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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Реформування української системи освіти на 

сьогодні корелюється зі світовими тенденціями, які встановлюють пріоритет творчих 

якостей, критичного мислення, життєвих компетентностей особистості над 

традиційним заучуванням знань і вмінь. Відповідно до цього змінюються традиційні 

підходи до змісту освіти, зокрема, в трудовому навчанні учнів. Сучасний розвиток 

суспільства та виробництва потребує не лише навчання учнів запам’ятовувати і 

відтворювати техніко-технологічні знання та прийоми роботи інструментом, а й 

застосовувати набуті знання та вміння на практиці під час вирішення творчих 

проблем і формування відповідного досвіду. 

Проте підвищення якості освіти має здійснюватися не через додаткове 

навантаження на учнів, а вдосконалення форм і методів навчання, відбір змісту 

навчання, через упровадження нових освітніх технологій, орієнтованих не на 

передавання готових знань, а на формування комплексу особистісних якостей учнів. 

Все це призводить до запровадження в навчальний процес загальноосвітньої та вищої 

школи нових електронних освітніх ресурсів (ЕОР), які дозволяють забезпечити 

особистісно орієнтоване навчання, індивідуальний підхід до учнів із різними 

здібностями, створення індивідуальної освітньої траєкторії, стимулюють 

розроблення авторських навчальних курсів, завдяки наявності варіантів 

використання електронних навчальних модулів і можливості вибору їх оптимальної 

комбінації. Актуальності набувають електронні підручники, електронні навчальні 

посібники, електронні конспекти лекцій, що викладають теми теоретичної складової 

курсу, та методичні вказівки до самостійної роботи студентів, які містять короткий 

виклад тем, винесених на самостійне опрацювання, алгоритми розв’язання задач, 

індивідуальні розрахункові завдання, тести для проведення різних форм контролю 

знань тощо. Інноваційні освітні технології, зокрема ЕОР, сприяють формуванню у 

здобувачів вищої освіти вміння самостійно аналізувати, репродукувати отримані 

знання для вирішення професіональних і життєвих проблем, скеровуючи освітню 

діяльність на підготовку творчих, креативних, мислячих по-новому спеціалістів. 

Підвищення ефективності самостійної роботи студентів пов’язано з підвищенням 

якості їх підготовки, професійного зростання, формування відповідних 

компетентностей. Електронні освітні ресурси, розміщені в локальній мережі закладу 

вищої освіти, в мережі Інтернет та на електронних носіях дозволяють забезпечити 

здобувачів вищої освіти необхідною інформацією, підвищують рівень та якість 

освітніх послуг. 

Проблема якості освітніх послуг та роль інноваційних технологій в освітньому 

процесі завжди є однією з ключових у системі вищої освіти. Значна увага висвітленню 

цих питань приділялась у публікаціях В. Бербеця, Р. Гуревича, В. Дивак, І. Зязюна, 

М. Кадемії, С. Клепка, В. Кременя, І. Молодожені, О. Набоки, В. Паламарчук, 

Л. Савченко, С. Сапожникова, В. Стрельнікова, Л. Шевченко та в інших дослідженнях 

вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій наразі активно вивчають В. Бондаренко, Н. Вовк, Л. Павлюк, М. Корець, 
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О. Корець, Л. Оршанський, О. Падалка, Л. Савченко, В. Стешенко, В. Титаренко та 

ін. 

Останніми роками науковці активно досліджують питання інформатизації 

загальноосвітньої і вищої школи: В. Беспалько, В. Биков, І. Булах, В. Величко, 

А. Верлань, Л. Гаврілова, О. Гончарова, А. Гуржій, Р. Гуревич, М. Жалдак, 

М. Кадемія, Н. Клокар, Л. Кухар, С. Литвинова, Н. Морзе, О. Овчарук, В. Олійник, 

С. Раков, С. Семеріков, О. Спірін, Я. Топольник, І. Хижняк та ін. 

