяє їй успішно увійти у професійне 

середовище, швидко розвиватися в професійному відношенні (Словник психолого-

педагогічних понять і термінів, 2005). 

 приведення в активний стан усіх психофізіологічних систем людського 

організму, необхідних для ефективного виконання певних дій (Степанов, 2006); 

 вміння виконувати певні операції й творчо підходити до їх виконання; 

знання й володіння навичками (Гончаренко, Ничкало, 2000); 

 форма установки, що характеризується спрямованістю на виконання тієї 

або іншої дії і передбачає наявність певних знань, умінь, навичок (Кондаков, 1975); 
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 складна динамічна система, що включає інтелектуальні, емоційні, 

мотиваційні та вольові сторони психіки, усвідомлені та неусвідомлені установки, 

моделі ймовірної поведінки, визначення оптимальних способів діяльності, 

оцінювання своїх можливостей щодо їхньої відповідності складним ситуаціям, що 

виникнуть попереду, та необхідності досягнення певного результату (Коджаспирова, 

2005); 

 високий рівень розвитку мотиваційних, пізнавальних, емоційних та 

вольових процесів особистості, колективу, який забезпечує успіх майбутньої 

діяльності; адекватна установка на майбутню діяльність» (Рапацевич, 2001). 

Питання готовності до різних видів діяльності цікавили науковців з 

середини ХІХ ст. Результати аналізу наукових праць з проблеми дослідження, 

дисертацій та монографій, присвячених формуванню різновидів готовності, 

свідчать про те, що до сьогодні єдиного розуміння поняття «готовність» у 

науковій літературі не існує. 

Студіювання наукових джерел дозволяє констатувати, що проблема 

готовності до професійної діяльності є предметом вивчення науковців у 

психологічному, педагогічному, соціологічному дискурсі. Різне тлумачення 

поняття «готовність» обумовлюється як специфікою структури діяльності, яка 

вивчалася у конкретному випадку, так і розбіжністю теоретичних підходів 

науковців до досліджуваної проблеми. 

Загальним питанням готовності особистості до професійної діяльності 

присвячені наукові дослідження Б. Теплова (1961), Д. Узнадзе (2004), В. Ягупова 

(2002) та ін. Питання загальнопедагогічної готовності знайшли висвітлення у 

працях О. Абдуліної (1990), І. Зязюна (1989), Ю. Карпова (1989), С. Максименка 

(2002), Н. Тализіної (1984) та ін. Проблемам готовності майбутнього педагога до 

професійної діяльності присвячені фундаментальні роботи Л. Дудорової (2009), 

М. Дяченка (1981), Н. Кузьміної (1990), А. Линенко (1996), Н. Моісеєвої (2007), 

Т. Пушкар (2014) та інших науковців. 

На різні підходи науковців при вивченні феномена готовності вказує 

О. Волошенко (2000): «Психологи досліджують особливості і характер зв’язків 
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між станом готовності та ефективністю діяльності, педагоги – умови, засоби і 

методи, які забезпечують становлення і професійний розвиток майбутнього 

вчителя» с. 19). 

У психологічній літературі поняття «готовність» розглядається як: 

 стан, прояв особистості (М. Дяченко  & Л. Кандибович (1976), А. Пуни 

(1973), Д. Узнадзе (1961) та ін.); 

 якість особистості (Б. Ананьєв (1980), А. Деркач (2004), К. Платонов 

(1986), Е. Помиткін (2007), С. Рубінштейн (2009), В. Шадриков (1982) та ін.); 

 наявність у фахівця знань, умінь і навичок (Н. Кузьміна (1970) та ін.); 

 складне багаторівневе утворення (О. Хрущ (2000), П. Рудик (1976) та ін). 

О. Хрущ, (2000) вважає готовність складним багаторівневим утворенням, 

усталеною структурою якостей та здібностей особистості, які реалізуються в 

діяльності (с. 73-81). П. Рудик (1976) також розглядає готовність як складне 

психологічне утворення і виокремлює в ній роль пізнавальних психічних 

процесів, що відображають найважливіші сторони виконуваної діяльності, 

емоційних компонентів, які можуть як підсилювати, так і послаблювати 

активність людини; вольових компонентів, що сприяють вчиненню ефективних 

дій щодо досягнення мети, а також мотивів поведінки. 

У процесі вивчення феномену готовності звертається увага науковців на 

таке явище, як «ставлення». Вважається, що за наявності активного позитивного 

ставлення до діяльності людину готова до виконання цієї діяльності (Мясищев, 2004). 

П’ять основних компонентів готовності в діяльнісному вимірі особистості 

визначив В. Рибалка: потребнісно-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний 

(прийом, пошук, перероблення інформації), цілеутворювальний (прийняття 

рішення), результативний (виконання рішення, досягнення результату діяльності), 

емоційно-почуттєвий (Рибалка, 1998). 

Перші фундаментальні дослідження з проблеми готовності до діяльності 

здійснили Д. Узнадзе і колектив грузинських учених-психологів. Д. Узнадзе 

(1961) розглядав готовність як настанову, тобто такий психічний стан, у якому 

індивід налаштований на активність у певній ситуації. На думку вченого, 



41 

настанова спричиняє відповідну поведінку особистості для знаходження 

оптимальних способів вирішення професійних та інших завдань, хоча сама по 

собі настанова не є усвідомленою. 

У працях вітчизняних психологів готовність до діяльності розглядається на 

функціональному та особистісному рівнях. 

З позиції функціонального підходу готовність розглядається як певний 

психічний стан індивіда, вміння себе мобілізувати психічно і фізично. На 

переконання А. Пуні (1973), готовність до діяльності – це «один з психічних 

станів особистості», в якому активізуються певні особистісні характеристики, 

завдяки яким розгортається динаміка психічних процесів (с. 12). 

З позиції особистісного підходу психологи аналізують готовність як прояв 

індивідуальних якостей особистості та їх цілісності, які обумовлені ефективним 

характером діяльності з високою результативністю (Б. Ананьєв (1980), А. Деркач 

(2004), (М. Дяченко & Л. Кандибович (1976), С. Рубінштейн (2009), В. Шадриков 

(1982) та ін.). 

Р. Ваврик (2005) готовність до діяльності у психології тлумачить «як певний 

функціональний стан психіки, який у поєднанні з умовами та особистісними якостями 

людини сприяє її успішної діяльності» (с. 51). 

В. Шадриков (1982) первинним вважає професіоналізм індивіда і готовність 

до діяльності розглядає як прояв здібностей. 

Стан психологічної готовності до діяльності білоруські дослідники 

М. Дяченко і Л. Кандибович (1976) розуміють як складний, цілеспрямований 

прояв особистості, який має динамічну структуру і між компонентами якого існує 

функціональна залежність. Дослідники характеризують готовність і як стан, і як 

інтегративну якість особистості, тому дослідження має особливу значущість для 

розуміння сутності готовності. Вдповідності до змісту і конкретних завдань, які 

розв’язуються суб’єктом трудової діяльності, готовність автори поділяють на 

короткотривалу (ситуативну), що детермінується відповідними психічними 

станами, і відносно сталу, що визначається стабільними властивостями 

(особливостями) особистості (с. 50-51). 
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На думку Н. Кузьміної (1970), психологічна готовність до професійної 

діяльності характеризується наявністю у фахівця знань, умінь і навичок, що 

дозволяють йому здійснювати власну діяльність на рівні сучасних вимог науки і 

техніки. 

У дослідженнях з питань підготовки педагогів зазначається, що «готовність 

до педагогічної діяльності є спрямованістю на організацію педагогічної 

діяльності, реалізацію системи знань, умінь, навичок у професійній діяльності» 

(Голубков, 2001, с. 63-66). 

Досліджуючи питання готовності до педагогічної діяльності, А. Деркач 

(2004) характеризує поняття готовності як цілісний прояв властивостей 

особистості, виокремлюючи три компоненти: пізнавальний, емоційний, 

мотиваційний. 

А. Штейнмец (1998) у монографії «Психологічна підготовка до педагогічної 

діяльності» визначив психологічну готовність до педагогічної діяльності як 

процес формування сукупності (системи) психічних утворень – уявлень і понять, 

способів мислення та умінь, спонукань, якостей особистості, що забезпечують 

мотиваційно-смислову готовність і здатність суб'єкта до здійснення професійної 

діяльності. 

Е. Помиткін (2007) аналізує основні ідеї особистісної готовності до 

професійної діяльності крізь призму ціннісних орієнтацій (гуманістичних, 

естетичних, екологічних, пізнання та самопізнання, самовдосконалення, 

самореалізації, відповідальності). 

Аналіз науково-педагогічних джерел дозволяє стверджувати, що сукупність 

професійно зумовлених вимог до майбутнього педагога визначається готовністю 

до педагогічної діяльності. Науковці у сфері педагогіки акцентують увагу на 

виявленні факторів і умов, дидактичних та виховних засобів, що дають змогу 

керувати становленням і розвитком готовності. 

У педагогіку термін «готовність» уведено з експериментальної психології й 

означає умову успішного виконання діяльності, вибіркову активність, яка 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


43 

налаштовує особистість на майбутню діяльність, передумову і регулятор 

діяльності. 

У вітчизняній педагогічній літературі питання підготовки вчителя до 

професійної діяльності першим порушив К. Ушинський. У його працях не 

використовувався термін «готовність до педагогічної діяльності,» але наскрізною 

була думка про шляхи формування такої готовності. Так, К. Ушинський(1974) 

зауважував: «Ми не говоримо педагогам – робіть так чи інакше; але говоримо їм: 

вивчайте закони тих психічних явищ, якими ви хочете керувати, і робіть, керуючись 

цими законами і тими обставинами, в яких ви хочете їх застосувати» (с. 55). 

Потрібно відзначити, що на сучасному етапі розвитку педагогічної науки 

домінує підхід до визначення готовності як стану та якості особистості, що 

забезпечує успішний перехід від навчання студента у закладі вищої освіти до його 

професійної діяльності. 

Педагогічні дослідження розглядають готовність як: 

 комплекс властивостей та якостей особистості (В. Крутецький (1972), 

А. Ліненко (1995) та ін.); 

 особистісні інтегровані новоутворення (Л. Рибалко (2008) та ін.); 

 особливий психічний стан (В. Сластьонин (1981a) та ін.); 

 підготовку (І. Глазкова (2004), Г. Троцко (1997) та ін); 

 складне особистісне утворення (К. Дурай-Новакова (1984), 

Л. Кондрашова (1987), О. Пєхота (1997) та ін. 

А. Ліненко (1995) розуміє готовність як особливу якість особистості, яка 

характеризує вибіркову, прогнозуючу активність на стадії її підготовки і 

включенні до діяльності (с. 31). 

Л. Рибалко (2008) трактує готовність як особистісні інтегровані 

новоутворення в мисленні, свідомості, самосвідомості, якостях особистості 

майбутнього вчителя, що забезпечують продуктивне виконання педагогічної 

діяльності. Вона зауважує, що «такі новоутворення-самості майбутнього вчителя 

виявляються в прагненні розкривати, реалізовувати, розвивати власний потенціал, 

характеризуються поповненими знаннями про природу самості, акме та вміннями 
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професійно-педагогічної самореалізації, а також сформованою адекватною 

самооцінкою, акмеологічною позицією педагога» (с. 16). 

Часто для визначення поняття «готовність» науковці використовують 

термін «утворення». Так, Т. Бережинська (2007) вважає, що готовність – це стійке 

цілісне інтегративне утворення особистості вчителя, що забезпечує залучення 

його в підготовку та реалізацію кожного етапу педагогічної діяльності. 

У контексті аналізу проблеми підготовки майбутніх учителів С. Гончаренко 

(2011) зауважує, що професійна готовність студента – це інтегративна особистісна 

якість й істотна передумова ефективності діяльності після закінчення ВНЗ та 

зазначає, що як професійно важлива якість особистості професійна готовність є 

складним психологічним утворенням і включає в себе мотиваційний, 

орієнтаційний, операційний, вольовий, оцінковий компоненти. 

У дослідженнях, присвячених індивідуалізації підготовки майбутнього 

учителя, О. Пєхота (1997) визначає готовність до професійного саморозвитку як 

складне структуроване утворення, яке забезпечує умови для успішного 

професійного зростання майбутнього педагога (с. 216). 

За визначенням К. Дурай-Новакової (1984), професійна готовність є не лише 

результатом, але й метою професійної підготовки, початковою та основною 

умовою ефективної реалізації можливостей кожної особистості. У процесі 

дослідження сутності готовності до педагогічної діяльності вчена визначає її як 

складне структурне утворення, центральним ядром якого є позитивні установки, 

мотиви та усвідомлення цінності педагогічної праці. До складу готовності входять 

також комплекс професійно-педагогічних знань, навичок і вмінь, а також певний 

досвід їх застосування на практиці (с. 51-59). 

Л. Кондрашова (1987) поділяє думку К. Дурай-Новакової і розуміє 

готовність до педагогічної діяльності як складне особистісне утворення, що 

характеризується ідейно-моральними та професійно-педагогічними поглядами і 

переконаннями, професійною спрямованістю психічних процесів, педагогічним 

оптимізмом, налаштованістю на педагогічну працю, здатністю до подолання 

труднощів, самооцінкою результатів своєї діяльності, потребою у професійному 
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самовихованні. Все це забезпечує високу результативність педагогічної 

діяльності. Вчена зазначає, що основою професійної готовності є морально-

психологічна готовність, що забезпечує ефективність педагогічної роботи у 

майбутніх вчителів. 

Достатньо аргументовано проблема готовності до педагогічної діяльності 

досліджена В. Сластьоніним (1981a). Це явище розглядається вченим з позиції 

особистісного підходу і визначається як «особливий психічний стан, що 

характеризується наявністю у суб’єкта образу структури певної дії та постійною 

спрямованістю свідомості на її виконання». До факторів, що формують готовність 

до педагогічної діяльності, науковець відносить теоретичну та практичну 

підготовку майбутніх учителів, розвинену мотиваційну сферу та професійно 

важливі якості особистості (с. 78). 

Тотожним терміну «підготовка» вважає поняття готовності до педагогічної 

діяльності І. Глазкова (2004). У свою чергу, Г. Троцко (1997) також зазначає, що 

процесом формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності є 

підготовка. 

Розглядаючи сутнісні характеристики готовності до педагогічної діяльності, 

В. Масленнікова (1996) підкреслює, що внутрішню сутність готовності складають 

усвідомлення специфіки обраної професії, особистісної здатності виконувати її 

функції, прагнення досконало володіти нею. 

Можемо зробити висновок, що готовність майбутнього педагога до 

педагогічної діяльності визначає стійку здатність діяти у педагогічній ситуації 

відповідно до моральних та професійних принципів, самостійно розв’язувати 

освітньо-виховні задачі, творчо втілювати професійні знання та вміння. Особливої 

уваги з позиції формування готовності до педагогічної діяльності заслуговує 

педагог професійної школи, оскільки вік учнів ЗП(ПТ)О є періодом формування 

професійних компетентностей, зародження інтересу до майбутньої професії. Все, 

що буде закладено в цей період навчання, має стати основою професійного 

зростання на наступних освітніх рівнях. 
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Проаналізувавши довідкові та психолого-педагогічні джерела, можемо 

зазначити, що за великої кількості характеристик поняття «готовність», його 

розуміння залежить від специфіки конкретної професійної діяльності, яка була 

об’єктом дослідження, та основних теоретичних підходів, які не виключають, а 

взаємодоповнюють один одного. 

Дефініції поняття «готовність» у психолого-педагогічній літературі 

узагальнено нами в таблиці (Додаток Б). На основі аналізу поглядів щодо 

готовності майбутнього педагога можемо стверджувати, що: 

1) готовність є цілісним стійким утворенням, сформованим незалежно від 

змін у педагогічній ситуації; динамічна, легко піддається розвитку до більш 

високих рівнів; 

2) готовність як системна якість особистості майбутнього педагога 

професійної школи формується у процесі підготовки у ЗВО; 

3) готовність як цілісна система є складовою професійної 

загальнопедагогічної готовності, що має свою специфіку, зумовлену 

особливостями формування готовності до певного виду діяльності; 

4) готовність майбутнього педагога – це інтегрована якість особистості з 

позитивною мотивацією, з міцними професійними знаннями й уміннями, 

здатністю критично оцінювати власні дії. 

Зауважимо, що професійна діяльність педагогів професійної школи – це 

складний, багатогранний процес, який включає два компоненти: власне педагогічний 

(організація освітнього процесу) та професійний. 

З огляду на вищезазначене будемо розглядати готовність майбутнього 

педагога професійної школи до педагогічної діяльності як складне структурне 

утворення особистості педагога, що включає якісну професійну підготовленість, 

при якій сформовані необхідні знання, уміння та навички організації освітньої 

діяльності учнів ЗП(ПТ)О, що формується на основі усвідомлення мотивів та 

потреб у цій діяльності, залежить від розвитку та поєднання необхідних умов для 

професійного становлення майбутнього педагога професійної школи. 
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На переконання В. Сластьоніна (1981a), готовність до діяльності і до 

педагогічної зокрема представляє собою результат підготовки в закладі вищої 

педагогічної освіти. До факторів, які сприяють оптимізації процесу формування 

готовності, зараховують теоретичну і практичну підготовку студентів до 

педагогічної діяльності, розвиток у них позитивної мотивації та майбутньої 

професії (с. 76-84). Готовність забезпечує високі результати педагогічної роботи і 

включає в себе професійні знання, вміння, навички, професійно-моральні погляди 

та переконання, мотивацію до педагогічної праці, здатність до подолання 

труднощів, критичну самооцінку результатів цієї праці, потребу у розвитку та 

професійному самовдосконаленні. 

Основу змісту готовності майбутнього педагога до професійної діяльності 

становить Державний стандарт вищої освіти, який передбачає формування 

готовності студентів до професійної діяльності на основі ідей особистісно-

орієнтованих теорій, концепцій. Отже, готовність виступає одним із критеріїв 

результативності професійної підготовки фахівця, позитивною установкою на 

майбутню діяльність. 

Зауважимо, що процес формування готовності фахівця до професійної 

діяльності є тривалим процесом і складається з різноманітних видів діяльності. У 

зв’язку з цим підготовка студентів у ЗВО повинна якнайповніше забезпечувати 

формування готовності майбутнього педагога до професійної діяльності як 

передумову досягнення високої якості цієї діяльності. 

Означена вимога повною мірою стосується і майбутніх педагогів 

професійної школи, педагогічна діяльність яких передбачає постійне особистісне 

й професійне зростання, накопичення досвіду та опанування нових технологій, 

удосконалення практичних умінь та навичок, творчу самореалізацію тощо. 

Виникає необхідність розкрити сутність формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до педагогічної діяльності. 

За словником іншомовних слів, формування – це створення чогось (думки 

тощо); розвиток (Мельничук, 1974). 

У педагогіці під поняттям «формування» розуміють: 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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 організацію діяльності педагога і учнів у процесі виховання, освіти, 

навчання (Безрукова, 1996); 

 процес розвитку та становлення особистості під впливом зовнішніх 

впливів виховання, навчання, соціального середовища; цілеспрямований розвиток 

особистості або будь-яких її сторін, якостей під впливом виховання і навчання; 

процес становлення людини як суб'єкта і об'єкта суспільних відносин (Казарцева, 

2003);  

 цілеспрямоване виховання, формування, ліплення, конструювання, 

проектування особистості (А. Макаренко, 1984). 

На думку В. Ягупова (2002), формування як одна з основних категорій 

педагогіки – це процес становлення людини як соціальної істоти під впливом 

різноманітних факторів, наприклад, соціальних, економічних, ідеологічних, 

психологічних, педагогічних тощо. Процеси формування, розвитку і виховання 

особистості взаємозв'язані та взаємозумовлені. 

Формування готовності до професійної діяльності дослідники 

безпосередньо пов’язують із формуванням, розвитком і вдосконаленням 

психічних процесів, станів та якостей індивіда. Так, С. Максименко й О. Пелех 

акцентують увагу на тому, що готовність до професійної діяльності – це 

цілеспрямоване вираження особистості, що включає її переконання, погляди, 

ставлення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, навички, 

уміння й настанови (Максименко, Пелех, 1994). 

Як зазначає Ю. Железняк (2005), формування готовності – це утворення 

таких необхідних ставлень, рис особистості та майстерності, які допомагають 

студенту свідомо й добросовісно, зі знанням справи підготуватися до професійної 

діяльності (с. 343). 

На переконання М. Дяченка і Л. Кандибовича (1976), формування 

готовності означає створення системи таких мотивів, відносин, установок, рис 

особистості, накопичення знань, умінь, навичок, які, активізуючись, забезпечують 

фахівцю можливість ефективно виконувати свої функції. 
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М. Дяченко i Л. Кандибович визначають три основнi етапи формування 

готовності до певної дiяльностi: перший – пов’язаний з питаннями професiйної 

орієнтації, другий – з формуванням готовності у процесi навчання, третій – 

підведення пiку готовності до початку професiйної дiяльностi (Дьяченко, 

Кандыбович, 1976). 

Поняття «формування готовності майбутніх педагогів до педагогічної 

діяльності» науковці трактують по-різному: 

– як результат, що характеризує готовність студентів до саморегуляції 

залежно від ситуації: фізичної, розумової, моральної та ін.; 

– як здатність організувати й регулювати власну педагогічну діяльність; 

– як процес, що характеризується поступовим нагромадженням і зміною 

стану, властивостей, якостей особистості, по мірі засвоєння нею професійного 

досвіду й перетворення останнього в усвідомлений інструмент дій, свого 

ставлення й поведінки тощо (Сирота, 2012). 

В. Свистун (2009) вважає, що механізм формування готовності педагога 

складний, основу його становлять зв’язки між професійними настановами, 

переконаннями і діяльністю, між інтелектуальними, емоційно-вольовими і 

психофізіологічними процесами у структурі професіоналізму. Інтелектуально-

емоційні явища є фундаментом професійно-моральних якостей. Органічна 

взаємодія між професійним мисленням педагога і почуттями, емоційне прийняття 

мети педагогічної діяльності покладені в основу вольової поведінки, а оцінювання 

особистісного сенсу педагогічної діяльності з урахуванням особистісних і 

професійних цінностей, розвиток стійких рис особистості забезпечують 

формування особистісної готовності до педагогічної діяльності. 

Усвідомлення професійного значення педагогічної діяльності є важливою 

умовою, яка визначає дієвість механізму засвоєння морально-інтелектуальних і 

професійно-педагогічних цінностей, формування високого ідеалу та творчого 

стилю діяльності майбутнього педагога професійної школи. 

На переконання Л. Семенець (2009), формування готовності починається з 

мотиваційної сфери – постановки мети на основі потреб та цілей або 
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усвідомлення людиною окресленого перед нею завдання (с. 96-100). Вважаємо, 

що цілепокладання є одним із найважливіших механізмів формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до педагогічної діяльності, адже воно 

виражає усвідомлене передбачення майбутнього результату дій. Саме шляхом 

усвідомлення потреб, мотивів діяльності студент приходить до розуміння, що, 

лише досягнувши мети, можна задовольнити ці потреби. 

Наступною умовою є розроблення плану, моделей, схем подальшої дії. 

Потім людина приступає до втілення готовності, застосовує певні засоби та 

прийоми діяльності, порівнює хід роботи, що виконується та проміжні отримані 

результати з окресленою метою, вносить корективи (Семенець, 2009). 

Чільне місце у формуванні готовності майбутнього педагога професійної 

школи до педагогічної діяльності посідає педагогічна самосвідомість, яка 

спрямована на кристалізацію стійкої схильності до самоаналізу та самооцінки 

власних професійних дій і якостей, впливає на самовиховання та навчання. Саме 

завдяки їй перед майбутнім педагогом професійної школи розгортаються значні 

можливості розвитку і самовдосконалення. 

Крім того, обов’язковою умовою формування готовності майбутнього 

педагога професійної школи до педагогічної діяльності є позитивне ставлення до 

педагогічної діяльності, від чого залежить ефективність педагогічної дії, 

прагнення одержати результати своєї роботи. 

На основі дефініції готовності майбутнього педагога професійної школи до 

педагогічної діяльності та визначення поняття «формування готовності» під 

формуванням готовності майбутнього педагога професійної школи до 

педагогічної діяльності ми розуміємо цілісний цілеспрямований процес 

професійної підготовки, який має на меті розвинути здатності якісно 

організовувати освітній процес, формуючи при цьому у майбутнього педагога 

професійної школи потребу в освітній діяльності та сформованість мотивації, 

знань, умінь і навичок, особистісних якостей для здійснення майбутньої 

професійної діяльності. 
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Майбутній педагог професійної школи повинен бути готовим до різних 

видів педагогічної діяльності, зокрема до однієї з важливих складових – 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. Сутнісним характеристикам цього 

поняття присвячено підрозділ 1.2. 

 

 

1.2.  Організація самостійної роботи учнів як базове поняття 

дослідження 

 

Провідна мета державної політики щодо розвитку освіти – створити умови 

для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, 

формувати покоління, здатне ефективно працювати і навчатися протягом життя, 

створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. (Україна. Указ 

Президента № 347, 2002). Тому пріоритетними напрямами сучасної педагогічної 

діяльності необхідно вибирати такі, які будуть спрямовані на підготовку фахівця, 

що знає, думає, уміє самостійно здобувати і використовувати знання на практиці, 

буде готовим до самоучіння з тих питань, які невпинно і постійно з'являтимуться 

на життєвому шляху. 

Основне завдання П(ПТ)О полягає у формуванні творчого фахівця, здатного 

до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності, формуванні всебічно та 

гармонійно розвиненої особистості, що вміє оперативно приймати нестандартні 

рішення, діяти самостійно, творчо. Ефективна підготовка майбутніх фахівців у 

ЗП(ПТ)О неможлива без їхньої цілеспрямованої освітньої діяльності. Головне 

завдання закладу освіти – навчити майбутнього фахівця самостійно вчитися 

протягом усього життя. 

Перед педагогом професійної школи постає завдання не лише дати учням 

знання, сформувати вміння і розвинути навички, але й виробити у них постійну 

звичку самостійно працювати над додатковою літературою зі спеціальності, 

знаходитись у постійному пошуку нових ідей, а також зуміти забезпечити 

перенесення цієї звички у свою майбутню виробничу діяльність. 
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В аудиторії учень ЗП(ПТ)О під безпосереднім керівництвом педагога 

професійної школи повинен навчитися отримувати, засвоювати та правильно 

застосувати набуті знання, що може дати значний ефект у набутті професійних 

знань і у формуванні особистості майбутнього фахівця. 

Навчання – безперервний процес, який не закінчується у стінах закладу 

освіти. Учень, який прагне якомога краще оволодіти професією, має усвідомити, 

що від педагога він може перейняти лише основи знань, які повинні пробудити у 

нього спрямованість на поглиблення й удосконалення засвоєного. Але якісне 

опанування учнем навчального матеріалу можливе лише при наявності мотивів 

щодо здобування нової інформації самостійно. Отже, навчальний процес має бути 

зорієнтований на формування в учнів бажання та вміння самостійно оволодівати 

знаннями, опрацьовуючи літературу та інші джерела інформації, оскільки жоден 

навчальний заклад не спроможний надати ідеальну освіту на все життя (Алексюк, 

1993). 

Варто наголосити, що зміни, які відбуваються нині в організації освітньої 

діяльності учнів ЗП(ПТ)О України, свідчать про посилення ролі самостійної 

роботи у підготовці майбутніх фахівців. Незважаючи на те, що години на 

самостійну роботу у навчальних планах та освітніх програмах ЗП(ПТ)О не 

передбачені, самостійна робота повністю охоплює освітній процес учнів, 

починаючи від аудиторної роботи, виробничої практики, включаючи підготовку 

до уроків теоретичного навчання, практичних та лабораторних занять, заліків, 

екзаменів, творчу та науково-дослідну діяльність, а також виконання домашніх 

завдань. 

У цьому контексті варто визнати, що самостійна робота є не просто важливою 

формою освітнього процесу, вона має стати його основою (Стадник, 2004). 

Робота з підручником, навчальним посібником, розв’язання задач, 

виконання вправ, лабораторні роботи, конструювання, моделювання виконаних 

трудових завдань – ці та інші види самостійної діяльності потребують від учнів 

ЗП(ПТ)О напруги, пізнавальних і практичних способів діяльності, творчого 

мислення. Практичне формування професійної самостійності учнів ЗП(ПТ)О 
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виконується як у процесі виробничого і теоретичного навчання, так і активної 

участі в житті колективу. 

Навчити учнів самостійно здобувати та поповнювати знання, самостійно 

орієнтуватися в стрімкому потоці нової інформації – важливе завдання сучасної 

освіти, тому що якість оволодіння учнями професійними знаннями, вміннями і 

навичками залежить саме від уміння самостійно планувати, організовувати і 

контролювати процес освітньої діяльності. Професійна самостійність має свої 

специфічні особливості. В її складній системі основними компонентами є 

професійні уміння і навички, мотивація діяльності учнів. 

Високо оцінюючи роль самостійної роботи в освітньому процесі, відомий 

чеський педагог і філософ Я.-А. Коменський наголошував, що «альфою та омегою 

нашої дидактики нехай буде пошук і відкриття способу, за якого б учителі менше 

навчали, а учні більше б училися» (Коменский, 1982). Це повною мірою 

стосується й підготовки майбутніх педагогів професійної школи. 

Учні ЗП(ПТ)О мають значне навантаження, тому самостійній роботі 

необхідно надавати творчий характер, урізноманітнювати форми і види її 

організації, поєднувати теорію з реальним життям, що суттєво збільшує 

зацікавленість учнів, їхнє задоволення від виконання такої роботи. Адже 

самостійна робота – важливий фактор формування учня як свідомого 

громадянина, майбутнього фахівця, який працюватиме в нових ринкових умовах. 

Якщо учень у змозі зрозуміти та засвоїти будь-яку інформацію, навіть коли 

вона стосується тих предметів, які вивчаються пізніше, то це значною мірою 

викликатиме зацікавленість до самоосвіти та підвищить ефективність освітнього 

процесу. Учень чітко усвідомить, що процес оволодіння знаннями самостійно є 

складовою професійної підготовки до майбутньої спеціальності, відповідно всі 

види освітньої діяльності стануть для нього засобом здобуття цінної інформації з 

фаху. 

Самостійна робота є надзвичайно широким поняттям. У сучасній педагогіці 

не існує однозначної дефініції терміносполуки «самостійна робота учнів». 

Сутність самостійної роботи розглядається як метод навчання, як форма 
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організації пізнавальної діяльності, як засіб залучення учнів до самостійної 

пізнавальної діяльності і, нарешті, як вид навчальної діяльності. Відмінності в 

розумінні сутності цього явища зумовили різні тлумачення поняття «самостійна 

робота». 

К. Ушинський (1950) зазначав, що дитина від природи не має «душевних 

лінощів», вона любить «не тільки діяльність взагалі.., а любить самостійну 

діяльність. Вона хоче все робити сама» (т 9, с. 536). Самостійну діяльність учнів у 

процесі навчання він вважав «єдиною міцною підставою будь-якого плідного 

навчання». Педагог зауважив, що навчальний процес необхідно організувати так, 

«щоб діти, по можливості, трудилися самостійно, а вчитель керував цією 

самостійною працею і давав для неї матеріал» прагнув збільшити місце 

самостійної роботи у процесі навчання, пропонував різні завдання для 

самостійного виконання учнями. 

У «Психолого-педагогічному словнику» (2006) поняття «самостійна 

робота» визначається як метод навчання і самоосвіти. Акцентується увага на 

тому, що самостійна робота потребує інтенсивного мислення, розв’язання 

пізнавальних задач, обробки інформації, ведення записів тощо, є важливим 

фактором теоретичної та практичної підготовки до майбутньої діяльності, 

формування необхідних знань, умінь, навичок та якостей (Рапацевич, 2006, 

с. 685). 

Відомі науковці (А. Алексюк (1998), О. Астахова (1999), Ю. Бабанський 

(1989), В. Буряк (2001), Л. Жарова (1993), Е. Заика (1991), В. Козаков (1990), 

В. Луценко (2002), П. Пидкасистый (1980), М. Солдатенко (2006), І. Унт (1990), 

І. Харламов (1999), Н. Шишкіна (2002) та ін.) надають особливого значення 

самостійній роботі у процесі формування особистості, досліджують сутність 

поняття самостійної роботи, розглядають різні класифікації, вивчають методи, 

форми, засоби проведення самостійної роботи. 

Одні автори розглядають самостійну роботу як метод навчання 

(Ю. Бабанський (1977), Є. Белкін (1989), Л. Жарова (1986), И. Лернер (1980), 

А. Усова (1985) та ін.), інші – як засіб навчання і форму організації навчально-
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пізнавальної діяльності (В. Буряк (2001), Л. Вишнікіна (2008), М. Гарунов (1991), 

Б. Єсипов (1961), А. Линда (1979), І. Унт (1990), Т. Шамова (1982) та ін.). Часто 

самостійну роботу розглядають як окремий вид навчальних занять поряд із 

лекцією, практичним заняттям тощо, які є нормативними, традиційними і 

проводяться у відведений час, без безпосередньої участі викладача, але за 

обов’язкового його контролю (Л. Вяткін (1978), С. Гончаренко (1997), В. Козаков 

(1990), В. Радул (2004), М. Ярмаченко (2001) та ін.). 

За твердженнями окремих науковців, самостійна робота – вся активна 

розумова діяльність учнів у навчальному процесі, основний метод засвоєння 

знань, що охоплює всі види і форми навчального процесу (Журавська, 1996). 

Деякі дослідники характеризують самостійну роботу як засіб педагогічної 

діяльності, який використовується педагогом з метою перебудови психологічних 

механізмів, досвіду учнів, внутрішнього світу, які повинні бути результатами 

навчання (Підкасистий, 2004; Ягупов, 2002). 

Вважається, що самостійна робота відіграє важливу роль в удосконаленні 

таких професійно важливих якостей особистості, як наполегливість, завзятість 

(Буряк, 2001a, с. 48-52). 

Більшість науковців трактують самостійну роботу як особливий вид 

освітньої або пізнавальної діяльності учня, студента. Так, В. Козаков (1990) 

вважає самостійну роботу специфічним видом навчання, головною метою якого є 

формування самостійності суб’єкта, а формування його вмінь, знань і навичок 

відбувається опосередковано через зміст та методи всіх видів навчальних занять. 

Цікаву думку щодо сутності самостійної роботи висловлює В. Буряк 

(2001b). Він визнає її вищою формою навчальної діяльності і вважає, що 

розкриття характерних ознак самостійної роботи можливе тільки при єдиному 

аналізі її зовнішньої й внутрішньої сторони. Зовнішня сторона зумовлюється 

освітніми функціями педагога, а внутрішня – пізнавальними функціями осіб, які 

навчаються, при чому завдання останніх набагато складніше від завдання 

педагога (с. 49-51). 
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П. Гальперін (1976) стверджує, що самостійна робота є рушійною силою 

навчального процесу (с. 82). С. Гончаренко (1997), розв’язуючи питання 

самостійної роботи учнів, визначає, що самостійна навчальна робота учнів – це 

різноманітні види індивідуальної і колективної навчальної діяльності, яка 

здійснюється ними на навчальних заняттях або вдома за завданнями вчителя, під 

його керівництвом, однак без його безпосередньої участі. Реалізація цих настанов 

вимагає від учнів активної розумової діяльності, самостійного виконання різних 

пізнавальних завдань, застосування раніше засвоєних знань. 

Не можемо не погодитись з Л. Журавською, що самостійна робота – це 

найважливіший компонент педагогічного процесу, що передбачає інтеграцію 

різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка 

здійснюється без участі викладача та під його безпосереднім керівництвом 

(Журавська, 1999). 

П. Підкасистий (2004) розрізняє самостійну роботу та самостійну 

діяльність. Вважає самостійну роботу засобом навчання, що у кожній конкретній 

ситуації засвоєння відповідає конкретній дидактичній меті та завданню і є 

необхідною умовою самоорганізації і самодисципліни того, хто навчається, в 

оволодінні методами пізнавальної діяльності. Самостійна діяльність 

розглядається автором як «цілеспрямований процес, який організовується та 

виконується у структурі навчання для розширення конкретних навчально-

пізнавальних завдань» (с. 45). 

Основною ознакою самостійної роботи є наявність в кожному виді 

самостійної навчальної праці учнів так званої генетичної клітини, тобто 

конкретного пізнавального завдання, що передбачає послідовне збільшення 

обсягу знань і їх якісне ускладнення, оволодіння раціональними методиками і 

прийомами розумової праці, уміння систематично, ритмічно працювати, 

відкривати для себе нові способи навчальної діяльності (Пидкасистый, 1980, с. 197). 

В. Петрук (2006) стверджує, що «самостійна робота – це навчання, яке 

визначає здатність усвідомлено для себе ставити завдання, цілі, планувати власну 

діяльність, здійснювати її». 
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На переконання Т. Картеля, уміння самостійно працювати, думати, 

осмислювати навчальний матеріал, засвоювати його та вміти використовувати 

свої знання стає основною передумовою ефективного формування професійної 

самостійності, а також успішного навчання (Картель ,2006). 

Самостійна робота застосовується в ході різноманітних видів освітньої 

діяльності, а саме: в рамках лекцій, практичних занять, семінарів, заліків, іспитів 

тощо з обов’язковою самокорекцією та контролем і корекцією з боку викладача, 

що вимагає удосконалення та осучаснення. На думку В. Загвязинського (2001), 

самостійна робота в аудиторії полягає в більш глибокому і детальному вивченні 

окремих теоретичних положень, методів і способів вирішення проблем, які 

вимагають присутності і участі викладача (с. 155). 

М. Солдатенко (2006) вживає термін «самостійна робота» в більш вузькому 

і конкретному значенні – самостійна навчально-пізнавальна діяльність, яку 

визначає як складний пізнавальний процес, систему внутрішніх і зовнішніх дій, 

зумовлених єдністю мотивів та ціллю, спрямований на сприйняття і творче 

засвоєння знань; і справедливо наголошує, що не можна ототожнювати поняття 

самостійної роботи, самостійної пізнавальної діяльності та самостійної навчальної 

роботи (с. 72). 

Учений розглядає самостійну навчально-пізнавальну діяльність як засіб 

забезпечення неперервності освіти. Він слушно вважає, що «...в учнів необхідно 

виробити навички самостійної творчої роботи як умови продовження освіти, 

поєднання трудової діяльності із самоосвітою і самовихованням» (Солдатенко, 

2001, ч. 1, с. 145). 

Оцінку проблеми самостійного вивчення програмного матеріалу як 

міжгалузеву дала академік Н. Ничкало (2003): «Навчання самостійно працювати 

ЮНЕСКО розглядає як одну зі складових, на яких тримається освіта, тобто 

професійні навички набуваються одночасно з умінням управлятися самостійно в 

будь-якій ситуації і працювати в колективі» (4, с. 426). 

Г. Сеітова (1988) розкриває цю дефініцію одночасно як навчальне завдання і 

як форму прояву студентом певного способу діяльності, спрямованої на 
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виконання відповідного завдання. Т. Костюк (1989) вважає, що самостійна робота 

– це «одночасно і засіб, і результат навчальної діяльності студента». 

У дослідженнях В. Графа, І. Ільясова, В. Ляудіса (1981) сформульовано 

положення, згідно з яким цю форму навчання визначено як систему організації 

педагогічних умов, що забезпечують управління навчальною діяльністю учнів. 

Крім того, у працях деяких авторів обґрунтовано ідею про взаємозв’язок, 

самостійної роботи із самоосвітою. Зокрема Н. Дідусь (1988) у своєму 

дисертаційному дослідженні розглядає самостійну роботу як засіб організації 

систематичної пізнавальної діяльності студентів, який сприяє формуванню 

готовності до самоосвіти. 

Досить цілісним науковці вважають визначення, сформульоване 

Б. Єсиповим (1961). Відомий дослідник вважає, що самостійна робота, яка 

входить до складу процесу навчання, – це така робота, яка виконується без 

безпосередньої участі педагога, але з виконанням його завдання у спеціально 

відведений для цього час. Причому суб’єкти навчання «свідомо прагнуть досягнути 

поставленої в завданні мети, проявляючи свої зусилля та виражаючи в тій чи іншій 

формі результати своїх розумових або фізичних (або тих та інших) дій». 

Тотожної думки дотримується І. Унт (1990), який пропонує визначення 

цього поняття як способу навчальної роботи, де учням пропонуються навчальні 

завдання і керівництво для їх виконання; робота проводиться без безпосередньої 

участі викладача, але під його керівництвом; виконання роботи вимагає від учнів 

розумового напруження. 

Вважаємо, що самостійна робота необхідна не лише для оволодіння змістом 

певного предмета, але й для формування здатності брати на себе відповідальність, 

самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні вирішення й вихід із 

проблемних ситуацій тощо. Вона дозволяє не лише опанувати навички освітньої, 

наукової й професійної діяльності, а й сприяє поглибленню й розширенню знань, 

пробудженню інтересу до пізнавальної діяльності. 

Одним із пріоритетних завдань реформування освіти України є формування 

освіченої, творчої особистості. У цьому контексті особистісний підхід передбачає 
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створення на основі вихідних теоретичних положень про особистість системи 

педагогічних заходів (технологій, методик, прийомів, методів тощо), які би 

спонукали суб'єкта навчання до творчого процесу, вивчення програмного 

матеріалу через максимально самостійний режим. О. Пєхота (2001) стверджує, що 

є тільки один спосіб реалізувати особистісний підхід у навчанні - зробити 

навчання сферою самоствердження особистості. Це можливо зробити лише за 

умови пріоритету самостійної діяльності у навчанні над всіма іншими формами, 

оскільки самостійність поглинає в себе всі інші чинники - технічні і методичні, 

інформаційні і навіть часові (с. 84). 

У більшості визначень поняття «самостійна робота» педагогу відводиться 

відповідне місце в керівництві самостійною роботою, але підкреслюється, що з 

його боку не повинно бути точного, такого, що обмежує ініціативу тих, хто 

навчається, інструктування (Кучер, 2006). 

Як бачимо, метою самостійної роботи є сприяння у формуванні 

самостійності як риси особистості й важливої професійної якості молодої людини, 

суть якої полягає у вмінні в майбутньому систематизувати, планувати, 

контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю з боку 

педагога. 

Педагог вже не є єдиним і головним джерелом інформації, а, стає 

організатором самостійної роботи учнів, консультантом, наставником. Таким 

чином, постає необхідність у підготовці педагогів, здатних до творчої праці, 

професійного саморозвитку. Відповідно потрібно вдосконалювати освітній 

процес, розробляти нові методи і форми взаємодії педагога і учня, стимулювати 

самостійну діяльність молоді. З першого дня перебування учнів у закладі освіти 

«потрібно навчати їх систематично та самостійно працювати в аудиторії, у 

бібліотеці, щоб вони якнайшвидше оволоділи навичками самостійної навчальної 

діяльності» (Балл, 1994a). 

Самостійна робота учнів ЗП(ПТ)О формує самостійність, вимагає 

самоосвіти, підвищує активність та інтерес до навчання. Це складний комплекс 
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взаємодій педагога й учнів в освітньому процесі, який здійснюється без прямої 

допомоги педагога, але під чітким його контролем. 

У таблиці 1.1 подано вибірку тлумачення поняття «самостійна робота» 

різними науковцями. 

Таблиця 1.1 

Визначення сутності поняття «самостійна робота» у наукових джерелах 

№ 
з/п 

Зміст поняття «самостійна робота» Автори 

1 метод навчання Ю. Бабанський, Є. Белкін, 
Л. Жарова, І. Лернер, А. Усова 

2 засіб навчання і форма організації 
навчально-пізнавальної діяльності  

М. Гарунов, Л. Вішнікіна, А. Линда, 
Т. Шамова, П. Підкасистий, 
В. Ягупов, Н. Дідусь 

3 одночасно і засіб, і результат 
навчальної діяльності студента 

Т. Костюк 

4 спосіб навчальної роботи, яка 
виконується без безпосередньої 
участі педагога, але з виконання 
його завдання у спеціально 
відведений для цього час 

Б. Єсипов, І. Унт 

5 окремий, специфічний вид 
навчальних занять 

Л. Вяткін, С. Гончаренко, 
В. Козаков, В. Радул, М. Ярмаченко 

6 вища форма навчальної діяльності В. Буряк 

7 найважливіший компонент 
педагогічного процесу, його 
рушійна сила, основний метод 
засвоєння знань 

Л. Журавська, П. Гальперін 

8 форма прояву студентом певного 
способу діяльності, спрямованої на 
виконання відповідного завдання 

Г. Сеітова 

9 система організації педагогічних 
умов, що забезпечують управління 
навчальною діяльністю  

В. Граф, І. Ільясов, В. Ляудіс 

Систематизовано автором на основі опрацювання джерел: Бабанський, 
1989; Белкін, 1989; Буряк, 2001; Вішнікіна, 2008; Вяткін, 1978; Гальперін, 1976; 
Гарунов, 1991; Гончаренко, 1997; Граф, Ільясов & Ляудіс, 1981; Дідусь, 1988; 

Єсипов, 1961; Жарова, 1986; Журавська, 1999; Козаков, 1990; Костюк, 1989; 
Лернер, 1980; Підкасистий, 2004; Радул, 2004; Сеітова, 1988; Унт, 1990; Усова, 
1985; Шамова, 1982; Ягупов, 2002; Ярмаченко, 2001. 
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Таким чином, у результаті проведеного категорійного аналізу та визначеної 

специфіки самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О сформулюємо власну дефініцію 

терміносполуки: самостійна робота учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти є організованою діяльністю учнів, яка передбачає самостійне 

засвоєння знань, формування умінь і навичок під керівництвом педагога, але без 

його безпосередньої участі та розвиток самостійності особистості. На нашу 

думку, таке визначення поняття характеризує основні ознаки самостійної роботи 

учнів ЗП(ПТ)О. 

Значення самостійної роботи в освітньому процесі та процесі професійної 

підготовки постійно зростає, оскільки дає змогу формувати в учнів не тільки 

загальнонавчальні й спеціальні професійні вміння, а й виховувати цінні людські 

якості, прагнення до саморозвитку й самовдосконалення. Вона забезпечує глибоке 

засвоєння учнями не лише програмного матеріалу з предметів, що вивчаються, 

але й активізує мислення, пробуджує зацікавленість, сприяє більш повному 

розкриттю їх здібностей, формує моральні й вольові якості: організованість, 

наполегливість, допомагає майбутнім фахівцям глибше осмислити матеріал, 

підвищує їх творчу активність. 

Особлива роль належить вдосконаленню цього виду освітньої діяльності на 

всіх етапах навчання, оскільки самостійна робота впливає на розвиток фахової 

компетентності у майбутній професії, допомагає розкрити індивідуальні риси 

кожного учня ЗП(ПТ)О і його професіоналізм. На нашу думку, самостійна робота 

визначається також як якісне виконання учнем самостійних дій освітнього 

процесу у співпраці з педагогом, здатність приймати ефективні альтернативні, 

оригінальні, обґрунтовані рішення, що базуються на набутому власному досвіді, є 

цілеспрямованою, мотиваційно визначеною. 