Концептуальні положення створення електронних засобів навчального 

призначення викладено в дослідженнях В. Бикова, П. Гороль, С. Кізім, Л. Кухар, 

Л. Карташової, В. Мадзігон, В. Прошкіна, І. Роберт, С. Сисоєвої, І. Хижняк та ін. 

Педагогічні аспекти проєктування електронних підручників висвітлюються в 

дослідженнях І. Андрощук, Л. Білоусової, В. Волинського, В. Гущенко, О. Єсіної, 

Л. Зайнутдінової, О. Зиміної, Н. Кононец, О. Красовського та ін. 

Слід відзначити і загальнодержавний інтерес до питань впровадження 

електронних освітніх ресурсів у професійну підготовку фахівців усіх галузей. Це 

засвідчено в низці законодавчих актів, положень та концепцій, зокрема Законах 

України „Про вищу освіту” (2014 р.), „Про освіту” (2017 р.), „Положенні про 

електронні освітні ресурси” (2012 р.), ,,Положенні про електронний підручник” 

(2018 р.), ,,Положенні про Національну освітню електронну платформу” (2018 р.), 

Концепції Нової української школи (2016 р.) та ін.  

Підкреслимо також, що залучення електронних освітніх ресурсів до всіх ланок 

освіти цілком відповідає загальносвітовим тенденціям, загальноєвропейським 

стандартам інформаційно-комунікаційної (цифрової) компетентності (Рамка 

цифрової компетентності для громадян (DigComp 2.0: Digital Competence Framework 

for Citizens), Європейська рамка цифрової компетентності педагогів (European 

Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu), Рамка електронної 

компетентності (European e-Competence Framework, eCF) та ін.).  

Незважаючи на стрімкі процеси інформатизації різних ланок і галузей освіти, в 

діяльності педагогічних закладів вищої освіти в підготовці вчителів трудового 

навчання і технологій поряд із суттєвими здобутками наявні певні недоліки й 

проблеми. Поміж основних у системі вищої педагогічної освіти фахівців 

спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) залишаються 

суперечності між: 

 потребою суспільства у висококваліфікованих учителях трудового навчання 

і технологій, здатних ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології в педагогічній діяльності, та реальним станом їх професійної підготовки;  

– необхідністю удосконалення процесу формування ІК-компетентності в 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій в структурі їхньої професійної 

компетентності та нерозробленістю відповідних науково-теоретичних засад і 

відсутністю науково обґрунтованих методик; 

– можливостями новітніх електронних освітніх ресурсів у вивченні 

виробничих процесів і художної творчості та недостатньою розробленістю технології 

їх використання в професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій. 
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Актуальність проблеми, необхідність розв’язання означених суперечностей, 

об’єктивна потреба й соціальна значущість якісної професійної підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій, які вільно орієнтуються в електронних 

освітніх ресурсах професійної спрямованості, використовують їх для забезпечення 

ефективності освітньої діяльності та особистісного розвитку зумовили актуальність 

теми дослідження ,,Використання електронних освітніх ресурсів у професійній 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологійˮ. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано в межах комплексної науково-дослідної теми кафедри теорії і 

практики початкової освіти Державного вищого навчального закладу ,,Донбаський 

державний педагогічний університетˮ ,,Професіоналізм педагога: теоретичні й 

методичні аспектиˮ (державний реєстраційний номер 0115U003313). Тему дисертації 

затверджено Вченою радою ДВНЗ ,,Донбаський державний педагогічний 

університетˮ (протокол № 3 від 11. 10. 2018 р.).   

Об’єкт дослідження – професійна підготовка учителів трудового навчання і 

технологій. 

Предмет дослідження – технологія використання електронних освітніх 

ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та перевірити на практиці 

технологію використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Розкрити основні аспекти теорії та практики використання електронних 

освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій, 

дослідити вітчизняний та зарубіжний досвід.  

2. Визначити специфіку та структуру ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій у складі професійної компетентності.  

3. Спроєктувати авторський електронний освітній ресурс – електронний 

підручник ,,Художня обробка деревиниˮ для професійної підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій. 

4. Змоделювати технологію використання електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій для 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців, 

визначити педагогічні умови її впровадження. 

5. Розробити критерії, показники та рівні сформованості ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій у структурі професійної 

компетентності. 

6. Експериментально перевірити ефективність технології використання 

використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій. 

Для розв’язання визначених завдань було використано комплекс методів 

дослідження: теоретичні – аналіз філософської, психологічної, педагогічної та 

методичної літератури, програмних і нормативних матеріалів для виявлення 

особливостей використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці 
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майбутніх учителів трудового навчання і технологій; порівняння, класифікація та 

систематизація теоретичних даних для дослідження сутності, структури і змісту 

електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій, вивчення специфіки ІК-компетентності у складі 

професійної компетентності фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Трудове 

навчання і технології); узагальнення результатів дослідження; емпіричні – 

спостереження, опитування, бесіди, анкетування, тестування, метод експертних 

оцінок для з’ясування актуальності проблеми сформованості інформаційно-

комунікаційної компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій; 

спостереження за освітнім процесом з метою виявлення критеріїв, показників, рівнів 

сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій у структурі професійної компетентності; 

педагогічний експеримент, що проводився з метою перевірки ефективності технології 

використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій; математичні методи статистичної 

обробки – кількісний та якісний аналіз експериментальних даних для опрацювання 

результатів експериментального дослідження; методи математичної статистики, 

зокрема тест Колмогорова-Смирнова, критерій Пірсона (хі-квадрат) – χ2, для 

виявлення статистичної значущості отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в дослідженні: 

 уперше розроблено й експериментально перевірено технологію 

використання електронних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій; визначено та перевірено педагогічні умови 

використання ЕОР у професійній підготовці фахівців спеціальності 014 Середня 

освіта (Трудове навчання і технології); сформульовано загальні і специфічні 

принципи проєктування електронних освітніх ресурсів для підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій, дотримання яких прямо впливає на 

ефективність формування їхньої інформаційно-комунікаційної компетентності; 

 уточнено поняття інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій у структурі професійної компетентності; 

критерії й показники діагностування сформованості інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій у структурі 

професійної компетентності; удосконалено зміст і методи змішаного навчання під час 

формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій;   

 подальшого розвитку набули наукові положення щодо застосування 

сучасних ЕОР для вищої освіти у професійній підготовці майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх достатній готовності 

до впровадження в освітній процес професійної підготовки майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій для розвитку в них ІК-компетентності, зокрема 

розроблено електронний підручник ,,Художня обробка деревини” для студентів 

бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове 

навчання і технології), що забезпечує реалізацію принципів змішаного навчання, 

навчально-методичний посібник ,,Мультимедійні навчальні засоби в підготовці 



5 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій”, навчальний модуль 

,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній освіті”. 

Висновки та основні положення дисертації можуть бути використані в процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій, 

науково-педагогічній підготовці здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів 

вищої освіти, самоосвітній діяльності студентів ЗВО. 

Експериментальні матеріали впроваджено в освітній процес закладів вищої 

освіти України, а саме: Державного вищого навчального закладу ,,Донбаський 

державний педагогічний університет” (довідка № 68-20-185 від 06.03.2020 р.), 

Бердянського державного педагогічного університету (довідка № 57-08/366 від 

16.03.2020 р.), Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка (довідка № 1125 від 15.06.2020 р.), Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (довідка № 06/32 від 18.06.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача в публікаціях зі співавторами полягає в огляді 

мультимедійних навчальних засобів з трудового навчання, розробленні методичні 

пропозиції щодо їх використання на уроках трудового навчання в школі, укладанні 

глосарію [1]; висвітленні причин переходу від політехнічної освіти учнів 

загальноосвітніх шкіл у процесі трудового навчання до проєктно-технологічної та 

визначенні етапів становлення й напрямів розвитку технологічної освіти в Україні в 

період кінця ХХ-го – початку ХХІ-го століття [2]; характеристиці принципів і функцій 

трудового навчання [4]. 