Ефективність самостійної роботи значною мірою підвищуватиметься за 

умови, коли в учнів ЗП(ПТ)О розвиватиметься бажання додатково працювати над 

поглибленням знань, удосконаленням умінь і розвитком навичок, які будуть 

необхідні для сфери фахової діяльності. 
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Необхідність формування навичок і умінь самостійної роботи є ключовою 

проблемою, тому що, незважаючи на наявність різних засобів навчання, що 

існують сьогодні, учні ЗП(ПТ)О недостатньо володіють навичками самостійної 

роботи, через що процес самоосвіти не може бути успішним. 

Самостійна робота учнів ЗП(ПТ)О як важливий компонент підготовки 

майбутніх фахівців є результативною лише тоді, коли вона є цілеспрямованою, 

систематичною та планомірною. Специфіка самостійної роботи полягає в тому, 

щоб учні самостійно отримували знання, але організувати цей процес повинен 

педагог професійної школи. Основною метою виконання самостійної роботи є 

розвиток уміння набуття наукових знань шляхом індивідуального пошуку 

інформації, формування активного інтересу до творчого підходу в навчанні та 

науковій роботі. Самостійна робота учнів ЗП(ПТ)О сприяє і творчому розвитку, 

який сьогодні є важливим фактором підготовки майбутніх фахівців. 

Потрібно відзначити, що сучасні підході до самостійної роботи як до 

провідної форми навчання в умовах інформаційного суспільства вимагають 

розроблення нового змісту, методів, форм і засобів реалізації процесу організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

У цілях підвищення рівня організації самостійної роботи комплекс завдань 

для учнів ЗП(ПТ)О повинен задовольняти такі вимоги: 

– сформованість мотиваційної настанови на виконання завдання; 

– професійна спрямованість завдання; 

– відповідність рівня складності завдання рівню готовності учня до його 

виконання; 

– наявність проблемної ситуації у змісті завдання; 

– практична потреба і результативність. 

На жаль, у практичній діяльності не всі умови забезпечуються, учні 

ЗП(ПТ)О часто не готові до здійснення самостійної роботи. Виникають труднощі 

під час її виконання, однак педагоги професійної школи не завжди готові до її 

організації. Результатом цього є невиконання самостійної роботи частково або 

повністю. 
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Необхідність організації самостійної роботи обумовлена зрослими 

вимогами до рівня загальнокультурної і професійної підготовки випускників 

ЗП(ПТ)О, зміною парадигм П(ПТ)О, підготовкою майбутніх фахівців до 

професійного, компетентного входження в ринок праці з міцно сформованими 

потребами у постійній професійній самоосвіті та саморозвитку. 

Навички і вміння організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О 

формуються не самі по собі, а в результаті спеціально організованих дій, що 

органічно включаються в освітній процес. Педагог професійної школи повинен 

бути готовим до організації самостійної роботи учнів.  

В організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О необхідно враховувати 

самостійність мислення, самостійність характеру, поведінки особистості, 

самостійність мотивів до діяльності; самостійність у практичній діяльності. 

Організація самостійної роботи учнів сьогодні для закладу освіти стає 

однією з центральних проблем і впливає на якість професійної підготовки 

майбутніх фахівців, їх особистості в цілому, тому, вважаємо, потребує уваги та 

постійного вдосконалення. 

Цілком очевидно, що провідна роль самостійної роботи у формуванні 

висококваліфікованого фахівця спонукає педагогів професійної школи до 

активних пошуків шляхів вирішення основних проблем в організації самостійної 

роботи, що виникають в учнів ЗП(ПТ)О. 

Означена проблема вимагає розкриття сутності поняття організації 

самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Поняття «організація» не аналізується ні дидактами, ні методистами, не 

виявлено і співвідношення його з близькими поняттями – «керівництво», 

«управління», які використовуються в педагогічній літературі достатньо часто, 

але не завжди розрізняються. Тому суттєві ознаки цих понять, структура і 

механізм організації самостійної роботи учнів цілісно не розкриваються, її 

особливості у сучасному процесі навчання не вивчаються. 

Слово «організація» (англ. organization) походить від давньогрецького слова 

«органон», яке позначає знаряддя або інструмент. Нині поняття «організація» 
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широко вживається в багатьох науках (філософії, математиці, економіці, 

соціології, педагогіці та ін.) і в практичній діяльності. Цей термін багатозначний, 

тому вживається відносно багатьох об’єктів і систем. 

У теорії та практиці людської діяльності поняття «організація» трактується 

достатньо диференційовано: 

– як дія із значенням «організовувати», «організуватися»; 

– як об’єднання людей, суспільних груп, держав на базі спільності 

інтересів, мети, програми дій і т. ін.; 

– як сукупність людей, груп, об’єднаних для досягнення якої-небудь мети, 

вирішення якого-небудь завдання на основі принципів поділу праці, поділу 

обов’язків та ієрархічної структури, громадське об’єднання, державна установа; 

– як складова частина управління, суть якої полягає в координації дій 

окремих елементів системи, досягненні взаємної відповідності функціонування її 

частин; особливості будови, устрій чого-небудь, структура; 

– як фізичні й психічні особливості окремої особи; як комплекс заходів, 

зміст яких полягає в координації дій окремих елементів системи (Бусел, 2009, 

с. 679). 

Своєрідним є розуміння поняття «організація» у праксеології. З одного 

боку, «організація» розглядається як колектив, що складається із членів, що є 

співробітниками, з іншого – як організована або організаційна дія. Організована 

дія – це сукупність видів діяльності або її складових частин, які підпорядковані 

одній головній меті (Пщоловський, 1993, с. 219). 

Широке трактування цього терміну можна пояснити, виходячи з його 

етимологічного значення. «Організація» є похідним від «орган» – частина 

організму, що має визначену будову і спеціальне призначення; засіб, знаряддя; 

періодичне видання (Ожегов, 1985, с. 678). 

Основними є наступні значення поняття «організація»: 

– налагодження, упорядкування, устрій, приведення у систему будь-чого; 

– добровільне об’єднання, спілка людей для вирішення загальних завдань, 

досягнення загальних цілей; 
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– побудова, взаємозв’язок, взаємне розташування, співвідношення частини 

цілого. 

У педагогіці цей термін висвітлює суттєві сторони освітнього процесу, його 

динамічний діяльнісний характер, а також складні відносини, які йому властиві. 

Б. Боголєпов (1968) розглядає організацію як «взаєморозташування та 

взаємозв’язок елементів деякого комплексу (предметна або структурна частина 

організації), їх дії і взаємодії (функціональна частина), які обумовлені єдністю 

цілей або функціями, які вони виконують та визначеними обставинами місця та 

часу» (с. 44-60). Автор, обґрунтовуючи це визначення, акцентує увагу на тому, що 

будь-яка організація діяльності повинна відповідати на такі питання: 

– що необхідно зробити для виконання поставленої мети; 

– які способи і засоби використати при цьому. 

Таким чином, у цьому понятті фіксуються динамічні закономірності 

організації, які стосуються функціонування і взаємодії елементів. 

Проблема організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О тісно пов’язана з 

багатьма функціями закладу освіти, однією з яких є необхідність навчати учнів 

раціонально організовувати освітню діяльність. ЇЇ досліджували М. Гарунов 

(1991), О. Євдокимов (2003), С. Заскалєта (2000), І. Шайдур (2003) та ін. 

Дослідження поняття «організація», здійснене Я. Гулецькою (2009) в 

педагогічному контексті у світлі сучасних наукових підходів, дозволило їй під 

організацією самостійної роботи учнів розуміти впорядкування та взаємодію 

структурних компонентів за певними критеріями, правилами, принципами з 

метою найкращої реалізації мети професійної освіти. 

А. Алексюк, П. Підкасистий (1993) розглядають організацію самостійної 

роботи як процес створення системи всіх елементів організаційно-психологічної 

структури освітньої діяльності, що забезпечує необхідні зовнішні умови 

самостійної роботи відповідно до індивідуальних особливостей студента для 

досягнення головної мети – формування його самостійності, оволодіння 

знаннями, уміннями, навичками. 
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Важлива роль у організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О належить 

педагогу професійної школи, який планує й спрямовує, координує й контролює 

самостійну діяльність учнів, створює умови для їх освітньої діяльності, активізує 

цю діяльність, удосконалює інформаційно-методичне забезпечення самостійної 

роботи. Як підкреслює А. Алексюк (1998), учні значно вище оцінюють не стільки 

саму майстерність викладача, скільки його слушні поради щодо організації 

самостійної роботи. 

В. Петрук (2006) зазначає, що рівень організації самостійної роботи значно 

впливає на формування в учнів стійкого інтересу до навчальних дисциплін, на 

ступінь їх пізнавальної активності та на процес оволодівання фаховими знаннями, 

уміннями, навичками. 

Самостійність учнів ЗП(ПТ)О у навчанні пов’язана з організаційними 

формами самостійної роботи. Самостійна робота організується педагогом на 

основі формування і активізації усвідомлених учнями прийомів і методів 

самоуправління. Діяльність педагога професійної школи передбачає надання 

кожному учневі структурованої, цілеспрямованої і мотивованої інформації про 

понятійно-методологічний зміст, засоби використання знань з дисципліни, також 

як керування педагогом навчально-пізнавальною діяльністю учнів щодо 

отримання знань і навичок відповідно до поставлених цілей. 

За формами організації О. Мороз, О. В. Сластьонін, Н. Філіпенко (1997) 

самостійну роботу розділяють на фронтальну, групову й індивідуальну, а за 

місцем в освітньому процесі – на аудиторну й позааудиторну. 

На думку вчених (І. Базелюк (1988), О. Демченко (2006), Ю. Рева (1987), 

С. Трубачова (1996), О. Ярошенко (1997) та ін.), самостійну роботу учнів потрібно 

організовувати фронтально, що передбачає пошук і впровадження в процес 

навчання різних форм організації самостійної роботи, таких, як: індивідуально-

масова, робота в парах і робота у групах. 

Індивідуально-масове виконання навчальних завдань – це самостійне 

вирішення завдань всіма учнями одночасно, як правило, у письмовій формі, що 

інтенсифікує освітній процес, підвищує коефіцієнт корисності навчального часу. 
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Робота в парах – це усне або письмове виконання навчального завдання 

двома учнями в умовах синхронної роботи всіх пар. Цей методичний засіб дає 

педагогові можливість керувати процесом діяльності кожного з учнів. 

Робота в мікрогрупах будується на співпраці кількох осіб, де буде 

домінувати лідер і партнери скеровані на спільний результат, що спонукає їх до 

взаємодії. 

Професійна підготовка має бути спрямована на формування здатності до 

самостійної діяльності. Ця робота повинна носити систематичний, а не 

епізодичний характер. Процес навчання доцільно організовувати так, щоб 

самостійна діяльність учня ЗП(ПТ)О реалізувалася на всіх етапах: під час 

аудиторних занять, у позааудиторний час, коли учень здійснює науково-

дослідницьку роботу, виконує домашні завдання, працює над контрольними та 

курсовими роботами, студіює підручник тощо. Крім того, самостійна робота 

повинна бути з елементами творчості. 

Формування особистості, здатної творчо самостійно працювати, виховання 

в учнів відповідального ставлення до навчання і вибору професії, ініціативності, 

активності і самостійності, які зможуть забезпечити готовність майбутнього 

фахівця до значних досягнень у його професійній діяльності, є сьогодні головним 

завданням освтнього процесу у професійній школі. Досягти цієї мети можливо за 

умови ефективної організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Оскільки в організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О необхідно 

враховувати зміст предмету, рівень освіти учнів та ступінь їх підготовленості, 

необхідність упорядкування навантаження учнів при самостійній роботі, 

використання сучасних педагогічних технологій навчання, потрібно створити 

високу мотивацію до самостійної роботи, організувати відповідну діяльність. 

На думку вчених (І. Базелюк (1988), В. Буряк (2001), О. Демченко (2006), 

Л. Марчук (2000) та ін.), виявлено загальні та спеціальні умови успішної 

організації самостійної роботи До загальних умов належать: 

 підготовленість педагога до роботи; 
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 попереднє опитування, спостереження з метою визначення рівня 

навчальних можливостей учнів; 

 поетапна організація виконання завдань; 

 охоплення самостійною роботою всіх учнів; 

 оцінювання результатів самостійної роботи. 

До спеціальних умов належать: 

 врахування реальних навчальних можливостей учнів, доступність джерел; 

 диференціація на етапах організації; 

 використання невеликих за обсягом завдань; 

 врахування специфіки предмету, побудови програми. 

Ефективність освітнього процесу тісно пов’язана з рівнем його організації, 

відповідно, з рівнем організації самостійної роботи зокрема. Чим ефективніше 

організована професійна підготовка, тим більша зацікавленість учня у його 

майбутній спеціальності. 

Організація самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О спирається на прогностичну 

функцію, роль якої безперервно підвищується, що передбачає події, результати. 

Передбачення явищ або процесів можливо за умови попереднього вивчення стану 

або процесу. 

На думку багатьох дослідників (А. Алексюк (1998), Г. Гнитецкая (1990), 

С. Заскалєта (2000), В. Козаков (1991), П. Підкасистий (1972) та ін.), організація 

самостійної роботи є однією з умов успішного навчання, так як значною мірою 

впливає на якість підготовки майбутніх спеціалістів, формування їх особистості. 

Головне в стратегічній лінії організації самостійної роботи полягає не в 

оптимізації її окремих видів, а у створенні умов високої активності, самостійності 

та відповідальності учнів в аудиторії і поза нею в ході всіх видів освітньої 

діяльності. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволив розглядати 

організацію самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О як педагогічну проблему і зробити 

висновок про те, що рівень організації самостійної роботи – один із основних 

критеріїв якості підготовки фахівців. 
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У цьому контексті велике значення має висока майстерність педагога, 

професійної школи, його керівництво самостійною роботою учня, логіка 

педагогічного процесу, створення проблемної ситуації на уроці, правильна і 

раціональна організація видів самостійної роботи, пов’язаної з подоланням 

учнями певних труднощів, підведення підсумків виконання і об’єктивна оцінка 

самостійної роботи. 

Отже, можна зробити висновки, що: 

 ефективність самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О зумовлена її 

організацією з боку педагога професійної школи; 

 формування умінь і навичок самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О є одним 

із найскладніших видів діяльності педагога професійної школи, що вимагає 

ретельної підготовки педагога і учнів. 

Організацію самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти варто розглядати як цілеспрямовану діяльність педагога 

професійної школи з використанням всієї сукупності методів, прийомів, форм, 

засобів навчання, що дозволяє організувати самостійну роботу учнів та 

актуалізувати їх творчу активність, логічне мислення, самостійність, враховуючи 

їх індивідуально-психологічні особливості. 

Обґрунтування у п. 1.1. дефініцій «готовність майбутнього педагога 

професійної школи до педагогічної діяльності», «формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до педагогічної діяльності» та понять 

«самостійна робота учнів ЗП(ПТ)О», «організація самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О» покладено в основу визначення готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти як складного особистісного утворення, яке містить 

професійні якості і властивості майбутнього педагога професійної школи, що 

дозволяють йому ефективно організовувати самостійну роботу учнів, яка 

базується на цілях, мотивах, плануванні, знаннях, уміннях, навичках та 

самооцінці. 
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У наступному підрозділі роботи проаналізовано структуру готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О. 

 

 

1.3. Структура готовності майбутнього педагога професійної школи 

до організації самостійної роботи учнів 

 

Основні вимоги до особистості педагога закладів професійної (професійно-

технічної) освіти викладені у професіограмі та освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці. Відповідно до них він повинен бути готовим до виконання 

наступних видів професійно-педагогічної діяльності: професійне навчання; 

виробничо-технологічна діяльність; методична робота; організаційно-

управлінська діяльність; науково-дослідна робота; культурно-освітня діяльність 

(Отич, 2014). 

У констекті нашого дослідження розглядаємо одну зі складових готовності 

майбутнього педагога професійної школи – готовність до організації самостійної 

роботи учнів. Ураховуючи визначені нами дефініції «готовність майбутнього 

педагога професійної школи до педагогічної діяльності», «формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до педагогічної діяльності», 

«самостійна робота учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти», 

«організація самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти», «готовність майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти», необхідно розглядати формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти як складний процес професійної підготовки, під 

час якого відбувається оволодіння знаннями, навичками та вміннями проектувати, 

планувати та ефективно організовувати самостійну роботу учнів, що 

характеризується вмотивованим, ціннісним ставленням до педагогічної 
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діяльності, а також здатністю до критично-аналітичної рефлексії власної 

діяльності. 

Ґрунтовне знання реальних навчальних можливостей учнів ЗП(ПТ)О, 

психологічних закономірностей їх розвитку, з одного боку, та досконале 

володіння майбутніми педагогами професійної школи вміннями використовувати 

отримані знання про сутність, види, структуру самостійної роботи учнів, з 

другого боку, дозволить педагогам науково обґрунтовано реалізовувати підхід до 

планування вибору методів, організаційних форм і засобів навчання під час 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Як бачимо, на сьогодні існує потреба щодо переосмислення підходів та 

вимог до професійної підготовки майбутніх педагогів професійної школи, у 

формуванні в них готовності до професійної діяльності та до організації 

самостійної роботи учнів. У ЗВО необхідно створювати педагогічні умови, які 

забезпечували б формування зазначеної готовності. Для їх визначення потрібно 

зʼясувати структуру готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О, що сприятиме оптимальному 

розв’язанню проблеми ефективного формування зазначеної готовності 

майбутнього педагога професійної школи. 

Оскільки готовність до професійної діяльності є багатоаспектним та 

багатокомпонентним новоутворенням, звернемося до аналізу її структури. 

Структура (лат.structūra) – це взаєморозміщення та певний взаємозв'язок 

складових частин цілого, внутрішня будова. Структура також може стосуватись 

устрою, організації чого-небудь (Великий тлумачний словник, 2009). 

У науці немає єдиного підходу щодо визначення структурних компонентів 

готовності майбутнього педагога до професійної діяльності. Отже, є потреба 

проаналізувати вітчизняні та зарубіжні праці щодо проблеми структури 

професійної готовності педагога. 

Дослідники психологічних проблем готовності фахівців до діяльності 

вважають її станом, який має складну динамічну структуру. На їхню думку, 

структуру готовності становлять такі властивості, риси та прояви: позитивне 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


72 

ставлення до діяльності; адекватні вимоги до неї; професійні риси характеру; 

здібності, темперамент, мотивація; необхідні знання, навички і вміння; стійкі, 

професійно важливі особливості сприйняття, уваги, мислення, емоційних і 

вольових процесів. 

Так, у роботах М. Дяченка і Л. Кандибовича розглядається готовність як 

складне психологічне утворення з такими структурними компонентами: 

мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий і оціночний (Дьяченко, 

Кандыбович, 1976). 

Визначаючи структуру професійної готовності, К. Дурай-Новакова на 

прикладі підготовки майбутніх педагогів виділяє в ній п’ять компонентів: 

мотиваційний (професійно значущі потреби, інтереси й мотиви педагогічної 

діяльності); орієнтаційно-пізнавально-оцінний (знання змісту професії, вимог 

професійних ролей, способів вирішення професійно-педагогічних завдань); 

емоційно-вольовий (відчуття відповідальності за результати педагогічної 

діяльності, самоконтроль, уміння керувати діями, з яких складається виконання 

професійних обов’язків педагога); операційно-дієвий (мобілізація й актуалізація 

професійних знань, умінь і навичок і професійно-значущих властивостей 

особистості, адаптація до вимог професійних ролей і до умов педагогічної 

діяльності); установочно-поведінковий (налаштованість на добросовісну працю) 

(Дурай-Новакова, 1983). 

Г. Балл (1994b) вважає, що основу професійної готовності становить 

комплексна здібність фахівця до діяльності певного типу, в якій він виокремлює 

дві сторони: 

1) мотиваційну – схильність до відповідного типу діяльності; 

2) інструментальну – володіння ефективними стратегіями діяльності, 

узагальненими способами дій та операцій (с. 99). 

Означені складові забезпечують вільну орієнтацію у відповідному 

предметному полі, гнучке пристосування зазначених способів до особливостей 

конкретних ситуацій. 
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З точки зору педагогічного підходу компоненти професійної педагогічної 

діяльності розглядають як відносно самостійні функціональні види діяльності 

педагога (Максимюк (2005), Пидкасистый (1996), Сластенин (1998), Ярмаченко 

(1986). 

Інші дослідники розглядають компоненти готовності з різних позицій, 

обґрунтовуючи свої варіанти її структури. Зокрема український педагог 

О. Коберник (2002) на підставі вивчення сутності проблеми готовності до 

педагогічної діяльності виділяє такі основні компоненти готовності студентів до 

впровадження інноваційних технологій: 

 мотиваційний, до складу якого увійшли такі показники: установка на 

особливу значущість і важливість нових освітніх технологій у сучасному 

навчально-виховному процесі; прагнення до активного вивчення педагогічних 

інновацій; бажання майбутнього вчителя творчо й неординарно проектувати 

педагогічну діяльність; 

 когнітивний – інтеграція психологічних, педагогічних і технологічних 

знань; 

 операційний – уміння як інтегровані якості, набуті студентами під час 

опанування змісту психолого-педагогічних і фахових дисциплін, самостійної 

діяльності в період педагогічних практик (с. 107). 

На думку російського науковця В. Сластьоніна (1976), професійна 

готовність фахівця охоплює такі компоненти: 

 психологічна готовність – сформованість певного ступеня спрямованості 

на професійну діяльність; 

 науково-методична готовність – передбачає володіння певним обсягом 

суспільно-політичних, психолого-педагогічних і спеціальних знань, необхідних 

для професійної діяльності; 

 практична готовність – наявність сформованих на прогнозованому рівні 

професійних умінь і навичок; 



74 

 психофізіологічна готовність – наявність відповідних передумов для 

професійної діяльності й оволодіння певною спеціальністю, зокрема професійно 

значущих рис особистості; 

 фізична готовність – відповідність стану здоров’я та фізичного розвитку 

вимогам професійної діяльності і професійної працездатності. 

А. Ліненко (1996), визначаючи готовність як цілісне утворення, яке 

характеризує емотивно-когнітивну і вольову мобілізаційність суб’єкта в момент 

його залучення до певної діяльності, пропонує такі компоненти готовності 

студентів педагогічних закладів вищої освіти до професійної діяльності: 

професійну самосвідомість, ставлення до діяльності, мотиви діяльності, як: 

знання про предмет і способи діяльності, навички і вміння їх практичного 

втілення, а також професійно значимі риси особистості 

Досліджуючи взаємозв’язок структурних компонентів стану психічної 

готовності студентів до педагогічної діяльності, А. Деркач (1980) називає такі: 

прагнення працювати краще, виявляти творчість і добре провести захід; 

упевненість у своїх педагогічних здібностях; рівень емоційного збудження; 

здатність володіти собою (с. 141-142). 

На переконання Л. Кондрашової (1989), компонентами готовності до 

педагогічної праці виступають: мотиваційний, пізнавально-операційний, 

емоційно-вольовий, психофізіологічний компоненти. 

О. Мороз (1997) розглядає готовність як складне психічне утворення, що 

включає такі компоненти: мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий, 

оцінювальний. Учений переконаний, що достатня розвиненість цих компонентів, 

вираження їх цілісної єдності – показник високого рівня професійної готовності 

фахівця до праці, його активності, самостійності, творчості. 

Аналізуючи різні підходи до розуміння готовності до педагогічної 

діяльності, І. Піскарьова виокремлює в її структурі три взаємопов’язані 

компоненти: мотиваційний, когнітивний, процесуальний (Пискарева, 1999). 
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С. Гриншпун (1995) також визначає три складові готовності: моральну, 

психологічну та професійну (с 90), а Р. Лучечко (1994) називає мотиваційний, 

психологічний та професійний компоненти готовності (с. 21). 

Л. Сохань, І. Єрмакова, Г. Несен акцентують увагу на таких компонентах: 

мотиваційному (відповідальність за виконання завдань, почуття обов’язку), 

орієнтаційному (знання й уявлення про особливості та умови діяльності, її вимоги 

до особистості), операційному (володіння способами та прийомами діяльності, 

необхідними ключовими компетентностями), вольовому (самоконтроль, 

самомобілізація, вміння управляти діями), оцінному (самооцінка своєї 

підготовленості відповідність процесу розв’язання завдань оптимальним зразкам) 

(Сохань, 2003). 

Оскільки компонент – це складова частина, елемент будь-чого, то результат 

поєднання та розвитку виокремлених компонентів будуть складати єдину систему 

формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів.  

Узагальнюючи теоретичні положення, запропоновані різними дослідниками 

(Г. Балл (1994), С. Гриншпун (1995), А. Деркач (1980), К. Дурай-Новакова (1983), 

О. Коберник (2002), Л. Кондрашова (1989), А. Лыненко (1996), Р. Лучечко (1994), 

С. Максимюк (2005), І. Піскарьова (1999), В. Сластьонин (1976), М. Ярмаченко 

(1986) та ін.), можна зробити висновок про те, що готовність як складна динамічна 

структура охоплює такі компоненти: 

– мотиваційний (мотиви, потреби, професійні настанови, інтереси, цінності, 

ідеали тощо); 

– орієнтаційний (знання про особливості педагогічної діяльності та її 

вимоги до особистості викладача); 

– операційний (володіння способами і прийомами, культурою професійної 

діяльності); 

– вольовий (самоконтроль, самомобілізація на певний вид діяльності та на 

подолання труднощів); 

– оцінюючий (самооцінювання готовності). 
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Така структура готовності, на нашу думку не повністю розкриває всі 

змістовні сторони цього феномена, адже здатність людини до професійно-

педагогічної діяльності не може розглядатися ізольовано від діяльності та 

ставлення особистості до обраної професії. Саме формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О відбувається в педагогічній діяльності, яка спрямована на формування і 

розвиток особистості. 

На основі аналізу компонентів структури готовності майбутніх педагогів до 

професійної діяльності, що мають бути сформовані у майбутніх випускників, та 

на підставі спостережень за освітньою діяльністю студентів, нами виокремлено 

такі компоненти сформованості готовності майбутніх педагогів професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О: мотиваційний, 

когнітивний, праксеологічний і рефлексивний, що відображено на рис. 1.1. 

Проаналізуємо кожен з них. 

Дослідники структурних компонентів готовності до діяльності виділяють як 

базовий мотиваційний. Слушною є думка С. Занюк, що цей компонент є дуже 

важливим, тому що «мотивація – це один із найважливіших факторів, який 

забезпечує успіх у діяльності» (Занюк, 2002, с. 9). 

Зарубіжні науковці стверджують, що мотиви людської діяльності 

розрізняються залежно від потреб, яким вони відповідають, ступеня їх дієвості 

(Abraham H. Maslow, 1954; Atkinson, J. Raynor J.,1978, Whiter, R, 1959). 

У працях О. Абдулліної (1990) та Н. Кузьміної (1990) переконливо доведена 

залежність успішності засвоєння знань та формування вмінь від рівня 

особистісної мотивації: чим вище рівень мотивів, тим ефективніше оволодіння 

професійними знаннями й уміннями. Особистісні мотиви характеризуються 

ставленням, а також інтересом до діяльності. Дослідниці зазначають, якщо 

людина має позитивне ставлення та інтерес до якоїсь діяльності, то ця робота стає 

для неї необхідною і органічно вписується в життя особистості. 

Мотив зумовлює і спрямовує діяльність суб’єкта, постаючи в цілях, 

завданнях та інших складових процесу діяльності (David C. McClelland, 1975) 
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Рис. 1.1. Структура готовності майбутнього педагога професійної 
школи до організації самостійної роботи учнів 

Джерело: розроблено автором. 

Завдяки мотиву, як зазначають зарубіжні автори (L. V. Morris (2008), 

Y. Semmar (2006), закріплюються, розвиваються знання, вміння, практичний 

досвід. 
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Мотиваційний компонент має для суб’єкта діяльності особистісне значення, 

адже зміцнює зацікавленість цією діяльністю й перетворює задані зовнішні 

настанови на внутрішні потреби майбутнього вчителя (Богданова, 1997b, с. 183). 

Як стверджує Л. Божович (1968), спонукання до дій, завжди виходить від 

потреб. 

Мотиваційний компонент дає змогу виявити професійно значущу потребу 

майбутнього педагога професійної школи до педагогічної діяльності й мотиви 

формування професійної готовності до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О, характеризує стан мобілізації внутрішніх сил майбутнього педагога 

професійної школи до здійснення означеної діяльності, продукування цілей 

педагогічної діяльності. 

Цей компонент передбачає розуміння педагогом професійної школи самого 

поняття «мотивація», врахування цього явища у педагогічній діяльності. 

Майбутній педагог професійної школи має усвідомлювати, що мотивація 

особистості актуалізує внутрішні сили і спрямовує його діяльність на пошук 

нових шляхів фахового вдосконалення. Ю. Кулюткін зазначає, що розуміння 

сутності мотивації дає педагогові можливість знайти відповідь на запитання: 

заради чого здійснюється навчально-пізнавальна діяльність (Кулюткин, 1981). 

Професійна позиція професіонала та фахівця – система сформованих 

настанов, ціннісних орієнтацій, мотиваційних ставлень, суб’єктивних оцінок 

внутрішнього та оточуючого досвіду, реальності і перспектив, а також власні 

прагнення фахівця, які визначають характер його діяльності, поведінки, 

спілкування, місце і роль у професійній діяльності і повсякденному житті; це 

ціннісно-мотиваційний компонент професійної діяльності. 

Мотиваційний компонент визначає ставлення студента до професійного 

розвитку, тобто його прагнення до кар’єрного зростання, самовдосконалення 

умінь, навичок і особистісних якостей. 

Студенти мають чітко усвідомлювати, чому, для чого і що саме їм 

доведеться вивчити, засвоїти, а потім і самовдосконалювати, щоб бути 

високопрофесійним фахівцем, успішним у своїй професії. Основою цього є 
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відповідна мотивація. Відзначимо, що одним із критеріїв сформованості 

мотиваційної сфери є ставлення студента до освітньої діяльності, яке виявляється 

за такими ознаками, як успішність і відвідуваність занять, активність студента. 

Необхідність мотиваційного компонента в структурі готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О зумовлена логікою процесу підготовки, який починається з формування 

позитивної мотивації до навчання, усвідомлення необхідності такої підготовки. 

Поняття мотивації є комплексним і включає в себе установки, мотиви, потреби, 

ціннісні орієнтації, ставлення й інтереси (Рубинштейн, 2009). 

Причому мотиваційний компонент поєднує в собі два види мотивації: 

пізнавальну та професійну. З одного боку, пізнавальна мотивація (пізнавальні 

потреби, інтереси, установки) необхідна для якісного засвоєння знань, умінь та 

навичок, які потрібно засвоїти майбутнім педагогам професійної школи у процесі 

професійної підготовки. З іншого боку, варто таким чином побудувати процес 

професійної підготовки, щоб сприяти формуванню потреби в нових знаннях, 

відповідального ставлення до виконання професійних обов'язків, прагнення до 

співпраці, творчого підходу до вирішення професійних завдань. Саме 

сформованість мотивації професійної діяльності забезпечує якісне виконання 

професійних обов'язків. 

Сучасні дослідження структури мотивації навчальної та професійної 

діяльності (Абульханова-Славская (1991), Барон (1990), Выготский (1991) та ін.) 

сприяли виокремленню таких груп мотивів, необхідних для формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів: 

 соціальні мотиви (вимоги соціального оточення до професійної 

компетентності фахівця, відповідальність, розуміння соціальної значущості 

професії, прагнення зайняти певну позицію у стосунках із колегами, отримати їх 

схвалення); 
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 пізнавальні мотиви (орієнтація на оволодіння новими знаннями щодо 

організації самостійної роботи учнів, бажання поглиблювати знання, інтерес до 

способів самостійного здобування знань, прийомів професійної діяльності); 

 професійні мотиви (орієнтація на творчу професійну діяльність, 

прагнення до прояву індивідуальності, бажання досягнути успіху в професійній 

діяльності); 

 мотиви особистої зацікавленості (прагнення до самопізнання, 

самоствердження у власних очах, орієнтація на високий рівень інтелектуального й 

особистісного розвитку та ін.). 

Усвідомлення педагогом професійної школи ролі самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О є важливим компонентом управління освітнім процесом. Мотиваційний 

компонент готовності майбутнього педагога професійної школи до організаціїї 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О виражає усвідомлене ставлення педагога до 

ролі самостійної роботи у розв'язанні актуальних проблем педагогічної освіти. Він 

є стрижнем, навколо якого конструюються основні якості педагога професійної 

школи як професіонала, оскільки від того, чим мотивує педагог свою готовність 

до організації самостійної роботи учнів, залежать характер його участі в процесі, 

досягнуті результати. 

Мотиваційна готовність є важливою якістю педагога професійної школи, 

оскільки лише адекватна цілям організації самостійної роботи учнів мотивація 

забезпечує ефективну діяльність і саморозкриття особистості педагога. Мотивація 

особистості педагога професійної школи зумовлена його професійними 

інтересами, ціннісними орієнтаціями, ідеалами. Вона виявляється як у всій його 

професійній діяльності, так і в окремих педагогічних ситуаціях, визначає його 

сприйняття зовнішніх подій і логіку поведінки. Позитивну мотивацію педагога 

засвідчує задоволення таких його особистісних і професійних потреб, як 

створення й застосування нового, підвищення педагогічної майстерності, 

подолання професійних труднощів. 
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Наступний, другий, виокремлений нами компонент готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів – 

когнітивний. 

На ефективність професійно-педагогічної діяльності педагога професійної 

школи впливають особистісні якості, зокрема здатність до сприйняття та 

оброблення інформації, «розуміння сучасної картини світу як компетентності і 

здатності працювати з інформацією і людьми, учнями» (Тугай, 2009). 

Когнітивний компонент особистісної готовності педагога професійного навчання 

передбачає формування означених якостей. 

Слушною є думка О. Тихомандрицької (1999), яка вважає беззаперечним 

необхідність виокремлення когнітивного компоненту у структурі готовності, бо 

когнітивний компонент виконує функцію набуття системи знань, розвитку 

пізнавальних інтересів, пізнавальних здібностей, пізнавальної активності, 

розумової діяльності у студентської молоді та як наслідок – виступає одним із 

основних чинників забезпечення успішного формування особистості 

висококваліфікованого фахівця (с. 42-49). 

Когнітивний компонент ґрунтується на положення про вирішальну роль 

знань і когнітивних структур у плинності психічних процесів і поведінки людини, 

тому передбачає формування комплексу психолого-педагогічних, дидактико-

технологічних і методичних знань ( Рубинштейн, 2009). 

Н. Побірченко (2004) вважає, що когнітивним компонентом є інтеграція 

психологічних, соціальних і технологічних знань. 

На переконання А. Фонарьова (1997), передавання, засвоєння, а також 

створення нових знань пов’язані з активною діяльністю особистості, що дозволяє 

уникнути одноманітності у процесі діяльності. 

Система професійних теоретичних і практичних знань – це системне 

психічне утворення, яке формує загальний і професійний інтелект, забезпечує 

теоретичну загальнонаукову, професійну та фахову підготовленість фахівця до 

професійної діяльності, тобто йдеться про когнітивний компонент професійної 

діяльності. 
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Когнітивний компонент готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організаціїї самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О об'єднує сукупність 

психологічних, педагогічних, методичних та спеціальних знань педагога про 

сутність і специфіку самостійної роботи, її види та ознаки. Цей компонент є 

результатом пізнавальної діяльності. Його характеризують обсяг знань (ширина, 

глибина, системність), стиль мислення педагога. 

Можемо стверджувати, що рівень поінформованості педагога професійної 

школи про організацію самостійної роботи учнів визначають за обсягом його 

знань, які є необхідною умовою аналізу і вибору оптимальних способів 

розв'язання професійних проблем відповідно до чого бачення проблематики 

самостійної роботи та її організації, особистісних потреб та інтересів. 

Реалізація когнітивного компонента готовності педагога до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О означає для нього необхідність професійно 

самовизначитись, тобто усвідомити норми, модель своєї професії і відповідно 

оцінити свої можливості. Важливою складовою когнітивного компоненту також є 

предметні знання і знання методики викладання предмету. 

Однак знання не можуть існувати відірвано від умінь. Тому вважаємо, що 

наявність праксеологічного компонента є обов’язковою в структурі готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О. Праксеологічний компонент – система вмінь та навичок особистості, 

реальна поведінка, розвиток якої оцінюється за рівнем майстерності, гнучкості та 

адаптивності виконання в конкретних видах діяльності. 

Інтелектуальні уміння, на думку Н. Глузман (2010), виявляються в здатності 

зіставляти, аналізувати конкретизувати, узагальнювати, описувати явища, 

процеси; давати визначення, класіфікувати, обґрунтовувати. Основними 

результатами застосування цих умінь є генерування ідей; асоціативність і 

гнучкість мислення; перенесення знань і умінь у нові ситуації 9с. 150). 

Праксеологічний компонент включає професійно значущі інформативні 

вміння і навички. Навчання майбутніх фахівців не може бути успішним, якщо 

воно не розвиває певної системи вмінь та навичок (Кисельгоф, 1973). 
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Означений компонент ототожнюють зі сформованістю наступних 

показників: уміння, навички, володіння прийомами і навичками організації 

процесу саморозвитку професійно значущих якостей, самоосвіти, самовиховання 

на тлі прагнення свого ідеалу шляхом свідомого самоуправління. 

Праксеологічний компонент готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О містить наявність у 

студента комплексу умінь та навичок, необхідних для організації самостійної 

роботи учнів, які надалі він зможе вдосконалювати, а також знання методів і 

технологій для забезпечення найбільшої ефективності організації самостійної 

роботи учнів. 

Уміння педагога засвідчують свідоме оволодіння діяльністю, що за своєю 

структурою відповідає структурі його особистості, в якій виокремлюють такі 

професійні уміння: 

— гностичні (уміння здобувати, поповнювати і розширювати свої знання, 

вивчати особистість учня і себе); 

— проектувальні (здатність планувати освітній процес відповідно до цілей 

навчання, психологічних закономірностей, оптимальних видів, методів, прийомів 

організації самостійної роботи; уміння планувати позааудиторну самостійну 

роботу); 

— конструктивні (уміння обирати оптимальні прийоми і способи організації 

самостійної роботи, форми самостійної роботи, відбирати і дозувати навчальний 

матеріал, оптимально керувати самостійною роботою учнів); 

— організаційні (здатність організовувати свою діяльність і діяльність учнів 

ЗП(ПТ)О відповідно до цілей освітнього процесу); 

— комунікативні (уміння використовувати різні механізми формування 

міжособистісних взаємин учасників педагогічного процесу, попереджувати і 

долати конфлікти). 

Вважаємо, що в структурі готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організаціїї самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О значна роль належить 

рефлексивному компоненту, адже оцінка і кореляція успішності та недоліків 
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виконаної роботи дає можливість визначити переваги певної технології та 

усунути наявні помилки. 

Сформованість рефлексивного компонента сприяє саморозвитку 

особистості, який виводить людину з «безпосереднього потоку життя» (Петров, 

2004). 

А. Хуторський зазначає, що рефлексивна свідомість контролює процес 

побудови, реалізації інновацій, критично аналізує всі етапи діяльності 

(Хуторской, 2008). 

Основою рефлексивного компонента є рефлексія – процес, спрямований на 

аналіз, розуміння, усвідомлення людиною себе: власних дій, поведінки, мовлення, 

досвіду, почуттів, станів, здібностей, характеру, відносин з іншими людьми і 

ставлень до них, власних задач, призначень тощо. Процесуально і функціонально 

рефлексія пов’язана із самоспостереженням, інтроспекцією, ретроспекцією, 

самосвідомістю і є основним фактором регуляції поведінки й особистісного 

розвитку (Мещеряков, Зинченко, 2009). 

На думку Е. Рапацевича, рефлексія – це не лише знання і розуміння 

суб’єктом самого себе, а й з’ясування того, як інші знають і розуміють того, хто 

рефлексує, його особистісні особливості, емоційні реакції і когнітивні уявлення 

(Рапацевич, 2006, с. 667). 

Рефлексивне мислення розглядають як одну з важливих умов усвідомлення, 

критичного аналізу і конструктивного вдосконалення власної діяльності. 

Здатність людини рефлексивно ставитися до себе і до своєї діяльності є 

результатом освоєння нею соціальних відносин між людьми. На основі взаємодії з 

іншими людьми, прагнучи зрозуміти думки і дії іншого, людина виявляє здатність 

рефлексивно поставитися до себе. 

Отже, пошук, освоєння і застосування відомих методів організації, аналіз 

отриманих результатів і власного індивідуального стилю роботи можуть сприяти 

створенню педагогом професійної школи нових технологій організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 
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Відповідно до визначення, наведеного в педагогічному словнику, педагогічна 

рефлексія – це здібність оцінити себе та свої вчинки і зрозуміти як тебе сприймають 

інші люди, передусім ті, з ким педагог взаємодіє під час спілкування  (Коджаспирова, 

2005). Тому рефлексивна складова готовності майбутніх педагогів професійної школи 

до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О передбачає рефлексію педагога під 

час організації самостійної роботи учнів; сформовані уміння організовувати процес 

самопізнання, аналіз причинно-наслідкових зв’язків та прагнення до саморозвитку і 

вдосконалення організації самостійної роботи учнів. 

Процес рефлексії індивідуальний. Активізація рефлексивної позиції 

пов'язана з орієнтацією педагога на саморозвиток. Джерелом цього процесу є 

система усвідомлених педагогом суперечностей у професійній діяльності. Тому в 

освітній діяльності необхідно створювати такі ситуації, які б актуалізували 

рефлексивну позицію майбутнього педагога професійної школи, формували його 

позитивне самосприйняття, стимулювали процеси самоствердження. 

Рефлексивний компонент готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організаціїї самостійної роботи учнів характеризує пізнання й аналіз 

педагогом явищ власної свідомості та діяльності. Реалізується цей компонент 

через такі рефлексивні процеси, як саморозуміння й розуміння іншого, 

самооцінювання й оцінювання іншого, самоінтерпретація й інтерпретація іншого. 

Отже, мотиваційний, когнітивний, праксеологічний і рефлексивний 

компоненти в сукупності репрезентують структуру готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що рівень готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О залежить від цілеспрямованої професійної підготовки, що визначається 

єдністю компонентів і передбачає формування пізнавальної мотивації, інтересу та 

усвідомленого ставлення педагога до ролі самостійної роботи у розв'язанні 

актуальних проблем педагогічної освіти, формування знань, стилю мислення, 

навичок педагога, а також уміння оцінити себе як суб’єкта педагогічної 

діяльності. Достатня сформованість складових компонентів досліджуваної 
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готовності і їх цілісна єдність – показник необхідного рівня готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О. 

На нашу думку, формування цих компонентів буде здійснюватись 

ефективно, якщо в освітній процес підготовки студентів упровадити відповідні 

педагогічні умови. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у визначенні й науковому 

обґрунтуванні педагогічних умов, що сприятимуть формуванню готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Потреба в оновлення змісту, методів, форм і засобів реалізації процесу 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О як важливої форми освітнього 

процесу вимагає підготовки більш компетентних педагогів професійної школи, 

здатних ефективно організувати самостійну роботу. Саме тому формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О є однією із важливих складових професійної підготовки 

майбутніх педагогів професійної школи. 

На основі теоретичного аналізу наукових джерел з’ясовано зміст наступних 

понять: 

 готовність майбутнього педагога професійної школи до педагогічної 

діяльності – це складне структурне утворення особистості педагога, що включає 

якісну професійну підготовленість, при якій сформовані необхідні знання, уміння 

та навички організації освітньої діяльності учнів ЗП(ПТ)О, що формується на 

основі усвідомлення мотивів та потреб у цій діяльності, залежить від розвитку та 

поєднання необхідних умов для професійного становлення майбутнього педагога 

професійної школи; 

 формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

педагогічної діяльності – це цілісний цілеспрямований процес професійної 
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підготовки, який має на меті розвинути здатності якісно організовувати освітній 

процес, формуючи при цьому у майбутнього педагога професійної школи потребу 

в освітній діяльності та сформованість мотивації, знань, умінь і навичок, 

особистісних якостей для здійснення майбутньої професійної діяльності; 

 самостійна робота учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти – це організована діяльність учнів, яка передбачає самостійне засвоєння 

знань, формування умінь і навичок під керівництвом педагога, але без його 

безпосередньої участі та розвиток самостійності особистості; 

 організація самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти – це цілеспрямована діяльність педагога професійної школи з 

використанням всієї сукупності методів, прийомів, форм, засобів навчання, що 

дозволяє організувати самостійну роботу учнів та актуалізувати їх творчу 

активність, логічне мислення, самостійність, враховуючи їх індивідуально-

психологічні особливості. 

Узагальнення дефініцій дозволило визначити готовність майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти як складне особистісне утворення, яке 

містить професійні якості і властивості майбутнього педагога професійної школи, 

що дозволяють йому ефективно організовувати самостійну роботу учнів, яка 

базується на цілях, мотивах, плануванні, знаннях, уміннях, навичках та 

самооцінці. 

Формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти ми розглядаємо як складний процес професійної підготовки, під час якого 

відбувається оволодіння знаннями, навичками та вміннями проектувати, 

планувати та ефективно організовувати самостійну роботу учнів, що 

характеризується вмотивованим, ціннісним ставленням до педагогічної 

діяльності, а також здатністю до критично-аналітичної рефлексії власної 

діяльності. 
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Визначено, що готовність майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів – це структуроване явище, компонентами 

якого є: мотиваційний (усвідомлене ставлення майбутнього педагога професійної 

школи до ролі самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О у розв'язанні актуальних 

проблем педагогічної освіти; сформованість мотивів професійного 

самовдосконалення); когнітивний (сукупність спеціальних знань майбутнього 

педагога професійної школи про суть і специфіку самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О, її види, форми та організацію; стиль мислення педагога); 

праксеологічний (комплекс умінь та навичок, необхідних майбутньому педагогу 

професійної школи для забезпечення найбільш ефективної організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О); рефлексивний (пізнання й аналіз майбутнім педагогом 

професійної школи власної діяльності). 

 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладено у таких 

публікаціях автора: (Броннікова, 2014a; Броннікова, 2014b; Броннікова, 2015a; 

Броннікова, 2015b; Броннікова, 2017e; Броннікова, 2017f). 
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РОЗДІЛ 2 

ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 

 

У розділі визначено та обґрунтовано критерії, їх показники та рівні готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів; 

розроблено модель формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів; схарактеризовано та обґрунтовано 

педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів. 

 

 

2.1. Критерії, показники та рівні готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

 

Забезпечення ефективності формування готовності майбутніх педагогів 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О вимагає 

визначення критеріїв, показників та рівнів зазначеної готовності. 

Критерії та їхні показники дозволяють перевірити сформованість готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О, відповідно дають можливість визначити рівень сформованості 

ознакченої готовності. 

Зазначимо, що питання про критерії, які використовуються у педагогічному 

експерименті, у науковій літературі залишається до кінця не вирішеним і 

дискусійним. Неоднозначними є й підходи до розуміння критеріїв у працях 

дослідників: Є. Бондаревської (1997), В. Загвязінського (1982), І. Ісаєва (2001), 

В. Сластьоніна (1976) та ін. 

Критерії – слово грецького походження (criterion – засіб переконання, 

мірило) – показники, які поєднують у собі методи розрахунку, теоретичну модель 
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розподілу і правила прийняття рішення про правдоподібність нульової або однієї 

з альтернативних гіпотез (Гончаренко, 1997, с. 181). 