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення на 

наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях різного рівня, 

зокрема, Міжнародних: „Освітня галузь „Технологія”: реалії та перспективи” (Київ, 

2015; Умань – Київ, 2016); ,,Development of modern technologies and scientific potential 

of the world” (Лондон, Велика Британія, 2019), „Теоретичні та практичні аспекти 

розвитку сучасної педагогіки та психології” (Львів, 2019); „Професіоналізм педагога 

в умовах освітніх інновацій” (Слов’янськ, 2019); Всеукраїнських: „Проблеми трудової 

та професійної підготовки в контексті Національної стратегії розвитку освіти 

України” (Слов’янськ, 2014); „Актуальні питання сучасної науки і освіти” 

(Слов’янськ, 2014); „Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти: досвід 

та перспективи” (Умань, 2015); „Науково-дослідна робота в системі підготовки 

фахівців-педагогів у природничій, технологічній та професійній галузях” (Бердянськ, 

2015), ,,Перспективні напрями сучасної науки та освіти” (Слов’янськ, 2020). 

Результати дослідження обговорювалися та набули позитивної оцінки на 

засіданнях кафедри теорії і практики початкової освіти та кафедри педагогіки і 

методики технологічної та професійної освіти Державного вищого навчального 

закладу ,,Донбаський державний педагогічний університет” (упродовж 2015 – 2020 

років). 

Публікації. Основні теоретичні положення й результати дослідження 

відображено в 10 публікаціях (7 – одноосібних). Серед них 1 навчально-методичний 

посібник, 5 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 – у 

періодичному науковому міжнародному виданні, 3 – в інших виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (307 
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найменувань, із них 42 – іноземною мовою), 11 додатків на 78 сторінках. Робота 

містить 23 таблиці, 71 рисунок. Загальний обсяг дисертації – 315 сторінок, із них – 

185 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, сформульовано 

об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення роботи, наведено відомості про апробацію та впровадження 

одержаних результатів.  

У першому розділі – ,,Теоретичні аспекти використання електронних 

освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій” – проаналізовано законодавчі та нормативно-правові 

документи, довідкову, словникову літературу, наукову термінологію та визначено 

базові поняття дослідження: ,,електронні освітні ресурси (ЕОР)ˮ, які розтлумачено як 

навчальні, наукові, інформаційно-довідкові матеріали та засоби, розроблені в 

електронній формі для забезпечення ефективної організації освітнього процесу, 

зокрема його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами; 

,,електронний підручникˮ, який схарактеризовано як цілісну дидактичну, методичну 

й інтерактивну програмну систему, яка забезпечує можливість подання навчального 

матеріалу на основі усього арсеналу засобів мультимедіа. Аналіз вітчизняного і 

зарубіжного досвіду використання ЕОР у професійній підготовці педагогів 

(В. Бикова, В. Волинського, М. Кадемії, Н. Клокар, L. Fischer, J. Hilton, T. Robinson, 

G. Thorsteinsson та ін.) довів, що в педагогічній теорії практично відсутні наукові 

праці, присвячені обґрунтуванню педагогічних умов застосування ЕОР, зокрема 

електронних навчальних посібників, у професійній підготовці майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій. Натомість наявні ЕОР для трудового навчання в 

середній і старшій школі, поодинокі спроби розроблення і впровадження електронних 

освітніх ресурсів для студентів ЗВО. 

Вивчення праць Л. Голодюк, Г. Дегтярьової, С. Литвинової, Н. Морзе, 

О. Овчарук, О. Спіріна, Т. Тизонової, М. Шишкіної та ін. засвідчило, що 

інформаційно-комунікаційна компетентність більшістю науковців розглядається як 

сукупність знань, умінь та навичок, що формуються в процесі навчання та 

самонавчання інформаційним технологіям, а також здатність до виконання 

педагогічної діяльності за допомогою інформаційних технологій. Проведений аналіз 

уможливив сформулювати визначення поняття ІК-компетентності в структурі 

професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій як 

інтегративну, динамічну характеристику майбутніх фахівців, що визначає їхню 

здатність працювати з інформацією навчально-прикладного призначення, знання 

типології електронної і мультимедійної дидактичної продукції, Інтернет-ресурсів з 

трудового навчання, володіння критеріями оцінки їх якості та методикою 

використання електронних засобів на уроках трудового навчання та в позакласній 

роботі; уміння самостійно продукувати електронну і мультимедійну продукцію в 

аспектах технічної і художньої праці за допомогою ПК. 
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Урахування результатів аналізу різних підходів до структурування змісту ІК-

компетентності, а також особливостей професійного становлення студентів закладів 

вищої педагогічної освіти дозволив виділити три компоненти (мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, технологічно-діяльнісний) в структурі ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій, які відображають характер 

установок студентів на використання ІКТ, зокрема ЕОР, в майбутній вузько 

професійній діяльності, володіння знаннями в галузі ІКТ для педагогічної діяльності 

учителів трудового навчання і технологій та досвід прояву ІК-компетентності в 

професійних чи квазіпрофесійних умовах. 

Визначено основні принципи проєктування ЕОР: традиційні / 

загальнодидактичні: науковості, доступності, системності і послідовності, свідомості 

і активності навчання, наочності; інноваційні: індивідуалізації навчання, 

адаптивності, інтерактивності, структурно-функціонального зв’язку, повноти, 

комплементарності.  

На основі аналізу різних підходів науковців щодо проєктування ЕОР 

розроблено зміст та структуру електронного підручника з курсу ,,Художня обробка 

деревиниˮ для студентів освітнього рівня ,,Бакалаврˮ. Проєктування здійснювалося у 

чотири етапи: визначення місця дисципліни ,,Художня обробка деревини” в 

навчальному плані професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій; структурування е-підручника з урахуванням дидактичних вимог та 

специфіки дисципліни; власне розроблення ЕОР; апробація та коригування змісту та 

структури навчального засобу для забезпечення ефективного використання на всіх 

етапах викладання курсу. 

Було розроблено технологію використання електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій (рис. 1.), 

яка тлумачиться як сукупність дій і чітко визначена послідовність взаємодії викладача 

і студента з ЕОР, що спрямована на формування професійної компетентності 

студентів у цілому та ІК-компетентності як її складника зокрема. Підготовка, 

запровадження та перевірка результативності пропонованої технології відбувалась у 

перебігу етапів: цільового, змістового, технологічно-процесуального та 

результативного. 

Ключове місце поміж електронних освітніх ресурсів професійної підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій посів авторський електронний 

підручник ,,Художня обробка деревини”. Крім того, було залучено інші електронні 

освітні ресурси, для чого розроблено окремий модуль ,,Електронні освітні ресурси в 

сучасній технологічній освіті” для введення в професійно  зорієнтовані  курси  ,,Теорії  

і методики  технологічної освіти” та ,,Інноваційні технології в галузі технологічної 

освіти”, а також навчально-методичний посібник ,,Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій”. 

Виділено й теоретично обґрунтовано низку педагогічних умов, які 

забезпечують ефективну реалізацію запропонованої технології, найбільш важливими 

серед яких є: оптимальність структури е-підручника ,,Художня обробка деревиниˮ 

для ефективного формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій у структурі професійної компетентності; комплексне  
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Рис. 1. Технологія використання електронних освітніх ресурсів у професійній 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій   
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використання електронних і традиційних форм навчання; забезпечення розвитку 

творчих здібностей студентів у проєктній діяльності. 