У словнику С. Ожегова (1985), критерій визначається як «мірило оцінки, 

думки» (с. 307). У словнику іншомовних слів (Бибик, 2005) ця дефініція 

трактується як підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило. 

В енциклопедичних виданнях критерій називають мірилом для визначення 

оцінки предмета або явища; ознаку, взяту за основу класифікації, орієнтир, 

індикатор, на основі якого відбувається оцінка або класифікація чого-небудь, 

визначається значущість або незначущість у стані об’єкта (Коджаспирова, 2005). 

За словником професійної освіти, критерій – це «ознака, на підставі якої 

дається оцінка якого-небудь явища, дії; ознака, взята за основу класифікації» 

(С. Гончаренко, Н. Ничкало, 2000). 

В. Ягупов (2002) відзначає, що «критерії практично визначають зміст і 

перебіг навчально-пізнавальної діяльності студентів та безпосередньо 

встановлюють її результативність». Вибір критеріїв підпорядкований вимогам, які 

ставляться до нього: індивідуальність, систематичність, достатня кількість даних 

про оцінки, тематична спрямованість, об’єктивність, умотивованість оцінок, 

єдність вимог з боку контролюючих, оптимальність, всебічність, дієвість та 

гуманність (с. 411-412). 

А. Галімов (2004) зазначає, що «критерій виражає найзагальнішу сутнісну 

ознаку, на основі якої здійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних 

явищ, при цьому ступінь вияву, якісна сформованість, визначеність критерію 

виражаються у конкретних показниках». 

Вважаємо достатньо цікавим і найбільш повним визначення цього поняття 

Г. Гавриловою (1992), яка пояснює, що «критерій виражає найзагальнішу 

сутнісну ознаку, на основі якої здійснюють оцінку, порівняння реальних 

педагогічних явищ, при цьому ступінь вияву, якісна сформованість, визначеність 

критерію виражаються в конкретних показниках, які характеризуються, у свою 

чергу, низкою ознак». 
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Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам трактувати поняття 

«критерій» як ознаку, на підставі якої дається оцінка будь-якого явища, дії, ідеї. 

Оскільки процес формування готовності майбутніх педагогів професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О розглядаємо як складну 

систему, тоді критеріями будемо визначати ті, що віддзеркалюють певний стан 

означеної готовності та діагностують результат педагогічного впливу на 

особистість. 

Критерії мають бути об'єктивними, містити найбільш суттєві моменти 

явища, що досліджується, охоплювати типові сторони явища, формулюватися 

ясно, коротко, точно. Потрібно відзначити, що поняття «критерій» і «показник» 

взаємопов’язані. Критерій – це принцип оцінки ефективності, а показник – модель 

кількісної характеристики явища (Брокгауз, 2008, c. 81). 

Вважаємо за доцільне дотримуватися наукової позиції вчених, які 

розглядають поняття «критерій» ширше за своїм змістом, ніж поняття 

«показник», і що показник є складовою критерію. Отже, кожний критерій 

оцінювання характеризується власною сукупністю показників.  

Дефініція «показник» трактується як: 

а) свідчення, доказ, ознака чого-небудь; 

б) наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу; дані про 

досягнення у чому-небудь; в) явище або подія, на підставі яких можна робити 

висновки про перебіг якого-небудь процесу (Бабанський, 1988). 

Як наголошує А. Семенова (2009), показники фіксують певний стан або 

рівень розвитку певного критерію. Показник – це явище або подія, за якими 

можна судити про динаміку певного процесу. 

Показник – це узагальнена характеристика властивостей об’єкта або 

процесу. Якісні показники фіксують наявність чи відсутність якої-небудь 

властивості, кількісні показники фіксують ступінь вираженості, розвитку 

властивості. Іноді під показниками розуміють якісні або кількісні характеристики 

сформованості того або іншого критерію (Мазін, 2007, с. 218). 



92 

Показник вимірювання демонструє, що саме фіксується числом, отриманим 

унаслідок вимірювання. У межах досліджуваної проблеми будемо виходити з 

того, що критерії – це якості, властивості, ознаки об’єкта, який вивчається, що 

дають змогу зробити висновки про стан і рівень його сформованості; показник – 

це ознака, що дає можливість виокремити найбільш суттєві аспекти педагогічної 

діяльності і дати їм адекватну оцінку. 

У визначенні показників варто дотримуватися таких вимог: 

 чіткість змісту показників, можливість їх виміряти; 

 системність показників; їх гнучкість, адаптивність, здатність відобразити 

всі можливі зміни об’єкта; 

 ефективність та результативність показників. 

На основі попереднього аналізу та відповідно до мети нашого дослідження 

під критеріями готовності майбутніх педагогів професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О ми розуміємо сукупність ознак, які 

характеризують готовність педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів. Відповідно показники – це кількісні та якісні характеристики 

сформованості ознак, які вивчаються та вимірюються. 

У психолого-педагогічних дослідженнях спостерігаються різні підходи до 

визначення критеріїв оцінювання результатів освітньої діяльності. Так, на 

важливості особистісного та професійного компонентів підготовленості студентів 

наголошує О. Насонова (2001). На прикладі аналізу підготовки майбутніх 

фахівців педагогічної сфери вчена виокремлює такі основні критерії визначення 

рівня їхньої професійної готовності: процесуально-діяльнісний, до якого 

відносить професійні уміння (конструювання та організація діяльності), 

індивідуально-особистісний – наявність внутрішньої потреби щодо здійснення 

педагогічної діяльності, рефлексії й елементів творчості. 

А. Маркова (1996), обґрунтовуючи критерії готовності до професійної 

діяльності, зокрема, педагогічної, називає такі її складники: 

1) професійні педагогічні і психологічні знання; 

2) професійні педагогічні уміння; 
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3) професійні психологічні позиції й установки; 

4) особистісні властивості, які забезпечують оволодіння професійними 

знаннями й уміннями. 

Відповідно до основних компонентів структури готовності майбутніх 

педагогів професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О) 

(мотиваційного, когнітивного, праксеологічного, рефлексивного) визначено 

критерії, показники та рівні її діагностики (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Компонентно-критеріальна структура готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О 

* Джерело: розроблено автором. 
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самостійної роботи учнів: мотиваційно-орієнтаційний, інформаційно-змістовий, 

операційно-діяльнісний, оцінно-рефлексивний. 

Конкретизуємо кожен із критеріїв відповідно до його показників. 

Потрібно відзначити, що мотиваційний компонент готовності є основою, на 

якій ґрунтуються основні професійні якості педагога. 

Формування готовності до діяльності починається з мотиваційної сфери – 

постановки мети на основі потреб та цілей або усвідомлення людиною 

окресленого перед нею завдання. Наступним є розроблення плану, моделей, схем 

подальшої дії. Потім людина приступає до втілення готовності, застосовує певні 

засоби та прийоми діяльності, порівнює хід роботи, що виконується та проміжні 

отримані результати з окресленою метою, вносить корективи (Семенець, 2009).  

Мотиваційно-орієнтаційний критерій передбачає розвиток стійкого інтересу 

до задоволення і престижу професійної діяльності, постійного професійного 

вдосконалення, творчої реалізації, яке спрямоване на підготовку кваліфікованого 

працівника відповідного рівня і профілю (Карабін, 2013). 

Оскільки успіх у певному виді діяльності залежить не лише від здібностей, 

знань і умінь, а й від мотивації, індивіди з високим рівнем мотивації досягають 

кращих результатів, тому що більше працюють.  

Система мотивів виконує регулятивну функцію в процесі підготовки 

майбутнього педагога професійної школи та сприяє формуванню стійкого 

прагнення педагога до професійного розвитку та зростання. Мотиваційно-

орієнтаційний критерій вказує на самореалізацію особистості майбутнього 

педагога професійної школи як професіонала. 

Як стверджує А. Маркова (1990), мотив – це спрямованість особистості на 

окремі сторони діяльності, пов’язана з внутрішнім ставленням до неї (с. 15). 

Виходячи з цього, було визначено наступні показники діагностики 

мотиваційно-орієнтаційного критерію:  

– наявність інтересу до педагогічної діяльності; 

– наявність потреби в уміннях та навичках організації самостійної роботи; 

– характер мотивації до професійного саморозвитку. 



95 

Отже, у майбутнього педагога професійної школи саме завдяки 

сформованій мотиваційно-орієнтаційній сфері розвивається позитивне ставлення 

до освітньої та майбутньої професійної діяльності; стійка мотивація у навчанні та 

під час виконання зразків професійних завдань; необхідність в оволодінні 

знаннями та набутті навичок організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; 

впевненість у своїх силах; бажання досягати професійного зростання, що 

актуалізує професійний саморозвиток майбутнього фахівця. 

Когнітивний компонент готовності ґрунтується на підставі положення про 

вирішальну роль знань і когнітивних структур у плинності психічних процесів і 

поведінки людини. Він включає сформованість комплексу психолого-

педагогічних, дидактико-технологічних і методичних знань, які не є статичними, 

вони розвиваються, проявляються в діяльності і не усвідомлюються без умінь 

оперування ними, без застосування на практиці. 

Наступним критерієм нами визначено інформаційно-змістовий, так як 

рівень поінформованості педагога професійної школи про організацію 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О залежить від обсягу знань педагога, які є 

необхідною умовою аналізу і вибору оптимальних способів розв'язання 

професійних проблем відповідно до бачення педагогом проблематики організації 

самостійної роботи учнів. 

Варто наголосити, що нформаційно-змістовий критерій передбачає 

наявність таких показників:  

 загальнотеоретичні знання про сутність і специфіку самостійної роботи 

учнів, її види та ознаки; 

 знання форм, засобів і методів організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О. 

Інформаційно-змістовий критерій тісно пов'язаний з мотиваційно-

орієнтаційним, тому що тільки гуманістична спрямованість відповідає меті 

навчання та виховання, інтересам вихованців, відповідно має здійснюватися 

структурування змісту освіти. 
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Праксеологічному компоненту готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів відповідає 

операційно-діяльнісний критерій. 

Операційно-діяльнісний критерій передбачає сформованість умінь 

майбутніх педагогів професійної школи організовувати різні види самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О: 

– роботу з каталогом літератури, навчальними посібниками, підручниками 

та періодичними виданнями; 

– роботу в мережі Інтернет; 

– підготовку наукових статей, реферативних та інформаційних 

повідомлень; 

– підготовку до семінарів, заліків; 

– виконання домашнього завдання; 

– здійснення науково-педагогічних досліджень. 

Операційний аспект характеризується: мисленнєвими операціями і 

розумовими вміннями; властивостями мислення; мовно-розумовою діяльністю, 

які стимулюють виявлення, розвиток та функціонування допитливості, 

вдумливості, самовдосконалення (Пиндик, 2003, с. 31-32). 

Діяльність виступає специфічною формою активності людини, яка 

спрямована на свідоме перетворення нею навколишнього світу. У процесі 

діяльності змінюється не лише об’єкт діяльності, а й сам суб’єкт. Діяльність 

людини обумовлює формування її свідомості, психічних процесів і властивостей 

(Рубинштейн, 2009). 

До показників сформованості операційно-діяльнісного критерію нами 

зараховано: 

 уміння і навички організації самостійної роботи у структурі власної 

професійної діяльності; 

 сформованість комунікативних та організаторських здібностей. 

Формування вмінь залежить від умов та організації процесу навчання, від 

індивідуальних особливостей, попереднього досвіду, теоретичних знань, нахилів і 



97 

здібностей, усвідомлення мети завдання, розуміння його змісту і способів 

виконання. Уміння – це готовність людини успішно виконувати певну діяльність, 

яка ґрунтується на знаннях і навичках. Навички – це автоматизовані компоненти 

свідомої дії людини, які виробляються в процесі її виконання (Сластенин, 1998). 

Для визначення рівнів сформованості рефлексивного компонента готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О використовуємо оцінно-рефлексивний критерій, який передбачає 

самооцінку професійної підготовки і відповідність процесу розв’язання 

професійних завдань особливостям діяльності педагога професійної школи. 

Розвиненість оцінно-рефлексивної сфери виявляється: 

– у наявності швидкої реакції на ті чи інші обставини, 

– в умінні критично мислити, аналізувати власну професійну діяльність, 

знаходити суперечності й недоліки, засоби їхнього усунення, 

– у вмінні висловлювати власні думки та судження, адекватно оцінювати 

рівень своєї підготовки до діяльності за фахом, а також інших людей, у здатності 

обґрунтовувати власний задум; 

– у вмінні аргументувати, доводити, роз’яснювати та розв’язувати 

завдання. 

Оцінно-рефлексивний критерій готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів визначаємо за 

допомогою таких показників: 

 реалізація потреб майбутнього педагога професійної школи у 

саморозвитку під час організації самостійної роботи учнів; 

 здатність до прогнозування й адекватної оцінки своєї підготовленості до 

організації самостійної роботи учнів та її результату, а також сформованість 

рефлексивної позиції (характер оцінки майбутнім педагогом себе як суб’єкта 

професійної діяльності). 

Виходячи з цього, компоненти, критерії і показники готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

систематизовано в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Компоненти, критерії і показники готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

Компоненти Критерії Показники 

Мотиваційний Мотиваційно-

орієнтаційний 
 наявність інтересу до педагогічної 
діяльності; 
 наявність потреби в уміннях та навичках 
організації самостійної роботи; 
 характер мотивації до професійного 
саморозвитку 

Когнітивний Інформаційно-

змістовий 

– загальнотеоретичні знання про суть і 
специфіку самостійної роботи учнів, її види 
та ознаки; 

– знання форм, засобів і методів організації 
самостійної роботи учнів. 

Праксеологічний Операційно-

діяльнісний 

– уміння і навички організації самостійної 
роботи у структурі власної професійної 
діяльності; 
– сформованість комунікативних та 
організаторських здібностей. 

Рефлексивний Оцінно-

рефлексивний 

– реалізація потреб майбутнього педагога 
професійної школи у саморозвитку під час 
організації самостійної роботи учнів; 
– здатність до прогнозування й адекватної 
оцінки своєї підготовленості до організації 
самостійної роботи учнів та її результату, а 
також сформованість рефлексивної позиції 
(характер оцінки майбутнім педагогом себе 
як суб’єкта професійної діяльності). 

Джерело: розроблено автором. 

Процес формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О потребує визначення рівнів її 

сформованості. Під рівнем сформованості готовності майбутніх педагогів 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів розуміємо шкалу 

вимірювання досягнутих студентами результатів щодо оволодіння знаннями, 

уміннями та навичками під час психолого-педагогічної підготовки. 

Як зазначає Г. Коджаспирова, (2005), рівень – це ступінь досягнення у чому-

небудь У нашому дослідженні рівень – це ступінь сформованості професійних 
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умінь (с. 128). Н. Мойсеюк (2001) виокремлює чотири рівні навчальних досягнень 

студентів: початковий, середній, достатній, високий. 

С. Вітвицька (2003) також приділяє увагу характеристиці рівнів професійної 

готовності студентів. Відповідно до визначених компонентів (змістового, 

операційно-організаційного та емоційно-мотиваційного) фахової підготовки 

студентів, що покладено в основу визначення рівнів їхніх навчальних досягнень: 

початкового, середнього, достатнього, високого. 

На основі розроблених критеріїв і показників готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О 

нами було визначено такі рівні її сформованості: високий, середній, низький. 

Рівні характеризують сформованість готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів і визначають ступінь, 

величину цієї якості. 

Високий рівень готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О характеризується стійким 

інтересом майбутнього педагога професійної школи до педагогічної діяльності та 

організації самостійної роботи учнів; вирізняється глибокими 

загальнотеоретичними знаннями про сутність, види і структуру самостійної 

роботи, практичними уміннями організації самостійної роботи; характеризується 

наявністю й усвідомленістю цілей і мотивів, що спонукають досягати 

професійного успіху; свідчить про уміння планувати й організовувати самостійну 

роботу учнів, використовувати інформаційні технології для навчання і 

самонавчання. Характерним є високий рівень інтелектуальної працездатності та 

творчості, комунікабельність, упевненість у собі, самостійність, допитливість, 

наполегливість, прагнення до самостійності, прогнозованість освітніх орієнтирів. 

Майбутньому педагогу професійної школи з високим рівнем сформованої 

готовності властиве активно-дійове ставлення до здійснюваної освітньої 

діяльності, постійне прагнення до пошуку інформації, зорієнтованість на 

подальшу працю у сфері освіти; високий загальноінтелектуальний рівень 

розвитку особистості; сформовані загальнонавчальні вміння та навички. 
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Майбутній педагог у повному обсязі оволодів програмним матеріалом із 

психолого-педагогічних і фахових дисциплін, його знання носять усвідомлений 

характер і відзначаються професійною спрямованістю. У нього діагностується 

високий рівень сформованості навичок організації самостійної роботи учнів, що 

надає його самоосвітній діяльності творчого характеру. Він вміє контролювати 

свої дії за традиційних і нетрадиційних обставин, адекватно оцінює рівень власної 

підготовленості до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; регулярно 

використовує в роботі прогресивні педагогічні технології; усвідомлює 

особистісну й суспільну значущість власної професійної діяльності та самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Середній рівень готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О характеризується слабкою 

вмотивованістю та самоорганізованістю, фрагментарним інтересом майбутнього 

педагога професійної школи до майбутньої професії; недостатньою кількістю 

знань щодо організації самостійної роботи; наявними певними труднощами у 

процесі застосування знань під час педагогічної діяльності; відсутністю 

впевненості, наполегливості і творчості у реалізації завдань. 

Майбутній педагог професійної школи з середнім рівнем сформованої 

готовності засвоїв програмний матеріал із психолого-педагогічних і фахових 

дисциплін у цілому, орієнтується в усіх основних питаннях організації 

самостійної роботи учнів, володіє більшістю вмінь організації самостійної роботи 

учнів ЗП(ПТ)О, які недостатньо систематизовані. Разом з тим такий студент не 

має стійкої мотивації до саморозвитку, не здатен в повному обсязі реалізувати 

набуті знання на практиці. Загальноінтелектуальний рівень невисокий, 

загальнонавчальні вміння сформовані на середньому рівні. Епізодичне включення 

у власну викладацьку роботу зумовлене зазвичай невмінням розподіляти час, 

відсутністю належної реакції на поведінку групи та окремого учня, володінням на 

рівні обізнаності методами стимулювання пізнавальної активності. Самостійна 

діяльність носить репредуктивно-творчий характер, коригуюча діяльність 

присутня епізодично, в основному проявляючись під час сесії. Такий студент має 
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завищений рівень оцінки власної підготовленості. Прогресивні технології 

навчання та контролю якості знань застосовуються, як правило, на рівні 

обізнаності. 

Низький рівень сформованості готовності майбутніх педагогів професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О характеризується 

відсутністю вмотивованості до професійної діяльності та організації самостійної 

роботи учнів, байдужим ставленням до здійснення діяльності, невизначеною 

настановою на оволодіння професією, низьким рівнем загальноінтелектуального 

розвитку та загальнонавчальних умінь, відсутністю певної системи знань про 

самостійну роботу учнів ЗП(ПТ)О та її організацію, низькою здатністю до 

реалізації набутих знань. 

Майбутні педагоги професійної школи з низьким рівнем сформованості 

готовності до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О справляються лише із 

завданнями репродуктивного типу, в основному діють за підказкою, інтуїтивно, 

часто не можуть пояснити, на що спрямовані дії. Вони мають лише певні 

уявлення про організацію самостійної роботи учнів, їх знання поверхневі, не є 

усвідомленими. Самостійна діяльність носить репродуктивний характер, потреба 

в самоосвіті відсутня, самооцінка завищена або невизначена, професійна 

спрямованість пов’язана із задоволенням переважно матеріальних потреб. 

Студенти неспроможні цілеспрямовано планувати, організовувати і реалізовувати 

педагогічну діяльність та самостійну роботу учнів. Вони не вміють контролювати 

свої дії ні за традиційних, ні за нетрадиційних обставин; недоліки педагогічної та 

предметної підготовки не усвідомлюють і не виправляють навіть після зауважень 

з боку керівників. 

Визначені критерії (мотиваційно-орієнтаційний, інформаційно-змістовий, 

операційно-діяльнісний, оцінно-рефлексивний). їх показники і рівні (низький, 

середній і високий) покладено в основу проведення констатувального 

експерименту, опису якого присвячено підрозділ 3.1. 
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2.2. Модель формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів 

 

Аналіз професійної підготовки майбутніх педагогів професійної школи 

засвідчує, що в сучасних умовах розвитку педагогічної науки і практики система 

підготовки педагогів професійної школи, їх професійного удосконалення 

потребує цільового орієнтиру, моделі, яка б повною мірою забезпечувала 

формування індивідуальності та фахової компетентностей педагога. Проблема 

моделювання як методу вивчення різних об‘єктів природи і суспільства широко 

досліджується науковцями, а саме поняття «модель» набуло загальнонаукового 

значення. Модельні уявлення створюють віддзеркалений аналог, подібність, 

імітацію своїх об‘єктів. Подальша робота з моделями дає нову інформацію про 

об’єкти, дозволяє досліджувати закономірності, недосяжні для пізнання іншими 

способами. 

Моделювання є методом дослідження специфічно організованих об'єктів, а 

модель – засобом пізнання, який ґрунтується на аналогії. 

Щоб сформувати готовність майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О, необхідно визначити та 

сконструювати модель формування означеної готовності. Для цього необхідно 

з’ясувати значення понять «модель» та «моделювання». 

Термін «модель» широко використовується в різних сферах і походить від 

латинського modulus – міра, зразок, норма. Модель – це об’єкт, що заміщує 

оригінал і відбиває найважливіші риси і властивості оригіналу для даного 

дослідження, даної мети дослідження за обраної системи гіпотез (Вітлінський, 

2003, с. 44). 

В. Штофф (1972) моделлю називає певну систему, що може реалізуватися 

як матеріально, так і уявно, відображає чи відтворює об’єкт дослідження та здатна 

його замінити таким чином, що її вивчення надає нову інформацію щодо об’єкта. 

Проблемі розроблення моделі професійної підготовки педагога присвячено 

наукові праці багатьох учених, серед них: І. Зязюна (1997), І. Шерстньової (2009), 
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О. Щербак (2012b) та ін. З’ясуємо сутність моделі й моделювання крізь призму 

педагогічної теорії. 

Модель навчання  це спроектовані за допомогою знакових систем аналоги 

(логічні конструкти), які схематично відображають навчальну роботу в цілому або 

її окремі фрагменти (Онушкин, 1995, с. 130). 

В Кремень модель розглядає як уявну систему, яка відображає або 

відтворює об’єкт дослідження (природний чи соціальний) і здатна змінювати його 

так, що її вивчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта; знакову систему, 

за допомогою якої можна відтворити дидактичний процес, показати в цілісності 

його структуру, функціонування та зберегти цю цілісність на всіх етапах 

дослідження (Кремень, 2008, c. 516). 

На переконання В. Крисько (1999), модель виконує дві функції: 

пояснювальну й прогностичну. В цьому сенсі складно переоцінити значення моделі 

– умовного образу певного процесу, а відтак і педагогічно доцільного визначення 

сукупності необхідних і достатніх пізнавально-операційних і технологічних 

модулів як відбиття системного впливу конкретної навчальної дисципліни на 

становлення відповідної особистісно- професійної якості студента (с. 29). 

Ми поділяємо позицію С. Вітвицької (2003), що модель завжди виступає як 

аналогія і є проміжною ланкою між висунутими теоретичними положеннями та їх 

перевіркою у реальному педагогічному процесі (с. 31). Але аналогія не є 

тотожністю. Модель та оригінал не співпадають, тому що модель спрощує 

оригінал, відтворює його первісну структуру, при цьому звільняє від того, що не є 

головним. Модель – це узагальнення практичного досвіду, а не результат 

експерименту. 

І. Зязюн та Г. Сагач (1997) на основі гуманістичної парадигми освіти 

визначили такі вимоги до дидактичних моделей:  

 об’єктивність (відображати суще);  

 суб’єктивність (відображати об’єкт з урахуванням тезаурусу 

реципієнта); 
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 нормативність (відображати бажане);  

 інтерактивність (передбачати діалог);  

 адаптивність (пристосовуватись до індивідуальних особливостей 

людини, передусім до рівня її досвіду); 

 відкритість (передбачати проектно-технологічну нормотворчість 

діяльності реципієнта) (с. 67). 

Слушною є думка Л. Хоружої (2004b), яка вважає, що модель професійно-

педагогічної освіти в умовах сучасного реформування системи освіти передбачає 

тісний взаємозв’язок необхідних структур діяльності та соціально важливих 

характеристик, включає три блоки: методологічно-цільовий, процесуально-

змістовий, діагностувально-результативний і ґрунтується на компетентнісному 

підході. 

Як бачимо, модель – це матеріальний чи уявний об’єкт, який у процесі 

дослідження замінює об’єкт-оригінал так, що його безпосереднє вивчення дає 

нові знання про об’єкт-оригінал. Якщо модель − відображення об’єктів, то процес 

побудови моделі – це моделювання.  

Моделювання як метод пізнання широко використовується в педагогічній 

науці (В. Болотов (2003), О. Гуренкова (2011), С. Змейов (Змеёв, 2007), 

А. Маркова (2001), М. Ноулз (Knowles M. S., 1972), Н. Яковлєва (2002)). 

Моделювання як метод педагогічного дослідження дозволяє покращити 

планування та структуру, підвищити ефективність освітнього процесу, 

побудувати нову теорію, перевірити гіпотезу педагогічного дослідження. 

У науковій літературі «моделювання» трактують як «репродукування 

характеристики певного об'єкта на інший об'єкт, що є моделлю, спеціально 

створеною для їх вивчення» (Фролов, 1987). 

Моделювання як метод опосередкованого практичного або теоретичного 

оперування об’єктом розглядається у працях І. Богданової (1997a), Л. Коваль 

(2003), В. Краєвського (2006), В. Томашевського (2005), Л. Хоружої (2004), 

A. Хуторського (2005) та інших дослідників. 
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На переконання С. Архангельського (1976), моделювання – це науковий 

метод дослідження різних об’єктів, процесів тощо шляхом побудови їх моделей, 

які зберігають основні виділені особливості об’єкта дослідження; метод 

опосередкованого пізнання за допомогою природних чи штучних систем, які 

здатні в певних відношеннях заміщувати об’єкт, що вивчається, і давати про 

нього нові відомості (с. 218). 

М. Ярмаченко (2001) вважає, що метод моделювання лежить в основі будь-

якого методу наукового дослідження: як теоретичного, при якому 

використовуються різноманітні знакові, абстрактні моделі, так і 

експериментального, що використовує предметні моделі. 

На думку Н. Остапенко (2004), педагогічне моделювання – це один із етапів 

здійснення педагогічного проектування, що передбачає формулювання мети 

створення певної системи, процесу чи ситуації та основних шляхів їх досягнення. 

Основний зміст моделювання полягає в тому, щоб за результатами дослідів з 

моделями можна було отримати відповідь про характер ефектів, які пов'язані з 

досліджуваним об'єктом. 

Аналізуючи різні підходи до моделювання, що відображено у працях 

Ю. Бабанського, В. Краєвського, Н. Кузьміної та ін., О. Щербак вважає 

важливими висновки вчених щодо доцільності використання структурно-логічних 

і структурно-функціональних моделей у процесі навчання й виховання, 

спостереження та удосконалення навчальної діяльності (Щербак, 2012b, с. 192). 

Згідно із дослідженням С. Мельник (2006), моделювання педагогічних 

процесів складається з таких етапів: 

1) постановка мети розв’язання педагогічної проблеми за допомогою 

моделі; 

2) визначення основних компонентів педагогічної системи, які становлять її 

сутність; 

3) виявлення об’єктивно існуючих взаємозв’язків між компонентами 

системи; 

4) переведення компонентів системи абстрактною мовою (символікою); 
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5) вибір способів зображення моделі та її побудова. 

На основі студіювання наукових праць можемо визначити моделювання як 

метод дослідження готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів; модель – як метод пізнання, узагальнення та 

систематизації елементів об’єкта дослідження. 

Метою моделювання у нашому дослідженні є розроблення моделі 

підготовки майбутнього педагога професійної школи, яка забезпечить 

формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

У контексті нашого дослідження була врахована позиція Л. Капченка 

(2002), який акцентує увагу на тому, що формування готовності до здійснення 

певної діяльності іноді розглядається науковцями як концептуальна модель цієї 

діяльності (уявна картина процесу та умов здійснення діяльності), тобто 

динамічний синтез наявної інформації та попереднього досвіду. При цьому 

принципами побудови такої моделі виступають: узагальнення (відображення 

найсуттєвіших сталих ознак об'єкту моделювання), схематичність (демонстрація 

взаємозв'язків фундаментальних елементів об'єкту моделювання), панорамність 

(відображення цілісності через структурні компоненти). 

Таким чином, розроблення моделі формування готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О 

розуміється нами як теоретичне узагальнення та схематичне відтворення 

фундаментальних складових процесу професійної підготовки майбутніх педагогів 

професійної школи. Важливою умовою функціонування означеної моделі є 

взаємообумовленість і взаємозалежність всіх компонентів, що забезпечує її 

цілісність, системність та дієвість. 

Враховуючи специфіку професійної підготовки майбутнього педагога 

професійної школи, результати проведеного констатувального експерименту 

(підрозділ 3.1.) та узагальнюючи наукові підходи до поняття «модель», 

«моделювання», було розроблено модель формування готовності майбутнього 
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педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів, яка 

представляє собою графічне зображення означеного процесу (рис. 2.2). 

Обґрунтовуючи модель формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів, нами враховано, що 

вона має структуру, в якій систематизовано види та сфери педагогічної 

діяльності, функції викладача, які є прямим віддзеркаленням кваліфікаційних 

вимог і слугують для виявлення структури професійної діяльності. 

Варто наголосити, що модель формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О спрямовує 

увагу переважно на взаємозв’язок самостійно існуючих, об‘єктивно необхідних 

структур діяльності та соціально значущих характеристик. Разом з тим вона стає 

діагностичним еталоном, орієнтуючись на який майбутній педагог професійної 

школи може будувати свою роботу щодо формування означеної готовності і 

оцінювати її. Таким чином можна вирішити проблему діагностичного 

цілепокладання у розвитку формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

Модель містить соціальне замовлення на підготовку компетентного 

фахівця, що обумовлено вимогами суспільства щодо підготовки фахівця нового 

типу, вимогами особистості щодо отримання конкурентоздатної освіти. 

Модель формування готовності майбутнього педагога професійної школи 

до самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О складається з трьох взаємопов’язаних 

блоків: методологічно-цільового, процесуально-змістового, результативно-

оцінного. 

Перший (методологічно-цільовий) блок у моделі відображає напрями 

діяльності викладачів і майбутніх педагогів професійної школи, спрямованих на 

досягнення запланованого результату. Таким чином, у методологічно-цільовому 

блоці нами було визначено мету, що полягає у формуванні готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів, 

виходячи з потреби суспільства у підготовці педагога професійної школи, 

готового здійснювати означену діяльність. 
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Рис. 2.2. Модель формування готовності майбутнього педагога професійної 
школи до організації самостійної роботи учнів 

Зміст: дисципліни професійної і практичної підготовки; освітні програми;  
спецкурс «Організація самостійної роботи» 
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Відповідно до мети дослідження окреслені наступні ключові завдання 

освітнього процесу, спрямованого на формування готовності майбутніх педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів: 

 розвиток мотивації майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; 

 активізація навчально-пізнавальної діяльності, спрямованої на 

підвищення формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; 

 формування професійної компетентності, набуття досвіду організації 

самостійної роботи учнів; 

 формування навичок самооцінювання та саморозвитку. 

Варто наголосити, що методологічно-цільовий блок відображає організацію 

формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів на засадах методологічних підходів з дотриманням 

конкретних принципів навчання. 

Було схарактеризовано наступні методологічні підходи у підготовці 

майбутнього педагога професійної школи: 

– компетентнісний; 

– діяльнісний; 

– особистісно-орієнтований; 

– системний; 

– інтегративний; 

– андрагогічний. 

Застосування таких принципів має суттєвий вплив на визначення змісту 

освітнього процесу, вибір форм, методів, засобів навчання і на кінцевий результат 

– формування готовності майбутнього педагога професійної школи до самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Компетентнісний підхід належить до високого рівня методології і виконує 

роль теоретико-методологічної стратегії дослідження, адже він є важливим із 

позицій практики навчання. 
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Як визначає А. Хуторський (2003), компетентність – це сукупність 

взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів 

діяльності), що задаються відносно певного кола предметів і процесів для 

ефективної діяльності по щодо них  

Застосування компетентнісного підходу в моделі зумовлене зорієнтованістю 

на певний перелік професійно важливих якостей як складових професійної 

компетентності, на формування яких спрямований процес навчання. 

Усвідомлення прогресивних положень цього підходу регулярно обговорюється на 

рівні Ради Європи. Зокрема описані п’ять ключових компетентностей, серед яких 

окремими групами виокремлено компетентності, що пов’язані з динамічною 

інформатизацією суспільства, а також здатність навчатися протягом життя як 

підґрунтя неперервного особистого, професійного й соціального зростання (Uri 

Peter Trier, 2001). 

Означений підхід відображає основні аспекти процесу формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О, тому що орієнтований на встановлення відповідності між 

освітнім процесом і вимогами суспільства; узагальнює характеристики здатності 

майбутнього фахівця ефективно діяти за межами навчальних ситуацій. 

З позицій компетентнісного підходу (О. Артеменко (2013), А. Вербицький 

(2009), Е. Зєєр (2003), С. Касярум (2013), Л. Черній (2011) та ін.), підготовка 

майбутніх педагогів професійної школи до організації самостійної роботи учнів є 

результативно-цільовою основою професійної освіти, що розглядається через 

сукупність спеціальних компетенцій, необхідних для професійного становлення 

майбутніх фахівців. 

Компетентнісний підхід є системним і міждисциплінарним, адже 

розрахований, на переконання О. Артеменко (2013), «на посилення практичної 

спрямованості вищої професійної освіти при збереженні його фундаментальності. 

Цей підхід природно поєднує ідеї загальнопрофесійного й особистісного 

розвитку; компетенції розглядаються як наскрізні, що інтегрують як традиційні 
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знання, так і інтелектуальні, інформаційно-комп’ютерні, комунікативні, 

креативні, методологічні, світоглядні та інші вміння». 

Дяльнісний підхід (В. Попков (2004), С. Рубинштейн (2009), О. Трофимов 

(2010) та ін.) опирається на положення про те, що діяльність є однією з 

визначальних умов формування і розвитку особистості. Реалізація на практиці 

діяльнісного підходу передбачає включення майбутніх педагогів професійної 

школи у різноманітні види діяльності, що мають потенційні можливості щодо 

активізації студентів. Відповідно акцент зміщується з механічного накопичення 

знань на розвиток здатності практично діяти та пізнавальної активності студентів. 

Отже, знання лише слугують засобом для досягнення кінцевої мети навчання – 

формування практичних навичок та системи професійних умінь майбутнього 

педагога професійної школи. Головна увага приділяється активній, продуктивній, 

максимально самостійній навчально-пізнавальній діяльності студентів. 

На переконання О. Трофимова (2010), сутність діяльнісного підходу 

передбачає організацію й управління цілеспрямованою освітньою діяльністю 

студента в загальному контексті його життєдіяльності ‒ спрямованості інтересів, 

життєвих планів, ціннісних орієнтацій, розуміння сенсу навчання і виховання, 

особистісного досвіду в інтересах становлення суб’єктності студентів. 

Використання діяльнісного підходу є результативним на такій психолого-

педагогічній основі, яка дає можливість: 

– формувати готовність майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О, що представляє гармонійну 

єдність структурних компонентів цієї готовності; 

– визначити етапи й зміст підготовки на основі єдності актуального та 

потенційного суб’єктного досвіду студентів; 

– формувати в студента позиції суб’єкта власної діяльності, що розширює 

можливості в оволодінні загальнотеоретичними знаннями й практичними 

уміннями організації самостійної роботи; 

– включати в освітній процес активні форми і методи навчання, що 

забезпечують глибоке оволодіння професійно орієнтованими знаннями, уміннями 
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та навичками, які формують стійку позитивну мотивацію на майбутню 

професійну діяльність. 

Відповідно діяльнісний підхід визначаємо як пріоритетний щодо активної 

дії у формуванні готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи ЗП(ПТ)О. 

Особистісно-орієнтований підхід (І. Бех (2003), В. Попков (2004), 

А. Сембрат (2005), І. Якиманська (2000)) розглядає студента як особистість, як 

суб’єкта навчання, як індивідуальність. 

Як зазначає А. Сембрат (2005), особистісно-орієнтований підхід доцільно 

розглядати «як важливий психолого-педагогічний принцип та методологічний 

інструментарій, основу якого становить сукупність вихідних концептуальних 

уявлень, цільових установок, методико-психодіагностичних та психолого-

технологічних засобів, які забезпечують більш глибоке цілісне розуміння, 

пізнання особистості дитини і на цій основі – її гармонічний розвиток в умовах 

існуючої освітньої системи» (с. 51-57). 

І. Якиманська (2000) пов’язує реалізацію особистісно-орієнтованого підходу 

з розробкою такого змісту навчання, що включає, поряд із науковими знаннями, 

мету, прийоми і методи пізнання. При цьому визнається важливою розроблення 

спеціальних форм взаємодії учасників освітнього процесу. 

Особистісно-орієнтований підхід, складовими якого є творчість, 

самоактуалізація, індивідуалізація, спрямований на розвиток і саморозвиток 

майбутнього фахівця, його становлення з урахуванням індивідуальних 

особливостей. 

Системний підхід (В. Андрущенко (2001), В. Беспалько (1990), М. Каган 

(1991), З. Каргина (2012), В. Платонов (1986) та ін.) застосовувався нами для того, 

щоб формування готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О здійснювалося як єдина цілісна 

система, модель якої можна доцільно застосовувати у підготовці майбутніх 

педагогів професійної школи. 
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Сутність системного підходу полягає у тому, що відносно самостійні 

компоненти розглядаються не ізольовано, а в їхньому взаємозв’язку, розвитку і 

русі. Системний підхід, за визначенням З. Каргіної (2012), є методологією, що 

передбачає виокремлення в педагогічній системі і особистості інтеграційних 

інваріантних системоутворюючих зв’язків і стосунків, які розвиваються, а також 

побудови професійно-педагогічної освіти як процесу розвитку особистості 

студента як системного цілого. 

Не можемо не погодитися з В. Беспальком (1990), М. Каганом (1991), які 

зазначають, що системний підхід охоплює проблему з усіх боків її дослідження й 

дозволяє розглядати формування готовності майбутнього педагога до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О як динамічну систему з усіма її властивостями, 

особливостями та закономірностями. 

Формування готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О неможливе без одночасного 

поєднання та взаємодії завдань, мети, змісту, методів та форм навчання. 

Системність також полягає в поетапному формуванні зазначеної готовності. 

Отже, системний підхід забезпечує цілісність освітнього процесу з характерними 

ієрархічністю і наступністю. 

Варто наголосити, що у нових соціально-економічних умовах зростає 

значення інтеграції освіти, яка розкриває нові можливості навчання, що вимагає 

здатності до комплексного усвідомлення освітніх та суспільних процесів, 

розуміння проблеми міжпредметної інтеграції.  

Інтеграційний процес у навчанні становить міждисциплінарний рух знання 

до цілісності, що передбачає системне вивчення об’єкта, виступає логічним 

результатом змін у кожній системі знань, що взаємодіють і є джерелом 

виникнення нових тенденцій до їх інтеграції. 

Поняття інтеграції знань тлумачиться як цілісний процес взаємодії та 

взаємопроникнення різних систем знань, який виражається у виникненні їх 

інтегрованих форм, узагальнюючих теорій та «наскрізних» методів пізнання, 

ущільненні та взаємообміні інформацією, фундаменталізації та спеціалізації, 
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посиленні міждисциплінарності та комплексності, у результаті чого створюється 

нова інтегративна цілісність (Гриньова, 2006). 

Таким чином, інтегративний підхід (О. Вознюк (2010), Л. Королева (2009), 

Е. Лузік (2012), Г. Онкович, 2012) та ін.) спрямовує формування готовності 

майбутніх педагогів професійної школи до організації самостійної роботи учнів у 

контексті психолого-педагогічної та практичної підготовки студента, що дозволяє 

майбутньому педагогу усвідомити цілісність майбутньої педагогічної діяльності. 

Це сприяє появі нової якості професійних знань, умінь та навичок. 

Перспективним напрямом підвищення ефективності професійної підготовки 

майбутніх педагогів професійної школи є андрагогічний підхід. 

Андрагогіка (грец. aner (andros) i agein (ago) – «andros» – доросла людина, 

«agein» – вести) – це наука про специфіку навчання дорослої людини з 

урахуванням її віку, освітніх і життєвих потреб, наявних і прихованих здібностей, 

можливостей, індивідуальних особливостей і досвіду, психіки та фізіології, а 

також про форми і методи організації навчання дорослих з метою поглиблення 

знань, забезпечення їхніх освітньо-культурних потреб, досягнення індивідуальних 

цілей, самореалізації особистості (Л. Лук’янова, О. Аніщенко, 2014, с. 8). 

Прогресивні ідеї освіти стосовно дорослих обґрунтував Малколм Ноулз, 

який розглядає учнів як активних дослідників освітнього процесу, що беруть 

участь у кожному етапі (Knowles, M. S., 2005). 

Слушною є думка, що андрагогіка покликана з’ясовувати психолого-

педагогічні закономірності, соціальні і психологічні чинники ефективності освіти, 

навчання і виховання дорослих, розробляти методичні системи навчально-

виховної роботи з окремими особами і групами у віці від 18-20 років до глибокої 

старості, враховуючи своєрідність педагогічної ситуації: сформованість 

особистості дорослих, наявність у них життєвого досвіду, культурні, освітні, 

професійні запити, перевага самоосвіти і самовиховання тощо (Кремень, 2008). 

Зауважимо, що студент закладу вищої педагогічної освіти – доросла 

людина, отже, формування його як фахівця має відбуватися на засадах 

андрагогічних теорій. 
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На значенні андрагогічного підходу в освіті наголошували Л. Лук’янова та 

О. Аніщенко (2014): «Андрагогічний підхід у навчанні – сукупність уявлень, які 

передбачають врахування особливостей цілеспрямованого процесу 

стимулювання, виховання, навчання й удосконалення дорослої людини під час 

професійної підготовки і перепідготовки, який інтегрує досвід індивідуального, 

творчого, особистісно зорієнтованого підходів. (с. 9). 

Зазначимо, що формуванню готовності педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О на андрагогічних засадах сприяє 

доцільно організована самостійна робота студента, що дозволяє виконати не лише 

навчальну, але й розвивальну та виховну функцію освітнього процесу. Під час 

самостійної роботи у студента розвиваються особистісні риси дорослої людини: 

самостійність, наполегливість, організованість, працелюбність, самодисципліна, 

які поступово трансформуються у професійні якості. Знання, вміння і навички, 

здобуті студентом у процесі самостійної діяльності, є найміцнішими, оскільки 

мають в основі підвищену позитивну мотивацію. 

Вважаємо, лише майбутній педагог професійної школи, який вміє 

організовувати власну самостійну роботу, зможе передати досвід та навички 

використання ефективних методів організації такої діяльності учням. 

Виходячи з цього, удосконалення організації освітнього процесу майбутніх 

педагогів професійної школи на засадах андрагогічного підходу дозволить 

розвивати активність, творчі здібності майбутніх педагогів професійної школи, 

допоможе підготувати висококваліфікованих фахівців, які будуть прагнути до 

самоосвіти та самовдосконалення впродовж життя й передадуть власний досвід 

своїм учням. 

Таким чином, можемо зробити висновки, що визначені методологічні 

підходи при їх комплексному застосуванні є підґрунтям формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Наповнення кожного блоку моделі та їх взаємодія визначаються дією як 

загальнодидактичних, так і спеціальних принципів, які покладені в основу 

педагогічних процесів. Запропонована нами модель структурована на основі 
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поєднання наступних принципів навчання майбутніх педагогів професійної 

школи:  

 системності, що передбачає дотримання відповідності цілей, змісту, 

форм, методів, засобів навчання і оцінювання результатів навчання; формування 

потягу до завершеності, порядку; 

 послідовності, що передбачає безперервний перехід від нижчого до 

вищого ступеня викладання та учіння; засвоєння навчального матеріалу у 

визначеному освітньою програмою порядку таким чином, щоб кожний новий 

елемент змісту навчального матеріалу логічно пов’язувався як з попереднім 

елементом, так і з наступним; 

 спільної діяльності, що характеризується згуртованою діяльністю усіх 

учасників освітнього процесу; 

 самостійності, що передбачає здатність самостійно організовувати процес 

навчання, вміння ухвалювати рішення та нести за них відповідальність, що 

набуває особливого значення у процесі саморозвитку, в умовах швидкого 

зростання обсягу знань; 

 професійної спрямованості, що вимагає від викладача усвідомлення 

основної мети професійної освіти, завдань навчання при підготовці педагогів 

професійної школи, уміння в конкретній ситуації ставити оптимальні завдання 

навчання, розвитку і виховання, враховуючи вимоги до професійних та 

особистісних характеристик майбутнього фахівця; 

 актуалізації результатів навчання, що передбачає застосування набутих 

студентом знань, умінь, навичок, якостей на практиці. Адже навчання лише тоді 

буде успішним, коли особистість постійно відчуватиме корисність здобутих знань 

у практичній діяльності. 

Важливим елементом методологічно-цільового блоку є структура 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів (мотиваційний, когнітивний, праксеологічний, рефлексивний 

компоненти). Детальний опис структури означеної готовності здійснено у 

підрозділі 1.3. 
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Виокремлено педагогічні умови формування готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О, 

забезпечення яких сприяє ефективності формування готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів.  

Реалізація визначених педагогічних умов зумовлює підвищення рівнів 

готовності майбутніх педагогів професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів, формування професійної компетентності та удосконаленню 

педагогічного професіоналізму. Детальному обґрунтуванню педагогічних умов 

формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О присвячено підрозділ 2.3 дисертаційної 

роботи. 

Другий (процесуально-змістовий) блок забезпечує регулювання змістового 

наповнення процесу формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О на всіх етапах 

професійної підготовки; визначення форм, методів та засобів навчання відповідно 

до змістових аспектів. Цей блок візуалізує наступність формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О. 

Для забезпечення реалізації педагогічних умов нами визначено такі етапи 

формування готовності майбутніх педагогів професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів: 

1. Мотиваційно-цільовий – спрямований на формування професійної 

мотивації майбутніх педагогів професійної школи та мотивації до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; розуміння необхідності та значущості 

самостійної роботи і успішної її організації з боку педагога в освітньому процесі 

закладів П(ПТ)О. 