У другому розділі – „Експериментальна перевірка технології використання 

електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій” – експериментально перевірено і доведено 

ефективність технології використання електронних освітніх ресурсів у професійній 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій. 

Для ефективного впровадження технології використання електронних освітніх 

ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій з метою формування ІК-компетентності майбутніх фахівців визначено 

критерії, показники та рівні її сформованості. Відтак ІК-компетентність 

запропоновано вимірювати за такими критеріями і показниками: аксіологічний 

(характер установок на використання ІКТ в педагогічній діяльності); гносеологічний 

(володіння знаннями змісту компетентності); праксеологічний (досвід прояву ІК-

компетентності в професійних чи квазіпрофесійних умовах).  

Залежно від прояву показників зазначених критеріїв у майбутнього вчителя 

трудового навчання і технологій можемо стверджувати про сформованість певного 

рівня ІК-компетентності в цілому. Для об’єктивності й більшої інформативності 

дослідження виокремлено чотири рівні сформованості ІК-компетентності студентів: 

високий, достатній, середній, низький – два з яких (високий і низький) є крайніми 

проявами досліджуваного поняття, а інші два розмежовують посередні його значення. 

Експериментально перевірено технологію використання електронних освітніх 

ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій з метою формування їхньої ІК-компетентності, яка передбачала чотири 

етапи. На першому, цільовому, етапі було визначено мету, завдання і методологічні 

підходи технології. Другий, змістовий, етап передбачав систематизацію 

виокремлених компонентів, критеріїв, показників і рівнів сформованості ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій, традиційних та 

інноваційних принципів проєктування електронного підручника ,,Художня обробка 

деревиниˮ, розроблення модулю ,,Електронні освітні ресурси в сучасній 

технологічній освіті”, введеного в професійно зорієнтовані курси ,,Теорії і методики 

технологічної освіти” та ,,Інноваційні технології в галузі технологічної освіти”, 

навчально-методичного посібника ,,Мультимедійні навчальні засоби в підготовці 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій” і визначення педагогічних умов 

застосування ЕОР у професійній підготовці фахівців трудового навчання і технологій.  

Третій, технологічно-процесуальний, етап передбачав власне реалізацію 

технології використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці 

майбутніх фахівців з метою формування ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій і здійснювався в три стадії. Метою підготовчої стадії 

стало уточнення цілей та завдань, визначення об’єктів дослідження, окреслення 

часових меж та підготовки учасників освітнього процесу, вибір форм і методів 

дослідження. Діяльнісна стадія передбачала практичне впровадження розробленого 

комплексу заходів для формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій в контексті визначених педагогічних умов. 



10 

Реалізація першої педагогічної умови – оптимальність структури електронного 

підручника для ефективного формування ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій у структурі професійної компетентності – 

передбачала використання таких форм і методів роботи, які були спрямовані на 

формування здатності створювати різноманітні цифрові продукти та 

використовувати їх. Електронний підручник ,,Художня обробка деревиниˮ був 

залучений як основний навчальний засіб у вивченні однойменної професійно 

зорієнтованої дисципліни. Матеріали підручника вводилися під час лекційних і 

лабораторних занять (проведення лекцій-презентацій, що дозволило підвищити 

якісний рівень використання наочності на заняттях; робота з глосарієм, методичні 

розробки проєктів), а також для забезпечення самостійної роботи студентів (перегляд 

навчальних відеороліків за програмою курсу, самоконтроль знань у вигляді 

тестування). Відзначимо особливу роль лекцій-презентацій із залученням матеріалів 

підручника, що дозволило використати різноманітні інформаційні дані (тексти, 

таблиці, діаграми, відео-, аудіо- фрагменти), ілюструвати певні процеси та види 

діяльності в курсі ,,Художня обробка деревиниˮ; активізувати увагу та навчально-

пізнавальну діяльність студентів; підвищити якісний рівень використання наочності, 

реалізованої засобами мультимедіа. 

Для заглиблення в електронне освітнє середовище та набуття вмінь і навичок 

роботи з електронним контентом студенти залучалися до виконання творчих завдань 

із самостійної роботи, серед яких: підготувати доповідь з мультимедійною 

презентацією з теми на вибір: ,,Сучасні методи сушки деревиниˮ, ,,Вплив вад 

деревини на сортність пиломатеріалівˮ, ,,Ненормальні відкладення в деревині, 

забарвлення й гнилі, пошкодження деревини комахами, поранення і дефекти 

обробкиˮ, ,,Основні відомості про електрифіковані інструментиˮ, ,,Критерії 

затуплення інструментівˮ, ,,Властивості і характеристика абразивних стрічок та 

шкурокˮ, ,,Способи обробки різних деталей та з’єднаньˮ, ,,Оздоблення столярних 

виробівˮ, ,,Сучасні методи обробки отворів на ЧПУˮ, ,,Сучасні методи з’єднання 

елементів за допомогою композиційних матеріалівˮ, ,,Методи СВЧ відновлення 

поверхонь деревини для обробкиˮ, ,,Сучасні верстати ЧПУˮ, ,,Загострення пильних 

дисків для пиляння деревини та різних пиломатеріалівˮ, ,,Сучасні верстати ЧПУ 

(копіювальні)ˮ; презентувати власний виготовлений виріб, використовуючи 

мультимедійний супровід. 

Реалізація другої педагогічної умови – комплексного використання 

електронних і традиційних форм навчання – не абсолютизувала використання 

електронних освітніх ресурсів, а передбачала їх системне застосування разом із 

друкованими виданнями, дидактичними матеріалами, традиційними наочними 

засобами навчання. Для реалізації цієї умови було внесено корективи в розподіл форм 

роботи студентів у курсі: недостатню кількість лекційних годин в курсі ,,Художня 

обробка деревини” (8 год) було компенсовано роботою з електронним підручником у 

зручний для студентів час, традиційне проведення лабораторних занять було 

поєднано з проєктною роботою із використанням ІКТ, традиційний контроль на 

заняттях було доповнено електронним тестуванням. Організація самостійної роботи 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій так само передбачала як 
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традиційні завдання теоретичного і прикладного характеру, так і дослідження, 

виконані за допомогою ІКТ.  

Для кращого орієнтування студентів у виконанні завдань в електронний 

підручник було включено відеоконтент, зокрема майстер-класи з лозоплетіння, 

петриківського розпису, інкрустації по дереву тощо, які ілюструють послідовність 

робіт, акцентують увагу на професійно-педагогічному аспекті вивчення курсу. 

Студенти знайомилися із наявною мультимедійною продукцією, яку доцільно 

вводити до уроків трудового навчання в школі, набували загальнотеоретичних і 

методичних знань із використання ІКТ на уроках, знань принципів побудови уроків 

трудового навчання з мультимедійною підтримкою, відпрацьовували практичні 

уміння використовувати ІКТ для підготовки та проведення уроків трудового 

навчання, а також виховних заходів у школі, навчалися відбору та створенню 

власного електронного супроводу до уроків, пошуку та відбору інформації в 

глобальній мережі Інтернет, загалом – удосконалювали вміння працювати в 

інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі. 

Для успішної реалізації другої педагогічної умови було створено навчально-

методичний посібник ,,Мультимедійні навчальні засоби в підготовці майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій” для студентів спеціальності 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), корисний учителям трудового навчання, 

педагогам центрів дитячої творчості. У посібнику розкрито сучасні аспекти 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців вказаної спеціальності, 

зокрема питання впровадження в освітній процес електронних освітніх ресурсів з 

мультимедійним контентом; зроблено огляд мультимедійних навчальних засобів з 

трудового навчання (програмних педагогічних засобів для середньої школи, 

навчально-ігрових мультимедійних програм для молодших школярів, 

енциклопедичних, довідникових ресурсів з різних видів художньої праці, кулінарії, 

шиття, вишивки та ін.); наведено методичні пропозиції щодо їх використання на 

уроках трудового навчання у школі. 