2. Змістово-діяльнісний – забезпечує формування у майбутніх педагогів 

професійної школи знань та вмінь з організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О; набуття досвіду професійної компетентності під час виконання творчих 

завдань, педагогічної практики; пошук нових форм та методів навчання щодо 
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формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

3. Результативно-аналітичний – передбачає здійснення контролю, аналізу, 

оцінки і корекції навчальної роботи майбутніх педагогів професійної школи; 

реалізацію теоретичних аспектів організації самостійної роботи учнів в реальних 

умовах ЗП(ПТ)О (практика); формулювання нових цілей роботи; розвиток 

навичок здійснювати самооцінку професійної діяльності; розробка методичних 

рекомендацій щодо організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Зміст, який необхідно опанувати майбутньому педагогу професійної школи 

у процесі професійної підготовки, розроблений на основі Галузевого стандарту 

вищої освіти, освітньо-професійних програм (ОПП), освітньо-кваліфікаційних 

характеристик (ОКХ) через дисципліни психолого-педагогічної і практичної 

підготовки, освітні програми за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» освітнього ступеня 

«бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та 

впровадження спецкурсу «Організація самостійної роботи». 

Виходячи з визначених компонентів та враховуючи педагогічні умови 

формування готовності майбутніх педагогів професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів, нами визначено форми, методи та засоби навчання, які 

забезпечать ефективність формування означеної якості. 

До традиційних форм навчання належать: лекційні, практичні заняття, 

семінари, самостійна робота, практика, консультації. До інноваційних методів 

формування готовності відносимо: проблемні лекції, дискусії, «мозковий штурм», 

професійно-орієнтовані ситуації, роботу з літературою, роботу в Інтернеті. Нами 

виокремлено наступні засоби навчання, використання яких сприятиме 

формуванню готовності майбутніх педагогів професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів: підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації, дидактичні матеріали, засоби контролю, електронні підручники, 

посібники тощо. 
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Наступний блок моделі – результативно-оцінний – охоплює критерії 

оцінювання сформованої готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів, на основі яких визначаються рівні 

готовності. 

Відповідно до розробленої структури готовності майбутніх педагогів 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів у результативно-

оцінному блоці відображено наступні критерії готовності: мотиваційно-

орієнтаційний, інформаційно-змістовий, операційно-діяльнісний, оцінно-

рефлексивний. 

Результативно-оцінний блок моделі передбачає цілісність педагогічної 

діагностики та самооцінку студентами готовності до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О відповідно до визначених критеріїв і їх показників, 

встановлених рівнів (низький, середній, високий), та характеризує досягнуті 

позитивні зміни відповідно до поставленої цілі (детальний опис критеріїв, їх 

показників та рівнів готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів здійснено в підрозділі 2.1). 

Цей блок містить очікуваний результат підготовки: сформовану готовність 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів, 

що має бути отримано в результаті впровадження у процес навчання 

запропонованої моделі та сукупності педагогічних умов. 

Розроблена модель не є сталою структурою. Вона може бути доповненою та 

оновленою у зв’язку із вимогами професійної освіти. Зворотний зв’язок між усіма 

блоками моделі дозволяє, ґрунтуючись на отриманих результатах, вносити зміни 

до змісту, форм і методів навчання.  

Взаємозалежність та взаємодоповнюваність складових моделі 

(методологічно-цільового, процесуально-змістового і результативно-оцінного 

блоків) забезпечують системність формування готовності майбутніх педагогів 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з урахуванням специфіки майбутньої діяльності 

педагога професійної школи. 
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2.3. Педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

 

Педагог професійної школи, готовий до організації самостійної роботи 

учнів ЗП(ПТ)О, повинен володіти професійними компетенціями, мати відповідні 

знання, уміння та навички. Ефективність формування готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів у процесі 

професійної підготовки у закладах вищої педагогічної освіти залежить від 

педагогічних умов, які забезпечують якісний освітній процес, оптимізують 

професійну підготовку, актуалізують усвідомлення майбутнім фахівцем 

необхідності власного професійного розвитку і формують готовність до 

організації самостійної роботи учнів. 

З метою обґрунтування педагогічних умов формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О необхідно визначити поняття «умови», «педагогічні умови». 

У довідковій та науковій літературі поняття «умова» розкривається як: 

 обставини, у яких дещо відбувається (Ожегов, 1985, с. 776); 

 необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, створення 

утворення чого-небудь або сприяє чомусь (Словник української мови, 1979, 

с. 442); 

 задані вимоги, із яких слід виходити; те, від чого залежить інше 

(зумовлене), що дозволяє, робить можливим наявність речі, предмета, стану, 

процесу (Новий тлумачний словник української мови, 2008, с. 862); 

 сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх 

впливів, що впливають на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, 

його поведінку; виховання і навчання, формування особистості (Полонський, 

2004, с. 36); 

 сукупність явищ зовнішнього та внутрішнього середовища, що, ймовірно, 

впливають на розвиток конкретного психічного явища; крім того, це явище 

опосередковується активністю особистості чи групою людей (Конюхов, 1996); 
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 безпосередньо наявні чинники, які мають вплив на процес досягнення 

певних цілей (Исаев, 2001); 

Філософи пояснюють це поняття, по-перше, як філософську категорію, яка 

виражає відношення предмета до навколишніх явищ дійсності, без яких він 

існувати не може; умова є обов’язковим складником того середовища, в якому 

воно виникає, існує і розвивається (Фролов, 1987, с. 497); по-друге, як істотний 

компонент комплексу об’єктів, із наявності яких виявляється існування певного 

явища (Ильичев, 1983, с. 707). 

Психологи та педагоги розглядають умови як: 

 важливий компонент комплексу об’єктів, за наявності яких відбувається 

реалізація того чи іншого явища (Яблонська, 2012, с. 129–133); 

 зовнішню передумову для існування і розвитку явищ (Анєнкова, 2010, 

с. 33); 

 якісну характеристику основних факторів, процесів і явищ освітнього 

середовища з відповідними вимогами до організації діяльності (Гончаренко, 

1997); 

 обставини, в яких відбувається цілісний продуктивний педагогічний 

процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується активністю 

особистості, групою людей (Рибалка, 1998); 

 комплекс заходів навчально-виховного процесу, який забезпечує 

досягнення учителем більш високого рівня професійно-творчої діяльності 

(Панюкова, 1998); 

Теоретичні проблеми обґрунтування педагогічних умов розглядається у 

роботах багатьох дослідників (Ю. Бабанський (1982), К. Биктагіров (1973), 

Н. Боритко (2001), О. Бражнич (2001), Р. Гурова (1989), К. Костюченко (2011), 

В. Максимов (1994), В. Манько (2000), О. Федорова (1970), Т. Яблонська (2012) та 

ін.). 

Означення «педагогічні» вказує на те, що означені умови пов’язані з 

організацією освітнього процесу, де відбувається пізнавальна й навчальна 
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діяльність студентів, спрямована на формування в них певних знань, умінь, 

навичок. 

На переконання Ю. Бабанського (1982) ефективність педагогічного процесу 

закономірно залежить від умов, в яких він відбувається. Науковець визначає 

педагогічні умови як чинники (обставини), від яких залежить ефективність 

функціонування педагогічної системи (с. 34). 

О. Федорова (1970) під педагогічними умовами розуміє сукупність 

об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм та 

матеріальних можливостей її здійснення, що забезпечують успішне вирішення 

поставленого завдання. 

Тотожної думки дотримується О. Максимов (1994), який вважає, що 

педагогічні умови – це сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, 

необхідних для забезпечення ефективного функціонування всіх компонентів 

освітньої системи, що залежить від мети, завдань, змісту, форм і методів цієї 

системи. 

Аналізуючи дефініцію «педагогічні умови», Р. Гурова (1989) намагається 

виявити їх особливості та специфіку і трактує під «умовою» в педагогічному сенсі 

все те, від чого залежить інше; середовище, обстановку, у якій перебувають і без 

якої не можуть існувати предмети, явища (с. 79-86). 

Є. Хриков (2011), проаналізувавши природу, сутність, значення та місце 

педагогічних умов у структурі педагогічних досліджень, акцентує увагу на тому, 

що вони є штучними, тобто створені педагогом, тому їх доцільно «визначати 

через поняття обставини, а не фактори». Відтак, ученим педагогічні умови 

трактовано як «обставини, які обумовлюють певний напрям розвитку 

педагогічного процесу». Згідно з його позицією, педагогічні умови взаємодіють з 

педагогічними законами й закономірностями, «є локальним проявом 

закономірностей, принципів та правил» тощо. 

Варто зазначити, що дослідником ще визначено властивості педагогічних 

умов як складових наукових досліджень. Зокрема педагогічні умови не можуть і 

не повинні суперечити наявним педагогічним закономірностям, правилам, 
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принципам тощо; обов’язково скеровані на практичну діяльність; безперечно 

спрямовані на підвищення ефективності педагогічної діяльності; мають 

локальний характер застосування тощо (Хриков, 2011). 

На переконання І. Прокопенка (2008), педагогічні умови – це 

взаємопов’язаний і взаємодіючий комплекс заходів навчально-виховного процесу, 

який забезпечує розвиток особистісних мотивів навчання студента, наближення 

характеру його навчально-пізнавальної діяльності до характеру майбутньої 

діяльності. 

Як сукупність об’єктивних можливостей змісту, методів, організаційних 

форм і матеріальних можливостей здійснення педагогічного процесу, що 

забезпечує успішне досягнення поставленої мети, розглядає педагогічні умови 

О. Бражнич (2001, с. 46). 

Л. Бровчак (2015) стверджує, що педагогічні умови – це система форм, 

методів, матеріальних засобів, спеціально створених в освітньому процесі вищого 

навчального закладу з метою розвитку певних здібностей та підвищення 

ефективності професійної підготовки загалом. 

У К. Біктагірова педагогічні умови розглядаються як обставини, за яких 

компоненти навчального процесу (зміст, викладання й учіння) подані в 

найкращому взаємозв’язку та створюють атмосферу плідної співпраці між 

педагогом і вихованцями (К. Біктагіров, 1973). 

В. Манько (2000) педагогічні умови визначає як взаємопов’язану сукупність 

внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик функціонування, яка 

забезпечує високу результативність навчального процесу і відповідає психолого-

педагогічним критеріям оптимальності (с. 153-161). 

Педагогічні умови вважає сукупністю об’єктивних можливостей, обставин і 

заходів педагогічного процесу, яка виступає результатом цілеспрямованого 

відбору, конструювання і використання елементів змісту, методів, а також 

організаційних форм навчально-виховного процесу для досягнення поставлених 

цілей К. Костюченко (2011). 
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Згідно з поглядами Н. Боритко, педагогічні умови трактовано як зовнішні 

обставини, фактори, які дієво впливають на перебіг педагогічного процесу й 

передбачають, але не гарантують, певний результат. Так, вченою зауважено про 

штучність та неприродність педагогічних умов, які створені педагогом з метою 

впливу на педагогічний процес (Боритко, 2001, с. 127). 

Питання визначення необхідних умов підготовки спеціалістів до будь-якої 

професійної діяльності завжди є вкрай актуальним (Яблонська, 2012, с. 129). На 

тому, що освітній процес може відбуватися тільки цілеспрямовано, має визначену 

мету та реалізується за певних умов, наголошує О. Савченко (2012, с. 102). 

Незважаючи на різні підходи щодо визначення дефініцій «умови», 

«педагогічні умови», науковці суголосні в тому, що педагогічні умови – це 

сукупність чинників підвищення ефективності організації освітнього процесу; 

обставини, в яких відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес 

професійної підготовки фахівців. 

Здійснений теоретичний аналіз щодо сутності поняття педагогічних умов 

дав можливість визначити й обґрунтувати педагогічні умови формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О як сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів освітнього процесу (а 

саме професійної підготовки), від реалізації яких залежить рівень сформованості 

зазначеної готовності. Визначені нами умови забезпечують максимально дієвий 

вплив на формування усіх компонентів готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

У контексті нашого дослідження реалізація педагогічних умов має на меті: 

 забезпечення організаційно-педагогічного й психолого-педагогічного 

супроводу професійної підготовки майбутніх педагогів професійної школи; 

 вдосконалення практичного навчання; 

 визначення форм і методів процесу формування готовності майбутніх 

педагогів професійної школи до самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О у процесі 

професійної підготовки. 
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Аналіз праць з проблем реформування вищої освіти засвідчив, що 

визначення педагогічних умов формування готовності має враховувати: соціальне 

замовлення суспільства ЗВО на підготовку особистості, здатної компетентно 

здійснювати професійну діяльність; специфіку освітнього процесу закладу освіти; 

напрями, спеціалізації та визначальні тенденції сучасного розвитку освіти. 

Ю. Бабанський (1982) стверджує, що ефективність педагогічного процесу 

закономірно залежить від умов, у яких він проходить. 

Умови, в яких здійснюється професійна підготовка фахівця, пов’язані з 

психологічними і педагогічними аспектами. Психологічний аспект передбачає 

вивчення внутрішніх характеристик феномену, що вивчається. Педагогічний 

аспект передбачає зв’язок психологічного змісту з факторами і механізмами, що 

забезпечують бажаний розвиток процесів, явищ та властивостей. Він передбачає 

виявлення і створення умов, що забезпечують ефективність впливу. 

У ході обґрунтування педагогічних умов, що забезпечують ефективність 

формування готовності, доцільно керуватися рекомендаціями які засвідчують, що 

ефективність розроблення педагогічних умов залежить від: 

 чіткості визначення кінцевої мети або результату, який повинен бути 

досягнутий; 

 урахування того факту, що на певних етапах педагогічні умови можуть 

виступати як результат, досягнутий у процесі їх реалізації; 

 розуміння того, що вдосконалення освітнього процесу досягається не за 

рахунок однієї умови, а у їх комплексному взаємозв’язку (Семиченко, 1989). 

Варто зазначити, що залежно від способу впливу на освітній процес, 

педагогічні умови поділяються на зовнішні та внутрішні (В. Жернов, 1999, с. 85). 

Цієї думки дотримується більшість дослідників (І. Дударенко (2003), 

Л. Кондрашова (1988), В. Рибалка (2001) та ін.). 

Зовнішні умови виступають продуктом функціонування політичної, 

соціально-економічної, освітньої та інших систем зовнішнього середовища й 

реалізуються через відповідні фактори, а внутрішні є похідними завданнями 
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відповідного педагогічного процесу та сукупністю педагогічних заходів, що 

забезпечують ефективне рішення цих завдань (Захарова, 2003). 

Не можемо не погодитись із твердженням К. Касярум (2011), що саме 

зовнішні умови можна назвати суто педагогічними, оскільки вони створюються 

педагогом як організатором зовнішнього середовища професійної підготовки, яке 

впливає на формування професійних умінь майбутніх фахівців. 

З урахуванням поглядів В. Жернова (1999), І. Дударенко (2003), 

Л. Кондрашової (1988), В. Рибалки (2001), І. Захарової (2003), К. Касярум (2011), 

під зовнішніми умовами формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О ми 

розуміємо реальне оточення особистості і передусім наявність або відсутність 

ефективних засобів освітньої діяльності. 

Під внутрішніми умовами процесу формування готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О 

варто розглядати насамперед ставлення особистості до цього процесу, мотиви, 

індивідуальні риси, запас знань, умінь, навичок – усе те, що зумовлює можливості 

студента для активного досягнення поставленої мети і завдання. 

Відповідно першою педагогічною умовою формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О нами визначено розвиток у майбутніх педагогів професійної школи 

мотивації до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Усвідомлення значущості своєї професії є важливою умовою на шляху до 

самовдосконалення. Мотивація є рушійною силою людської діяльності для 

досягнення конкретної мети, а в освітній сфері – для забезпечення її якості. Саме 

мотивація має сильний вплив на поведінку та діяльність будь-якого індивіда, 

зокрема, й професійну діяльність. 

Мотивація у майбутніх педагогів професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О розглядається нами як сформованість мотивів, 

які спонукають студента до опанування знань щодо форм, методів організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. На підвищення мотивації майбутнього 
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педагога професійної школи має бути спрямована організація виховної роботи, а 

також низка спланованих освітніх заходів. 

Педагогічна умова формування у майбутніх педагогів професійної школи 

мотивації до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О спрямована на 

розв’язання таких завдань, як: 

 розвиток мотивації студентів до своєї професійної діяльності, до 

навчання, що зорієнтує їх на свідоме засвоєння знань, умінь та навичок; 

 формування власної переконаності студента щодо необхідності у 

самостійній роботі учнів ЗП(ПТ)О та вміння її організувати; 

 індивідуальний розвиток особистості через самоосвіту, 

самовдосконалення, самопізнання та самооцінку. 

Позитивна мотивація посідає провідне місце у структурі особистості і є 

одним із основних стимулів, які використовуються для пояснення рушійних сил і 

спрямованості діяльності та поведінки. 

На переконання С. Занюка (2002), мотивація – це сукупність спонукальних 

факторів, що визначають активність особистості; це всі мотиви, потреби, стимули, 

ситуативні чинники, які спонукають поведінку людини. 

Мотивація виконує три регулювальні функції щодо діяльності: 

– спонукальну – надання діяльності рухового імпульсу чи мотиву для того, 

щоб особистість розпочала діяльність; 

– сенсотворчу – надання діяльності глибокої особистісної значущості; 

– організаційну ‒ таку, що опирається на цілепокладання, коли усвідомлені 

мотиви перетворюються на мотиви-цілі (Шевандрин, 2001). 

Включення знань та вмінь у контекст майбутньої діяльності педагога 

професійної школи сприяє поступовій трансформації освітньої діяльності 

студентів у професійну із відповідною перебудовою їхньої мотиваційної сфери. 

Здатність до самореалізації, розвитку готовності майбутніх педагогів професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів неможливі без позитивного 

ставлення студентів до своєї професійної діяльності, успіх якої визначається 

бажанням застосовувати професійні вміння на практиці. 
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Аналіз програм навчальних дисциплін підготовки майбутніх педагогів 

професійної школи (описано у підрозділі 3.1.) показав, що програми не 

передбачають цілеспрямованого формування в означених фахівців готовності до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. З огляду на вищезазначене 

виникла необхідність у наповненні програм навчальних дисциплін професійного 

циклу темами щодо сутності самостійної роботи, її видів, форм та організації, які 

зможуть допомогти оволодіти теоретичними знаннями та сприяти формуванню 

практичних навичок і вмінь з організації самостійної роботи. 

Узагальнюючи педагогічний досвід, можемо дійти висновку, що, навіть 

отримавши ґрунтовні знання з базових понять сутності, форм, методів організації 

самостійної роботи учнів, випускник ЗВО – майбутній педагог професійної 

школи – не завжди готовий до її організації у педагогічній діяльності. Дуже 

важливо, щоб педагог твердо знав коли, на якому етапі, при виконанні яких 

завдань потрібно починати формувати в учнів ЗП(ПТ)О творчі способи 

самостійної роботи. Майбутній педагог професійної школи повинен усвідомити, 

що для ефективної організації самостійної роботи учнів необхідно забезпечити її 

посильність, доступність і різноманітність, враховуючи при цьому вікові та 

індивідуальні особливості учнів, дотримуючись дидактичних вимог. 

Вважаємо за необхідне виокремити другу педагогічну умову формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів – удосконалення змісту професійної підготовки, що впливатиме на 

формування означеної готовності. 

Удосконалення змісту професійної підготовки – це, насамперед, грамотна 

організація освітнього процесу шляхом наповнення навчальних програм дисциплін 

темами щодо сутності самостійної роботи, її видів, форм, розроблення та 

впровадження спецкурсу «Організація самостійної роботи» (Додаток В) для 

поглибленого вивчення проблеми. 

Спецкурс – це курс, що вивчається студентами на старших курсах з метою 

оволодіння вузькоспеціалізованими, новітніми знаннями з певної науки, 
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формування актуальних для певної спеціалізації умінь і навичок (Фіцула, 2006, 

с. 146). 

Упровадження у ЗВО спецкурсів сприяє активності студентів у освітньому 

процесі, стимулює їх до наукового дослідження, до тривалої самостійної роботи 

над вивченням певної проблеми. Ця форма організації навчання підвищує 

ефективність освітньої діяльності студентів шляхом індивідуалізації. 

Л. Сугак (2009) наголошує на беззаперечній важливості упровадження 

спецкурсів для студентів, акцентуючи увагу на тому, щоб стати справжнім 

професіоналом, студенту необхідно постійно поповнювати систему знань, 

систему умінь, які забезпечують ефективність професійної діяльності (с. 145-149). 

Упровадження спецкурсу «Організація самостійної роботи»  ми пропонуємо 

з метою підвищення рівня підготовки майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. Спецкурс передбачає надання 

молодому поколінню майбутніх педагогів професійної школи знань з організації 

самостійної роботи ЗП(ПТ)О та сприятиме вдосконаленню їх професійних умінь і 

навичок. 

Обсяг навчальної програми спецкурсу «Організація самостійної роботи 

(Броннікова, 2016c) становить 36 годин (18 аудиторних годин: 6 годин лекцій, 12 

годин семінарських занять; 18 годин самостійної роботи). Для отримання 

ґрунтовних знань із спецкурсу пропонується самостійна робота студента, її частка 

складає 50% від загального обсягу часу. При перевірці самостійної роботи 

студентів оцінюється уміння майбутнього педагога професійної школи 

поєднувати у висновках індивідуальні та групові результати. 

Предметом вивчення спецкурсу є самостійна робота учнів професійно-

технічних навчальних закладів (нині – ЗП(ПТ)О) України. Мета спецкурсу – 

формування у майбутніх педагогів професійної школи готовності до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О і, як наслідок, формування професійної 

компетентності. 
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Відповідно до мети поставлені наступні завдання спецкурсу: 

 поглибити, систематизувати знання про самостійну роботу та її значення 

для сучасної системи освіти в Україні; 

 показати місце самостійної роботи в процесі навчання, її роль у 

формуванні самостійності та самоорганізованості учнів; 

 розкрити психолого-педагогічні особливості роботи педагога професійної 

школи під час організації самостійної роботи учнів; 

 формувати у студентів професійну компетентність, навчити 

організовувати самостійну роботу учнів; 

 виробити практичні навички для успішного використання форм 

організації самостійної роботи учнів у майбутній професійній діяльності; 

 формувати у студентів вміння опрацьовувати наукові джерела для 

ефективного вивчення теоретичного матеріалу; 

 формувати вміння використовувати теоретичний матеріал, його 

аналізувати та використовувати в практичній діяльності. 

Упровадження спецкурсу рекомендовано здійснювати на спеціальності 015 

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – на 2-ому; освітнього 

ступеня «бакалавр» – на 3-ому (4-ому) курсі перед педагогічною практикою для 

того, щоб студенти мали можливість застосувати отримані знання, а також набуті 

навички та вміння в освітньому процесі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, проаналізувати результати своєї діяльності та внести необхідні 

корективи перед початком професійної діяльності. 

Спецкурс рекомендовано впроваджувати інтегровано в дисципліни 

«Організація та методика професійного навчання», «Методика професійного 

навчання» або окремим курсом. Спецкурс доповнює зміст дисциплін та є 

обов'язковим для вивчення студентами всієї групи.  

Спецкурс не має стандартів, отже, не повинен підлягати підсумковій 

атестації. Зміст і правила засвоєння програми спецкурсу заклад освіти встановлює 
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самостійно. Система оцінювання може бути бальна і рейтингова 

(диференційована, тестова, залікова, захист проектних робіт і рефератів тощо). 

Третьою педагогічною умовою ми визначили впровадження методичних 

рекомендацій «Організація самостійної роботи учнів професійно-технічних 

навчальних закладів» (Броннікова, 2017d) для наповнення навчально-методичного 

забезпечення процесу професійної підготовки. 

Методичні рекомендації – навчально-методичне видання, що містить 

інформацію обов'язкового чи рекомендаційного характеру для виконання різних 

видів аудиторної та самостійної роботи (Державний стандарт України, 1995). Це 

видання, що призначене на допомогу педагогам для практичного застосування, в 

якому акцентується увага на методиці викладання. 

Методичні рекомендації «Організація самостійної роботи учнів професійно-

технічних навчальних закладів» допоможуть майбутньому педагогу професійної 

школи підготуватися до ефективної організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О. Вони описують мету, завдання та найбільш ефективні форми 

самостійної роботи учнів; рекомендації щодо організації і контролю самостійної 

роботи учнів. 

Методичні рекомендації розроблено для викладачів професійно-

педагогічних коледжів та індустріально-педагогічних технікумів України, а також 

для студентів, які навчаються за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» освітнього ступеня 

«бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

Варто зазначити, що теоретичну основу підготовки майбутнього педагога 

професійної школи якісно доповнює практична складова. Адже педагогічна 

практика є невід’ємною частиною освітнього процесу і виступає важливим 

засобом формування у студентів професійних умінь і навичок, сприяє залученню 

майбутніх педагогів до професійної діяльності. 

Це спосіб вивчення навчально-виховного процесу на основі безпосередньої 

участі в ньому практикантів, мета якої – виробити у студентів уміння й навички, 
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необхідні в майбутній педагогічній діяльності, закріпити теоретичні знання, 

застосувати їх на практиці (Гончаренко, 1997, с. 252-268). 

Під час педагогічної практики здійснюється включення студента в освітній 

процес, в умови, максимально наближені до майбутньої педагогічної діяльності; 

набуваються необхідні педагогічні уміння, формується методична рефлексія, 

здобуваються навички самостійних психолого-педагогічних досліджень. 

Як педагогічна категорія, практика є складовою частиною освітнього 

процесу та має на меті навчити студентів творчо застосовувати у педагогічній 

діяльності науково–теоретичні знання та практичні навички, отримані при 

вивченні психолого–педагогічних і спеціальних дисциплін, сприяти розвитку у 

майбутніх учителів стійкого інтересу до професійної діяльності (Лигостева, 2001, 

с. 11). 

Педагогічна практика забезпечує поєднання теоретичної підготовки 

майбутніх педагогів професійної школи з їх практичною педагогічною діяльністю 

в умовах закладів професійної (професійно-технічної) освіти; сприяє формуванню 

творчого ставлення студента до педагогічної діяльності; визначає ступінь його 

практичної підготовки та рівень педагогічної майстерності. 

На переконання В. Сластьоніна, змістом педагогічної практики повинен 

стати педагогічний процес, розглянутий у найістотніших визначаючих його 

характеристиках (Сластенин, 1981b, № 4, с. 84). 

В. Кремень (2005) підкреслює, що практична підготовка має бути 

неперервною, починатися на молодших курсах і тривати впродовж усього 

навчання, послідовно ускладнюючись і наповнюючись новим змістом. 

Педагогічна практика має на меті: 

 навчити студентів творчо використовувати в педагогічній діяльності 

педагога професійної школи теоретичні знання і практичні вміння, набуті в 

процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, окремих методик і 

спеціальних дисциплін та застосовувати їх на практиці; 
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 формувати у майбутніх педагогів професійної школи вмінь 

організовувати освітній процес у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

 виховати у студентів інтерес до педагогічної діяльності. 

На думку А. Конверського, завдання педагогічної практики: 

 ознайомити з сучасним станом навчально-виховної (нині – освітньої) 

роботи у ПТНЗ (нині – ЗП(ПТ)О України; 

 застосовувати знання та уміння, набуті під час вивчення дисциплін 

психолого-педагогічного циклу в професійній діяльності; 

 систематизувати, поглибити та закріпити спеціальні знання з різних 

предметів; 

 формувати у майбутніх педагогів професійної школи педагогічні уміння 

та навички, які сприяють розвитку професійних якостей особистості; 

 формувати у майбутніх педагогів професійної школи навички організації 

виховної роботи з учнями ПТНЗ; 

 формувати у майбутніх педагогів професійної школи навички організації 

самостійної роботи учнів ПТНЗ; 

 формувати у майбутніх педагогів професійної школи навички проведення 

уроків із застосуванням активних та інтерактивних методів навчання і виховання; 

 виховувати стійкий інтерес до професії педагога професійної школи 

(Конверський, 2010). 

Отже, мета професійної підготовки – спрямування діяльності майбутніх 

педагогів професійної школи під час проходження педагогічної практики у 

ЗП(ПТ)О на удосконалення знань, практичних умінь й навичок щодо організації 

самостійної роботи учнів. 

Таким чином, ми вважаємо, що четвертою педагогічною умовою 

формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О є актуалізація теоретичних знань та 

практичних умінь з організації самостійної роботи учнів під час педагогічної 

практики. Адже саме спрямування діяльності майбутніх педагогів професійної 
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школи під час проходження педагогічної практики в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти на удосконалення знань, практичних умінь й 

навичок щодо організації самостійної роботи учнів буде формувати їх готовність 

до організації самостійної роботи учнів. 

Можемо зробити підсумок, що виокремлено такі педагогічні умови 

формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О: 

1) розвиток у майбутніх педагогів професійної школи мотивації до 

організації самостійної роботи учнів; 

2) удосконалення змісту професійної підготовки (шляхом наповнення 

навчальних програм дисциплін темами щодо сутності самостійної роботи, її видів, 

форм; розробка та впровадження спецкурсу «Організація самостійної роботи» для 

поглибленого вивчення проблеми); 

3) впровадження методичних рекомендацій «Організація самостійної роботи 

учнів професійно-технічних навчальних закладів» для наповнення навчально-

методичного забезпечення процесу професійної підготовки; 

4) актуалізація теоретичних знань та практичних умінь з організації 

самостійної роботи учнів під час педагогічної практики. 

Узагальнюючи вище сказане, зазначимо, що визначені педагогічні умови 

дають можливість досягти значної ефективності та якості формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

Було визначено та обґрунтовано критерії, показники та рівні готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

Відповідно до основних компонентів структури готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О 

(мотиваційного, когнітивного, праксеологічного, рефлексивного) визначено 
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критерії її діагностики: мотиваційно-орієнтаційний критерій (показники: 

наявність інтересу до педагогічної діяльності; наявність потреби в уміннях та 

навичках організації самостійної роботи; характер мотивації до професійного 

саморозвитку); інформаційно-змістовий критерій (показники: загальнотеоретичні 

знання про суть і специфіку самостійної роботи учнів, її види та ознаки; знання 

форм, засобів і методів організації самостійної роботи учнів); операційно-

діяльнісний (показники: уміння і навички організації самостійної роботи у 

структурі власної професійної діяльності; сформованість комунікативних та 

організаторських здібностей); оцінно-рефлексивний (показники: реалізація потреб 

майбутнього педагога професійної школи у саморозвитку під час організації 

самостійної роботи учнів; здатність до прогнозування й адекватної оцінки своєї 

підготовленості до організації самостійної роботи учнів та її результату, 

сформованість рефлексивної позиції (характер оцінки майбутнім педагогом себе 

як суб’єкта професійної діяльності)). 

На основі визначених критеріїв і показників виокремлено рівні готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів: 

високий, середній, низький. 

Розроблено та обгрунтовано модель готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів, яка структурується за 

блоками: 

- методологічно-цільовий (мета; завдання; методологічні підходи та 

принципи; структура готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів);  

- процесуально-змістовий (етапи, зміст формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів; 

форми, методи та засоби); 

- результативно-оцінний (критерії, показники та рівні готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів; 

результат – сформована готовність майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів). 
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У ході дослідження визначено й обґрунтовано педагогічні умови 

формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О, реалізація яких сприяєтиме підвищенню 

рівнів готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів: розвиток у майбутніх педагогів професійної школи 

мотивації до організації самостійної роботи учнів; удосконалення змісту 

професійної підготовки (шляхом наповнення навчальних програм дисциплін 

темами щодо сутності самостійної роботи, її видів, форм; розробка та 

впровадження спецкурсу «Організація самостійної роботи» для поглибленого 

вивчення проблеми); впровадження методичних рекомендацій «Організація 

самостійної роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів» для 

наповнення навчально-методичного забезпечення процесу професійно-

педагогічної підготовки; актуалізація теоретичних знань та практичних умінь з 

організації самостійної роботи учнів під час педагогічної практики. 

Питанням експериментальної перевірки розробленої моделі та ефективності 

визначених педагогічних умов формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О присвячено 

розділ 3. 

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора (Броннікова, 2016a; Броннікова, 2016b; Броннікова, 2016c; Броннікова, 

2017a; Броннікова, 2017d,; Броннікова, 2017g). 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 

 

У третьому розділі дисертації висвітлено хід констатувального 

експерименту, етапи проведення формувального експерименту, подано аналіз та 

узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи; наведено кількісні 

та якісні результати експериментальної роботи, підтверджені за допомогою 

методів математичної статистики. 

 

 

3.1. Констатувальний етап дослідно-експериментальної роботи 

 

З метою експериментальної перевірки ефективності реалізації розробленої 

моделі та ефективності визначених педагогічних умов формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О проведено дослідно-експериментальну роботу. 

Вважалося, що запропоновані педагогічні умови, розроблені принципи, 

методи, форми і засоби організації освітнього процесу майбутніх педагогів 

професійної школи, на яких базується зазначена модель формування готовності 

майбутніх педагогів професійної школи до організації самостійної роботи учнів, 

можуть бути рекомендовані для впровадження у практику навчання закладів 

вищої педагогічної освіти за умови визначення їхньої достовірності та 

ефективності. 

Отже, визначення ефективності проведеного дослідження відбувалося у 

процесі дослідно-експериментальної роботи. Експериментом називають зміни або 

відтворення явища з метою його вивчення у найбільш сприятливих, чітко 

фіксованих та контрольованих умовах (Загвязинский & Агафонов, 2001). 
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Дослідно-експериментальна робота проводилася з 2014 по 2018 роки і 

включала три етапи: констатувальний, формувальний експеримент, аналіз та 

узагальнення результатів дослідження. З майстрами виробничого навчання і 

студентами, які брали участь в експерименті, була проведена відповідна 

підготовча робота щодо усвідомлення мети і завдань, програми експерименту. 

Згідно з поставленими завданнями дослідження виконувалися такі дії у 

певній послідовності: 

- проведення констатувального етапу експерименту: аналіз навчально-

методичного забезпечення підготовки педагогів професійної школи; вивчення 

стану готовності майбутніх педагогів професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; визначення рівня готовності майбутніх 

педагогів професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О і 

сформованості окремих компонентів цієї готовності; 

- розроблення моделі готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів; 

- апробація моделі готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів; 

- проведення повторного діагностування; 

- аналіз і узагальнення результатів дослідження. 

З метою визначення стану готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів був проведений констатувальний 

етап експериментального дослідження, який здійснювався на базі Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, Дніпропетровського 

індустріально-педагогічного технікуму, Ржищівського індустріально-

педагогічного технікуму, Харківського індустріально-педагогічного технікуму. 

До участі в експерименті було залучено 338 студентів зазначених закладів 

вищої педагогічної освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 

5.01010401, напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем 

підготовки)» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» (нині – спеціальності 015 

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка») 
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освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та «бакалавр» (нині – 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та освітнього ступеня 

«бакалавр»), 35 молодих майстрів виробничого навчання. Загальна кількість 

учасників констатувального етапу дослідно-експериментальної роботи склала 373 

особи. 

Основними завданнями констатувального експерименту було: 

 аналіз навчально-методичного забезпечення підготовки педагогів 

професійної школи щодо наповнення змісту питаннями організації самостійної 

роботи учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

 виявлення труднощів, які виникають у молодих педагогів професійної 

школи щодо організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; 

 діагностика рівнів готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; 

 узагальнений аналіз результатів цього етапу дослідження. 

Відповідно до мети й завдань констатувального експерименту 

використовували різноманітні методи дослідження: аналіз навчально-

методичного забезпечення ЗВО підготовки педагогів професійної школи; 

анкетування, тестування, педагогічне спостереження, індивідуальні та групові 

бесіди, методики педагогічної та психологічної діагностики. 

З метою вирішення першого завдання констатувального експерименту були 

проаналізовані навчальні плани підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів 

галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» спеціальності 5.01010401, напряму 

підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем підготовки) (нині – галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)») Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка, Дніпропетровського індустріально-педагогічного технікуму, 

Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (Додаток Д). 

Під час аналізу було виявлено, що у зазначених вище закладах освіти 

реалізуються однакові підходи до формування змісту організації самостійної 

роботи майбутніх педагогів професійної школи. Частина годин, відведених на 
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самостійну роботу при вивченні нормативних навчальних дисциплін, коливається 

від 35% до 55%, що в середньому становить 45%. 

Також нами відзначено, що спостерігається загальна тенденція щодо 

збільшення кількості годин, відведених на самостійну роботу, на старших курсах, 

що потребує чіткої її організації. 

Співвідношення аудиторної та самостійної роботи відповідно до навчальних 

планів відображено на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Співвідношення аудиторної та самостійної роботи 

відповідно до навчальних планів. 

 

У навчально-методичному забезпеченні дисциплін наявні переважно 

розроблені викладачами методичні рекомендації до організації самостійної 

роботи, в яких зазначено перелік питань, винесених на самостійну роботу, 

питання для самоконтролю, вправи для самоперевірки, а також рекомендовано 

літературу. 

Крім того, нами здійснено аналіз робочих програм навчальних дисциплін 

циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра педагогіки 

галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» (нині 01 «Освіта/Педагогіка») відносно 

наповнення змісту підготовки педагога професійної школи темами та питаннями 

щодо самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О та її організації. 
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У процесі аналізу з’ясовано, що під час викладання окремих дисциплін 

питання, що стосуються самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О та її організації, 

висвітлюються частково. 

Так, аналіз робочих програм навчальних дисциплін підготовки бакалавра 

педагогіки галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010104 

«Професійна освіта (за профілем підготовки)» у Київському професійно-

педагогічному коледжі імені Антона Макаренка засвідчив: 

– під час вивчення нормативної дисципліни «Методика професійного 

навчання: основні технології навчання» (Додаток Е.1) розглядаються питання 

«Розвиток логічних і творчих умінь самостійної діяльності учнів» (модуль 

«Упровадження основних педагогічних технологій в освітній діяльності», тема 

«Особливості упровадження організаційно-педагогічних технологій навчання»); 

питання «Характеристика інноваційних методів навчання щодо самостійної 

роботи учнів», «Підготовча діяльність викладача в упровадженні інноваційних 

технологій щодо самостійної діяльності учнів» (тема «Впровадження 

інноваційних технологій навчання у професійній школі»); 

– під час вивчення нормативної дисципліни «Креативні технології 

навчання» (Додаток Е.2) розглядаються питання: «Технологія реалізація творчої 

діяльності учнів у навчально-виховному процесі щодо самостійної діяльності 

учнів» (змістовий модуль «Упровадження креативних технологій навчання», тема 

«Аргументи застосування креативних технологій»); питання «Характеристика 

технологій навчання: інтерактивні, тренінгові, проблемно-пошукові, ігрові, 

проектні, творчої самостійної діяльності учнів» (змістовий модуль 

«Упровадження креативних технологій навчання», тема «Розвиток креативних 

здібностей учнів»); 

– під час вивчення нормативної дисципліни «Дидактичні основи 

професійної освіти» циклу професійної підготовки розглядаються питання 

«Характеристика методів самонавчання та самовиховання», «Методи самостійної 

роботи» (модуль «Організаційно-методичні засади професійного навчання», тема 

«Методи педагогічної діяльності»); питання «Особливості розробки завдань 
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самостійної роботи учнів» (тема «Методи та форми активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів»); питання «Особливості організації самостійної 

роботи учнів у системі контролю знань, умінь та навичок» (тема «Система 

контролю знань, умінь та навичок»); на самостійне опрацювання виноситься 

питання «Активізація навчальної діяльності щодо самостійної роботи учнів»; 

Аналіз програм підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 0101 

«Педагогічна освіта» виявив наступне: 

– у робочій програмі нормативної дисципліни «Педагогіка» циклу 

професійної підготовки, що викладається у Дніпропетровському індустріально-

педагогічному технікумі на ІІ та ІІІ курсах (Додаток Е.3), у змістовому модулі 

«Теорія освіти і навчання (дидактика)» під час вивчення теми «Поняття і сутність 

процесу навчання» розглядається питання «Організація проблемно-пошукової 

діяльності, включення елементів дослідництва в навчальний процес»; під час 

вивчення теми «Організаційні форми навчання» – питання «Основні існуючі 

форми організації навчального процесу (урок як основна форма, екскурсія, 

домашні завдання, самостійна робота, додаткові заняття, факультативи, 

практикуми, семінари, лекції та ін.), їх характеристика»; 

– у робочій програмі навчальної дисципліни (за вибором) «Організація та 

методика виробничого навчання» циклу професійної підготовки, що викладається 

на ІІІ, ІV курсі у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі (Додаток 

Е.4) під час вивчення теми «Методи виробничого навчання» виокремлюється 

питання «Методи розвитку самостійності й творчої активності учнів. Самостійні 

спостереження учнів», Самостійне виконання учнями навчально-виробничих 

завдань»; під час вивчення теми «Організаційні форми виробничого навчання» 

розглядається питання «Структура уроку виробничого навчання: вступний 

інструктаж, вправи (самостійна робота) учнів, поточний інструктаж, заключний 

інструктаж». 

Отже, в робочих програмах навчальних дисциплін для майбутніх педагогів 

професійної школи не виявлено визначені модулі, розділи, теми, які детально 
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висвітлюють теоретичні та практичні основи організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О. 

Аналіз змісту програм навчальних дисциплін професійного циклу 

підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра педагогіки галузі знань 

0101«Педагогічна освіта» (нині – 01 «Освіта/Педагогіка») дає можливість 

стверджувати, що: 

1) дисципліни спрямовані на ознайомлення майбутніх педагогів 

професійної школи з основними формами організації та методами проведення 

навчальної і виховної роботи у ЗП(ПТ)О; 

2) питанням, які стосуються самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О та її 

організації, приділяється незначна увага під час вивчення майбутніми педагогами 

професійної школи дисциплін професійного циклу; 

3) зміст програм навчальних дисциплін підготовки відповідних фахівців не 

передбачає цілеспрямованого формування у майбутніх педагогів професійної 

школи готовності до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Такий стан потребує модернізаційних змін освітньої підготовки майбутніх 

педагогічних працівників, оновлення змісту професійної підготовки педагога 

професійної школи. 

З огляду на вищезазначене виникла потреба у розробленні спецкурсу, який 

передбачає надання майбутнім педагогам професійної школи знань з організації 

самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 

сприятиме вдосконаленню їх професійних умінь та навичок. 

Упровадження спецкурсу «Організація самостійної роботи» (Додаток В) 

для студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та 

студентів 3 (4) курсу освітнього ступеня «бакалавр» запропоновано з метою 

підвищення рівня підготовки майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. Спецкурс рекомендовано впроваджувати інтегровано в дисципліни 

«Організація та методика професійного навчання», «Методика професійного 

навчання) або окремим курсом. Детальний опис спецкурсу – у підрозділі 2.3. 
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З метою виявлення труднощів, які виникають у молодих педагогів 

професійної школи щодо організації самостійної роботи учнів ПТНЗ, автором 

було розроблено опитувальники для молодих майстрів виробничого навчання 

вище зазначених закладів освіти (Додаток Ж). 

Проаналізуємо відповіді на деякі питання опитувальників. На запитання 

«Що спонукало Вас до вибору професії педагога професійної школи?» 14 % 

респондентів відповіли: «бажання працювати з молоддю»; 12 % – «можливість 

самореалізації, набуття нового досвіду»; 20 % – «підходить режим і характер 

роботи педагога»; 11 % – «вирішальний вплив мала любов до даної 

спеціальності»; 31 % – «бажання здобути вищу освіту»; 12 % – «сімейна традиція, 

поради близьких та друзів». 

Можемо стверджувати, що молоді педагоги більше орієнтовані на 

реалізацію власних інтересів, аніж на освітню діяльність учнів; не всі педагоги із 

сумлінням і завзяттям виконують свою роботу, не вважаючи її головною в житті, 

частково з апатією та відчуженням ставляться до своєї ролі наставника для учнів. 

Відповідаючи на запитання «З якими труднощами Ви зіткнулись під час 

педагогічної діяльності?», 15 % опитуваних зазначили: «низький рівень шкільної 

підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ)»; 36 % 

– «відсутність досвіду педагогічної діяльності, недостатні вміння застосовувати 

на практиці набуті у вищих навчальних закладах (нині – ЗВО) знання»; 17 % – 

«низька матеріально-технічна база ПТНЗ»; 8 % – «невміння знаходити спільну 

мову з колегами та керівництвом»; 24 % – «відсутність уміння зацікавити учнів, 

дібрати найбільш ефективні методи навчання». Варто зазначити, що на початку 

трудової діяльності у більшості молодих педагогів виникають певні труднощі 

щодо застосування на практиці набутих у ЗВО знань та практичних методик. 

На запитання «Що викликає найбільше труднощів у Вашій роботі?» 

респонденти були майже одностайні у відповідях: 21 % – «організація 

навчального процесу»; 26 % – «організація свого часу і праці»; 19% – «відсутність 

контакту з учнями»; 34 % – «аналіз своєї діяльності, внесення відповідних 

коректив». Це важливі проблеми адаптаційного періоду і складність їх рішення 
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часто призводить до професійної невпевненості. Зазначимо, що лише 19 % 

опитуваних на запитання «Як Ви оцінюєте свій рівень готовності до педагогічної 

діяльності?» відповіли «високий рівень». Решта: 69 % – «середній», 12 % – 

«низький». 

Отже, проаналізувавши відповіді на ці та інші питання, можемо зробити 

підсумок, що більшість молодих педагогів професійної школи не нарікають на 

недостатні теоретичні знання, отримані під час навчання у закладах вищої освіти, 

але потребують педагогічного досвіду та самовдосконалення для реалізації своєї 

професійної діяльності на високому рівні. 

Наступними запитаннями нашого опитувальника були такі, що пов’язані з 

усвідомленням значущості самостійної роботи учнів ПТНЗ та готовності 

майбутніх педагогів професійної школи її організовувати. Так, відповідаючи, чи 

вважають вони, що самостійна робота учнів – невід’ємна складова освітнього 

процесу у професійній підготовці, більшість педагогів-початківців відповіли 

«так» (73 %) і лише 27% – «важко відповісти». На запитання «Чи вважаєте Ви, що 

самостійна робота – це цікавий і потрібний для учня вид навчальної діяльності?» 

56 % відповіли «так»; 19 % – «ні»; 25 % – «важко відповісти». 

Переважна частина опитуваних відповіли, що відчули труднощі під час 

організації самостійної роботи учнів ПТНЗ, при чому основними труднощами 

назвали «неповноту знань щодо форм та видів самостійної роботи учнів та їх 

організації»; «невміння раціонального розподілу часу на самостійну роботу учнів 

та її планування»; «невміння мотивувати учнів до самостійної роботи»; «невміння 

організації керуванням та контролем за самостійною роботою учнів». Водночас 

63 % респондентів визначили свій рівень готовності до організації самостійної 

роботи учнів як середній; 37 % – низький; жоден – високий. 82 % молодих 

педагогів відчувають необхідність у підвищенні кваліфікації, спеціальних 

заняттях, курсах, методичних рекомендаціях з організації самостійної роботи 

учнів ПТНЗ. 

Аналіз відповідей молодих педагогів професійної школи дозволяє 

констатувати, що вони усвідомлюють значущість і необхідність самостійної 
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роботи учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в освітньому 

процесі, але мають недостатній рівень знань щодо організації самостійної роботи 

учнів, фрагментарне уявлення про педагогічні методи і технології організації 

самостійної роботи та потребують навчально-методичної підтримки. 

З метою вирішення третього завдання етапу констатувального 

експерименту було проведено діагностику структурних компонентів готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О для визначення рівнів зазначеної готовності. 

Для експериментального підтвердження робочої гіпотези на 

констатувальному етапі було розподілено загальну кількість досліджуваних 

майбутніх педагогів професійної школи на дві групи: експериментальну (ЕГ) – 

166 осіб, контрольну (КГ) – 172 особи методом статистичного типового відбору, 

що дало можливість виявити відмінність результатів дослідження на 

констатувальному та контрольному етапах окремо в кожній групі. 

Діагностичним інструментарієм для визначення рівнів сформованості 

структурних компонентів готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О було підібрано психологічні та 

педагогічні методики, які представлені в таблиці 3.1. 

Рівень сформованості мотиваційного компонента означеної готовності за 

трьома показниками мотиваційно-орієнтаційного критерію було діагностовано за 

допомогою анкетування, опитувальника та тесту «Мотивація успіху і боязнь 

невдачі» (опитувальник А. Реана) (Реан, 2004). 

Для визначення рівня першого показника було розроблено анкети 

(Додатки З.1, З.2), зміст питань яких спрямований на виявлення наявності 

інтересу у майбутніх педагогів професійної школи до педагогічної діяльності. 

Проаналізуємо відповіді респондентів на запитання розробленої нами анкети. На 

запитання «Чи свідомо Ви прийшли до вибору професії педагога професійної 

школи?» 46 % респондентів КГ та 43 % ЕГ дали позитивну відповідь; 18 % 

студентів КГ, 17 % ЕГ – відповіли «ні»; 36 % опитуваних з КГ та 40 % ЕГ – не 

визначились, чи правильно обрали майбутню професію. 
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Таблиця 3.1 

Моніторинг рівнів сформованості структурних компонентів готовності 

майбутнього педагога професійної школи 

до організації самостійної роботи учнів  

Компонент Критерій Показник 
Інструментарій 
вимірювання 

Мотиваційний Мотиваційно-

орієнтаційний 

1) наявність інтересу до 
педагогічної діяльності 

анкетування 

2) наявність потреби в 
уміннях та навичках 
організації самостійної 
роботи 

опитувальник 

3) характер мотивації 
до професійного 
саморозвитку 

тест «Мотивація 
успіху і боязнь 
невдачі» 
(опитувальник 
А. Реана) (Реан, 
2004) 

Когнітивний Інформаційно-

змістовий 

1) загальнотеоретичні 
знання про суть і 
специфіку самостійної 
роботи учнів, її види та 
ознаки 

тестування 

2) знання форм, засобів 
і методів організації 
самостійної роботи 
учнів; 

індивідуальні 
завдання 

Праксеологічний Операційно-

діяльнісний 

1) уміння і навички 
організації самостійної 
роботи у структурі 
власної професійної 
діяльності 

анкета «Чи 
готовий я до 
організації 
самостійної 
роботи учнів?» 

2) сформованість 
комунікативних та 
організаторських 
здібностей 

Методика 
«Оцінка 
комунікативних і 
організаторських 
схильностей – 

КОС» 
(В. Синявського і 
Б. Федоришина) 
(Синявський, 
1998) 
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Продовження таблиці 3.1 

Компонент Критерій Показник 
Інструментарій 
вимірювання 

Рефлексивний 

 

 

Оцінно-

рефлексивний 

1) реалізація потреб 
майбутнього педагога у 
саморозвитку під час 
організації самостійної 
роботи учнів; 

2) здатність до 
прогнозування й 
адекватної оцінки своєї 
підготовленості до 
організації самостійної 
роботи учнів ЗП(ПТ)О та 
її результату, 
сформованість 
рефлексивної позиції 

методика 
Л. Бережнової 
«Рефлексія на 
саморозвиток».   

 

Поряд з тим, відповіді на запитання «Що спонукало Вас до вступу у вищий 

навчальний заклад за обраною спеціальністю?» були такими: 20 % (КГ) та 16 % 

(ЕГ) – «випадково обрали дану спеціальність»; 21 % (КГ) та 20 % (ЕГ) вважають, 

що їх спонукало «бажання отримати вищу освіту»; 19 % (КГ) та 23 % (ЕГ) 

зауважили, що такий вибір зробили через «бажання працювати з молоддю»; 

15 % (КГ) та 17 % (ЕГ) вбачають «можливість реалізації творчих здібностей»; 

9 % (КГ) та 7 % (ЕГ) зробили це «за порадою друзів або родичів» і лише 

16 % (КГ) та 17 % (ЕГ) респондентів відзначили наявність «стійкого інтересу до 

діяльності педагога професійної школи». 

У процесі анкетування було з’ясовано наявність бажання у студентів 

працювати за обраним фахом після закінчення навчання. Так, тільки 32 % 

респондентів з КГ та 35 % ЕГ відповіли ствердно; 47 % (КГ) та 42 % (ЕГ) – не 

впевнені, а 21 % (КГ) та 23 % (ЕГ) респондентів зовсім не планують працювати за 

спеціальністю. Зокрема респонденти вказували на фактори, що виявляють 

негативне ставлення до професії педагога професійної школи: низький рівень 

заробітної плати освітян (27 %); низька матеріальна база та фінансування 

професійної освіти в Україні (20 %); низький рівень вихованості сучасних дітей 
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(20 %), низький рівень шкільної підготовки учнів ПТНЗ (10 %), непрестижність 

професії (12 %), відсутність стимулювання творчого потенціалу (11 %). 

Отже, не всі майбутні педагоги професійної школи спрямовані на побудову 

педагогічної карʼєри: вони не вмотивовані на успіх, не усвідомлюють, що 

професійним самовдосконаленням потрібно займатися ще під час навчання у 

закладі освіти. 

Виявленню професійних інтересів майбутніх педагогів професійної школи 

також сприяв аналіз відповідей на наступні запитання анкети: «Чи вважаєте Ви 

професію педагога професійної школи цікавою?»; «Які професійні якості, на 

Вашу думку, найголовніші для педагога професійної школи?»; «Які особистісні 

якості, на Вашу думку, найголовніші для педагога професійної школи?»; «Ідеал 

педагога професійної школи – який він?»; «Чи плануєте Ви продовжувати 

навчання за обраною спеціальністю?».  

Аналіз відповідей засвідчив, що 17 % (КГ) та 16 % (ЕГ) мають негативну 

позицію щодо майбутньої професійної діяльності; їм не подобається обрана 

професія; вони не планують продовжувати навчання та працювати за фахом. 

Професію педагога професійної школи складною, але цікавою, сучасною 

вважають 56 % (КГ) та 55 % (ЕГ) опитуваних. На їх думку, саме в руках педагога 

професійної школи – майбутнє економіки, промисловості України, адже лише від 

нього залежить ефективна підготовка робітничих кадрів. Але зважаючи на 

проблеми (низька заробітна плата, низький рівень підготовки учнів, недостатня 

матеріальна база, відсутність можливості творчого розвитку тощо), у відповідях 

прослідковувалась невпевненість. Лише 27 % (КГ) та 29 % (ЕГ) мають позитивну 

позицію щодо обраної професії, чітко уявляють, яким має бути ідеальний педагог 

професійної школи, хочуть продовжувати навчання, самовдосконалюватися та 

працювати за обраним фахом. 

З метою обробки результатів анкетування нами застосовано формулу, 

запропоновану С. Сисоєвою і Р. Вайноле (Сисоєва, 2002, с. 15-27): 
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k1 = 
1

11
2

1

Q

pm 
, де k1 – коефіцієнт рівня готовності майбутніх педагогів 

професійної школи до педагогічної діяльності у мотиваційній сфері;  

Q1 – загальна кількість запитань в анкеті; 

m1 – кількість позитивних відповідей в анкеті; 

p1 – кількість часткових відповідей в анкеті; 

При цьому Q1 = m1 + n1 + p1, де n1 – кількість негативних відповідей в 

анкеті. 

Коефіцієнт рівня готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

педагогічної діяльності за даним критерієм знаходиться в межах від 0 до 1. Якщо 

він знаходиться в інтервалі від 0,67 і 1, то рівень готовності є високим; якщо – в 

інтервалі від 0,34 до 0,66 – середній, якщо – в інтервалі від 0 до 0,33 – низький. 

Аналіз результатів проведеного анкетування за означеним критерієм 

показав, що у студентів і контрольної, і експериментальної груп переважає 

середній (53,5 % і 50,6 %) і низький (41,9 % і 45,2 %) рівні вияву інтересу до 

педагогічної діяльності. Високий рівень за вказаним вище показником мають 

4,6 % студентів КГ, 4,2 % досліджуваних – ЕГ. Такі студенти мають стійкий 

професійний інтерес до обраного фаху та прагнуть подальшого розвитку. 

Наявність потреби в уміннях та навичках організації самостійної роботи ми 

перевіряли за допомогою опитувальника (Додаток З.3). 

Майбутнім педагогам професійної школи були запропоновані запитання, які 

стосувались місця самостійної роботи в освітньому процесі, її важливості та 

необхідності. На запитання «Які методи та форми отримання знань Ви вважаєте 

найефективнішими?» лише 14 % опитуваних КГ та 12 % опитуваних ЕГ дали 

відповідь «самостійна робота з підручниками, посібниками, підготовка рефератів, 

доповідей тощо». Інші вважають, що найбільш ефективними методами та 

формами для отримання знань є: лекція, семінар (32 % – КГ; 30 % – ЕГ); 

практичні, лабораторні заняття (36 % – КГ; 35 % – ЕГ); бесіди, навчальні дискусії, 

інше (18 % – КГ; 23 % – ЕГ). Відповідаючи, яке місце посідає самостійна робота у 

навчанні, 12 % респондентів КГ та 11 % – ЕГ відповіли, що надають їй важливого 
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значення. Лише 8 % респондентів КГ, 7 % ЕГ виділяють для самостійної 

навчальної роботи 2-3 години на день; 14 % КГ та 13 % ЕГ – 1-2 год на день; 

решта (78 % – КГ, 70 % – ЕГ) – не знаходять щодня часу для самостійної роботи, 

займаються нею рідко, не систематично. 

На запитання «Яку мотивацію Вашої самостійної навчальної діяльності 

вважаєте домінуючою?» відповіді розподілились наступним чином: 

самоутвердження – 20 % (КГ) та 21 % (ЕГ); пізнавальна – 22 % (КГ) та 25 % (ЕГ); 

моральна – 17 % (КГ) та 19 % (ЕГ); побоювання негативних оцінок – 43 %(КГ) та 

35 % (ЕГ); 

Крім цього, нами з’ясовано, яке місце приділяють майбутні педагоги 

професійної школи самостійній роботі учнів закладів ПТНЗ в навчальному 

процесі. Під час опитування ми дізнались, що 33 % (КГ) та 38 % (ЕГ) 

респондентів вважають самостійну роботу учнів невід’ємною складовою 

навчального процесу у професійній підготовці; 31 % (КГ) та 27 % (ЕГ) з цим 

твердженням не погодились; 36 % (КГ) та 35 % (ЕГ); не змогли дати відповідь на 

це запитання. 

На запитання «Чи вважаєте Ви, що самостійна робота – це цікавий і 

потрібний для учня вид навчальної діяльності?» 30 % (КГ) та 25 % (ЕГ); відповіли 

«так», 35 % (КГ) та 39 % (ЕГ); відповіли «ні», решта не змогли дати відповідь на 

це запитання. Це дало можливість стверджувати, що більшість студентів не 

вважають самостійну роботу пріоритетною у своєму навчанні і навчанні учнів 

ЗП(ПТ)О та не приділяють їй значної уваги. Отже, мають недостатню мотивацію 

до самостійної роботи або не мають її зовсім. 

З’ясування характеру мотивації до професійного саморозвитку оцінювалось 

нами за допомогою опитувальника А. Реана (Додаток К). Тест «Мотивація успіху 

і боязнь невдачі» призначений для виявлення домінування двох мотивів 

особистості – прагнення до успіху та уникнення невдачі. 

Мотивація успіху належить до позитивної мотивації, оскільки людина з 

високим рівнем мотивації досягнення впевнена в собі, у своїх силах, 
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відповідальна, ініціативна та активна. Такі студенти характеризуються 

наполегливістю в досягненні мети, цілеспрямованістю. 

Мотиви щодо уникнення невдач належить до негативної мотивації, оскільки 

в основу її покладена ідея негативних очікувань. Студенти, що вмотивовані на 

уникнення невдач, прагнуть уникати відповідальних завдань, характеризуються 

неадекватністю професійного самовизначення, невпевненістю в собі, 

негативізмом, емоційною вразливістю, зневірою в своїх можливостях досягнення 

успіху, побоюванням критики. 

Проведене тестування мало наступні результати: 57,6 % (КГ) та 57,2 % (ЕГ) 

опитаних мають тенденцію ухилення від невдач (низький рівень прояву якості); 

27,9 % (КГ) та 24,7 % (ЕГ) мають помірне прагнення до успіху (середній рівень 

прояву якості); 14,5 % (КГ) та 18,1 % (ЕГ) респондентів мають врівноважену дію 

прагнення досягти успіху (високий рівень прояву якості). 

Можемо констатувати, що лише невелика кількість студентів має прагнення 

до професійного зростання та саморозвитку в майбутній діяльності, більшість 

опитуваних лише відчувають у цьому потребу, отже, мотиваційний компонент 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самосійної 

роботи учнів у студентів і контрольної, і експериментальної груп сформований на 

низькому рівні, що відображено у таблиці 3.2. 

Для дослідження рівня когнітивного компонента готовності майбутніх 

педагогів професійного школи до організації самостійної роботи учнів за першим 

показником студентам було запропоновано дати відповіді на 9 запитань 

розробленого автором тесту (Додаток Л) з метою виявлення системи знань, умінь 

та навичок про суть і специфіку самостійної роботи учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, її форми, види та особливості організації. 

Оцінювання відповідей здійснювалось за 10-бальною шкалою: кожна 

правильна відповідь на запитання 1-7 оцінювалась у 1 бал, у запитаннях на 

встановлення послідовності (8, 9) – кожна правильна відповідь з шести – 0,25 

бали. 

 



153 

Таблиця 3.2 

Стан рівня сформованості мотиваційного компонента 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів за показниками мотиваційно-орієнтаційного 
критерію на констатувальному етапі експерименту 

Критерій Показники 

КГ (n = 172 особи) ЕГ (n = 166 осіб) 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

М
от

ив
ац

ій
но

-о
рі

єн
та

ці
йн

ий
 

Наявність 
інтересу до 
педагогічної 
діяльності 

8 92 72 7 84 75 

4,6 % 53,5 % 41,9 % 4,2 % 50,6 % 45,2 % 

Наявність 
потреби в 
уміннях та 
навичках 
рорганізації 
СР  

34 65 73 28 63 75 

19,8 % 37,8 % 42,4 % 16,9 % 38,0 % 45,1 % 

Характер 
мотивації до 
професійного 
саморозвитку 

25 48 99 30 41 95 

14,5 % 27,9 % 57,6 % 18,1 % 24,7 % 57,2 % 

Всього у 
середньому 

22 68 82 21 63 82 

12,8 % 39,5 % 47,7 % 12,7 % 37,9 % 49,4 % 

 

Як показало проведене констатувальне дослідження, тестове опитування є 

найбільш результативним методом психолого-педагогічного діагностування 

кількісно-якісних даних для виявлення реального рівня знань, умінь та навичок 

майбутніх педагогів професійної школи щодо організації самостійної роботи 

учнів. 

Студенти повинні були обрати визначення поняття «самостійна робота 

учня» із зазначених або сформулювати самостійно. Аналіз відповідей виявив, що 

майбутні педагоги професійної школи не мають чіткого уявлення про цей 

феномен. Так, лише 17 % (КГ) та 24 % (ЕГ) респондентів дали правильне 

визначення цьому поняттю, обравши відповідь «самостійна робота учня – це 

самостійна діяльність, яку учень виконує за завданнями та під методичним 
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керівництвом і контролем педагога без його прямої участі». 29 % (КГ) та 

23 % (ЕГ) вважають, що самостійна робота не потребує жодної участі педагога; 

30 % (КГ) та 23 % (ЕГ) опитуваних визначили, що педагог повинен брати пряму 

участь у самостійній роботі учня, крім керівництва і контролю; 20 % (КГ) та 

17 % (ЕГ) студентів намагались дати своє визначення поняття, але жодне з них не 

виявилось правильним; ще 4 % (КГ) та 13 % (ЕГ) відмітили, що не знають точної 

відповіді на запитання. 

Аналізуючи відповіді на наступні запитання тестів, зроблено висновок, що 

достатньо невелика кількість студентів у цілому впорались із завданням: 23 % 

знають форми і види самостійної роботи учнів; 29 % змогли знайти зайву серед 

обов'язкових умов успішного виконання самостійної роботи; лише 31 % знають, в 

якій послідовності потрібно самостійно опрацьовувати навчальний матеріал. 

Зокрема, відмінність в організації аудиторної та позааудиторної самостійної 

роботи вбачають 47 % опитуваних; зовсім її не відчувають 30 %, не змогли дати 

відповідь на питання 23 %. 

Результати тестування продемонстрували значне домінування в опитуваних 

низького рівня сформованості першого показника когнітивного компонента 

готовності педагогів професійного школи до організації самостійної роботи учнів. 

Так, у контрольній та експериментальній групах низький рівень показали 53,5 % і 

53,0 % відповідно. Також ми зафіксували значний відсоток студентів, які виявили 

середній рівень знань: 43,0 % і 44,0 % респондентів відповідно. Лише 3,5 % 

респондентів в КГ, і 3,0 % – в ЕГ показали високий рівень знань. 

Отримані результати свідчать, що зовсім невелика частка майбутніх 

педагогів професійної школи володіють необхідними знаннями щодо організації 

самостійної роботи учнів, а деякі мають лише поверхневі знання, у них відсутнє 

чітке уявлення про самостійну роботу учнів як вид освітньої діяльності. 

Для отримання результатів діагностики за другим показником 

інформаційно-змістового критерію, а саме перевірки рівня знань про форми, 

засоби і методи організації самостійної роботи учнів майбутнім педагогам було 

запропоновано виконати індивідуальні завдання (Додаток М). Їх сутність 
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полягала у тому, що студенти повинні були детально описати методику 

організації різних форм самостійної роботи, наприклад: складання плану статті 

підручника, оформлення тез, тематичних виписок, конспекту статті, конспекту 

лекції, написання рефератів, підготовка доповідей тощо.  

Оцінювання індивідуальних завдань здійснювалось шляхом застосування 

методу експертної оцінки. Для цього була обрана група експертів, до якої входили 

методисти, майстри виробничого навчання, викладачі. Основними критеріями 

виконання завдань було: повнота викладу, глибина знань, послідовність та 

логічність. Обчислювання визначалось за такою методикою. Спочатку всі 

експерти виставляли оцінки за кожним показником А1 згідно з наданим списком. 

Далі визначалась середня оцінка за кожним показником. Загальна експертна 

оцінка (О) розраховується за формулою, запропонованою О. Рудницькою (2005, с. 

250): 

О = В1 · А1 + В2 · А2 + … + Вk · Аk. 

де В1 – вага (значущість), яка надається кожному показнику А1 (також за 

експертною оцінкою) як відсоток, або відповідна доля одиниці В1 + В2 +… Вk = 1. 

За результатами виконання індивідуальних завдань було зроблено висновок, 

що з поставленими завданнями справились лише 18,6 % студентів з КГ та 

22,3 % – з ЕГ. Майже повністю, з незначними недоліками виконали завдання 

44,2 % – КГ та 39,7 % – ЕГ. Частково виконали завдання або не виконали зовсім – 

37,2 % – КГ та 38 % – з ЕГ. Це свідчить про те, що не всі майбутні педагоги 

професійної школи володіють знаннями про організацію різних форм самостійної 

роботи учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а ті, що 

володіють, потребують удосконалення та поповнення цих знань. 

На основі отриманих результатів можемо зазначити, що традиційні підходи 

до професійної підготовки майбутніх педагогів професійної школи є 

недосконалими, вони не забезпечують належного рівня формування готовності до 

педагогічної діяльності та організації самостійної роботи учнів зокрема. Це 

зумовлює перегляд підходів та удосконалення змісту професійної підготовки. 
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Результати діагностики сформованості когнітивного компонента готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

відображені у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Стан рівня сформованості когнітивного компонента готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

за показниками інформаційно-змістового критерію 

на констатувальному етапі експерименту 

Критерій Показники 

КГ (n = 172 особи) ЕГ (n = 166 осіб) 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Ін
фо

рм
ац

ій
но

-з
мі

ст
ов

ий
 

Загально-

теоретичні 
знання про 
суть і 
специфіку СР 

учнів, її види 
та ознаки 

6 74 92 5 73 88 

3,5 % 43,0 % 53,5 % 3,0 % 44,0 % 53,0 % 

Знання форм, 
засобів і 
методів 
організації СР 

учнів 

32 76 64 37 66 63 

18,6 % 44,2 % 37,2 % 22,3 % 39,7 % 38,0 % 

Всього у 
середньому 

19 75 78 21 70 75 

11,0 % 43,6 % 45,4 % 12,6 % 42,2 % 45,2 % 

 

Наступним завданням було визначення рівня сформованості 

праксеологічного компонента готовності педагогів професійного школи до 

організації самостійної роботи учнів. 

Під час бесід зі студентами-майбутніми педагогами професійної школи 

з’ясувалось, що значна частина респондентів вважають самостійну роботу 

важливою складовою освітнього процесу. При тому більша частина з них не 

вміють та (або) не знають, як потрібно організувати власне свою самостійну 

роботу та (або) не готові до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О в 

мабутній педагогічній діяльності. 
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Діагностику рівня сформованості праксеологічного компонента готовності 

за першим показником операційно-діяльнісного критерію здійснено за допомогою 

розробленої автором анкети «Чи готовий я до організації самостійної навчальної 

роботи учнів?» (Додаток Н). 

Опитуваним пропонувалось відповісти на запитання анкети, обравши одну 

правильну відповідь. Розглянемо деякі з них. З твердженням «Чи вважаєте Ви, що 

вміння організувати самостійну навчальну роботу виховує самостійність в 

цілому?» погодились 40 % респондентів з КГ та 45 % – з ЕГ; 37 % (КГ) та 30 % 

(ЕГ) це заперечили. З тим, що педагог повинен керувати самостійною роботою 

учнів, погодились 42 % та 45 % відповідно. 44 % студентів з КГ та 48 % з ЕГ 

вважають, що систематичний контроль за виконанням самостійної навчальної 

роботи учнів з боку педагога непотрібний. Лише 23 % майбутніх педагогів 

професійної школи в обох групах погодились, що під час виконання самостійної 

навчальної роботи потрібний самоконтроль учнів. 

Поряд з тим 64 % респондентів у КГ та 60 % – у ЕГ відчувають необхідність 

у спеціальних заняттях, курсах, рекомендаціях з методики та організації 

самостійної роботи. 

Під час анкетування нам довелось з’ясувати наступне:  

 49 % (КГ) та 45 % (ЕГ) опитуваних не знають, як правильно організувати 

самостійну навчальну роботу учнів; 39 % (КГ) та 35 % (ЕГ) не змогли відповісти 

на запитання і лише 12 % (КГ) та 20 % (ЕГ) відповіли, що знають, як це робити; 

 на запитання «Від кого, на Вашу думку, більше залежить ефективність 

організації самостійної навчальної роботи?» 50 % опитуваних з КГ відповіли, що 

від педагога, 20 % з ЕГ – від учня; тоді як 35 % з КГ та ЕГ розподілили ролі 

порівну; 

 труднощі щодо організації самостійної навчальної роботи учнів під час 

проходження педагогічної практики відчули 67 % (КГ) та 62 % (ЕГ) респондентів, 

лише 12 % (КГ) та 20 % (ЕГ) впорались з цим без допомоги; 

 свій рівень готовності до організації самостійної роботи учнів майбутні 

педагоги професійної школи з КГ оцінили так: 54 % – низький, 40 % – середній і 
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лише 6 % – високий; відповідно, з ЕГ: 51 % – низький, 42 % – середній і 7 % – 

високий. 

Отже, рівні сформованості першого показника операційно-діяльнісного 

критерію праксеологічного компонента готовності педагогів професійного школи 

до організації самостійної роботи учнів за результатами анкетування 

розподіляються наступним чином: високий рівень – 11,0 % (КГ) та 12,0 % (ЕГ); 

середній рівень – 47,7 % (КГ) та 48,2 % (ЕГ); низький рівень – 41,3 % (КГ) та 

39,8 % (ЕГ). 

Крім того, для аналізу сформованості другого показника було проведено 

діагностування за допомогою методики «Оцінка комунікативних і 

організаторських схильностей – КОС» (В. Синявського і Б. Федоришина) 

(Додаток П), яке дозволило виявити рівень розвитку комунікативних та 

організаторських схильностей, що проявляються в різних сферах професійної 

діяльності майбутнього педагога професійної школи, поведінки та 

міжособистісного спілкування. 

Обробка результатів проводилась за двома показниками: комунікативні 

схильності й організаторські схильності. Коєфіцієнт k – це відношення кількості 

відповідей, що співпадають з ключем, до числа 20: k = x/20. Показники, отримані 

за даною методикою, можуть коливатися від 0 до 1. Показники, близькі до 1, 

свідчать про високий рівень схильностей, близькі до 0 – про низький рівень. 

Оціночний коефіцієнт (k) – це первинна кількісна характеристика матеріалів 

випробування. Для якісної стандартизації результатів дослідження 

використовуються шкали оцінок, в яких тому чи іншому діапазону кількісних 

показників k відповідає визначена оцінка. 

При аналізі отриманих результатів було встановлено, що низьким рівнем 

прояву комунікативних і організаторських схильностей володіють 33,7 % 

опитуваних з КГ та 31,9 % – з ЕГ. Для 54,1 % (КГ) та 57,2 % (ЕГ) характерний 

середній рівень прояву комунікативних та організаторських схильностей. До 

групи з високим рівнем прояву комунікативних і організаторських схильностей 

належать всього 12,2 % та 10,9 % студентів в обох групах відповідно. Це означає, 
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що формування комунікативних та організаторських умінь потребують особливої 

уваги. 

Отже, вивчаючи стан володіння практичними навичками та вміннями 

майбутніх педагогів професійної школи щодо організації самостійної роботи 

учнів, ми мали змогу діагностувати праксеологічний компонент готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О. На основі результатів діагностування можемо зробити висновки, що 

зазначений компонент готовності загалом сформований на середньому рівні. 

Сукупні результати діагностики рівня володіння майбутніми педагогами 

професійної школи спектром практичних умінь та навичок, необхідних для 

організації самостійної роботи учнів, представлені в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Стан рівня сформованості праксеологічного компонента готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи 

учнів за показниками операційно-діяльнісного критерію 

на констатувальному етапі експерименту 

Критерій Показники 

КГ (n = 172 особи) ЕГ (n = 166 осіб) 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

О
пе

ра
ці

йн
о -

ді
ял

ьн
іс

ни
й  

Уміння і 
навички 
організації СР 

учнів у 
структурі 
власної 
професійної 
діяльності 

19 82 71 20 80 66 

11,0 % 47,7 % 41,3 % 12,0 % 48,2 % 39,8 % 

Сформованість 
комунікативних 
та 
організаторських 
здібностей 

21 93 58 18 95 53 

12,2 % 54,1 % 33,7 % 10,9 % 57,2 % 31,9 % 

Всього у 
середньому  

20 88 64 19 88 59 

11,6 % 51,2 % 37,2 % 11,5 % 53,0 % 35,5 % 
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Для діагностики рівня оцінно-рефлексивного компонента готовності нами 

було проведено дослідження за адаптованим варіантом методики Л. Бережнової 

«Рефлексія на саморозвиток» (Додаток Р). Ступінь володіння майбутніми 

педагогами професійної школи двох показників оцінно-рефлексивного 

компонента було виявлено за допомогою виконання тестового завдання з 14 

питань, яке дозволило з’ясувати рівень готовності студентів до професійного 

саморозвитку, самооцінки ними власних якостей, що сприяють саморозвитку, а 

також оцінки можливостей реалізації себе у майбутній професійній діяльності. 

Частина питань тесту були спрямовані на визначення самооцінки 

особистістю своїх якостей, що сприяють саморозвитку. Так, 34 % КГ та 36 % ЕГ 

дали надекватну оцінку своїх якостей, 26 % КГ та 27 % ЕК – занижену, 40 % КГ 

та 37 % ЕГ – низьку, жоден – високу. 

Аналіз результатів діагностування засвідчив, що формування рефлексивних 

умінь потребує особливої уваги, оскільки 50,6 % опитуваних з КГ та 52,4 % – 

відповідно з ЕГ засвідчили низький рівень прагнення до саморозвитку під час 

організації самостійної роботи учнів та адекватної оцінки своєї підготовленості до 

означеного процесу; середній рівень продемонстрували 42,4 % ЕГ та 39,8 % КГ. 

Лише 7,0 % КГ та 7,8 % ЕГ виявили високий рівень. 

Результати діагностики рівня сформованості рефлексивного компонента 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів представлено в таблиці 3.5. 

Для виявлення загального рівня готовності нами було використано таку 

методику: обчислювали середнє арифметичне коефіцієнтів сформованості 

кожного з компонентів готовності. Ці підрахунки проводилися за формулою:  

п
КрКпКкKм

R


 , де 

R – рівень загальної готовності студентів, Км – коефіцієнт сформованості 

мотиваційного компонента готовності, Кк – когнітивного, Кп – праксеологічного, 

Кр – рефлексивного, п – кількість компонентів готовності (у нашому випадку п = 

4). 
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Таблиця 3.5 

Стан рівня сформованості рефлексивного компонента готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи 

учнів за показниками оцінно-рефлексивного критерію 

на констатувальному етапі експерименту 

 

За допомогою даних, представлених у таблицях 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

сформовано узагальнюючу таблицю 3.6, у якій представлено зведені результати 

діагностичного вивчення рівнів сформованості компонентів готовності майбутніх 

педагогів професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

Отже, за результатами констатувального етапу експерименту було 

з’ясовано, що жоден з компонентів не сформований на високому рівні. 

Зазначимо, що спостережувані дані в контрольній і експериментальній 

групах не мають істотних відмінностей у відсотковому відношенні. Відсотки 

низького рівня значно вищі за відсотки високого рівня в обох групах. Після 

проведення констатувального етапу експерименту було встановлено, що 45,2 % 

Критерій Показники 

КГ (n = 172 особи) ЕГ (n = 166 осіб) 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 

рівень 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

О
ці

нн
о-

ре
фл

ек
си

вн
ий

 

Реалізація 
потреб 
майбутнього 
педагога у 
саморозвитку 
під час 
організації СР 

учнів 

14 78 80 16 70 80 

8,2 % 45,3 % 46,5 % 9,6 % 42,2 % 48,2 % 

Здатність до 
прогнозування 
й адекватної 
оцінки своєї 
підготовленості  
до організації 
СР учнів та її 
результату 

10 68 94 10 62 94 

5,8 % 39,5 % 54,7 % 6,0 % 37,3 % 56,7 % 

 

Всього у 
середньому  

12 73 87 13 66 87 

7,0 % 42,4 % 50,6 % 7,8 % 39,8 % 52,4 % 
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студентів КГ (45,6 % студентів ЕГ) мають низький рівень сформованості 

готовності, 44,2 % студентів КГ (43,2 % студентів ЕГ) – середній, 10,6 % 

студентів КГ (11,2 % студентів ЕГ) – високий рівень сформованості готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

Таблиця 3.6 

Рівні готовності майбутнього педагога професійної школи 

до організації самостійної роботи учнів 

на констатувальному етапі експерименту 

Компоненти 

КГ (n = 172 особи) ЕГ (n = 166 осіб) 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Мотиваційний 
22 68 82 21 63 82 

12,8 % 39,5 % 47,7 % 12,7 % 37,9 % 49,4 % 

Когнітивний 
19 75 78 21 70 75 

11,0 % 43,6 % 45,4 % 12,6 % 42,2 % 45,2 % 

Праксеологічний 
20 88 64 19 88 59 

11,6 % 51,2 % 37,2 % 11,5 % 53,0 % 35,5 % 

Рефлексивний 
12 73 87 13 66 87 

7,0 % 42,4 % 50,6 % 7,8 % 39,8 % 52,4 % 

Всього у середньому 
18 76 78 19 71 76 

10,6 % 44,2 % 45,2 % 11,2 % 43,2 % 45,6 % 

 

У зв’язку з цим можемо стверджувати, що виникла необхідність у 

підвищенні рівня готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів через удосконалення професійної підготовки 

майбутніх педагогів професійної школи. 

За наступною діаграмою (рис. 3.2), яка побудована за відсотковими даними 

рівнів готовності майбутнього педагога професійної школи на констатувальному 

етапі експерименту, можемо зробити припущення про нормальний закон 

розподілу і за допомогою критерію узгодження Пірсона перевірити, чи достатньо 

логічно спостережувані дані узгоджуються з нормальним законом розподілення. 

 



163 

 

Рис. 3.2. Діаграма відсоткових показників чотирьох критеріїв 

контрольної та експериментальної груп студентів на констатувальному етапі 

експерименту 

 

Після констатувального етапу експерименту було сформульовано 

статистичну гіпотезу. 

За допомогою критерію Пірсона на рівні значущості α = 0,05 перевіримо 

гіпотезу про те, що коефіцієнти мотиваційного, когнітивного праксеологічного і 

рефлексивного компонентів можна описати нормальним розподілом, тобто 

перевіримо гіпотезу однорідності: 

H0: На початок експерименту вибірки КГ і ЕГ реалізовані з однієї і тієї ж 

генеральної сукупності і їм відповідають однакові функції розподілення при 

альтернативній гіпотезі; 

Н1: Немає підстав вважати, що вибірки здійснені з однієї генеральної 

сукупності. 

Для перевірки правильності гіпотези Н1 було використано критерій 

узгодження Пірсона χ2 в якості критерія однорідності.  

Було складено два ряди спостережень ознак високого, середнього і низького 

рівнів, і кожний ряд розбили на групи згідно з показниками цих ознак.  
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Згрупований ряд має вигляд: 

n1:        m1         m2     …     mi     …     mr   

n2:         l1           l2      …      li      …      lr  

де mi і li – число вибіркових значень в і-й групі відповідно для першого і 

другого спостережень, 

n1 – обсяг вибірки КГ, 

n2 – обсяг вибірки ЕГ. 

Відповідно статистичний критерій для перевірки правильності нульової 

гіпотези мав вигляд: 

                  (1) 

і у випадку правильності нульової гіпотези  він має граничний розподіл χ2
r – 

1  з r – 1 ступенями вільності. Критичною точкою, яка відповідає рівню 

значущості , буде точка χ2
, r – 1. Вона визначається за таблицею «Критичні точки 

розподілення хі-квадрат».  Перевірка гіпотези проводиться за загальною схемою: 

- якщо χ2  <  χ2
, r – 1 , то нульова гіпотеза приймається; 

- якщо χ2  ≥  χ2
, r – 1 , то нульова гіпотеза відхиляється. 

Для перевірки правильності гіпотези Н0 166 осіб експериментальної та 172 

особи контрольної груп були розподілені в статистичний ряд за трьома рівнями 

кожного компонента (таблиця 3.7). 

Таблиця 3.7 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

КГ 5,50 4,75 5,00 3,00 17,00 18,75 22,00 18,25 20,50 19,50 16,00 21,75 

ЕГ 5,25 5,25 4,75 3,25 15,75 17,50 22,00 16,50 20,50 18,75 14,75 21,75 
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Згідно з таблицею «Критичні точки розподілу » при числі ступенів 

свободи r – 1= 12 – 1 = 11 і рівні значущості 0,05, критична точка . 

 

Отже, немає підстав для відхилення нульової гіпотези Н0 про однорідність 

вибірок ЕГ та КГ на початок експерименту, характеристики обох груп на 

констатувальному етапі експерименту співпадають з рівнем значущості 0,05. Це 

доводить, що вибірки однорідні, тобто здійснені з однієї генеральної сукупності. 

 

 

3.2. Етапи проведення формувального експерименту 

 

З урахуванням результатів констатувального експерименту було проведено 

формувальну дослідно-експериментальну роботу, мета якої полягала у 

експериментальній перевірці ефективності визначених педагогічних умов та 

упровадження моделі формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів у процесі професійної підготовки. 

На формувальному етапі експерименту контрольна група (172 особи) 

навчалася за традиційною програмою у звичних умовах, експериментальна (166 

осіб) – за спеціальною програмою, з дотриманням забезпечення педагогічних 

умов формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів, визначених у результаті нашого 

дослідження та впровадженням заходів щодо удосконалення формування 

зазначеної готовності. 

Основними завданнями, що стояли під час проведення формувального етапу 

дослідження, були: 
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– мотивація студентів до організації самостійної роботи учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

 формування готовності майбутніх педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів шляхом опанування ними відповідними 

знаннями, вміннями та навичками; 

 формування професійної компетентності, набуття досвіду організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

Формувальна дослідно-експериментальна робота здійснювалася впродовж 

2015-2018 років на базі закладів вищої освіти, які були задіяні на констатувальному 

етапі експерименту, у ході трьох послідовних етапів: мотиваційно-цільового, 

змістово-діяльнісного, результативно-аналітичного. 

Перший (мотиваційно-цільовий) етап передбачав створення такого 

освітнього середовища у закладі педагогічної освіти, яке може зацікавити 

студентів у оволодінні знаннями щодо організації власної самостійної роботи та 

самостійної роботи учнів ПТНЗ (нині – ЗП(ПТ)О) і в результаті сформувати 

необхідність у формуванні навичок такої організації. Формуючи мотивацію 

студентів, викладач розвивав інтерес, відповідальне ставлення до навчання, 

бажання досягати високих результатів, відчувати себе успішною особистістю, 

підвищувати пізнавальну активність та самостійність студентів. З цією метою 

було запропоновано: 

– Проведення тренінгу «Як досягти успіху?» для студентів, який слугував 

підставою для зацікавленості студентів в успішній організації власної самостійної 

роботи під час навчання та її удосконалення. 

Під час неформального, невимушеного, конструктивного спілкування 

учасники тренінгу занурились у процес пізнання себе та інших, змогли опанувати 

певні знання щодо самостійності, самовдосконалення або активізувати вже 

набуті, мали можливість сформувати уміння, навички ефективно планувати свій 

час, ставити мету, розбивати її на задачі; розширили власний набутий досвід, 

діапазон сприйняття себе. Тренінг допоміг майбутнім педагогам професійної 
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школи краще зрозуміти та усвідомити власний світ, зорієнтував, як керувати 

власними бажаннями та діями, щоб досягти успіху. 

– Самостійна підготовка і виступ з доповіддю студента по одному з питань 

теми з дисципліни циклу професійної підготовки з оцінюванням з боку викладача 

та визначенням рейтингової оцінки в групі («Хто краще розкриє тему?») 

(Додаток С). 

Це завдання, якісно підготовлене студентом, змогло викликати 

зацікавленість у самостійному здобуванні знань та пошуковій роботі після того, 

як було належним чином оцінене викладачем та групою, тому що оцінка – це 

зовнішнє спонукання до дії. Для більш ефективної мотивації викладач орієнтував 

студента на неформальне спонукання: «Я хочу познайомитися з особливостями 

стилю Вашого мовлення», «Я хочу побачити, як Ви розумієте цю тему і можете її 

подати іншим». 

Другий (змістово-діяльнісний) етап характеризувався накопиченням знань 

студентів щодо самостійної роботи учнів ПТНЗ (нині – ЗП(ПТ)О), її форм, видів, 

методів та способів її організації. Когнітивний спосіб отримання інформації є 

ефективним, оскільки саме під час освітнього процесу студенти здобувають знання, 

безпосередньо вивчаючи дисципліни, працюючи з літературою, прослуховуючи 

лекції та самостійно опрацьовуючи деякі питання. Крім того, на цьому етапі 

майбутній педагог професійної школи оволодіває не тільки теоретичними 

знаннями, але й практичними, професійними компетенціями. 

Цей етап починався збагаченням змісту навчальних програм відомостями 

щодо самостійної роботи учнів ПТНЗ та її організації, які сприяють формуванню 

компонентів готовності майбутніх педагогів професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів. 

До освітніх програм було введено додаткові питання: 

 питання «Самостійна робота учнів ПТНЗ як основний засіб активізації 

пізнавальної роботи» додали у змістовий модуль «Дидактика» дисципліни 

«Педагогіка» під час вивчення теми «Організаційні форми навчання» для 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»; 
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 питання «Самостійна робота учнів ПТНЗ як рушійна сила освітнього 

процесу» додали до теми «Організаційні форми виробничого навчання» 

дисципліни «Організація та методика професійного навчання» для освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

Окрім цього, важливим на цьому етапі було впровадження розробленого 

автором інтегрованого спецкурсу «Організація самостійної роботи» (Броннікова, 

2016c) та методичних рекомендацій «Організація самостійної роботи учнів 

ПТНЗ» (Броннікова, 2017d), що надало молодому поколінню майбутніх педагогів 

ґрунтовні знання з організації самостійної роботи учнів закладів ЗП(ПТ)О) та 

сприятиме в подальшому вдосконаленню їх професійних умінь та навичок у 

майбутній професійній діяльності. 

Під час вивчення спецкурсу студенти прослухали 6 годин лекцій, 

працювали 12 годин на практичних заняттях і вивчили питання, винесені на 

самостійне опрацювання. 

Для удосконалення змісту професійної підготовки нами було застосовано 

наступні форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота; методи 

навчання: проблемні лекції, дискусії, «мозковий штурм», професійно-орієнтовані 

ситуації, опрацювання літератури, робота в Інтернеті. 

Нестандартні методи дозволили урізноманітнити форми роботи, позбавили 

шаблонів, створювали умови для виховання творчих здібностей студента, 

розширювали функції викладача, давали змогу враховувати специфіку певного 

матеріалу та індивідуальні особливості кожного. Використання нестандартних 

форм сприяло формуванню пізнавальних інтересів студентів, самостійності у 

прийнятті рішень. 

Опишемо означені форми та методи навчання. 

Лекція – провідна форма навчання у вищій школі. Мета лекційних занять – 

надати майбутнім педагогам професійної школи необхідний обсяг знань щодо 

специфіки організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. На початку вивчення 

спецкурсу під час лекційного заняття майбутні педагоги професійної школи 

змогли ознайомитися з працями видатних учених та дослідників, які стосуються 

http://uastudent.com/tag/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
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визначення сутності та змісту поняття самостійної роботи та організації 

самостійної роботи, таких, як: А. Алексюка, В. Буряка, П. Гальперина, 

С. Гончаренка, Я. Гулецької, Б. Єсипова, Л. Журавської, Т. Картеля, В. Козакова, 

Л. Кондрашової, О. Мороза, Н. Ничкало, В. Петрука, П. Підкасистого, Г. Сеітової, 

К. Ушинського та інших. 

Тему «Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи учнів» 

студенти розглянули під час проблемної лекції, що є одним із методів активізації 

освітньої діяльності. Викладач підготував студентів до сприймання теми, 

сформулювавши проблемне питання «За яких умов самостійна робота учнів 

ПТНЗ (нині – ЗП(ПТ)О) буде успішною, матиме результат?» Проблемні ситуації 

ставлять студента перед необхідністю вибору в процесі прийняття рішення, що 

формує волю, мислення. 

Під час заняття майбутні педагоги професійної школи ознайомилися з 

поняттям організації самостійної роботи учнів, головною метою, принципами та 

етапами організації самостійної роботи учнів. Майбутні фахівці, ознайомившись, 

обговоривши та проаналізувавши методику організації самостійної роботи учнів, 

визначили головні вимоги до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О, 

передумови раціонального планування та фізичних витрат часу на самостійну 

роботу. Крім цього, студенти з безпосередньою допомогою викладача з’ясували 

роль педагога професійної школи у виконанні самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О 

та керівництві нею. 

Таким чином, на відміну від звичайної лекції, на якій студенти отримують 

інтерпретовану викладачем інформацію, під час проблемної лекції новий 

теоретичний матеріал подавався як невідоме, яке слід відкрити, вирішивши 

проблемну ситуацію. Майбутні педагоги професійної школи аналізували 

отриману нову інформацію у світлі набутих раніше знань про самостійну роботу 

учнів ЗП(ПТ)О, висували гіпотези, були залучені до активної діяльності. Тому 

висновки, зроблені студентами наприкінці такої лекції, були усвідомленими, вони 

змогли дати відповідь на питання, поставлене на початку лекції. 
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Пропонуємо варіанти відповідей на питання «За яких умов самостійна 

робота учнів ПТНЗ буде успішною, матиме результат?»: 

- Успіх самостійної роботи учнів ПТНЗ залежить від уміння раціонально 

розподіляти час. 

- Самостійна робота учнів ПТНЗ буде успішною за умов грамотного 

керування нею педагогом. 

- Самостійна робота учнів ПТНЗ матиме результат, якщо учні будуть у ній 

зацікавлені. 

При розгляді теми «Навчально-методичне забезпечення самостійної 

роботи» на лекційному занятті майбутні педагоги професійної школи змогли 

переконатись у необхідності набуття вмінь та навичок готувати тексти лекцій, 

укладати навчальні посібники, розробляти методичні рекомендації до практичних 

робіт, лабораторних робіт, дистанційного навчання; загальні методичні 

рекомендації щодо організації самостійної роботи в цілому. Також зрозуміли 

важливість добору банків завдань для самостійного виконання, питань для 

самоконтролю, завдань для самоперевірки. 

Отже, студенти дійшли висновку, що навчально-методичне забезпечення 

самостійної роботи учнів ПТНЗ є необхідною складовою роботи педагога 

професійної школи.  

На практичних заняттях передбачалось активне обговорення отриманої 

інформації, теоретичних питань з лекційного матеріалу та самостійно 

опрацьованих тем, внаслідок чого студенти змогли сформувати своє бачення на 

певну проблему. Практичні заняття мають важливе виховне та практичне 

значення, так як реалізують дидактичний принцип зв'язку теорії з практикою; 

допомагають поглиблювати, закріплювати і конкретизувати знання, отримані на 

лекціях і у процесі самостійної роботи; формують практичні уміння і навички, 

необхідні в майбутній професійній діяльності; розвивають самостійність тощо. 

На практичному занятті з теми «Навчально-методичне забезпечення 

самостійної роботи» майбутні педагоги професійної школи закріпили набуті 

знання, вони вправлялись у створенні тестових завдань для самоперевірки учнів 
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закладів П(ПТ)О з української мови та літератури із запропонованих викладачем 

або самостійно обраних тем. 

Тему «Зміст і структура самостійної роботи учнів» студенти на 

практичному занятті опрацьовували у формі дискусії після вивчення теми 

«Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи учнів» та 

самостійного опрацювання деяких питань із зазначеної теми. Крім цього, 

майбутні педагоги професійної школи заздалегідь мали змогу ознайомитись із 

методичними рекомендаціями «Організація самостійної роботи учнів професійно-

технічних навчальних закладів», розробленими автором. 

Мета заняття-дискусії – поглиблення й систематизація отриманих знань 

студентів. Студенти заздалегідь були ознайомлені із темою обговорення, з 

правилами культури спілкування. Вільний обмін думками під час дискусії сприяв 

розвитку самостійного мислення, вчив їх принциповості, умінню аргументовано 

відстоювати власні погляди, рецензувати виступи товаришів, висловлюватись 

тощо. 

Викладач узагальнював думки студентів, рекомендував додаткову 

літературу з питань, що викликало особливий інтерес. Студенти разом із 

викладачем робили загальні висновки. Урок-дискусія дав можливість залучити 

студентів до активної самостійної роботи, сприяв розвитку пізнавальних 

інтересів, збагаченню лексичного запасу, необхідного для висловлення своїх 

думок як усно, так і письмово, розкривав досвід спілкування. 

Підготовці до міжособистісної взаємодіє сприяють такі форми і методи, як 

комунікативні ігри, комунікативні вправи, елементи театралізації, дискусії 

(T. P. Pica, 1998). Вважаємо доцільним для формування комунікативних 

здібностей майбутніх педагогів професійної школи з метою ефективного та 

плідного спілкування з учнями необхідно використовувати форму створення 

професійно-орієнтованих ситуацій. 

З огляду на зазначене, практичне заняття «Форми, види самостійної роботи 

учнів» проводилось у формі моделювання професійно-орієнтованих ситуацій. 

Студенти ділились на пари. У кожній парі був «педагог» та «учень ПТНЗ». 
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«Учень ПТНЗ» потребував допомоги «педагога» в організації самостійної роботи, 

наприклад: написання реферату, підготовка доповіді, складання конспекту статті 

підручника, складання плану статті підручника, виконання домашнього завдання 

тощо. «Педагог» повинен був надати методичні рекомендації та підготувати 

«учня ПТНЗ» до виконання певного виду самостійної роботи. 

Оцінювання проводилось «експертами» зі студентів групи, які ставили 

питання «учням» щодо їх підготовки до організації самостійної роботи. Якщо 

«учень ПТНЗ» зміг повністю проаналізувати хід підготовки та продемонструвати 

фрагмент організації обраного виду самостійної роботи (або в усній, або в 

письмовій формі), відповідь і «учня ПТНЗ», і «педагога» зараховувалась. У кінці 

заняття відбувалось обговорення професійно-орієнтованих ситуацій із 

зазначенням зауважень, рекомендацій, доповнень як «учням ПТНЗ», так і 

«педагогам». 

Сенс створення професійно-орієнтованих ситуацій полягає в тому, щоб 

виховати у майбутніх педагогів професійної школи практичні вміння з організації 

самостійної роботи учнів. Під час такого заняття студенти занурювалися в 

атмосферу професійної діяльності, гранично близької до роботи педагога 

професійної школи. 

Після опрацювання певних питань, винесених на самостійну роботу, з теми 

«Використання ІКТ під час самостійної роботи учнів. Самостійна робота учнів в 

інформаційній мережі Internet» практичне заняття з цієї теми проводилось у 

кабінеті інформаційних технологій за індивідуальними комп’ютерами, 

підключеними до мережі Internet. 

Комп’ютерні комунікації сьогодні формують нове поле інформаційної 

культури, в якому реалізується діяльність сучасного суспільства, і саме тому 

перед освітою стоять завдання формування особистості, конкурентоздатної та 

успішної в електронному інформаційному середовищі (Intel «Навчання для 

майбутнього», 2005). 

Студентам пропонувалось декілька видів завдань: 
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1) пошук інформації в мережі Internet з використанням інформаційно-

пошукової системи Google, електронних видань, освітніх сайтів з посиланнями на 

джерела з теми спецкурсу «Контроль і оцінювання самостійної роботи» з метою 

підготовки до семінарського заняття. 

2) створення поштової скриньки на Ukr.net, обмін інформацією у вигляді 

листів, посилань або прикріплених файлів; 

3) короткостроковий web-квест як елементарне набуття знань з теми 

«Контроль і оцінювання самостійної роботи»; 

4) комп’ютерне тестування студентів щодо вивчення теми «Використання 

ІКТ під час самостійної роботи учнів. Самостійна робота учнів в інформаційній 

мережі Internet» з використанням різних програм. 

Тему «Контроль і оцінювання самостійної роботи» студенти розглядали у 

формі семінару – «мозкового штурму». Його мета – зініціювати максимум ідей 

для розв'язання проблеми. Викладач на початку заняття сформулював проблему у 

формі питань: «Які загальні вимоги до контролю за виконанням самостійної 

роботи учнів ПТНЗ?» «Які є види контролю за виконанням самостійної роботи». 

Студенти мали наперед підготувати матеріали відповідно до переліку питань з 

теми (Додаток Т). 

Обговорення починалось з виступу студентів, які за кілька хвилин 

запропонували власні способи розв'язання кожної з проблем. Запропоновані 

студентами ідеї в обмежений час обмірковували усі учасники семінару. Потім 

виступали наступні студенти і пропонували інші ідеї або доповнювали попередні. 

Висловлювати власні думки міг кожен учасник семінару. 

Під час такого семінару не допускалась критика суджень, пропозицій, тез у 

момент генерування ідей; за короткий проміжок часу стимулювалось ініціювання 

великої кількості ідей. Відповіді та рішення під час заняття пропонувалися без 

аргументування. Після генерації ідей проводилась фіксація всіх рішень, 

пропозицій, висловлювань; всі ідеї групувались за змістом і призначенням, 

записувались. Далі починалась критика ідей, виділення за певною ознакою, 

https://photos.google.com/?hl=ru
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визначення реальності пропозицій, значущості ідей за критеріями їх 

безпосередньої реалізації. 

Наприкінці «мозкового штурму» студенти самостійно змогли виокремити 

види контролю за виконанням самостійної роботи учнів ПТНЗ, такі, як: 

попередній (вхідний), поточний, проміжний контроль, самоконтроль, 

підсумковий контроль, контроль залишкових знань і вмінь – фронтальна 

контрольна робота, рейтингова система контролю. 

На практичному занятті з цієї ж теми майбутні педагоги професійної школи 

тренувались у розробці критеріїв оцінювання до різних форм контролю за 

виконанням самостійної роботи учнів ПТНЗ. 

На результативно-аналітичному етапі відбувалась актуалізація теоретичних 

знань та практичних умінь з організації самостійної роботи учнів. Цей етап 

характеризувався тим, що отримані знання формують навчальну та професійну 

активність особистості, відповідно спрямований на узагальнення та систематизацію 

отриманих знань під час вивчення спецкурсу, здійснення самоаналізу результатів 

діяльності щодо організації самостійної роботи учнів. У студентів відрізняється 

усвідомлення значення й важливості оволодіння навичками організації самостійної 

роботи учнів, закріплення позитивних мотивів навчання. 

Реалізувався результативно-аналітичний етапі під час проходження 

майбутніми педагогами професійної школи педагогічної практики на 2-ому курсі в 

4-ому семестрі (молодший спеціаліст) та 1-ому курсі в 2-ому семестрі (бакалавр). 

Педагогічна практика, яка є складовою освітнього процесу у закладах вищої 

педагогічної освіти, відіграє важливу роль у підготовці кваліфікованого педагога 

професійної школи. Саме у процесі педагогічної практики відбувається найбільш 

інтенсивне ознайомлення з усіма аспектами майбутньої роботи, проявляється 

критичне та осмислене ставлення до дисциплін, що вивчаються, включаються 

механізми педагогічної рефлексії, формуються основи професійної самооцінки.  

Майбутні педагоги професійної школи під час педагогічної практики могли 

поглибити та закріпити теоретичні знання, отримані в закладі освіти, розвивати 

практичні навички педагогічної діяльності. 
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Під час педагогічної практики в умовах, максимально наближених до 

педагогічної діяльності, майбутні педагоги професійної школи могли реалізувати 

свої знання та вміння, виробити початкові навички самостійного розроблення 

планів уроків, добору різних форм та методів організації самостійної роботи учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Вони організовували різні 

форми самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О, а саме: 

 самостійної роботи з літературою (конспект, тези, план, виписки); 

 написання рефератів;  

 підготовки доповідей; 

 розв’язання проблемних і творчих завдань; 

 індивідуальної роботи; 

 виконання вправ і завдань на уроці; 

 підготовки та проведення лабораторних робіт; 

 підготовки та виконання домашнього завдання; 

 самостійної роботи учнів в інформаційній мережі Інтернет тощо. 

З метою власної рефлексії, оцінки і аналізу своєї діяльності щодо організації 

самостійної роботи учнів ПТНЗ під час педагогічної практики студентам 

запропоновано було написати педагогічний твір на тему «Мої помилки та 

досягнення під час організації самостійної роботи учнів» або дати письмовий 

аналіз одного уроку теоретичного навчання з елементами самостійної роботи 

учнів (у довільній формі), проведеного іншим студентом чи педагогом 

професійної школи. 

Як підсумок, було проведено круглий стіл на тему «Чи готовий я до 

організації самостійної роботи учнів?», де майбутні педагоги професійної школи 

ділились своїм досвідом, обговорювали невдачі і досягнення, зачитували твори, 

письмові аналізи уроку, вільно висловлювалися. Потім відбулось обговорення 

головної проблеми з активною участю всіх учасників. 

Таким чином, основна робота на результативно-аналітичному етапі була 

спрямована на актуалізацію теоретичних знань та практичних умінь з організації 
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самостійної роботи учнів під час педагогічної практики, прагнення до 

самовдосконалення та самореалізації у професійній діяльності.  

Отже, послідовне та цілеспрямоване набуття системи знань, формування у 

майбутніх педагогів професійної школи умінь та навичок щодо організації 

самостійної роботи учнів, використання традиційних та інтерактивних форм і 

методів навчання сприяло формуванню готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Опис ходу та аналіз достовірності отриманих результатів формувальної 

дослідно-експериментальної роботи здійснено у підрозділі 3.3. 

 

 

3.3. Аналіз та узагальнення результатів дослідження 

 

Після проведення формувальної дослідно-експериментальної роботи було 

здійснено зіставлення рівнів готовності майбутніх педагогів професійної школи 

до організації самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти в експериментальній і контрольній групах. Підґрунтям для 

зіставлення стали результати педагогічної діагностики рівнів сформованості 

мотиваційного, когнітивного, праксеологічного та рефлексивного компонентів 

означеної готовності за визначеними критеріями та їх показниками на 

констатувальному етапі експерименту, які відображені у таблицях 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.6. 

Методика проведення та організації контрольного зрізу на формувальному 

етапі дослідження була ідентичною до тієї, що проводилась на констатувальному 

етапі, що дало можливість чітко простежити динаміку змін у стані готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

за визначеними критеріями, показниками та рівнями. 

На мотиваційно-цільовому етапі відбувалось формування мотиваційного 

компонента готовності майбутніх педагогів професійної школи до організації 
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самостійної роботи учнів. Для цього з’ясовувалися мотиви, інтереси, професійні й 

особистісні потреби студентів, надавалися їм знання про самостійну роботу учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Було проведено тренінг «Як 

досягти успіху?»; майбутні педагоги професійної школи мали змогу працювати із 

методичними рекомендаціями «Організація самостійної роботи учнів професійно-

технічних навчальних закладів». 

Наприкінці першого етапу було проведено опитування за розробленою 

автором анкетою та тестування «Мотивація успіху і боязнь невдачі». 

Відповідно до отриманих результатів вимірів сформованості готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

нами з’ясовано, що відбулося незначне підвищення високого та середнього рівня 

сформованості всіх компонентів готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів в обох досліджуваних групах, хоча 

необхідно зазначити, що відбулося динамічне зростання кількості досліджуваних з 

ЕГ з високим рівнем мотивації до майбутньої професійної діяльності та організації 

самостійної роботи учнів: було 12,8 % від загальної кількості осіб на 

констатувальному етапі експерименту, стало – 20,5 % – на мотиваційно-цільовому 

етапі (таблиця 3.8). 

Це свідчить про позитивний вплив та ефективність експериментальної 

методики. 

За допомогою критерію Пірсона перевіримо гіпотезу про те, що після 

мотиваційно-цільового етапу показники КГ та ЕГ можна описати нормальним 

розподілом, тобто перевіримо гіпотезу однорідності Н0. При розрахунках 

граничного розподілу χ2
r – 1 маємо: 

 

Немає підстав для відхилення нульової гіпотези Н0 про однорідність вибірок 

ЕГ та КГ після мотиваційно-цільового етапу експерименту. Статистичні 

характеристики експериментальної та контрольної груп співпадають з рівнем 

значущості 0,05. Вибірки однорідні, але коефіцієнт помітно збільшився, що 

доводить ефективність проведеної експериментальної роботи (Додаток У.1) 
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Таблиця 3.8 

Рівні сформованості готовності майбутнього педагога  

професійної школи до організації самостійної роботи учнів  

на мотиваційно-цільовому етапі 

Компоненти 

КГ (n = 172 осіб) ЕГ (n = 166 осіб) 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Мотиваційний 
30 69 73 65 68 33 

17,4 % 40,1 % 42,5 % 39,2 % 40,9 % 19,9 % 

Когнітивний 
21 75 76 27 75 64 

12,2 % 43,6 % 44,2 % 16,3 % 45,2 % 38,5 % 

Праксеологічний 
22 89 61 28 94 44 

12,8 % 51,7 % 35,5 % 16,9 % 56,6 % 26,5 % 

Рефлексивний 
13 73 86 14 69 83 

7,6 % 42,4 % 50,0 % 8,4 % 41,6 % 50,0 % 

Всього у 
середньому 

22 76 74 34 76 56 

12,8 % 44,2 % 43,0 % 20,5 % 45,8 % 33,7 % 

 

На змістово-діяльнісному етапі майбутні педагоги професійної школи мали 

можливість отримати спеціальні знання, набути умінь щодо самостійної роботи 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, її форм, видів; 

сформувати чітке уявлення про методи та способи організації самостійної роботи 

учнів та навички такої організації. Цьому сприяла основна робота з формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів, яка проводилась під час різних видів та форм навчання у процесі 

вмвчення спецкурсу «Організація самостійної роботи». 

По закінченні другого етапу була проведена педагогічна діагностика рівнів 

сформованості готовності майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів за показниками інформаційно-змістового та операційно-

діяльнісного критеріїв. 

Отримані дані після проведення змістово-діяльнісного етапу з метою 

виявлення рівня загальнотеоретичних знань про суть і специфіку самостійної 
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роботи учнів, її види та ознаки, а також визначення рівня умінь та навичок 

організації самостійної роботи учнів у студентів контрольної та 

експериментальної груп дали змогу стверджувати, що на змістово-діяльнісному 

етапі в обох досліджуваних групах спостерігається позитивна динаміка зміни 

високого рівня сформованості готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів всіх компонентів зазначеної 

готовності, хоча показники когнітивного (16,3 % – на мотиваційно-цільовому 

етапі, 37,3 % – на змістово-діяльнісному) та праксеологічного (16,9 % – на 

мотиваційно-цільовому етапі, 39,8 % – на змістово-діяльнісному) компонентів 

виявились більшими в ЕГ (таблиця 3.9). 

Таблиця 3.9 

Рівні сформованості готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів  

на змістово-діяльнісному етапі 

Компоненти 

КГ (n = 172 осіб) ЕГ (n = 166 осіб) 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Мотиваційний 
31 70 71 68 78 20 

18,0% 40,7% 41,3% 41,0% 47,0% 12,0% 

Когнітивний 
37 75 60 62 82 22 

21,5% 43,6% 34,9% 37,3% 49,4% 13,3% 

Праксеологічний 
29 83 60 66 81 19 

16,9% 48,3% 34,9% 39,8% 48,8% 11,4% 

Рефлексивний 
15 77 80 20 69 77 

8,7% 44,8% 46,5% 12,0% 41,6% 46,4% 

Всього у 
середньому 

28 76 68 54 77 35 

16,3% 44,3% 39,4% 32,5% 46,4% 21,1% 

 

У контрольній групі показники когнітивного (12,2 % – на мотиваційно-

цільовому етапі, 21,5 % – на змістово-діяльнісному) та праксеологічного (12,8 % – 

на мотиваційно-цільовому етапі, 16,9 % – на змістово-діяльнісному) компонентів 
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зазнали незначного збільшення. Отже, студенти експериментальної групи 

виявили ґрунтовні знання та продемонстрували набуті уміння і навички на більш 

високому рівні, ніж студенти контрольної групи. Це дає підстави стверджувати, 

що наповнення змісту дисциплін психолого-педагогічного циклу питаннями, які 

стосуються самостійної роботи учнів ПТНЗ, а також впровадження спецкурсу 

«Організація самостійної роботи» сприяє формуванню готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

Перевіримо гіпотезу однорідності Н0. Для цього визначимо χ2 та порівняємо 

його з критичним значенням критерію χ2
0,05 для контрольної і експериментальної 

груп після впровадження чергового етапу експерименту – змістово-діяльнісного.  

 

Порівнявши отримане після експерименту значення χ2 з критичним 

значенням критерію χ2
0,05, нами виявлено, що емпіричне значення вже перевищує 

критичне значення. Отже, достовірність різниці характеристик контрольної і 

експериментальної груп за статистичним критерієм складає 95 %. Характеристики 

експериментальної і контрольної груп не співпадають. Вибірка неоднорідна 

(Додаток У.2). 

Результативно-аналітичний етап реалізовувався під час проходження 

студентами педагогічної практики у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти у процесі залучення студентів до проведення уроків, на яких вони 

застосовували і закріплювали набуті знання, сформовані уміння та навички щодо 

організації самостійної роботи учнів. Крім цього, студенти здійснили аналіз та 

самоаналіз діяльності, написавши педагогічний вір «Мої помилки та досягнення 

під час організації самостійної роботи учнів» та проаналізували урок 

теоретичного навчання з елементами організації самостійної роботи учнів, 

проведений іншим студентом чи педагогом професійної школи. 

Узагальнення результатів цього етапу дослідження дає підстави стверджувати, 

що у студентів спостерігається інтенсивна динаміка зростання високого і середнього 

рівнів сформованості компонентів готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів. Особливо зросли показники 
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рефлексивного компонента зазначеної готовності, при чому у ЕГ вони 

збільшились майже в 3,5 рази: 40,4 % порівняно з 12,0 % на попередньому етапі 

(табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Рівні сформованості готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

на результативно-аналітичному етапі 

Компоненти 

КГ (n = 172 осіб) ЕГ (n = 166 осіб) 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Мотиваційний 
32 74 66 72 80 14 

18,6 % 43,0 % 38,4 % 43,4 % 48,2 % 8,4 % 

Когнітивний 
39 79 54 69 82 15 

22,7 % 45,9 % 31,4 % 41,6 % 49,4 % 9,0 % 

Праксеологічний 
31 85 56 70 84 12 

18,0 % 49,4 % 32,6 % 42,2 % 50,6 % 7,2 % 

Рефлексивний 
29 76 67 67 85 14 

16,9 % 44,2 % 38,9 % 40,4 % 51,2 % 8,4 % 

Всього у 
середньому 

33 78 61 69 83 14 

19,2 % 45,3 % 35,5 % 41,6 % 50,0 % 8,4 % 

 

Отримані відомості свідчать про те, що, отримавши практичні навички щодо 

організації самостійної роботи учнів під час педагогічної практики, студенти 

навчилися приймати рішення, оцінювати та коригувати власну діяльність, що 

виявлялось у зацікавленості процесом власного вдосконалення, прагненні 

вдосконалювати організацію освітнього процесу. 

Узагальнені результати діагностики рівня сформованості готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

студентів КГ і ЕГ після проведення експериментальних досліджень представлені 

в наступному статистичному ряду (таблиця 3.11). 

Таблиця 3.11 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

КГ 8,00 9,75 7,75 7,25 18,50 19,75 21,25 19,00 16,50 13,50 14,00 16,75 

ЕГ 18,00 17,25 17,50 16,75 20,00 20,50 21,00 21,25 3,50 3,75 3,00 3,50 
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Підґрунтям для висновків щодо характеру якісних змін внаслідок 

експериментальної роботи служить діаграма (рис. 3.3). 

 

 

 

Рис. 3.3. Діаграма відсоткових показників чотирьох критеріїв 

контрольної та експериментальної груп студентів після формувального 

етапу експерименту. 
 

Після проведення експериментальної роботи для визначення достовірності 

збігів і відмінностей досліджуваних об’єктів нами використано критерій 

узгодження Пірсона χ2 в якості критерія однорідності. Для цього перевіряємо 

статистичну гіпотезу Н0: генеральні сукупності, з яких реалізовані вибірки, 

однорідні і їм відповідають однакові функції розподілення. Альтернативна 

гіпотеза Н1 стверджує, що вибірки неоднорідні.  

Підрахуємо для зрівнювальних вибірок КГ і ЕГ емпіричне значення χ2 за 

формулою (1). 
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Це доводить, що достовірність відмінностей характеристик зрівнювальних 

вибірок студентів КГ і ЕГ складає 95 %. 

Немає підстав для прийняття нульової гіпотези Н0 про однорідність вибірок 

ЕГ та КГ. Отже, характеристики експериментальної та контрольної груп на 

формувальному етапі експерименту значно різняться з достовірністю 95 %. 

Вибірки здійснені з різних генеральних сукупностей.  

Таким чином, початкові характеристики до експерименту ЕГ і КГ 

співпадають, а кінцеві (після закінчення експерименту) – розрізняються. Можна 

зробити висновок, що ефект змін обумовлений застосуванням експериментальної 

методики. 

Таблиця 3.11. свідчить про констатацію змін внаслідок експериментальної 

роботи за допомогою демонстрації відсоткового приросту. 

З метою візуалізації рівнів сформованості готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів у контрольних та 

експериментальних групах на початку констатувального та після формувального 

експерименту подано діаграму (рис. 3.4). 

Як свідчать дані таблиці 3.12 та діаграми (рис. 3.4.), усі рівні готовності за 

визначеними критеріями зазнали суттєвих якісних змін. Результати формувальної 

дослідно-експериментальної роботи засвідчили, що у студентів 

експериментальної групи після впровадження визначених нами педагогічних 

умов можемо спостерігати позитивну динаміку змін загального рівня готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів, 

тоді як у студентів контрольної групи, які навчались за традиційною методикою, 

ця динаміка виражена слабо або майже зовсім не виражена. 
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Таблиця 3.12 

Динаміка рівнів сформованості готовності майбутнього педагога  

професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

у контрольних та експериментальних групах, % 

Рівні 

На 
констатувальному 

етапі 

Після 
формувального 

етапу 

Приріст 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Мотиваційний компонент за мотиваційно-орієнтаційним критерієм 

Високий 12,8 12,7 18,6 43,4 5,8 ↑ 30,7 ↑ 

Середній 39,5 37,9 43 48,2 3,5 ↑ 10,3 ↑ 

Низький 47,7 49,4 38,4 8,4 -9,3↓ -41 ↓ 

Когнітивний компонент за інформаційно-змістовим критерієм 

Високий 11 12,6 22,7 41,6 11,7 ↑ 29 ↑ 

Середній 43,6 42,2 45,9 49,4 2,3 ↑ 7,2 ↑ 

Низький 45,4 45,2 31,4 9 -14 ↓ -36,2 ↓ 

Праксеологічний компонент за операційно-діяльнісним критерієм 

Високий 11,6 11,5 18 42,2 6,4 ↑ 30,7 ↑ 

Середній 51,2 53 49,4 50,6 -1,8 ↓ -2,4 ↓ 

Низький 37,2 35,5 32,6 7,2 -4,6 ↓ -28,3 ↓ 

Рефлексивний компонент за оцінно-рефлексивним критерієм 

Високий 7 7,8 16,9 40,4 9,9 ↑ 32,6 ↑ 

Середній 42,4 39,8 44,2 51,2 1,8 ↑ 11,4 ↑ 

Низький 50,6 52,4 39 8,4 -11,6 ↓ -44 ↓ 
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Рис. 3.4. Діаграма відсоткових показників чотирьох критеріїв 

контрольної та експериментальної груп студентів на початку експерименту 

та після формувального етапу експерименту. 
 

Таким чином, результати дослідження доводять доцільність упровадження 

моделі та ефективність педагогічних умов формування готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів в освітній 

процес закладів вищої педагогічної освіти. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

У третьому розділі дисертації описано поетапність дослідно-

експериментальної роботи з формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів, яка проводилася 

упродовж 2014 – 2018 років і включала три етапи: діагностично-констатувальний, 

формувальний і контрольно-узагальнювальний. 

Проведення констатувального експерименту засвідчило, що зміст 

психолого-педагогічної підготовки педагога професійної школи потребує 



186 

оновлення; жоден компонент готовності майбутніх педагогів професійної школи 

до організації самостійної роботи учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти не відповідає високому рівню. 

Охарактеризовано етапи проведення формувального експерименту, 

проведено аналіз та узагальнення результатів дослідно-експериментальної 

роботи з формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів; наведено кількісні та якісні результати 

експерименту, що підтверджені за допомогою методів математичної статистики. 

Формувальний експеримент здійснювався у ході трьох послідовних етапів: 

мотиваційно-цільового, змістово-діяльнісного, результативно-аналітичного з 

метою експериментальної перевірки ефективності упровадження розробленої 

моделі формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів у процес психолого-педагогічної 

підготовки. 

Мотиваційно-цільовий етап був спрямований на формування у майбутніх 

педагогів професійної школи мотивації до педагогічної діяльності та 

усвідомлення важливості набуття навичок організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О. 

Під час змістово-діяльнісного етапу формувальної дослідно-

експериментальної роботи передбачалося збагачення студентів знаннями, 

формування у них навичок та умінь щодо організації самостійної роботи учнів.  

Результативно-аналітичний етап мав за мету актуалізацію теоретичних 

знань та практичних умінь майбутніх педагогів професійної школи з організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

По закінченні дослідно-експериментальної роботи було проведено 

педагогічну діагностику рівнів сформованості готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів (КГ та ЕГ). Одержані 

результати засвідчили, що високий рівень сформованості готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи 
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учнів становить: у студентів ЕГ – 42%, КГ – 19%; середній: у студентів ЕГ – 

49,8%, КГ – 45,6%; низький: у студентів ЕГ – 8,2%, КГ – 35,4%. 

На третьому (контрольно-узагальнювальному) етапі дослідно-

експериментальної роботи з формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О 

здійснювалося узагальнення та систематизація одержаних результатів 

дослідження; було сформульовано висновки дисертаційного дослідження Для 

перевірки статистичної достовірності результатів експерименту, одержаних в 

експериментальних і контрольних групах, було використано метод статистичного 

2-критерію Пірсона. Порівняльний аналіз отриманих у процесі формувального 

експерименту якісних і кількісних показників готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів в обох групах, а 

також аналіз динаміки зростання цих результатів підтвердили доцільність 

реалізації запропонованої моделі готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О. 

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора (Броннікова, 2014a; Броннікова, 2015a; Броннікова, 2016c; Броннікова, 

2017b; Броннікова, 2017c, Броннікова, 2017d,; Броннікова, 2017e). 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів наукового пошуку з проблеми формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів ЗП(ПТ)О дозволило зробити наступні висновки. 

1. Теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження засвідчив, 

що готовність майбутнього педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О є складовою загальної готовності майбутнього 

педагога професійної школи до педагогічної діяльності. На основі аналізу 

сучасної філософської, психолого-педагогічної літератури було уточнено зміст 

основних понять дослідження: «готовність», «формування готовності», 

«самостійна робота», «організація самостійної роботи учнів», сформульовано 

авторську дефініцію формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи ЗП(ПТ)О як складного процесу 

професійної підготовки, під час якого відбувається оволодіння знаннями, 

навичками та вміннями проектувати, планувати та ефективно організовувати 

самостійну роботу учнів, що характеризується вмотивованим, ціннісним 

ставленням до педагогічної діяльності, а також здатністю до критично-

аналітичної рефлексії власної діяльності. 

2. Обґрунтовано структуру готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О, компонентами якої є: 

мотиваційний, когнітивний, праксеологічний, рефлексивний. Відповідно до 

визначених компонентів зазначеної готовності схарактеризовано критерії та 

показники: мотиваційно-орієнтаційний (наявність інтересу до педагогічної 

діяльності, потреби в уміннях та навичках організації самостійної роботи; 

характер мотивації до професійного саморозвитку), інформаційно-змістовий 

(загальнотеоретичні знання про суть і специфіку самостійної роботи ЗП(ПТ)О), її 

види та ознаки; знання форм, засобів і методів організації самостійної роботи 

учнів ЗП(ПТ)О), операційно-діяльнісний (уміння і навички організації 

самостійної роботи у структурі власної професійної діяльності; сформованість 
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комунікативних та організаторських здібностей), оцінно-рефлексивний (здатність 

до прогнозування й адекватної оцінки своєї підготовленості до організації 

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О) та її результату, сформованість рефлексивної 

позиції; реалізація потреб майбутнього педагога професійної школи у 

саморозвитку під час організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О). На основі 

обґрунтованих критеріїв і показників було визначено рівні цієї готовності: 

високий, середній, низький. 

3. Розроблено та впроваджено в освітній процес закладів вищої 

педагогічної освіти модель формування готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О, яка 

ґрунтується на основних положеннях компетентнісного, діяльнісного, особистісно-

орієнтованого, системного, інтегративного, андрагогічного підходів, принципах 

системності, послідовності, спільної діяльності, самостійності, професійної 

спрямованості, актуалізації результатів навчання та структурується за блоками: 

методологічно-цільовим, процесуально-змістовим, результативно-оцінним. 

Експериментальна перевірка ефективності моделі відбувалася в ході трьох 

послідовних етапів (мотиваційно-цільового, змістово-діяльнісного, результативно-

аналітичного) і засвідчила позитивну динаміку змін щодо рівнів сформованості 

готовності майбутніх педагогів професійної школи до організації самостійної роботи 

учнів за усіма показниками визначених критеріїв в ЕГ, тоді як рівні готовності 

студентів КГ не зазнали суттєвих змін. 

4. Визначено й обґрунтовано педагогічні умови формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

ЗП(ПТ)О (розвиток у майбутніх педагогів професійної школи мотивації до 

організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О; удосконалення змісту професійної 

підготовки майбутніх педагогів професійної школи шляхом наповнення програм 

навчальних дисциплін темами щодо сутності самостійної роботи, її видів, форм; 

впровадження спецкурсу «Організація самостійної роботи»; розроблення та 

впровадження методичних рекомендацій «Організація самостійної роботи учнів 

професійно-технічних навчальних закладів»; актуалізація теоретичних знань та 
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практичних умінь з організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О під час 

педагогічної практики). Узагальнення результатів формувальної дослідно-

експериментальної роботи дає підстави стверджувати про ефективність 

педагогічних умов формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О та доцільність 

упровадження запропонованої моделі в освітній процес закладів вищої 

педагогічної освіти. 

5. З метою підвищення ефективності формування готовності майбутніх 

педагогів професійної школи до організації самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О 

було розроблено та впроваджено в освітній процес закладів вищої педагогічної 

освіти методичні рекомендації «Організація самостійної роботи учнів професійно-

технічних навчальних закладів» для викладачів професійно-педагогічних 

коледжів та індустріально-педагогічних технікумів України, педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, для студентів, які 

навчаються за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітнім ступенем «бакалавр», освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»; для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів порушеної проблеми. 

Перспективними напрямами наукових пошуків є: подальший аналіз специфіки 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійної школи; 

удосконалення методики формування готовності педагогів професійної школи до 

організації самостійної роботи на основі використання сучасних інноваційних 

технологій в освіті; розроблення та впровадження організаційних форм 

дистанційного навчання. 
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Додаток Б 

Характеристика поняття «готовність» у психолого-педагогічній літературі 
Таблиця Б 

Визначення поняття Автори 

Поняття «готовність» у психологічній літературі  
Готовність – складне багаторівневе утворення, 
усталена структура якостей та здібностей особистості, 
які реалізуються в діяльності.  

О, Хрущ (2000) 

Готовність – складне психологічне утворення, в якому 
пізнавальні психічні процеси відображають 
найважливіші сторони виконуваної діяльності, 
емоційних компонентів, що можуть як підсилювати, так 
і послаблювати активність людини, вольових 
компонентів, які сприяють вчиненню ефективних дій по 
досягненню мети, а також мотивів поведінки. 

П, Рудик (1976) 

Готовність до діяльності 
Готовність до діяльності – настанова, тобто такий 
психічний стан, у якому індивід настроєний на певну 
активність у певній ситуації. 

Д, Узнадзе (1961) 

Готовність до діяльності –  один з психічних станів 
особистості, в якому активізуються певні особистісні 
характеристики, завдяки яким розгортається динаміка 
психічних процесів. 

А, Пуні (1973) 

Готовність до діяльності – певний функціональний стан 
психіки, який у поєднанні з умовами та особистісними 
якостями людини сприяє її успішної діяльності. 

Р, Ваврик (2005) 

Готовність до діяльності виробляється як прояв 
здібностей. 

В, Шадриков 
(1982) 

Психологічна готовність до діяльності 
Психологічна готовність – складний, цілеспрямований 
прояв особистості, який має динамічну структуру і між 
компонентами якого існує функціональна залежність.  

М, Дяченко & 

Л, Кандибович 
(1976) 

Психологічна готовність до професійної діяльності 
характеризується наявністю у фахівця знань, умінь і 
навичок, що дозволяють йому здійснювати свою 
діяльність на рівні сучасних вимог науки і техніки. 

Н, Кузьміна (1970) 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Продовження таблиці Б 

Визначення поняття Автори 

Готовність до педагогічної діяльності 
Готовність до педагогічної діяльності є спрямованість 
на організацію педагогічної діяльності, реалізація 
системи знань, умінь, навичок у професійній діяльності. 

Є, Голубков (2001) 

Готовність до педагогічної діяльності – цілісний прояв 
властивостей особистості, що має три компоненти: 
пізнавальний, емоційний, мотиваційний. 

А, Деркач (2004) 

Психологічна готовність до педагогічної діяльності –  

процес формування сукупності (системи) психічних 
утворень - уявлень і понять, способів мислення та 
умінь, спонукань, якостей особистості, що 
забезпечують мотиваційно-смислову готовність і 
здатність суб'єкта до здійснення професійної діяльності. 

А, Штейнмец 
(1998) 

Поняття «готовність» у педагогічній літературі 
Готовність – особлива якість особистості, яка 
характеризує вибіркову, прогнозуючу активність на 
стадії її підготовки і включенні до діяльності. 

А, Ліненко (1995) 

Готовність – особистісні інтегровані новоутворення в 
мисленні, свідомості, самосвідомості, якостях 
особистості майбутнього вчителя, які забезпечують 
продуктивне виконання педагогічної діяльності. 

Л, Рибалко (2008) 

Готовність – стійке цілісне інтегративне утворення 
особистості вчителя, що забезпечує залучення його в 
підготовку та реалізацію кожного етапу педагогічної 
діяльності  

Т, Бережинська 
(2007) 

Професійна готовність 

Професійна готовність є не лише результатом, але й 
метою професійної підготовки, початковою та 
основною умовою ефективної реалізації можливостей 
кожної особистості. 

К, Дурай-Новакова 
(1984) 

Професійна готовність студента - інтегративна 
особистісна якість і істотна передумова ефективності 
діяльності після закінчення ВНЗ; є складним 
психологічним утворенням і включає в себе 
мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий, 
оцінковий компоненти. 

С, Гончаренко 
(2011) 

 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Продовження таблиці Б 

Визначення поняття Автори 

Готовність до педагогічної діяльності 
Готовність до педагогічної діяльності – складне 
особистісне утворення, що характеризується ідейно-

моральними та професійно-педагогічними поглядами і 
переконаннями, професійною спрямованістю 
психічних процесів, педагогічним оптимізмом, 
налаштованістю на педагогічну працю, здатністю до 
подолання труднощів, самооцінкою результатів своєї 
діяльності, потребою у професійному самовихованні. 

Л, Кондрашова (1987) 

Готовність до педагогічної діяльності – особливий 
психічний стан, що характеризується наявністю у 
суб’єкта образу структури певної дії та постійною 
спрямованістю свідомості на її виконання. 

В, Сластьонін (1981) 

Внутрішню сутність готовності до педагогічної 
діяльності складають усвідомлення специфіки обраної 
професії, особистісної здатності виконувати її функції, 
прагнення досконало володіти нею. 

В, Масленнікова 
(1996) 

Готовність до професійного саморозвитку 

Готовність до професійного саморозвитку – складне 
структуроване утворення, яке забезпечує умови для 
успішного професійного зростання майбутнього 
педагога. 

О, Пєхота (1997) 

 

Додаток систематизовано автором на основі опрацювання джерел: 
Бережинська, 2007; Ваврик, 2005; Голубков, 2001; Гончаренко, 2011; Деркач, 
2004; Дурай-Новакова, 1984; Дьяченко & Кандибович, 1976; Кондрашова, 1987; 
Кузьміна, 1970; Ліненко, 1995; Масленнікова, 1996; Пєхота, 1997; Пуні, 1973; 
Рибалко, 2008; Рудик, 1976; Сластьонін, 1981; Узнадзе, 1961; Хрущ, 2000; 
Шадриков, 1982; Штейнмец, 1998. 
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Додаток В 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Навчальна програма спецкурсу 

для підготовки та підвищення кваліфікації 
педагогів професійної школи 

 

Пояснювальна записка 

Сьогодні, коли в Україні відбуваються складні суспільно-політичні та 

економічні зміни, у контексті модернізації освітньої системи висуваються вимоги 

до підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього 

професійного та загальнокультурного рівня. Педагогічна освіта забезпечує 

підготовку педагога, орієнтованого на особистісний і професійний саморозвиток, 

готового творчо працювати у сучасних навчальних закладах різного типу. Значна 

увага приділяється формуванню фахової компетентності спеціаліста, 

кваліфікованого, творчо мислячого, здатного до самореалізації, гнучкої зміни 

способів і форм професійної діяльності. 

Провідними компонентами професійної компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників є знання, уміння та навички. Але складовою фахової 

підготовки майбутнього педагога є не лише професійні знання та уміння, набуті у 

вищому навчальному закладі, а й рівень готовності до професійної діяльності, від 

чого залежить ефективність майбутньої професійної діяльності педагога, 

конкурентоспроможного на ринку праці, який створює оптимальні умови для 

реалізації потенційних можливостей кожного учня і студента. 

Діяльність педагога професійної школи передбачає уміння передавати 

знання, досвід, навички майбутнім фахівцям з метою не лише навчити, а й 

розвинути творчі здібності учнів та студентів, їх уміння самостійно працювати та 

вдосконалюватись. 

Ефективна підготовка майбутніх фахівців у навчальному закладі неможлива 

без їхньої цілеспрямованої навчальної діяльності. Таким чином, головне завдання 

навчального закладу – навчити майбутнього фахівця самостійно вчитися 
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протягом усього життя. Навчити учнів самостійно здобувати та поповнювати 

знання, самостійно орієнтуватися в стрімкому потоці нової інформації – важливе 

завдання сучасної професійної освіти. Від уміння учнів самостійно планувати, 

організовувати і контролювати процес навчально-пізнавальної діяльності 

залежить якість оволодіння ними професійними знаннями, вміннями і навичками. 

Самостійна робота – це особлива форма навчальної діяльності, один з 

головних методів оволодіння знаннями та навичками, який формує в учнів 

самостійність, вимагає самоосвіти, підвищує активність та інтерес до навчання. 

Самостійна робота має бути спланована, організаційно і методично спрямована, 

здійснюється вона без прямої допомоги педагога, але під чітким його контролем. 

Отже, самостійна робота – це складний комплекс взаємодій педагога і учнів у 

навчально-виховному процесі. Метою самостійної роботи є сприяння у 

формуванні самостійності як риси особистості й важливої професійної якості 

молодої людини, суть якої полягає у вмінні систематизувати, планувати, 

контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю з боку 

педагога. 

Роль самостійної роботи постійно зростає, оскільки дає змогу формувати в 

учнів не тільки загальнонавчальні й спеціальні вміння, а й виховувати цінні 

людські якості, прагнення до саморозвитку й самовдосконалення. Вона 

забезпечує глибоке засвоєння учнями не тільки програмного матеріалу з 

предметів, що вивчаються, але й активізує мислення; пробуджує зацікавленість, 

сприяє більш повному розкриттю їх здібностей; формує моральні й вольові якості: 

організованість, наполегливість; допомагає майбутнім фахівцям глибше 

осмислити матеріал, підвищує їх творчу активність. 

Особлива роль належить вдосконаленню цього виду навчальної діяльності у 

навчально-виховному процесі на всіх етапах навчання, оскільки саме самостійна 

робота впливає на розвиток фахової компетентності у майбутній професії, 

допомагає розкрити особистісні риси учня і його професіоналізм. Сьогодні для 

навчального закладу організація самостійної роботи учнів стає однією з 

центральних проблем і значною мірою впливає на якість професійної підготовки 
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майбутніх фахівців, їх особистості в цілому. Це передбачає необхідність 

сформованості готовності самого учня до самостійної роботи як суб’єкта цієї 

форми діяльності та готовності педагога професійної школи до організації 

самостійної роботи учнів. 

Впровадження спецкурсу «Організація самостійної роботи» для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та ступеня «бакалавр» 

запропоновано з метою підвищення рівня готовності майбутніх педагогів 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

Упровадження у навчальному закладі факультативів, спецкурсів та 

спецсемінарів сприяє активності студентів у навчальному процесі, стимулює їх до 

наукового дослідження, до тривалої самостійної роботи над вивченням певної 

проблеми. Ці форми організації навчання підвищують ефективність навчальної 

діяльності студентів шляхом індивідуалізації. 

Спецкурс – навчальний курс, що доповнює зміст навчального предмета та є 

обов'язковим для вивчення студентами всієї групи. Вивчається студентами на 

старших курсах з метою оволодіння вузькоспеціалізованими, новітніми знаннями 

з певної науки, формування актуальних для певної спеціалізації умінь і навичок. 

Предметом вивчення спецкурсу є самостійна робота учнів професійно-

технічних закладів України. Мета спецкурсу – формування у майбутніх педагогів 

професійної школи готовності до організації самостійної роботи учнів. 

Відповідно до мети поставлені наступні завдання спецкурсу: поглибити, 

систематизувати знання про самостійну роботу та її значення для сучасної 

системи освіти в Україні; показати місце самостійної роботи в процесі навчання, її 

роль у формуванні самостійності та самоорганізованості учнів; розкрити 

психолого-педагогічні особливості роботи педагога професійної школи під час 

організації самостійної роботи учнів; формувати у студентів професійну 

компетентність, навчити організовувати самостійну роботу учнів; виробити 

практичні навички для успішного використання форм організації самостійної 

роботи учнів у своїй майбутній професійній діяльності; формувати у студентів 

вміння опрацьовувати наукові джерела для ефективного вивчення теоретичного 
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матеріалу; формувати вміння аналізувати теоретичний матеріал та 

використовувати його в практичній діяльності. 

Впровадження спецкурсу рекомендовано здійснювати для галузі знань 0101 

«Педагогічна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 

ступеня «бакалавр» – на 3-ому (4-ому) курсі перед педагогічною практикою для 

того, щоб студенти мали можливість застосувати отримані знання, а також набуті 

навички та вміння в навчальному процесі ПТНЗ, проаналізувати результати своєї 

діяльності та внести необхідні корективи перед початком професійної діяльності. 

Спецкурс рекомендовано впроваджувати інтегровано в дисципліни «Організація 

та методика професійного навчання», «Методика професійного навчання» або 

окремим курсом. 

Обсяг навчальної програми спецкурсу становить 36 годин (18 аудиторних 

годин: 6 годин лекцій, 12 годин семінарських занять; 18 годин самостійної 

роботи). 

Для отримання ґрунтовних знань із спецкурсу пропонується самостійна 

робота студента, її частка складає 50 % від загального обсягу часу. При перевірці 

самостійної роботи студентів оцінюється уміння майбутнього педагога 

професійної школи поєднувати у висновках індивідуальні та групові результати. 

Спецкурс не має стандартів, а отже, не повинен підлягати підсумковій 

атестації. Зміст і правила засвоєння програми спецкурсу навчальний заклад 

встановлює самостійно. Система оцінювання може бути бальна і рейтингова 

(диференційована, тестова, залікова, захист проектних робіт і рефератів тощо). 
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Тематичний план спецкурсу 

№ 

п/п 
Назви тем 

Кількість годин 

Лекції Практичні, 
семінарські 

Самостійна 
робота 

Всього 

1. 

Вступ. Поняття організації 
самостійної роботи у 
педагогічній теорії та 
практиці 

2 - 2 4 

2. 
Зміст і структура самостійної 
роботи учнів 

- 2 2 4 

3. 
Форми, види самостійної 
роботи учнів 

- 2 4 6 

4. 

Основні підходи до проблеми 
організації самостійної 
роботи учнів 

2 2 2 6 

5. 

Використання ІКТ під час 
самостійної роботи учнів. 
Самостійна робота учнів в 
інформаційній мережі Internet 

- 2 4 6 

6. 
Контроль і оцінювання 
самостійної роботи 

- 2 2 4 

7. 

Навчально-методичне 
забезпечення самостійної 
роботи 

2 2 2 6 

 Разом 6 12 18 36 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тема 1. Вступ. Поняття організації самостійної роботи у педагогічній теорії 

та практиці 

Визначення сутності та змісту поняття самостійної роботи та організації 

самостійної роботи у працях К. Ушинського, В. Козакова, В. Буряка, 

Л. Кондрашової, П. Гальперина, С. Гончаренка, Л. Журавської, П. Підкасистого, 

В. Петрука, Т. Картеля, Г. Сеітової, Н. Ничкало, Б. Єсипова, Я. Гулецької, 

А. Алексюка, В. Петрука, О. Мороза та ін.. 

Тема 2. Зміст і структура самостійної роботи учнів 

Самостійна робота учнів ПТНЗ як складова підготовки майбутнього 

фахівця. Самостійна робота як активна розумова діяльність учня, пов’язана з 
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виконанням навчального завдання, засіб розвитку пізнавальної активності і 

творчого мислення учнів ПТНЗ. Мета і завдання самостійної роботи. 

Три етапи самостійної роботи з виконання навчального завдання: підготовка 

учня до виконання завдання, теоретичне, психологічне, організаційно-методичне і 

матеріально-технічне забезпечення самостійної роботи; безпосереднє виконання 

навчального завдання; аналіз виконаного завдання (самоконтроль, 

взаємоконтроль). 

Тема 3. Форми, види самостійної роботи учнів 

Самостійна робота за характером керівництва і способом здійснення 

контролю за якістю знань з боку педагога (з урахуванням місця, часу проведення): 

аудиторна – позааудиторна; колективна робота під контролем педагога – 

індивідуальні заняття з педагогом. Самостійна робота за рівнем обов'язковості: 

обов'язкова, рекомендована (бажана), зініційована (добровільна). Самостійна 

робота за видами діяльності: навчально-пізнавальна, професійна. Самостійна 

робота за рівнем прояву творчості: репродуктивна, реконструктивна, 

дослідницька. 

Види самостійної діяльності учнів. Первинне оволодіння знаннями: робота з 

рекомендованою навчальною, науковою, науково-популярною та довідковою 

літературою. Три етапи опрацювання джерел: попереднє ознайомлення з книгою; 

безпосереднє читання самої книги; аналіз прочитаного. Ведення записів як 

обов'язковий елемент читання наукової та спеціальної літератури: анотація, 

підготовка бібліографічних оглядів, складання плану, тез, конспектування 

прочитаного, словник термінів, хронологічна таблиця. 

Закріплення, систематизація знань: робота з конспектом лекцій, 

підручником; відповіді на запитання для самоконтролю; складання графіків, 

таблиць; підготовка до контрольних робіт; підготовка рефератів, доповідей; 

організація і проведення навчальних екскурсій. 

Застосування отриманих знань, формування умінь та навичок: виконання 

вправ та задач для самоконтролю, виконання практичних робіт; розв’язання 

ситуативних виробничих задач, проблемних і творчих питань; проведення 
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дискусій, підготовка до заліків, іспитів; проведення дослідів, експериментів; 

виконання творчих завдань. 

Тема 4. Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи учнів 

Поняття про організацію самостійної роботи учнів. Головна мета і 

принципи організації самостійної роботи. Етапи організації самостійної роботи. 

Методика організації самостійної роботи. Головні вимоги до організації 

самостійної роботи учнів. Передумови раціонального планування та фізичних 

витрат часу на самостійну роботу. 

Роль педагога у виконанні самостійної роботи учнів та керівництві нею. 

Планування самостійної роботи. Мотивація самостійної роботи. Індивідуальна 

консультативна робота. 

Тема 5. Використання ІКТ під час самостійної роботи учнів. Самостійна 

робота учнів у інформаційній мережі Internet.  

Диференційний та системний методологічні підходи при використанні ІКТ 

під час організації самостійної роботи. Виконання індивідуальних завдань на 

основі використання ІКТ. 

Пошук інформації в мережі Internet – користування базами даних, 

інформаційно-пошуковими та інформаційно-довідковими системами, 

автоматизованими бібліотечними системами, електронними виданнями, освітніми 

сайтами тощо.  

Організація діалогу в мережі – використання електронної пошти, соціальних 

мереж. Створення тематичних web-сторінок. Web-квест як найбільш оптимальний 

вид організації самостійної роботи учнів: короткостроковий web-квест як 

елементарне набуття знань з певної теми; довгостроковий web-квест як вид 

позааудиторної самостійної роботи.  

Тема 6. Контроль і оцінювання самостійної роботи 

Загальні вимоги до контролю за виконанням самостійної роботи. 

Види контролю. Попередній (вхідний) контроль – тести або стислі питання. 

Поточний контроль – усне опитування на уроках, доповіді, захист рефератів, 

результатів самостійного дослідження, теоретичних домашніх завдань, 
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невеличких письмових робіт. Проміжний контроль – міні-іспит, комп’ютерне 

тестування, контрольна робота. Самоконтроль. Підсумковий контроль – заліки, 

іспити. Контроль залишкових знань і вмінь – фронтальна контрольна робота. 

Форми контролю за виконанням самостійної роботи: опитування, 

самостійні та контрольні роботи, захист рефератів, колоквіум, залік, іспит, 

тестовий контроль, комп’ютерне тестування, рейтингова система контролю. 

Тема 7. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи 

Тексти лекцій. Навчальні посібники. Методичні рекомендації до 

практичних робіт, лабораторних робіт, дистанційного навчання; загальні 

методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи в цілому. Банки 

завдань для самостійного виконання. Питання для самоконтролю, завдання для 

самоперевірки. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1) Підготовка учня до виконання завдання самостійної роботи як перший 

етап самостійної роботи. 

2) Теоретичне, психологічне, організаційно-методичне і матеріально-

технічне забезпечення самостійної роботи учнів. 

3) Безпосереднє виконання навчального завдання учнями. 

4) Аналіз виконаного завдання (самоконтроль, взаємоконтроль). 

5) Робота з рекомендованою навчальною, науковою, науково-популярною та 

довідковою літературою. 

6) Три етапи опрацювання джерел: попереднє ознайомлення з книгою; 

безпосереднє читання самої книги; аналіз твору. 

7) Ведення записів як обов'язковий елемент читання наукової та спеціальної 

літератури. 

8) Робота з конспектом лекцій, підручником. 

9) Відповіді на запитання для самоконтролю. 

10) Складання графіків, таблиць. 



240 

11) Підготовка до контрольних робіт. 

12) Підготовка рефератів. 

13) Підготовка доповідей. 

14) Організація і проведення навчальних екскурсій. 

15) Виконання вправ та задач для самоконтролю. 

16) Виконання практичних робіт. 

17) Розв’язання ситуативних виробничих задач, проблемних і творчих 

питань. 

18) Проведення дискусій. 

19) Підготовка до заліків, іспитів. 

20) Проведення дослідів, експериментів. 

21) Виконання творчих завдань. 

22) Планування самостійної роботи. 

23) Мотивація самостійної роботи. 

24) Індивідуальна консультативна робота. 

25) Організація діалогу в мережі – використання електронної пошти, 

соціальних мереж. 

26) Створення тематичних web-сторінок. 

27) Web-квест як найбільш оптимальний вид організації самостійної 

роботи учнів. 

28) Форми контролю за виконанням самостійної роботи. 

29) Банки завдань для самостійного виконання. 

30) Питання для самоконтролю, завдання для самоперевірки. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Самостійна робота учнів ПТНЗ як складова підготовки майбутнього 

фахівця. 

2. Мета і завдання самостійної роботи. 

3. Етапи самостійної роботи з виконання навчального завдання. 

4. Форми самостійної роботи. 
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5. Види самостійної діяльності учнів. 

6. Етапи опрацювання джерел. 

7. Ведення записів як обов’язковий елемент читання наукової та спеціальної 

літератури. 

8. Закріплення, систематизація знань. 

9. Застосування отриманих знань, формування умінь та навичок. 

10. Поняття про організацію самостійної роботи учнів. Головна мета і 

принципи організації самостійної роботи. 

11. Етапи організації самостійної роботи. 

12. Головні вимоги до організації самостійної роботи учнів. 

13. Передумови раціонального планування та фізичних витрат часу на 

самостійну роботу. 

14. Роль педагога у виконанні самостійної роботи учнів та керівництві нею. 

15. Планування самостійної роботи. 

16. Мотивація самостійної роботи. 

17. Індивідуальна консультативна робота. 

18. Диференційний та системний методологічні підходи при використанні 

ІКТ під час організації самостійної роботи. 

19. Пошук інформації в мережі Internet. 

20. Організація діалогу в мережі Internet. 

21. Створення тематичних web-сторінок. 

22. Web-квест як найбільш оптимальний вид організації самостійної роботи 

учнів. 

23. Загальні вимоги до контролю за виконанням самостійної роботи. 

24. Види контролю за виконанням самостійної роботи. 

25. Форми контролю за виконанням самостійної роботи. 

26. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи. 
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Додаток Д 

Навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра з галузі 
знань 0101 «Педагогічна освіта» (нині – 01 «Освіта / Педагогіка») 

Додаток Д.1 

Навчальний план Дніпропетровського індустріально-педагогічного 
технікуму 
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Додаток Д.2 

Навчальний план Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму 
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Додаток Д.3 

Навчальний план Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
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Додаток Д.4 

Навчальний план Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
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Додаток Е 

Фрагменти робочих програм навчальних дисциплін 

 

Додаток Е.1 

Міністерство освіти і науки України  
Київський професійно-педагогічний коледж 

імені Антона Макаренка 

Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплін 

 

Фрагмент робочої програма навчальної дисципліни «Методика професійного 
навчання: Основні технології навчання»  

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки 6.010104 Професійна освіта (за профілем) 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «МПН: Основні педагогічні 
технології» є формування компетентності майбутніх педагогів професійного 
навчання щодо добору та використання технологій навчання для реалізації 
дидактичного проекту і досягнення діагностованого результату виконання учнями 
навчально-виробничих завдань.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «МПН: Основні педагогічні 
технології» є: 

– інтегрування психолого-педагогічних знань на формування у майбутніх 
педагогів професійного навчання цілісного бачення основних педагогічних 
технологій у навчально-виховному процесі ПТНЗ; 

– донесення новітніх досягнень педагогічної науки та сучасних 
педагогічних технологій для формування власного стилю викладання майбутніми 
педагогами професійного навчання; 

– упровадження новітніх технологій щодо організації навчально-

розвиваючого середовища напрямленого на здійснення дослідно-

експериментальної, рефлексивно-творчої діяльності майбутніх педагогів 
професійного навчання;  

– вивчення проблем та закономірностей викладання конкретних 
навчальних дисциплін у закладах освіти різних типів, а також розкриття 
загальних вимоги щодо оптимального поєднання методів навчання та їх вибору. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
 предмет і значення курсу «МПН. Основні технології навчання» для 

підготовки педагога професійного навчання; 
 місце технології в сучасній педагогіці; 
 співвідношення «технології» і інших педагогічних понять; 
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 визначення «технології» і технологічного способу навчання; 
 критерії технологічності педагогічного процесу; 
 технологічні способи навчання; 
 сучасні освітні технології, їх призначення та особливості; 
 основні якості сучасних педагогічних технологій; 
 джерела й складові частини інноваційних педагогічних технологій; 
вміти: 
 аналізувати існуючу нормативну і навчально-програмну документацію 

підготовки робітників в різних типах навчальних закладів, обґрунтовувати 
внесення змін до цієї документації, а також її оновлювати і при необхідності 
розробляти; 

 реалізовувати педагогічні технології в своїй професійно-педагогічній 
діяльності; 

 володіти основними елементами педагогічної технології; 
 самостійно працювати з науковою, методичною і навчальною 

літературою; 
 проводити самоаналіз своєї діяльності, оцінювати її результати і 

проводити коректування. 
володіти:  
 методикою вибору технологій навчання та її реалізації. 
Для вивчення навчальної дисципліни «МПН: Основні технології навчання» за 

навчальним планам пропонується така кількість годин: 
 теоретичних - 20; 

 семінарських - 10; 

 самостійна робота студентів - 60 

Разом: 90 години 
 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Загальні положення основних педагогічних 
технологій 

Тема 1. Теоретичні основи технології навчання. 

 Педагогічна технологія як проект основних дидактичних відношень. 
 Місце технології в сучасній педагогіці. 
Тема 2. Аналіз узагальнених технологій навчання  
 Співвідношення технології й інших педагогічних понять. 
 Визначення технології і технологічного способу навчання. 
 Критерії технологічності діяльності викладача. 
 Огляд технологічних способів навчання. 
 Класифікації технологічних способів навчання. 
Тема 3-4. Формування цілей навчально-виробничої діяльності учнів 

 Таксономія цілей навчання  
 Класифікація пізнавальної сфери  



260 

 порівняння різних таксономічних систем – В. Беспалька, М. Скаткіна, 
Г. Клауса та ін. 

 Психомоторна сфера. 
 Правила формулювання цілей. 
 Технологія постановки діагностичних цілей навчання.  
 

Змістовий модуль ІІ. Упровадження основних педагогічних технологій 
в освітній діяльності 

Тема 5-6. Особливості упровадження організаційно-педагогічних технологій 
навчання 

 Чинники педагогічного процесу. 

 Вибір методів пояснення матеріалу. 

 Розвиток логічних і творчих умінь самостійної діяльності учнів . 

 Вибір форми навчання для пояснення змісту матеріалу. 

 Кваліфікація викладача, розуміння ним його власних функцій. 

Тема 7. Особистісно-орієнтовані педагогічні технології 
 Сутність особистісно-орієнтованих педагогічних технологій. 
 Постулати взаємодії педагог-учень. 
 Характеристика стилів викладання. 
 Технологія сприйняття та засвоєння матеріалу. 
Тема 8. Навчальні потреби та мотивація діяльності учнів. 

 Взаємозв'язок мотивації з характером навчальної діяльності. 
 Послідовність діяльності викладача щодо мотиваційної діяльності через 

визначення потреб учнів. 

 Виявлення потреб, концентрація уваги, прогнозування та відчуття 
потреб учнів. 

 Рекомендації щодо задоволення потреб учнів. 

Тема 9. Особливості інтерактивних та імітаційних технологій навчання 

 Особливості інтерактивних імітаційних методів. 

 Характерні ознаки ігрового проектування (конструювання). 
 Загальні вказівки до навчальної (ділової) гри. 

 Характерні ознаки та особливості упровадження інтерактивних 
технологій. 

Тема 10. Впровадження інноваційних технологій навчання у професійній 
школі. 

 Теоретичні та практичні аспекти інноваційних технологій навчання. 

 Характеристика інноваційних методів навчання щодо самостійної 
роботи учнів. 

 Елементи групових форм навчання. 

 Підготовча діяльність викладача в упровадженні інноваційних 
технологій щодо самостійної діяльності учнів. 
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Додаток Е.2 

Міністерство освіти і науки України  
Київський професійно-педагогічний коледж 

імені Антона Макаренка 

Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплін 

 

Фрагмент робочої програма навчальної дисципліни «Креативні технології 
навчання» 

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки 6.010104 Професійна освіта (за профілем) 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Креативні технології навчання» 
є формування елементів психологічної та педагогічної компетентності 
(дидактична, методична, виховна, організаційна) майбутніх педагогів 
професійного навчання, необхідних для здійснення успішної творчої професійно-

педагогічної діяльності щодо упровадження креативних технологій навчання. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Креативні технології 

навчання» є  
 донесення новітніх досягнень педагогічної науки та сучасних форм 

навчальної діяльності для формування підґрунтя власного стилю викладання 
майбутніми педагогами професійного навчання щодо упровадження креативних 
технологій навчання; 

 упровадження новітніх технологій щодо організації навчально-

розвиваючого середовища направленого на здійснення дослідно-

експериментальної, рефлексивно-творчої діяльності майбутніх педагогів 
професійного навчання; 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
 основи принципи технологізації навчально-виховного процесу; 
 напрями упровадження креативних технологій навчання у навчально-

виховний процес; 
 особливості організації навчальних занять при використанні креативних 

технологій навчання 

вміти: 
 впроваджувати в практичну роботу рекомендації педагогічної науки, 

інноваційні технології професійного навчання. 
 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Теоретичні засади функціонування креативної освіти 
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Тема 1. Основи технологізації навчальної діяльності 
Суть поняття поняття технологія навчання. Основні переваги і недоліки 

технологізації навчально-виховного процессу у ПТНЗ. 
Тема 2. Особливості креативного навчання 

Аналіз принципів креативного навчання. Особливості створення 
сприятливого психолого-педагогічного клімату у процесі креативного навчання. 
Умови, що перешкоджають розвитку креативності. Характеристика навчального 
середовища щодо упровадження креативних технологій навчання.  

Фактори, принципи та аксіоми креативного навчання 

Тема 3. Упровадження організаційних систем навчальної діяльності 
Класифікація креативних методів навчання. Аналіз організаційних систем 

навчальної діяльності. Доцільність упровадження креативних технологій у 
підготовці фахівців робітничих професій. 

 

Змістовий модуль ІІ. Упровадження креативних технологій навчання 

Тема 4. Аргументи застосування креативних технологій 

Концептуальні засади використання креативних технологій. Принципи 
відбору та донесення інформації. Технологія реалізація творчої діяльності учнів у 
навчально-виховному процесі щодо самостійної діяльності учнів. 

Тема 5. Розвиток креативних здібностей учнів 

Характеристика технологій навчання: інтерактивні, тренінгові, проблемно-

пошукові, ігрові, проектні технології творчої самостійної діяльності учнів. 
Евристичні методи розв’язання творчих задач. Характеристика стилів навчальної 
взаємодії щодо формування творчого ставлення педагогічних знань. 

Тема 6. Формування педагогічного іміджу креативного педагога 

Особливості формування педагогічного іміджу креативного педагога. 
Технологія створення позитивного іміджу в групі як чинник креативності учнів 

Тема 7. Особливості використання інтерактивних технологій 

Методичні особливості використання інтерактивних технологій щодо 
розвитку креативності учнів 
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Додаток Е.3 

Міністерство освіти і науки України  
Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум 

Циклова комісія філологічних та психолого-педагогічних дисциплін 

 

Фрагмент робочої програми навчальної дисципліни «Педагогіка» 

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта 

Спецальність 5.01010401 Професійна освіта. Будівництво 

5.01010401 Професійна освіта. Побутове обслуговування 

5.01010401 Професійна освіта. Транспорт 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета - засвоєння студентами категоріального апарату, міжпредметних 

зв'язків з історією педагогіки, психологією й т. ін., а також формування вмінь і 
навичок інтелектуальної й фахової діяльності, соціального спілкування та роботи 
з групою. опанування системи знань: загально-методологічні основи педагогіки; 
дидактика як теорія освіти і навчання; теорія і практика процесу виховання; 
управління та педагогічний менеджмент в освітніх навчальних закладах, трудових 
колективах, формування педагогічної когнітивної сфери особистості майбутнього 
фахівця; набуття необхідних загальних навичок та вмінь педагога-менеджера, 
фахівця-організатора навчально-виховного процесу в освітньому навчальному 
закладі, трудовому колективі, що сприяє формуванню необхідної фахової 
ефективної, діяльної та соціально-психологічної сфер особистості. 

Важливим є розв'язання протиріччя між колективним характером фахової 
діяльності та індивідуальним способом засвоєння знань. 

Завдання: засвоєння студентами головних положень сучасної педагогіки; 
формування  педагогічної позиції щодо процесу навчання учнів; набуття досвіду 
володіння сучасними педагогічними технологіями; засвоєння форм і методів 
групової педагогічної діяльності; упровадження дидактичних знань та способів 
діяльності на практиці; ознайомлення студентів з категорійним апаратом 
педагогіки,  формування умінь і навичок управлінця в галузі освіти; ознайомлення 
з технологією навчання та виховання; засвоєння принципів та підходів до 
організації сучасної освіти; розвиток та формування педагогічного мислення, 
основних принципів культури спілкування; формування навичок організації 
самостійної роботи студентів у навчанні; набуття навичок та прийомів прийняття 
управлінських рішень адекватних умовам ринкового освітнього середовища; 
надання допомоги майбутнім фахівцям у професійній діяльності, знаходженні 
ефективних способів впливу на аудиторію, пізнанні індивідуально-психологічних 
особливостей людини, здійсненні заходів, спрямованих на згуртованість 
трудового колективу, запобігання конфліктним ситуаціям тощо. 
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У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 
- основи педагогіки, її поняття і категорії з наступним використанням їх в 

професійній діяльності;  
- підходи до визначення педагогіки як науки, її взаємозв'язок з іншими 

науками, основні методи наукової педагогіки; 

- певні знання і уміння з питань навчання і виховання; 

- педагогічні технології, моделі виховання; 

- основні категорії педагогіки;  
- методи педагогічних досліджень;  
- зміст і напрямки процесу виховання;  
- закономірності і принципи навчання; 
- методи навчання;  
- види і форми навчання;  
- основні напрями та тенденції розвитку зарубіжної та вітчизняної 

педагогіки.  
вміти: 
- грамотно використовувати поняття  й категорії педагогіки в дискусіях і 

рішеннях проблемних завдань і питань; 

- володіти поняттями щодо структури, завдань і цілей навчальної 
діяльності, особливостей засвоєння знань, умінь і навиків (віковий аспект, 
інноваційні технології навчання); 

- володіти постановки проблемних питань по темі; 
- самостійно виявляти закономірності взаємозв'язку процесів 

виховання, навчання; 

- знати основні підходи до виховання, його функції, моделі й методи;  

- уміти ставити й вирішувати проблемні питання й задачі, самостійно 

визначати методи й моделі виховання на основі одержаних теоретичних знань; 

- практично застосовувати отримані знання;  
- організовувати та керувати педагогічною взаємодією;  
- застосовувати методи та принципи ефективного впливу; 

охарактеризувати педагогічну діяльність та педагогічні погляди видатних діячів. 
 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Загальні основи педагогіки 
Тема 1. Предмет і завдання педагогіки. /лекція/ 
Предмет педагогіки та її основні поняття (категорії): формування, розвиток 

особистості, виховання, навчання, освіта, самовиховання, самоосвіта. Джерела 
педагогіки. Поняття про народну педагогіку, етнопедагогіку та педагогіку як 
академічну науку. Предмет педагогіки та основні її поняття (категорії): 
формування і розвиток особистості, виховання, навчання, освіта молоді, їх 
взаємозв’язок. Самовиховання і самоосвіта. Педагогіка в системі педагогічних 
дисциплін, її зв’язок з іншими науками. Педагогіка як наука і мистецтво 
виховання. 
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Тема 2. Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічних 
досліджень. /лекція/ 

Методологія наукових досліджень. Етапи здійснення педагогічного 
дослідження. Методи науково-педагогічних досліджень: спостереження, 
педагогічний експеримент, бесіди, вивчення педагогічної документації та 
продуктів учнівської діяльності, письмове опитування, вивчення і узагальнення 
педагогічного досвіду, методи моделювання педагогічних ситуацій, методи 
кількісного та якісного аналізу результатів дослідження. 

Тема 3. Розвиток, виховання і формування особистості. /лекція/ 
Поняття про особистість, індивідуальність, індивід. Традиційна народна 

мораль про особистість, її розвиток, виховання і формування. Основні об’єктивні і 
суб’єктивні фактори формування особистості, їх особливості і взаємозв’язок. 
Виховання – визначальний чинник формування особистості. Роль діяльності і 
спілкування у розвитку особистості. Взаємообумовленість процесів виховання і 
розвитку, активна позиція особистості та її роль у процесі розвитку і виховання. 
Психічний, фізичний, соціальний і духовний розвиток. Дитина як об’єкт і суб’єкт 
виховання. Вікові періоди розвитку особистості. Теорії розвитку особистості. 

Тема 4. Вікові особливості психічного і фізичного розвитку особистості. 
/семінарське заняття/ 

Вікові періоди розвитку особистості. Індивідуальні особливості учнів. 
Поняття про вік. Періодизація вікового розвитку особистості. Кризи вікового 
розвитку. Особливості вікового розвитку підлітків. Особливості вікового розвитку 
старшокласників 

 

Змістовий модуль ІІ. Теорія освіти і навчання (дидактика) 
Тема 5. Поняття і сутність процесу навчання. /лекція/ 
Поняття терміна «дидактика». Дидактика як наукова дисципліна, що 

досліджує теоретичні та методичні засади навчання. Основні принципи навчання 
й форми організації дидактики як науки. Основні завдання дидактики – розробка 
проблем: чому вчити і як учити. Види знань дидактики: основні терміни й 
поняття; факти щоденної дійсності й наукові факти; основні закони науки; теорії; 
знання про способи діяльності; оцінні знання. Викладання як діяльність учителя, 
учіння – пізнавальний процес, що здійснюється учнями за безпосереднього та 
опосередкованого керівництва учителем. Структура процесу навчання. Основні 
функції навчання (освітня, розвиваюча, виховуюча) та їх взаємозв’язок. 
Суперечності та рушійні сили процесу навчання. Основні етапи оволодіння 
знаннями: сприймання, усвідомлення, осмислення, запам’ятовування та 
застосування знань і умінь у практичній діяльності. Стимули та мотиви учіння 
школярів. Особливості пояснювально-ілюстративного (інформаційного) підходу 
до навчання. Проблемно-пошуковий, дослідницький підхід до навчання. Поняття 
про проблему, проблемну ситуацію в навчанні. Рівні проблемності у навчанні 

Організація проблемно-пошукової діяльності, включення елементів 
дослідництва в навчальний процес.  

Тема 6. Зміст освіти у сучасній школі. /лекція/ 
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Наукові основи змісту освіти в цивілізованому суспільстві. Зміст освіти в 
національній школі, його основні компоненти. Загальна, політехнічна освіта 

Оновлення змісту освіти в умовах розбудови української держави. Державні 
стандарти змісту освіти. Навчальний план для різних типів загальноосвітніх шкіл 
України, динамізм його для шкіл різних регіонів України. Науково-педагогічні 
основи навчального плану. Принципи його побудови. Навчальні програми, 
принципи їх побудови, вимоги до програм, їх структура. Види навчальних 
підручників для шкіл України. Нові навчальні книги для шкіл України. 

Тема 7. Структура та організація процесу навчання. /лекція/ 
Навчання як педагогічний процес та його сутність. Основні функції 

навчання – освітня, виховна й розвивальна. Основні складові навчального 
процесу: 1. Мета навчання. 2. Завдання навчання. 3. Зміст освіти (навчання). 
4. Методи навчання. 5. Засоби навчання. 6. Форми організації навчання. 
7. Результати навчання. 8. Принципи навчання.  

Компоненти процесу навчання: цільовий; стимулювально-мотиваційний; 
змістовий; операційно-діяльнісний; емоційно-вольовий; контрольно-регулюючий; 
оцінно-результативний. Застосування знань, умінь і навичок – перехід від 
абстрактного до конкретного.  

Тема 8. Закономірності і принципи навчання. /лекція/ 
Поняття про закономірності навчання, основні закономірності процесу 

навчання. Визначення принципів навчання як вихідних положень, що визначають 
характер пізнавальної діяльності учнів і технології діяльності учителя. Традиційні 
принципи навчання: виховуючий характер навчання, науковість навчання, 
систематичність навчання, наочність навчання, міцність знань, умінь і навичок, 
доступність навчання, індивідуалізація навчання. Принципи навчання, що 
виникли під впливом народної дидактики: гуманістичний характер навчання; 
послідовність і систематичність навчання; навчання на загальнолюдських 
цінностях, на кращих традиціях і обрядах народу України, навчання моралі і 
вірувань пращурів, на етнографічних особливостях попередніх поколінь; 
навчання в навіюванні, спонуканні, заохоченні та ін. 

Тема 9. Поняття про методи навчання. Класифікація методів навчання. 
/лекція/ 

Визначення методу навчання. Прийоми як складова частина методу і як 
самостійна дидактична категорія. Різні підходи до класифікації методів: за 
джерелами знань, за особливостями діяльності учителя і учня, за характером 
пізнавальної діяльності учня. Функції методів навчання: освітня (методи 
сприяють набуттю учнями знань, умінь, навичок); виховна (методи сприяють 
формуванню певної системи емоційно-ціннісних ставлень особистості до 
навколишнього світу); розвивальна (полягає у розвитку пізнавальних процесів); 
спонукальна (полягає у стимулюванні інтересу учнів до навчання, формуванні 
позитивних мотивів навчання); контрольно-коригуюча (дають можливість 
перевірити рівень засвоєння учнями знань, сформованості вмінь і навичок). 
Методи навчання. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності. 
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Тема 10. Суть і зміст методів навчання. Вибір методів навчання. /лекція/ 
Поняття про методи та засоби навчання, класифікації методів навчання 

(методи на основі джерел знань, методи організації і здійснення навчально-

пізнавальної діяльності, методи стимулювання навчальної діяльності учнів, 
методи контролю і самоконтролю у навчанні), характеристику методів навчання, 
оптимальний вибір методів і засобів навчання. 

Тема 11. Засоби навчання. /лекція/ 
Роль та значення засобів навчання в організації і здійсненні навчально-

пізнавальної діяльності учнів. Класифікація засобів навчання. Натуральні об’єкти, 
схематичні зображення, електронні та звуко-технічні засоби. ТЗН, навчальні 
кабінети, комп’ютеризація. Вимоги до ілюстраційно-демонстраційного методу 
навчання. 

Тема 12. Проблемно-розвичаюче навчання. /лекція/ 
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів. Класифікація 

методів проблемно-розвиваючого навчання. Способи та умови застосування 
методів проблемно-розвиваючого навчання. 

Тема 13. Організаційні форми навчання. /лекція/ 

Форми організації навчального процесу. Історичний розвиток 
організаційних форм навчання. Виникнення і розвиток класно-урочної системи 
навчання в Україні. Основні існуючі форми організації навчального процесу (урок 
як основна форма, екскурсія, домашні завдання, самостійна робота, додаткові 
заняття, факультативи, практикуми, семінари, лекції та ін.), їх характеристика. 
Форми організації діяльності учнів на уроці: індивідуальна, парна, групова, 
колективна 
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Додаток Е.4 

Міністерство освіти і науки України  
Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

Циклова комісія «Професійне навчання» 

 

Фрагмент робочої програми навчальної дисципліни 

«Організація та методика виробничого навчання» 

 

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта 

Спеціальність  5.01010401 «Педагогічна освіта» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

 

Анотація 

 

Дисципліна «Організація та методика виробничого навчання» є 
надзвичайно важливою в підготовці майбутніх майстрів виробничого навчання. 

Мета – засвоєння студентами категоріального апарату, міжпредметних 
зв'язків з історією педагогіки, психологією й т. ін., а також формування вмінь і 
навичок інтелектуальної і фахової діяльності, соціального спілкування та роботи з 
групою. Важливим є розв'язання протиріччя між колективним характером фахової 
діяльності та індивідуальним способом засвоєння знань. 

Завдання: засвоєння студентами головних положень сучасної методики 
виробничого навчання; формування педагогічної позиції щодо процесу навчання 
учнів; набуття досвіду володіння сучасними технологіями; засвоєння форм і 
методів групової педагогічної діяльності; упровадження дидактичних знань та 
способів діяльності на практиці. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 
– основи організації та методики виробничого навчання, її поняття і 

категорії з наступним використанням їх в професійній діяльності; 
– основні форми організації виробничої діяльності та методи виробничого 

навчання; 
– організацію виробничого навчання в майстерні і в умовах підприємства; 
– зміст та методику проведення занять; 
– методичну роботу майстра; 
– певні знання і уміння з питань навчання і  виховання. 
вміти: 
- грамотно використовувати поняття й категорії методики виробничого 

навчання в дискусіях і рішеннях проблемних завдань і питань; 
- володіти навиками здійснювати аналіз теми програми виробничого 

навчання та визначати систему уроків; складати план уроку; 
-  володіти поняттями щодо структури, завдань і цілей навчальної 

діяльності, особливостей засвоєння знань, умінь і навиків (віковий аспект, 
інноваційні технології навчання); 

- володіти вмінням планування навчально-професійного процесу; 
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- самостійно виявляти закономірності взаємозв'язку процесів виховання, 
навчання;  

- уміти ставити й вирішувати проблемні питання й задачі, самостійно 
визначати методи й моделі виховання на основі одержаних теоретичних знань. 

 

Зміст програми 

 

Тема І. Вступ 
Значення підготовки кваліфікованих робочих кадрів. Основні етапи 

розвитку профтехосвіти, системи професійно-технічної освіти. Закон «Про 
професійну-технічну освіту України», Наказ № 181 Міністерства освіти «Про 
затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у 
професійно-технічних навчальних закладах». 

Дисципліна «Організація та методика виробничого навчання» як складова 
частина педагогічного циклу підготовки майстрів виробничого навчання. Зв'язок з 
іншими дисциплінами. 

Короткий аналіз змісту програми дисципліни і порядок його вивчення.  
Тема ІI. Продуктивна праця як основа виробничого навчання 
Трудова діяльність і виробниче навчання. Виробничий процес і трудові 

функції. Залежність трудової діяльності від рівня автоматизації і механізації 
виробництва. Трудові процеси, операції і прийоми. 

Тема III. Процес виробничого навчання 
Процес виробничого навчання. Суть виробничого навчання. Основні 

компоненти процесу виробничого навчання. Виробниче і теоретичне навчання. 
Професійні навички і уміння. Основні види професійних навичок і вмінь. Дві 
сторони процесу виробничого навчання. Початкові етапи формування 
професійних навичок і вмінь. Автоматизація первісного вміння. Формування 
розумових і сенсорних навичок. Подальший розвиток навичок. Навички, 
формування професійних вмінь. Вміння вирішувати виробничі завдання. 
Оволодіння трудовою діяльністю. 

Основні фунукції процесу виробничого навчання: навчальна, розвиваюча, 
виховна і їх взаємозвязок та єдність. 

Тема IV. Зміст виробничого нав чання 

Поняття про професію і кваліфікацію. Професія широкого профілю, сумісні 
професії. Перелік професій, з яких відбувається підготовка кваліфікованих 
робітників в професійно-технічних закладах освіти. 

Кваліфікаційна характеристика, її зміст, призначення та застосування, її 
аналіз. Особливості кваліфікаційних характеристик з професій широкого 
профілю. 

Навчальний план, його зміст і призначення. Огляд навчальних планів для 
підготовки кваліфікованих робітників з різним терміном навчання. 

Програма виробничого навчання та її призначення, структура, принципи 
побудови. 

Зведено-тематичний план виробничого навчання і спецтехнології. 
Аналіз програми виробничого навчання з професії. 
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Системи виробничого навчання – основа визначення процесу виробничого 
навчання. Короткий аналіз систем виробничого навчання. Предметна система. 
Операційна система. Операційно-предметна система. Моторно-тренувальна 
система. Операційно-комплексна система. 

Особливості застосування операційно-комплексної системи при організації 
навчання робітників різних груп професій. Шляхи подальшого удосконалення 
системи виробничого навчання. 

Тема V. Принципи виробничого навчання 
Принципи виробничого навчання. Політехнічний характер навчання, його 

відповідність вимогам сучасного виробництва. Науково-технічна спрямованість 
навчання. Поєднання навчання із суспільно-продуктивною працею учнів. 
Пізнавально-творчий, розвиваючий характер навчання. Систематичність і 
міцність засвоєння знань, умінь і навичок. Доступність і посильність навчання. 
Облік індивідуальних особливостей учнів. Наочність навчання, єдність 
абстрактного й конкретного.  

Тема: VI. Методи виробничого навчання 
Загальна характеристика методів виробничого навчання. Методи 

виробничого навчання. Сучасні системи методів виробничого навчання. Вибір 
майстром методів і прийомів виробничого навчання. 

Словесні методи. Розповідь і пояснення. Усний інструктаж. Вимоги до 
викладу майстра. Бесіда. Вимоги до питань в процесі бесіди. Робота із 
друкованим текстом, письмове інструктування. 

Наочно-демонстраційні методи. Особистий показ трудового процесу 
майстром. Демонстрація натуральних обєктів, зображень і інших дидактичних 
засобів. Форми використання екранних приладів і інших засобів. 

Практичні методи. Вправи як основний метод виробничого навчання. 
Сутність і завдання вправ. Вправи у виконанні прийомів. Вправи у виконанні 
ручних прийомів. Вправи у виконані машинних прийомів. Вправи у виконанні 
трудових операцій. Особливості вправ у виконанні операцій. Керівництво 
вправами у виконанні операцій. Вправи у виконанні трудових процесів. Завдання 
вправ у трудових процесах. Ознайомлення з технічними вимогами технологічного 
планування. Вправи у виконанні навчально- виробничих робіт. Вправи в 
керуванні технологічними процесами. Особливості вправ з апаратами і 
машинами. 

Методи розвитку самостійності й творчої активності учнів. Самостійні 
спостереження учнів. Вирішення виробничо-технічних завдань як метод 
навчання. Прийоми навчання вирішенню виробничо- технічних завдань. 
Лабораторно-практичні роботи. Самостійне виконання учнями навчально- 

виробничих завдань. Вправи на тренажерах. Завдання вправ на тренажерах. Типи 
тренажерів. Методика вправ на тренажерах. 

ТемаVII: Організаційні форми виробничого навчання 

Поняття про форми організації виробничого навчання. Урок-основна форма 
виробничого навчання. 

Основні вимоги до уроку виробничого навчання. Умови проведення 
виробничого навчання у формі уроку. Типи уроків виробничого навчання. 
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Структура уроку виробничого навчання: вступний інструктаж, вправи (самостійна 
робота) учнів, поточний інструктаж, заключний інструктаж. Схема структурних 
елементів уроку. 

Інші форми організації процесу виробничого навчання: навчання учнів у 
складі учнівських бригад, навчання учнів у складі бригад кваліфікованих 
робітників, індивідуальне прикріплення учнів до кваліфікованих робітників, 
виробничі екскурсії, домашня навчальна робота учнів, додаткові заняття з 
учнями. 

Переваги та недоліки форм виробничого навчання. Застосування різних 
форм навчання на різних етапах навчальної роботи. 

Форми роботи при навчально-виробничій праці учнів. Фронтально-групова, 
бригадна, індивідуальна їх застосування при різних формах організації навчальної 
праці в сучасних умовах. 
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Додаток Ж 

Діагностика рівнів сформованості готовності молодих педагогів професійної 
школи до організації самостійної роботи учнів 

Додаток Ж.1 
Опитувальник для молодих педагогів професійної школи 

«Чи готовий я до організації самостійної навчальної роботи учнів ПТНЗ?» 
 

Просимо посприяти у дослідженні проблеми готовності майбутніх педагогів 
професійної школи до організації самостійної роботи учнів. Анкета анонімна. 

Ваші відповіді будуть використовуватись лише в узагальненому вигляді. 
Обведіть букву відповіді на запитання, що відображає Вашу думку або напишіть 

свою відповідь, де це можливо. 
 

1. Чи свідомо Ви прийшли до вибору професії педагога професійної школи? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
2. Що спонукало Вас до вибору професії педагога професійної школи? 
а) бажання працювати з молоддю 
б) можливість самореалізації, набуття нового досвіду 
в) підходить режим і характер роботи педагога 
г) вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності 
д) бажання мати вищу педагогічну освіту 
е) сімейна традиція, поради близьких та друзів 
ж) інше (вказати) _______________________________________________________ 
3. З якими труднощами Ви зіткнулись під час педагогічної діяльності? 
а) низький рівень шкільної підготовки учнів ПТНЗ 
б) брак досвіду педагогічної діяльності 
в) недостатні вміння застосовувати на практиці набуті у ВНЗ знання 
г) низька матеріально-технічна база ПТНЗ 
д) невміння знаходити спільну мову з колегами та керівництвом 
е) відсутність уміння зацікавити учнів, дібрати найбільш ефективні методи навчання 
ж) організація навчального процесу 
з) організація свого часу і праці 
и) відсутність контакту з учнями 
к) аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив 
л) інше (вказати) ________________________________________________________ 
4. Як Ви оцінюєте свій рівень готовності до педагогічної діяльності? 
а) високий    б) середній   в) низький 
5. Чи вважаєте Ви, що самостійна робота учнів – невід’ємна складова 
навчального процесу у професійній підготовці? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
6. Чи вважаєте Ви, що самостійна робота – це цікавий і потрібний для учня 
вид навчальної діяльності? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
7. Чи знаєте Ви, як правильно організувати самостійну навчальну роботу 
учнів? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
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8. Чи вбачаєте Ви різницю в організації аудиторної та позааудиторної 
самостійної роботи учнів? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
9. Чи потрібно, на Вашу думку, педагогу планувати самостійну роботу учнів 
та керувати нею? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
10. Чи потрібний систематичний контроль виконання самостійної роботи 
учнів з боку педагога? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
11. Чи потрібний самоконтроль учнів під час самостійної роботи? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
12. Чи вважаєте Ви, що для успішної організації самостійної навчальної 
роботи важливу роль відіграє мотивація? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
13. Чи вважаєте Ви, що на ефективність самостійної навчальної роботи 
впливають зміст і характер завдань? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
14. Чи вважаєте Ви, що завдання для самостійної навчальної роботи 
повинні носити індивідуальний характер? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
15. Чи вважаєте Ви, що на організацію самостійної роботи учнів можуть 
впливати внутрішні (особистісні) чинники? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
16. Від кого, на Вашу думку, більше залежить ефективність та 
результативність самостійної роботи? 
а) від учня    б) від педагога  в) важко відповісти 
17. Чи вважаєте Ви, що вміння організувати самостійну роботу виховує 
самостійність в цілому? 
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
18. Які труднощі під час організації самостійної роботи учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти Ви відчули? 
а) неповноту знань щодо форм, видів самостійної роботи учнів та ї ї організації 
б) невміння раціонального розподілу часу та планування самостійної роботи 
в) невміння мотивувати учнів до самостійної роботи 
г) невміння організації керуванням та контролем за самостійною роботою учнів 
д) інше (вказати) ____________________________________________________ 
19. Як Ви оцінюєте свій рівень готовності до організації самостійної 
роботи учнів? 
а) високий    б) середній    в) низький 
20. Чи відчуваєте Ви необхідність у спеціальних заняттях, курсах, 
рекомендаціях з методики та організації самостійної роботи?  
а) так     б) ні    в) важко відповісти 
Якщо так, вкажіть, в чому саме: _________________________________________ 
 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 
 

* Додаток розроблено автором. 
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Додаток Ж.2 

Опитувальник для молодих педагогів професійної школи 

«Що я знаю про організацію самостійної роботи учнів ПТНЗ?» 

 
Просимо посприяти у дослідженні проблеми готовності майбутніх педагогів 
професійної школи до організації самостійної роботи учнів. Анкета анонімна. 

Ваші відповіді будуть використовуватись лише в узагальненому вигляді. 
Обведіть цифру відповіді на запитання, що відображає Вашу думку або 

напишіть свій варіант відповіді, де це можливо. 
 

1) Які форми нвчальної роботи Ви вважаєте найбільш ефективними? (1-3 

варіанти) 
1. лекції      2. практичні заняття 

3. семінарські заняття    4. групові консультації 
5. індивідуальні консультації  6. самостійна робота 

7. виконання контрольних робіт  8. підготовка до заліків, іспитів 

9. робота з навчальною літературою 

10. інше ________________________________________________ 

2) Чи вважаєте Ви самостійну роботу необхідною формою навчальної 
діяльності? 
1. так   2. ні   3. важко відповісти 

3) На Вашу думку, чи вважають учні ПТНЗ самостійну роботу необхідною 

формою навчальної діяльності? 
1. так   2. ні   3. важко відповісти 

4) Чи потрібно визначати рівень базових знань учнів ПТНЗ на початку 

навчального курсу? 
1. так   2. ні   3. важко відповісти 

5) Чи потрібно розробляти методичні рекомендації для учнів щодо 
організації самостійної роботи? 
1. так   2. ні   3. важко відповісти 

6) Чи потрібно складати план, графік самостійної навчальної роботи учнів? 
1. так   2. ні   3. важко відповісти 

7) Чи потрібно застосовувати індивідуальний підхід під час організації 
самостійної навчальної роботи учнів? 
1. так   2. ні   3. важко відповісти 

8) Чи потрібно здійснювати проміжний контроль якості виконання 
самостійної роботи учнів? 
1. так   2. ні   3. важко відповісти 

9) Чи є обов’язковим підсумковий контроль самостійної навчальної роботи 
учнів? 
1. так   2. ні   3. важко відповісти 

10) В яких умовах учні будуть самостійно працювать більш продуктивно? 
1. вдома  2. у читальній залі бібліотеки  3. будь-де 
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г) інше ______________________________________________________________ 

11) Що, на Вашу думку, негативно впливає на ефективність самостійної 
навчальної роботи учнів? (1-3 варіанти) 
1. недостатній рівень базових знань, умінь, навичок з предмету 

2. недостатнє методичне забезпечення навчального процесу 

3. недостатньо навчальної літератури 

4. недостатність контролю за самостійною роботою студентів 

5. низький інтерес студентів до навчання 

6. дефіцит часу на самостійну роботу 

7. недостатнє володіння учнями методами, прийомами самонавчання 

8. низький рівень готовності педагогів до організації самостійної роботи учнів 

9. відсутність індивідуального підходу під час організації самостійної роботи 
учнів 

10. відсутність належної мотивації учні  
11. інше _________________________________________________ 

12) Що, на Вашу думку, буде найбільш сприяти підвищенню ефективності 
самостійної роботи учнів? (1-3 варіанти) 
1. навички планування і організації самостійної роботи 

2. навички складання конспекту першоджерел 

3. навички складання плану, оформлення тез 

4. навички організації режиму праці і відпочинку 

5. систематичний контроль з боку педагога 

6. організація систематичних консультацій з боку педагога 

7. інше ______________________________________________________ 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Додаток розроблено автором. 
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Додаток З 

Діагностика рівнів сформованості мотиваційного компонента готовності 

майбутніх педагогів професійного школи до організації 
самостійної роботи учнів) 

 

Додаток З.1 

АНКЕТА 

для студентів – майбутніх педагогів професійної школи 

на виявлення інтересу до майбутньої педагогічної діяльності 
 

Шановні друзі! Колеги! 
Просимо Вас відповісти на запитання анкети. 

Ваші відповіді будуть використані з метою вдосконалення професійної 
підготовки майбутніх педагогів професійної школи. 

Уважно прочитайте кожне питання, виберіть та позначте варіант відповіді. 
Анкетування проводиться анонімно! 

 

 Питання Так Ні Важко 
відповісти 

1 Ви свідомо прийшли до вибору професії 
педагога професійної школи? 

   

2 Ви вважаєте професію педагога 
професійної школи успішною? 

   

3 Ви вважаєте професію педагога 
професійної школи сучасною, цікавою? 

   

4 Професія педагога професійної школи 
здається Вам складною? 

   

5 Ви плануєте продовжувати навчання за 
обраною спеціальністю? 

   

6 
Ви плануєте працювати за обраною 
спеціальністю після закінчення 
навчання? 

   

7 

Вам цікаво у своїй майбутній 
професійній діяльності відкривати для 
себе все більше нового, 
самовдосконалюватись? 

   

8 Ви вважаєте, що розвиток, прагнення до 
новог –  запорука професійного успіху? 

   

9 
Ви вважаєте, що лише та людина 
справжній фахівець, яка постійно 
вдосконалюється? 
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Додаток З.1 (продовження) 

 Питання Так Ні Важко 
відповісти 

10 
Ви зможете організувати навчально-

виховний процес учнів ПТНЗ за будь-

яких умов чи обставин? 

   

11 
Для Вас не буде проблемою вирішити 
будь-яку ситуацію в учнівському 
колективі.? 

   

12 Ви готові до майбутньої педагогічної 
діяльності? 

   

 

 

 

ВДЯЧНІ ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Додаток розроблено автором. 
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Додаток З.2 

АНКЕТА 

для студентів – майбутніх педагогів професійної школи 

на виявлення інтересу до майбутньої педагогічної діяльності 
 

Шановні друзі! Колеги! 
Просимо Вас дати розгорнуті відповіді на запитання анкети. 

Ваші відповіді будуть використані з метою вдосконалення професійної 
підготовки майбутніх педагогів професійної школи. 

Анкетування проводиться анонімно! 
 

1) Що спонукало Вас до вступу у вищий навчальний заклад за обраною 
спеціальністю? 

2) Якими мотивами Ви керуєтесь у навчанні? 

3) Чи спрямовані Ви на побудову педагогічної кар’єри після закінчення 
навчання? Обгрунтуйте відповідь. 

4) Назвіть фактори, які виявляють Ваше позитивне або негативне 
ставлення до професії педагога професійної школи. 

5) Чи вважаєте Ви, що професійним самовдосконаленням потрібно 
займатися ще під час навчання у закладі освіти? Обгрунтуйте відповідь. 

6) Які професійні якості, на Вашу думку, найголовніші для педагога 
професійної школи? 

7) Які особистісні якості, на Вашу думку, найголовніші для педагога 
професійної школи? 

8) У чому заключається місія сучасного педагога професійної школи? 

9) Ідеал педагога професійної школи – який він? 

 

ВДЯЧНІ ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Додаток розроблено автором. 
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Додаток З.3 

ОПИТУВАЛЬНИК 

для студентів – майбутніх педагогів професійної школи на виявлення 
потреби в уміннях та навичках організації самостійної роботи 

 
Шановні друзі! Колеги! 

Просимо Вас відповісти на запитання анкети. 
Ваші відповіді будуть використані з метою вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх педагогів професійної школи. 
Уважно прочитайте кожне питання, виберіть та позначте від 1 до 3 варіантів 

відповідей або вкажіть свій на запитання 1-8; 14-15 

та 1 варіант відповіді на запитання 9-13. 

Анкетування проводиться анонімно! 
 

1) На Вашу думку, від чого насамперед залежить оволодіння Вами 
професійними знаннями, уміннями, навичками у процесі навчання? 
а) від професіоналізму та педагогічної майстерності викладача 

б) від Вашого бажання здобувати необхідні у майбутній професійній діяльності 
знання, його відповідального та сумлінного ставлення до навчання 

в) від змісту навчального матеріалу, різноманітності форм та методів навчання 

г) від матеріальної бази кабінету та навчального закладу 

д) від морально-психологічного клімату на занятті 
е) від уміння самостійно здобувати знання 

ж) Ваш варіант _____________________________________________________ 

2) Які методи та форми отримання знань Ви вважаєте 
найефективнішими? 
а) лекція, семінар  

б) практичні, лабораторні заняття 

в) бесіди, навчальні дискусії 
г) ділові ігри, пізнавальні ігри 

д) метод проектів 

е) самостійна робота з підручниками, посібниками, підготовка рефератів, 
доповідей тощо 

ж) Ваш варіант ____________________________________________________ 

3) Які форми професійного навчання допомагають Вам в оволодінні 
професійними знаннями та вміннями? 
а) виробниче навчання 

б) виробнича практика 

в) екскурсії на виробництво 

г) педагогічна практика 

д) практичні заняття 

е) участь у проведенні конкурсів, конференцій, круглих столів 

ж) Ваш варіант _____________________________________________________ 
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4) Які види навчальної діяльності у навчальному закладі мають найбільший 

вплив на розвиток Вашого інтересу до професії? 
а) лекції 
б) семінарські заняття 

в) самостійна робота 

г) практичні заняття 

д) Ваш варіант _____________________________________________________ 

5) Яким методам та формам контролю Ви надаєте перевагу? 
а) усне опитування 

б) письмовий контроль 

в) комбіноване опитування 

г) тестовий контроль 

д) комп’ютерний контроль 

е) самоконтроль 

ж) захист рефератів, доповіді 
з) заліки, іспити 

и) Ваш варіант _____________________________________________________ 

6) Яке місце посідає самостійна робота у Вашому навчанні? 
а) надаю головне значення 

б) надаю незначне значення 

в) вважаю, що достатньо аудиторного навчання, самостійна робота зовсім не 
потрібна 

г) вважаю, що потрібна нарівні з аудиторним навчанням 

д) Ваш варіант _____________________________________________________ 

7) В яких умовах Ви працюєте самостійно більш продуктивно? 
а) вдома 

б) у читальній залі бібліотеки 

в) в аудиторії на занятті 
г) будь-де 

д) Ваш варіант _____________________________________________________ 

8) Що або хто спонукає Вас до самостійної роботи? 
а) викладачі 
б) батьки 

в) інтерес до предмету, дисципліни 

г) підвищення оцінок 

д) самоутвердження 

е) самовдосконалення 

ж) підвищення рівня знань 

з) нічого 

и) Ваш варіант _____________________________________________________ 

9) Чи використовуєте Ви самостійно вивчений матеріал на заняттях? 

а) так   б) ні   в) не завжди   г) іноді 
10) Чи вважаєте Ви самостійну роботу необхідною формою навчання у Вашій 
навчальної діяльності? 

а) так    б) ні   в) важко відповісти 
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11) Чи вважаєте Ви, що самостійна робота – це цікавий і потрібний для учня 
вид навчальної діяльності? 
а) так    б) ні   в) важко відповісти 

12) Чи вважаєте Ви, що самостійна робота учнів ПТНЗ  – невід’ємна складова 

навчального процесу у професійній підготовці? 
а) так    б) ні   в) важко відповісти 

13) На Вашу думку, чи вважають учні ПТНЗ самостійну роботу необхідною 

формою навчальної діяльності? 
а) так    б) ні   в) важко відповісти 

14) Що, на Вашу думку, негативно впливає на ефективність самостійної 
навчальної роботи учнів? 
а) недостатній рівень базових знань, умінь, навичок з предмету 

б) недостатнє методичне забезпечення навчального процесу 

в) недостатньо навчальної літератури 

г) недостатність контролю за самостійною роботою студентів 

д) низький інтерес студентів до навчання 

е) дефіцит часу на самостійну роботу 

ж) недостатнє володіння учнями методами, прийомами самонавчання 

з) низький рівень готовності педагогів до організації самостійної роботи учнів 

и) відсутність індивідуального підходу під час організації самостійної роботи 
учнів 

к) відсутність належної мотивації учнів 

л) Ваш варіант _____________________________________________________ 

15) Що, на Вашу думку, буде найбільш сприяти підвищенню ефективності 
самостійної роботи учнів? 
а) навички планування і організації самостійної роботи 

б) навички складання конспекту першоджерел 

в) навички складання плану, оформлення тез 

г) навички організації режиму праці і відпочинку 

д) систематичний контроль з боку педагога 

е) організація систематичних консультацій з боку педагога 

ж) Ваш варіант ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ВДЯЧНІ ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ! 
 

 

 

 

 

* Додаток розроблено автором. 
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Додаток К 

ТЕСТ «МОТИВАЦІЯ УСПІХУ І БОЯЗНЬ НЕВДАЧІ» 

(опитувальник А. Реана) 
 

Інструкція. Відповідаючи на нижче наведені запитання, необхідно вибрати 
відповідь “так чи ні”. Якщо Вам важко з відповіддю, то пригадайте, що “так” 
об’єднує як явне “так”, так і “швидше так, ніж ні”. Відповідь “ні”: об'єднує 
явне “ні” і “швидше ні, чим так”.  

Відповідати на запитання слід швидко, не замислюючись надовго. 
Відповідь, яка першою приходить в голову, як правило, є і найбільш точною. 

 

Текст опитувальника: 
1. Включаючись у роботу, як правило, оптимістично сподіваюся на успіх.  
2. У діяльності активний.  
3. Схильний до прояву ініціативності.  
4. При виконанні відповідальних завдань прагну, по можливості, знайти 

причини відмовитися від них.  
5. Часто вибираю крайнощі: або занижено легкі завдання, або нереалістично 

високі за складністю.  

6. При зустрічі з перешкодами, як правило, не відступаю, а шукаю способи 
їх подолання.  

7. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх успіхів.  
8. Продуктивність діяльності, в основному, залежить від моєї власної 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.  
9. При виконанні достатньо важких завдань, в умовах обмеження часу, 

результативність діяльності погіршується.  
10. Схильний проявляти наполегливість у досягненні мети.  
11. Схильний планувати своє майбутнє на достатньо віддалену перспективу. 
12. Якщо ризикую, то швидше з розумом, а не відчайдушно. 
13. Не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо якщо відсутній 

зовнішній контроль.  
14. Вважаю за краще ставити перед собою не дуже складні або злегка 

завищені, але досяжні цілі, ніж нереально високі.  
15. У разі невдачі при виконанні якого-небудь завдання, його привабливість, 

як правило, знижується.  
16. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх невдач.  
17. Вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий час.  
18. При роботі в умовах обмеженого часу результативність діяльності 

поліпшується, навіть якщо завдання достатньо важке.  
19. У разі невдачі при виконанні чого-небудь, від поставленої мети, як 

правило, не відмовляюся.  
20. Якщо завдання вибрав собі сам, то в разі невдачі його привабливість ще 

більш зростає. 
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Ключ до опитувальника:  
Відповідь “ТАК”: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18,19, 20.  
Відповідь “НІ”: 4, 5, 7, 9, 1З, 15, 17.  
 

Обробка результатів і критерії оцінки 

За кожний збіг відповіді з ключем опитуваному дається 1 бал. 
Підраховується загальна кількість набраних балів. 

Якщо кількість набраних балів від 1 до 7, то діагностується мотивація до 
невдачі (страх невдачі) – низький рівень прояву якості. 

Мотивації до невдачі відноситься до негативної мотивації. При даному типі 
мотивації активність людини пов`язана з потребою уникнути зриву, осуду, 
покарання, невдачі. Взагалі в основі цієї мотивації лежить ідея уникнення і ідея 
негативних очікувань. Починаючи справу, людина вже заздалегідь боїться 
можливої невдачі, думає про шляхи уникнення цієї гіпотетичної невдачі, а не про 
способи досягнення успіху. 

Люди, мотивовані на невдачу, зазвичай відрізняються підвищеною 
тривожністю, низькою впевненістю у своїх силах. Намагаються уникати 
відповідальних завдань, а при необхідності вирішення надміру відповідальні 
завдань можуть впадати в стан близький до панічного. Принаймні. ситуативна 
тривожність у них в цих випадках стає надзвичайно високою. Все це, разом з тим, 
може поєднуватися з досить відповідальним ставленням до справи. 

Якщо кількість набраних балів від 8 до 13, то слід вважати, що 
мотиваційний полюс яскраво не виражений – середній рівень прояву якості. При 
цьому можна мати на увазі, що якщо кількість балів 8, 9, є певна тенденція 
мотивації на невдачу, а якщо кількість балів 12, 13, є певна тенденція мотивації на 
успіх. 

Якщо кількість набраних балів від 14 до 20, то діагностується мотивація до 
успіху (сподівання на успіх) – високий рівень прояву якості. 

Мотивація до успіху відноситься до позитивної мотивації. При такій 
мотивації людина, починаючи справу, має на увазі досягнення чогось 
конструктивного, позитивного. В основі активності людини лежить сподівання на 
успіх і потреба в досягненні успіху. Такі люди зазвичай впевнені в собі, в своїх 
силах, відповідальні, ініціативні й активні. Їх відрізняє наполегливість у 
досягненні мети. цілеспрямованість. 

 

 

 

 

 

* Додаток упорядковано на основі джерела: Реан, А. А. (Ред.). (2002). 
Психология и педагогика: учебное пособие. СПб.: Питер. 
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Додаток Л 

ТЕСТ 

на визначення сформованості системи знань про сутність і специфіку 
самостійної роботи учнів, її види та ознаки 

 

Шановні студенти! 
Просимо Вас дати відповіді на запитання щодо виявлення системи знань, умінь 

та навичок про сутність і специфіку самостійної роботи учнів ПТНЗ, 
її форми, види та особливості організації 

 

1. Самостійна робота учня - це самостійна діяльність, яку учень виконує: 
а) за завданнями та під методичним керівництвом і контролем педагога без його 
прямої участі; 
б) за завданнями та під методичним керівництвом і контролем педагога з його 
прямою участю; 
в) за завданнями педагога, але без його методичного керівництва і контролю. 
2. Знайдіть зайве: «Обов'язкові умови успішного виконання самостійної 
роботи»: 
а) точне і конкретне визначення завдання, його вмотивованість, 
б) наявність і знання студентом методики виконання, 
в) терміни, форми і види контролю, 
г) обов’язкова наявність окремого приміщення для виконання, 
д) надання консультативної допомоги з боку викладача. 
3. У процесі самостійної роботи заради економії часу і енергії учня потрібно 
уміти правильно обрати і реалізувати раціональний вид запису, серед яких є 
тези: 
а) короткий, логічно побудований перелік запитань, який розкриває зміст 
прочитаного матеріалу 

б) це стисло сформульовані основні думки, положення прочитаного матеріалу 

в) короткий виклад прочитаного матеріалу, доповіді, лекції, статті 
г) невелика (10-20 рядків) узагальнювальна характеристика книги або статті 
д) невеликий цілісний виклад матеріалу, у якому коротко, але з мотивуванням, 
визначеннями і висновками викладено основні ідеї, положення статті або кількох 
статей, книг  

4. Евристична самостійна робота (за рівнем прояву творчості) – це: 
а) що здійснюється за певним зразком 

б) яка передбачає слухання і доповнення лекцій викладача, складання планів, 
конспектів, тез тощо 

в) спрямована на вирішення проблемних завдань, отримання нової інформації, 
її структурування (складання опорних конспектів, схем-конспектів, анотацій, 
побудову технологічних карт, розв'язання творчих завдань) 
г) яка орієнтована на проведення наукових досліджень (експериментування, 
проектування приладів, макетів, теоретичні дослідження та ін.). 
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5. Бажана самостійна робота – це: 
а) та, що передбачена навчальними планами і робочими програмами (виконання 
традиційних домашніх завдань, підготовка до лекцій, написання і захист курсових 
та дипломних робіт, а також ті види завдань, які студенти самостійно 
виконуються під час ознайомлювальної, навчальної, виробничої і переддипломної 
практик); 
б) наукова й дослідницька робота що полягає у самостійному проведенні 
досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; участь у роботі наукового 
студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей, 
рецензування інших робіт); 
в) робота в позааудиторний час, участь в олімпіадах, конкурсах, вікторинах, 
виготовлення наочноості, підготовка технічних засобів навчання. 
6. Судження людини про міру наявності в неї тих чи інших якостей, 
властивостей у співвідношенні їх з певним еталоном, зразком – це: 
а) самостійність 
б) самоосвіта 
в) самооцінка 
г) самоконтроль 
7. Забезпечує можливість оцінки знань та умінь, набутих за тиждень, 
місяць, семестр – це вид контролю виконання самостійної роботи: 
а) попередній 
б) поточний 
в) тематичний 
г) періодичний 
д) підсумковий 
8. Встановіть послідовність: 
При опрацюванні навчального матеріалу потрібно працювати в такий спосіб: 
а) прочитати матеріал в динаміці, щоб зрозуміти загальну сутність; 
б) прочитати навчальний матеріал, осмислюючи кожне слово і речення; 
в) виокремити основні поняття, сутність явищ і процесів, їх структуру і зміст, а 
також зв'язки між ними; 
г) записати основні поняття в конспект; 
д) установити зв'язок нового із попереднім навчальним матеріалом; 
е) самостійно відповісти на всі контрольні питання з цієї теми. 
9. Послідовність самостійної роботи у підготовці до контрольних заходів 
має бути така (записати букви у правильній послідовності): 
а) уважно опрацювати необхідний навчальний матеріал за навчальними 
посібниками та рекомендованою літературою; 
б) скласти стислий план відповіді в логічній послідовності і з фіксацією 
необхідного ілюстративного матеріалу; 
в) основні положення теми (правила, закони, визначення та ін.) після глибокого 
усвідомлення їх суті варто завчити, повторюючи декілька разів або розповідаючи 
колезі; 
г) уважно прочитати й усвідомити суть вимог конкретного питання програми; 
д) ознайомитися з конспектом; 
е) записати конспект 

ВДЯЧНІ ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ! 
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Ключ до тесту: 

Завдання Бали 

1 1 бал 

2 1 бал 

3 1 бал 

4 1 бал 

5 1 бал 

6 1 бал 

7 1 бал 

8 0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25=1,5 бали 

9 0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25=1,5 бали 

Усього 10 балів 

 

Критерії оцінювання: 
9-10 балів – високий рівень сформованості першого показника когнітивного 

компонента готовності педагогів професійного школи до організації самостійної 
роботи учнів 

5-8 – середній рівень сформованості першого показника когнітивного 
компонента готовності педагогів професійного школи до організації самостійної 
роботи учнів 

1-4 – низький рівень сформованості першого показника когнітивного 

компонента готовності педагогів професійного школи до організації самостійної 
роботи учнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Додаток розроблено автором. 
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Додаток М 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

для перевірки рівня знань про форми, засоби і методи організації самостійної 
роботи учнів ПТНЗ 

 

Завдання №1 

Детально описати методику складання плану статті підручника. Скласти 

складний план статті підручника з педагогіки (Фіцула М.М. Педагогіка: навч. 

посіб. – [2-ге, вид. випр., доп.] – К.: Академвидав, 2007. – 560 с. (Альмаматер); 

Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.) 

Завдання №2 

Детально описати методику оформлення тез. Оформити тези до статті 

підручника з педагогіки (Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посіб. – [2-ге, вид. випр., 

доп.] – К.: Академвидав, 2007. – 560 с. (Альмаматер); Ягупов В.В. Педагогіка: 

навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.) 

Завдання №3 

Детально описати методику оформлення тематичних виписок. Оформити 

тематичні виписки статті підручника з педагогіки (Фіцула М.М. Педагогіка: навч. 

посіб. – [2-ге, вид. випр., доп.] – К.: Академвидав, 2007. – 560 с. (Альмаматер); 

Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 560с.) 

Завдання №4 

Детально описати методику оформлення конспекту статті підручника. 

Скласти конспектустатті підручника з педагогіки (Фіцула М.М. Педагогіка: навч. 

посіб. – [2-ге, вид. випр., доп.] – К.: Академвидав, 2007. – 560 с. (Альмаматер); 

Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.) 

Завдання №5 

Детально описати методику оформлення конспекту лекції. Скласти 

конспект лекції за викладачем. 
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Завдання №6 

Детально описати методику написання рефератів. Оформити титульну 

сторінку, скласти план до реферату на тему з педагогіки (Фіцула М.М. Педагогіка: 

навч. посіб. – [2-ге, вид. випр., доп.] – К.: Академвидав, 2007. – 560 с. 

(Альмаматер); Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 

560 с.) 

Завдання №7 

Детально описати методику підготовки доповіді. Підготувати невелику 

доповідь (повідомлення) на тему з педагогіки (Фіцула М.М. Педагогіка: навч. 

посіб. – [2-ге, вид. випр., доп.] – К.: Академвидав, 2007. – 560 с. (Альмаматер); 

Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.) 

 

 

 

Вимоги до виконання завдання: повнота викладу, глибина знань, 

послідовність та логічність, правильне оформлення, грамотність, охайність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Додаток розроблено автором. 
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Додаток Н 

АНКЕТА 

для студентів-майбутніх педагогів професійної школи 

«Чи готовий я до організації самостійної роботи учнів?» 

(визначення сформованості праксеологічного компонента готовності 
майбутніх педагогів професійного школи до організації 

самостійної роботи учнів) 
 

Просимо посприяти у дослідженні проблеми готовності майбутніх педагогів 
професійної школи до організації самостійної роботи учнів. Анкета анонімна. 

Ваші відповіді будуть використовуватись лише в узагальненому вигляді. 
Обведіть цифру відповіді на запитання, яка відображає Вашу думку. 

Вдячні Вам за співпрацю! 
 

1) Які з методів самостійної роботи, на Вашу думку, найефективніші? 
а) конспектування 

б) вирішення проблемних завдання 

в) підготовка реферату, курсової роботи 

г) інше 

2) Що негативно впливає на повну самостійність? 

а) недостатність вільного часу 

б) небажання працювати 

в) відсутність контролю 

г) відсутність належної мотивації 
д) інше 

3) Якщо запропоновані нижче твердження відповідають Вашим 
міркуванням, то зробіть будь-яку помітку біля твердження, якщо ні – то 
пропустіть його, ніяк не відмічаючи: 
а) В організації самостійної роботи необхідно застосовувати найрізноманітніші 
методи, форми. 
б) Прагнення до самоосвіти необхідно розвивати. 
в) Самостійна робота є найефективнішою при наявності належної кількості 
літератури. 
г) Опосередковане управління з боку викладача відіграє важливу роль в розвитку 
самостійності. 
4) Чи вбачаєте Ви різницю в організації аудиторної та позааудиторної 
самостійної роботи? 

а) так  
б) ні 
в) важко відповісти 
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5) Чи вважаєте Ви, що вміння організувати навчальну самостійну роботу 
учнів виховує самостійність в цілому? 
а) так 

б) ні  
в) важко відповісти 

6) Чи потрібно визначати рівень базових знань учнів ПТНЗ на початку 

навчального курсу? 
а) так 

б) ні 
в) важко відповісти 

7) Чи потрібно складати план, графік самостійної навчальної роботи учнів? 
а) так 

б) ні 
в) важко відповісти 

8) Чи повинен педагог керувати самостійною роботою учнів? 
а) так 

б) ні 
в) важко відповісти 

9) Чи потрібно педагогу розробляти методичні рекомендації щодо організації 
самостійної роботи? 
а) так 

б) ні 
в) важко відповісти 

10) Чи потрібно застосовувати індивідуальний підхід під час організації 
самостійної навчальної роботи учнів? 
а) так 

б) ні 
в) важко відповісти 

11) Чи потрібно здійснювати проміжний контроль якості виконання 
самостійної роботи учнів? 
а) так 

б) ні 
в) важко відповісти 

12) Чи є обов’язковим підсумковий контроль самостійної навчальної роботи 

учнів? 
а) так 

б) ні 
в) важко відповісти 

13) Чи потрібний самоконтроль учнів під час виконання самостійної роботи? 
а) так 

б) ні 
в) важко відповісти 
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14) В яких умовах учні будуть самостійно працювать більш продуктивно? 
а) вдома 

б) у читальній залі бібліотеки 

в) будь-де  
15) Чи відчули Ви труднощі щодо організації самостійної навчальної роботи 
учнів під час проходження педагогічної практики? 
а) так 

б) ні 
в) важко відповісти 

16) Чи вважаєте Ви, що для успішної організації самостійної роботи важливу 
роль відіграє мотивація? 
а) так 

б) ні 
в) важко відповісти 

17) Чи вважаєте Ви, що на ефективність самостійної роботи впливають 
зміст і характер завдань? 
а) так 

б) ні  
в) важко відповісти 

18) Чи вважаєте Ви, що завдання для самостійної роботи повинні носити 

індивідуальний характер? 
а) так 

б) ні 
в) важко відповісти 

19) Від кого, на Вашу думку, більше залежить ефективність організації 
самостійної роботи? 
а) від учня 

б) від викладача 

в) важко відповістии 

20) Чи відчуваєте Ви необхідність у спеціальних заняттях, курсах, 
рекомендаціях з методики та організації самостійної роботи?  
а) так  
б) ні 
в) важко відповісти 

Якщо відповіли «так», вкажіть, в чому саме) 
21) Як Ви оцінюєте свій рівень готовності до організації СР учнів? 
а) високий 

б) середній 

в) низький  
 

ВДЯЧНІ ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ! 
 

 

* Додаток розроблено автором. 
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Додаток П 

Методика виявлення «Комунікативних та організаторських схильностей» 

(КОС-2) (В. Синявського і Б.Федоришина) 

 

Ця методика виявляє комунікативні та організаторські схильності 

особистості (вміння чітко та швидко налагоджувати ділові та товариські контакти 

з людьми, бажання розширити контакти, участь у групових заходах, вміння 

впливати на людей, бажання проявляти ініціативу і т. д.). 

 

Інструкція. Перед вами 40 запитань, на кожне з яких потрібно дати 

відповідь «так» або «ні». 

Час виконання методики 10-15 хвилин. 

 

1. Чи є у Вас потяг до спілкування і знайомства з різними людьми? 

2. Чи подобається Вам займатися громадською роботою? 

3. Чи довго турбує Вас почуття образи на своїх товаришів? 

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася? 

5. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся? 

6. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття 

ними Вашої думки? 

7. Чи правда, що Вам приємніше і простіше проводити час за книгами або за 

яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко 

Вам відмовитися від своїх намірів? 

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за Вас? 

10. Чи любите Ви придумувати і організовувати зі своїми товаришами 

різноманітні ігри і розваги? 

11. Чи важко Вам включатися в нові для Вас компанії (колективи)? 

12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які слід було б виконати 

сьогодні? 
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13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з 

незнайомими людьми? 

14. Чи прагнете Ви, щоб Ваші товариші діяли у відповідності з Вашою 

думкою? 

15. Чи важко Вам освоюватися в новому колективі? 

16. Правда, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання 

ними своїх обіцянок, зобов'язань, обов'язків? 

17. Чи прагнете Ви, якщо обставини сприяють цьому, познайомитися і 

поспілкуватися з незнайомою людиною? 

18. Чи часто у вирішенні важливих справ берете ініціативу на себе? 

19. Чи дратують Вас оточуючі, чи виникає у Вас бажання побути наодинці? 

20. Чи правда, що Ви, як правило, погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас 

обстановці? 

21. Чи подобається Вам постійно бути серед людей? 

22. Чи виникає у Вас відчуття дискомфорту, якщо Вам не вдається 

завершити розпочату справу? 

23. Чи важко Вам проявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою 

людиною? 

24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від постійного спілкування з друзями? 

25. Чи подобається Вам брати участь в колективних іграх? 

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу під час вирішення проблем, які 

зачіпають інтереси Ваших друзів? 

27. Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей? 

28. Чи правда, що ви не прагнете до того, щоб довести правильність своїх 

дій чи слів? 

29. Чи вважаєте Ви, що Вам не важко внести пожвавлення у незнайоме 

товариство? 

30. Чи брали Ви участь у громадському житті школи (підприємства)? 

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих? 
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32. Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати свою думку чи рішення, якщо 

його не зразу прийняли друзі? 

33. Чи відчуваєте Ви себе комфортно в незнайомій компанії4? 

34. Чи охоче Ви організуєте вечірку для своїх товаришів? 

35. Чи правда, що Ви губитеся, коли треба говорити перед великою 

кількістю людей? 

36. Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

37. У Вас багато друзів? 

38. Чи часто Ви буваєте в центрі уваги своїх друзів? 

39. Ви відчуваєте дискомфорт під час спілкування з малознайомими 

людьми? 

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої 

групи своїх друзів? 

 

Обробка результатів 

Комунікативні схильності: Так: 1, 5, 9, 13, 17, 21. 29, 33, 37; 

Ні: 3,7, 11,15,19,23,27,31,35,39. 

Організаторські схильності: Так: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38; 

Ні: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40. 

Коефіцієнт комунікативних або організаторських схильностей К – це 

відношення кількості відповідей, що співпадають з ключем, до числа 20: К= х/20 

Показники, отримані за даною методикою, можуть коливатися від 0 до 1. 

Показники, близькі до 1, свідчать про високий рівень комунікативних чи 

організаторських схильностей, близькі до 0 – про низький рівень. 

Оціночний коефіцієнт (К) – це первинна кількісна характеристика 

матеріалів випробування. Для якісної стандартизації результатів дослідження 

використовуються шкали оцінок, в яких тому чи іншому діапазону кількісних 

показників К відповідає визначена оцінка. Наприклад, у Вас кількість відповідей, 

що співпали, виявилася рівною 19 за шкалою комунікативних схильностей і 16 за 
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шкалою організаторських схильностей. Користуючись формулою, вираховуємо: 

К(ком.) = 19/20 = 0,95 й К(організат.) = 16/20 = 0,8. 

Записуємо отримані результати в бланк відповідей і порівнюємо їх зі 

шкалами оцінок комунікативних та організаторських схильностей. 

 

Шкала оцінок комунікативних схильностей 

Коефіцієнт К 0,10-0,45 0,46-0,55 0,56-0,65 0.66-0.75 0,76-1 

Оцінка 1 2 3 4 5 

Рівень Низький 
Нижче 

середнього 
Середній Високий 

Дуже 
високий 

Шкала оцінок організаторських схильностей 

Коефіцієнт К 0.20-0.55 0.56-0.65 0.66-0.70 0.71-0.80 0.81-1 

Оцінка 1 2 3 4 5 

Рівень Низький 
Нижче 

середнього 
Середній Високий 

Дуже 
високий 

 

Інтерпретація результатів 
Якщо Ви отримали оцінку «1», то Вам властивий низький рівень 

схильностей до комунікативної та організаторської діяльності. 
Для тих, хто отримав оцінку «2», розвиток комунікативних та 

організаторських схильностей є на рівні нижче середнього. Ви не прагнете до 
спілкування, почуваєте себе скуто в новій компанії, у вільний час любите бути на 
самоті, обмежуєте свої знайомства, переживаєте труднощі при встановленні 
контактів з людьми і, виступаючи перед аудиторією, погано орієнтуєтеся в 
незнайомій ситуації, не відстоюєте свою думку, важко переживаєте образи. Не 
проявляєте ініціативи в громадській діяльності, у багатьох справах уникаєте 
прийняття самостійних рішень. 

Якщо Ви отримали оцінку «З», то для Вас характерний середній рівень 
комунікативних та організаторських схильностей. Ви прагнете до контакту з 
людьми, не обмежуючи коло своїх знайомств, відстоюєте свою думку, плануєте 
роботу. Однак «потенціал» цих схильностей не відрізняється високою стійкістю. 
Вам необхідно серйозно зайнятися формуванням і розвитком комунікативних та 
організаторських схильностей. 

Якщо Ви отримали оцінку «4», то Вас можна віднести до групи людей з 
високим рівнем комунікативних та організаторських схильностей. Ви не губитеся 
в новій ситуації, швидко знаходите друзів, постійно намагаєтеся розширити коло 
знайомих, займаєтеся громадською діяльністю, допомагаєте близьким, друзям, 
виявляєте ініціативу в спілкуванні, із задоволенням берете участь в організації 
громадських заходів, здатні приймати самостійні рішення в екстремальній 
ситуації. 

Якщо Ви отримали оцінку «5», то Вас можна віднести до групи людей з 
найбільш високим рівнем комунікативних та організаторських схильностей, для 
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Вас характерні швидка орієнтація у складних ситуаціях, невимушена поведінка в 
новому колективі. Ви ініціативні, приймаєте самостійні рішення, відстоюєте свою 
думку. Ви легко почуваєте себе в незнайомій компанії, любите і вмієте 
організовувати різноманітні ігри, колективні справи. 

При інтерпретації отриманих даних слід пам'ятати, що вони лише 
констатують наявний рівень комунікативних та організаторських схильностей в 
даний період розвитку особистості. Якщо результати тестування виявляться 
невисокими, то це зовсім не означає, що цих схильностей потенційно у Вас немає. 
Просто не були створені умови для їх виявлення та розвитку або у Вас не було 
нагальної потреби отримати відповідні вміння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Додаток упорядковано на основі джерела: Синявський, В. В., 
Яцишин О. О. (1998). Психодіагностика в службі зайнятості: методичний  
посібник. Київ 
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Додаток Р 

Адаптований тест 

«Рефлексія на саморозвиток» 

(за Л. Н. Бережновою) 
 

Як відомо, саморозвиток характеризується прагненням розвиватися, 

наявністю якостей особистості, що сприяють саморозвитку, і можливостей 

реалізації себе в професійній діяльності. 

Адаптований тест «Рефлексія на саморозвиток» включає 14 запитань і по 

три передбачуваних відповіді на кожне. Опитуваному пропонується вибрати 

тільки один із запропонованих варіантів відповіді. Для цього після кожного 

питання потрібно обвести букву «а», «б» або «в» відповідно. 

Однозначно вибрані відповіді дозволяють визначити рівень прагнення до 

саморозвитку, самооцінку своїх якостей, що сприяють саморозвитку, оцінку 

можливостей реалізації себе в професійній діяльності (під час організації 

самостійної роботи учнів). 

Тестовий матеріал 

1) На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам 

найбільше підходить: 

а) цілеспрямований; 

б) працьовитий; 

в) дисциплінований. 

2) За що вас цінують одногрупники? 

а) за те, що я відповідальний; 

б) за те, що відстоюю свою позицію і не міняю рішень; 

в) за те, що я ерудований, цікавий співрозмовник. 

3) Що вам найбільше заважає професійно самовдосконалюватися? 

а) недостатньо часу; 

б) немає необхідноїнавчально- методичної підтримки і умов; 

в) не вистачає сили волі та наполегливості. 
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4) Які труднощі ви відчуваєте під час організації самостійної роботи учнів? 

а) не думав над цим питанням; 

б) маю достатньо знань та практики, не відчуваю ніяких; 

в) не можу визначити. 

5) На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам 

найбільше підходить: 

а) вимогливий; 

б) наполегливий; 

в) поблажливий. 

6) На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам 

найбільше підходить. 

а) рішучий; 

б) кмітливий; 

в) допитливий. 

7) На основі порівняльної самооцінки виберіть, які якості у вас розвинені 

більшою мірою: 

а) сила волі; 

б) завзятість; 

в) обов'язковість. 

8) Що ви найчастіше робите, коли у вас з'являється вільний час? 

а) займаюся улюбленою справою; 

б) читаю; 

в) проводжу час з друзями. 

9) Що найбільше цікавить вас під час навчання? 

а) методичні знання; 

б) теоретичні знання; 

а) практика. 
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10) У чому ви могли б себе максимально реалізувати? 

а) якби працював так, як і колись; 

б) в новому проекті педагогічної підтримки; 

в) не знаю. 

11) Яким вас найчастіше за все вважають ваші друзі? 

а) справедливим; 

б) доброзичливим; 

в) чуйним. 

12) Який з трьох принципів вам найближчий і якого ви дотримуєтеся 

найчастіше? 

а) жити треба так, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки; 

б) в житті завжди є місце самовдосконаленню; 

в) насолода життям у творчості. 

13) Хто ближче всього до вашого ідеалу? 

а) людина сильна духом і міцної волі; 

б) людина творча, багато знає і вміє; 

в) людина незалежна і впевнений у собі. 

14) Чи вдасться вам у професійному плані домогтися того, про що ви мрієте? 

а) думаю, що так; 

б) швидше за все, так; 

в) як пощастить. 

 

Ключ 

 

Питання 
Оціночні бали 

відповіді Питання 
Оціночні бали 

відповіді 
1 а – 3, б – 2, в – 1 8 а – 2, б – 3, в – 1 

2 а – 2, б – 1, в – 3 9 а – 3, б – 2, в – 1 

3 а – 3, б – 2, в – 1 10 а – 3, б – 2, в – 1 

4 а – 2, б – 3, в – 1 11 а – 1, б – 2, в – 3 

5 а – 3, б – 2, в – 1 12 а – 1, б – 3, в – 2 

6 а – 2, б – 3, в – 1 13 а – 1, б – 3, в – 2 

7 а – 2, б – 3, в – 1 14 а – 3, б – 2, в – 1 
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Розподіл сумарного числа балів 

 

Сумарне число балів 
Рівень прагнення до 

саморозвитку 

14-17 Дуже низький 

18-21 Низький 

22-25 Нище середнього 

26-29 Середній 

30-33 Вище середнього 

34-37 Високий 

38-42 Дуже високий 

 

Самооцінка особистістю своїх якостей, що сприяють саморозвитку, 
визначається за відповідям на запитання 1, 2, 5, 6, 7, 11. 

 

Сумарне число балів 
Самооцінка особистістю своїх 

якостей 

6 Дуже низька 

7 Низька 

8-10 Занижена 

11-14 Нормальна 

15-16 Завищена 

17-18 Дуже висока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Додаток адаптовано на основі джерела: Фетискин, Н.П., Козлов В .В., 
Мануйлов Г. М. (2009). Социально-психологическая диагностика развития 
личности и малых групп. Москва: Психотерапия. 
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Додаток С.1 

Перелік питань 

для самостійної підготовки і виступу з доповіддю 

(«Хто краще розкриє тему?») 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 

Дисципліна «Організація та методика професійного навчання» 

1) Основні етапи розвитку системи професійно-технічної освіти.  

2) Трудова діяльність і виробниче навчання. Виробничий процес і трудові 

функції.  

3) Основні компоненти процесу виробничого навчання. Професійні 

навички і уміння. 

4) Вміння вирішувати виробничі завдання. Оволодіння трудовою 

діяльністю. 

5) Основні функції процесу виробничого навчання: навчальна, розвиваюча, 

виховна, їх взаємозвязок та єдність. 

6) Поняття про професію і кваліфікацію. 

7) Кваліфікаційна характеристика, її зміст, призначення та застосування, її 

аналіз.  

8) Навчальний план, його зміст і призначення. 

9) Програма виробничого навчання, ї призначення, структура, принципи 

побудови. 

10) Зведено-тематичний план виробничого навчання і спецтехнології. 

11) Аналіз програми виробничого навчання з професії. 

12) Системи виробничого навчання – основа визначення процесу 

виробничого навчання. 

13) Предметна система. Операційна система. Операційно-предметна 

система. Моторно-тренувальна система. Операційно-комплексна система. 

14) Особливості застосування операційно-комплексної системи при 

організації навчання робітників різних груп професій. 
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15) Принципи виробничого навчання. 

16) Облік індивідуальних особливостей учнів. 

17) Наочність навчання, єдність абстрактного й конкретного.  

18) Загальна характеристика методів виробничого навчання. 

19) Словесні методи. 

20) Наочно-демонстраційні методи. 

21) Практичні методи. 

22) Методи розвитку самостійності й творчої активності учнів. 

23) Вирішення виробничо-технічних завдань як метод навчання. 

24) Лабораторно-практичні роботи. 

25) Самостійне виконання учнями навчально-виробничих завдань. 

26) Урок-основна форма виробничого навчання. 

27) Типи уроків виробничого навчання. 

28) Структура уроку виробничого навчання. 

29) Ннавчання учнів у складі учнівських бригад. 

30) Виробничі екскурсії. 

31) Домашня навчальна робота учнів. 

32) Переваги та недоліки форм виробничого навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Додаток упорядковано автором на основі опрацювання робочої програми 
навчальної дисципліни «Організація та методика виробничого навчання», що 
викладається в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі. 
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Додаток С.2 

Перелік питань 

для самостійної підготовки і виступу з доповіддю 

(«Хто краще розкриє тему?») 

 

Освітній ступінь «бакалавр» 

Дисципліна «Креативні технології навчання» 

1) Зарубіжний досвід педагогічної освіти щодо кретивності педагогічних 

технологій. 

2) Інновації, нововведення в діяльності викладача. 

3) Професійний інтерес як умова становлення спеціаліста. 

4) Розробка програми самоосвіти викладача. 

5) Оптимізація навчального процесу. 

6) Аналіз методичної роботи навчального закладу. 

7) Реалізація дидактичних принципів в досвіді викладачів (майстрів).  

8) Психологічні основи дидактичних принципів навчання. 

9) Напрями стимулювання самостійної пізнавальної діяльності студентів. 

10) Активізація навчальної діяльності. 

 

Дисципліна «Основні технології навчання» 

11) Технологія модульної побудови змісту дисципліни і рейтинговий 

контроль. 

12) Еврістичні технології навчання. 

13) Технологія знаково-контекстного навчання. 

14) Інформаційні технології навчання. 

15) Технології дистанційної освіти. 

 

Дисципліна «Основи інженерно-педагогічної творчості» 

16) Викладач навчального закладу як суб’єкт навчально-виховного 

процесу. 
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17) Студент як об’єкт-суб’єкт педагогічної діяльності. 

18) Основи дидактики вищої школи. 

19) Сучасні технології в освіті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Додаток упорядковано автором на основі опрацювання робочих програм 
навчальних дисциплін «Креативні технології навчання», «Основні технології 
навчання», «Основи інженерно-педагогічної творчості», що викладаються в 
Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка. 
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Додаток Т 

Питання до семінарського заняття 

«Контроль і оцінювання самостійної роботи» 

 

1) Загальні вимоги до контролю за виконанням самостійної роботи. 

2) Види контролю. Попередній (вхідний) контроль - тести або стислі 

питання. 

3) Поточний контроль – усне опитування на уроках. 

4) Поточний контроль – доповіді. 

5) Поточний контроль – захист рефератів. 

6) Поточний контроль – захист результатів самостійного дослідження. 

7) Поточний контроль – захист теоретичних домашніх завдань. 

8) Поточний контроль – захист невеличких письмових робіт. 

9) Проміжний контроль - міні-іспит. 

10) Проміжний контроль - комп’ютерне тестування. 

11) Проміжний контроль - контрольна робота. 

12) Самоконтроль. 

13) Підсумковий контроль – заліки. 

14) Підсумковий контроль – спити. 

15) Контроль залишкових знань і вмінь - фронтальна контрольна робота. 

16) Рейтингова система контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

* Додаток розроблено автором. 
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Додаток У.1 

Розрахунок емпіричного значення χ2після мотиваційно-цільового етапу 

експериментальної роботи 

 

Статистичний ряд: 
Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

КГ 7,50 5,25 5,50 3,25 17,25 18,75 22,25 18,25 18,25 19,00 15,25 21,50 

ЕГ 16,25 6,75 7,00 3,50 17,00 18,75 23,50 17,25 8,25 16,00 11,00 20,75 
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Додаток У.2 

Розрахунок емпіричного значення χ2після змістово-діяльнісного 

етапу експериментальної роботи 

 

Статистичний ряд: 
Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

КГ 7,75 9,25 7,25 3,75 17,50 18,75 20,75 19,25 17,75 15,00 15,00 20,00 

ЕГ 17,00 15,50 16,50 5,00 19,50 20,50 20,25 17,25 5,00 5,50 4,75 19,25 
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Додаток Ф 

Список публікацій здобувача 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 
1. Броннікова, В. (2014). Місце самостійної роботи студентів у навчальному 

процесі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Теорія і 

практика навчання та виховання, 17, 24, 32-36. 

2. Броннікова, В. (2014). Сутність самостійної роботи в умовах особистісно 

орієнтованого навчання. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2 (9), 28-33. 

3. Броннікова, В. (2015). Особливості організації самостійної роботи у 

системі професійної підготовки. «ScienceRise»: Міжнародний науковий журнал. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, 5/1 (10), 63-66. 

4. Броннікова, В. (2016). Критерії, показники та рівні готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

Теорія і методика професійної освіти. Електронне наукове фахове видання, 

10 (2). Посилання: http://tmpe.eor.by/images/Vol._10/16_tmpo_10_bronnikova.pdf 

5. Броннікова, В. (2017). Діагностика рівнів готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів. Освіта 

дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (13), 178-187. 

6. Броннікова, В. (2017). Характеристика моделі формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

Естетика і етика педагогічної дії, 15, 172-181. 

7. Броннікова, В. (2016). Організація самостійної роботи. Навчальна 

програма спецкурсу для підготовки та підвищення кваліфікації педагогів 

професійної школи, 21. 

8. Броннікова, В. (2017). Організація самостійної роботи учнів професійно-

технічних навчальних закладів. Методичні рекомендації, 54. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 
1. Броннікова, В. (2015). Проблема формування готовності майбутнього 

педагога професійної школи до педагогічної діяльності. В М. Скиба та ін. (Ред.), 

http://tmpe.eor.by/images/Vol._10/16_tmpo_10_bronnikova.pdf
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Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: VIІІ Міжнародна 

науково-практична конференція, Хмельницький, 10-11 листопада (с. 118-123). 

Хмельницький: ФОП Цюпак. 

2. Броннікова, В. (2016). Мотиваційно-орієнтаційний критерій готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

та його показники. В В. В. Олійник (Ред.), Професійний розвиток та управління 

людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті 

трансформації освіти України: Всеукраїнська науково-практична конференція, 

Київ, 28 жовтня (с. 302-305). УМО НАПН України. 

3. Броннікова, В. (2017). Визначення педагогічних умов формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів. International scientific and practical conference «Innovations and 

modern technology in the educational of Poland and Ukraine»: Conference Proceeding, 

May 5-6, Sandomierz (р. 80-83). 

4. Броннікова, В. (2017). Впровадження спецкурсу «Організація самостійної 

роботи» як одна з педагогічних умов формування готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів. В кол. ред., 

Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція, Київ, 23-24 лютого (с. 246-247), Київ: Міленіум. 

5. Броннікова, В. (2017). Особливості методики організації самостійної 

роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів В Л. М. Сергєєвої (Ред.), 

Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у 

контексті сучасного ринку праці: Науково-практична конференція, Кривий Ріг, 6 

квітня (с. 197-202), Кривий Ріг: КПГТЛ. 

6. Броннікова, В. (2017). Структура готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів. В кол. ред., Освіта 

дорослих – регіональний розвиток: досвід, виклики, стратегії: Міжнародні дні 

освіти дорослих у Запорізькій області, Запоріжжя, 6 жовтня(с. 9-101), 

Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017 
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Додаток Х 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня 

1. Перша Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих у 

контексті сталого розвитку», м. Київ, 23-24 квітня 2014 p., очна форма участі. 

Тема доповіді: «Організація самостійної роботи майбутніх педагогів професійної 

школи та її роль під час вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням»». 

2. VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне 

становлення особистості: проблеми і перспективи», м. Хмельницький, 10-11 

листопада 2015 р., очна форма участі. Тема доповіді: Проблема формування 

готовності майбутнього педагога професійної школи до педагогічної діяльності. 

3. XIII Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької, м. Київ, 2-3 грудня 2015 р., очна форма участі. Тема доповіді: 

Самостійна робота як засіб організації самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

4. XIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, 

теорія, досвід, проблеми», м. Вінниця, 16-18 травня 2016 р., очна форма участі. 

Тема доповіді: «Критерії готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів». 

5. V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної 

професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», 

м. Хмельницький, 19 травня 2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Критерії 

готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів (на матеріалах польськомовних джерел). 

6. Перша Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих у 

контексті цивілізаційних змін: досвід, проблеми, перспективи» м. Мелітополь, 6-7 
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жовтня 2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Структура готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

7. XІV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької, м. Київ, 1-2 грудня 2016 р., очна форма участі. Тема доповіді: 

Педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів. 

8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної 

освіти: теорія, практика, інновації», м. Київ, 23-24 лютого 2017 р., очна форма 

участі. Тема доповіді: «Організація самостійної роботи» як одна з педагогічних 

умов формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів». 

9. І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина 

академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього», м. Київ, 30-31 

березня 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: Модель формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації та сучасні 

технології в системі освіти: внесок Польщі та України», м. Сандомир, Польща, 5–

6 травня 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Визначення педагогічних 

умов формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів. 

11. XV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької, м. Київ, 6-7 грудня 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: 

Готовність майбутніх педагогів професійної школи до організації самостійної 

роботи учнів. 

 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня 

12. Перші Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка 

Семена Устимовича Гончаренка, м. Київ, 19 травня 2014 р., очна форма участі. 

Тема доповіді: Готовність педагога професійного навчання до самостійної роботи: 

критеріально-рівневі характеристики. 
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13. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні 

підходи до професійної підготовки майбутніх учителів», м. Київ, 30-31 жовтня 

2014 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Розвиток комунікативної 

саморегуляції майбутніх педагогів професійного навчання. 

14. Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці 

майбутніхвчителів», м. Суми, 24 листопада 2014 р., заочна форма участі. Тема 

доповіді: Особливості самостійної роботи учнів в умовах особистісно-

орієнтованого навчання. 

15. Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті 

академіка Івана Андрійовича Зязюна, м. Київ, 27 листопада 2014 р., очна форма 

участі. Тема доповіді: Формування готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи в умовах інформаційного суспільства. 

16. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України «Педагогічна освіта і освіта дорослих у 

суспільстві знань», м. Київ, 20 квітня 2015 р., очна форма участі. Тема доповіді: 

Самостійна робота як складова особистісно-професійного розвитку педагога. 

17. Круглий стіл ««Інноваційні педагогічні технології у підготовці 

майбутніх вчителів», м. Суми, 11 грудня 2015 р., заочна форма участі. Тема 

доповіді: Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього 

педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів. 

18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток 

та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти 

в контексті трансформації освіти України», м. Київ, 28 жовтня 2016 р., очна 

форма участі. Тема доповіді: Мотиваційно-орієнтаційний критерій готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів 

та його показники. 

19. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України «Психолого-педагогічний супровід навчання 

різних категорій дорослого населення», м. Київ, 15-16 березня 2017 р., очна форма 

участі. Тема доповіді: Інформальна освіта педагога професійного навчання. 
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20. Науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи 

підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці», 

м. Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Особливості 

методики організації самостійної роботи учнів ПТНЗ. 

21. ІІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка 

Семена Устимовича Гончаренка «Особистісний і професійний розвиток дорослих: 

проблеми і перспективи», м. Київ, 18 травня 2017 р., очна форма участі. Тема 

доповіді: Формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

професійної діяльності: теорія і практика. 

22. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України «Науково-методичний супровід професійного 

розвитку вчителів в умовах реалізації концепції нової української школи», 

м. Київ, 19-20 березня 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: Актуалізація 

знань і вмінь самостійної роботи учнів ПТНЗ у контексті підготовки майбутнього 

педагога професійної школи. 

23. Круглий стіл «Педагогіка – це моє життя…» (до 80-річчя від Дня 

народження академіка Івана Андрійовича Зязюна), м. Київ, 26 березня 2018 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: Особистісний розвиток майбутнього педагога 

професійної школи у контексті ідей педагогічної майстерності. 