Під час вивчення курсу ,,Художня обробка деревиниˮ студентам пропонувався 

чіткий алгоритм підготовки мультимедійних матеріалів, критерії відбору 

мультимедійної інформації та оцінювання мультимедійних фрагментів до уроків 

трудового навчання, алгоритм підготовки та вимоги до презентації у програмі 

PowerPoint, вимоги до створення мультимедійних тестів для контролю знань на 

уроках трудового навчання, що поглиблювало технологічно-діяльнісний компонент 

ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій у структурі 

професійної компетентності. 

До змісту дисциплін ,,Теорія і методика технологічної освіти” та ,,Інноваційні 

технології в галузі технологічної освіти” було введено модуль ,,Електронні освітні 

ресурси в сучасній технологічній освіті”. Вивчення модуля передбачало 10 годин, із 

яких 2 години – лекція, 2 години – практичне заняття, 6 годин – самостійна робота 

студентів. Ознайомлення з лекційним матеріалом та виконання завдань практичної та 

самостійної роботи передбачали як аудиторне спілкування, так і дистанційну форму, 

що забезпечує реалізацію другої педагогічної умови впровадження розробленої 

технології використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій. 
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Третя педагогічна умова забезпечувала розвиток творчих здібностей студентів, 

що вирішувалося через упровадження низки завдань, які потребували творчого 

підходу, максимальної самореалізації під час індивідуальної, парної чи групової 

роботи із застосуванням технологій особисто орієнтованого навчання, проєктної 

роботи (,,Скульптурне різьбленняˮ, ,,Інтарсіяˮ, ,,Петриківський розписˮ та ін.), 

створення ситуації успіху тощо.  

Розвиток творчості майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

здійснювався передусім із використанням електронного підручника ,,Художня 

обробка деревини”. Провідним методом творчої діяльності студентів було виконання 

проєктів (проєктно-творча діяльність), зокрема студентам було запропоновано 

розробити один із проєктів, серед яких: інтарсія, інкрустація, контурне різьблення, 

геометричне різьблення, маркетрі, Петриківський розпис, художнє випалювання, 

художнє випилювання, лозоплетіння та ін. Результатами проєктно-творчої діяльності 

студентів були якісні вироби із деревини, що демонстрували як творчі прояви у їх 

проєктуванні, так і майстерність у технологічній реалізації. Крім того, 

використовувався метод навчального моделювання, здебільшого, під час підготовки 

й проходження педагогічної практики в школі. Він полягав у підготовці й проведенні 

фрагментів уроків трудового навчання і технологій для учнів різних класів і надавав 

можливість студентам творчо підійти до розроблення уроків, реалізувати креативні 

ідеї, апробувати засвоєні знання стосовно впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій, зокрема електронних освітніх ресурсів, набути умінь і 

навичок використання ІКТ у професійній діяльності. 

Аналітико-коригувальна стадія технологічно-процесуального етапу технології 

передбачала збір та обробку отриманих даних щодо рівня сформованості ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій, інтерпретацію і 

шкалювання результатів дослідження, а також прогнозування процесу формування 

ІК-компетентності під час фахової підготовки на підставі цих даних. На цьому етапі 

було проведено експертне оцінювання електронного підручника ,,Художня обробка 

деревини” для подальшого його редагування. Як показали результати експертизи 

якості e-підручника, найбільш високо експерти оцінили відповідність змісту 

електронного підручника навчальній програмі курсу та навчальному плану 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій; доречність, 

сучасність та логічне розміщення ілюстративного (мультимедійного) матеріалу як 

самостійного або додаткового джерела інформації; системність, логічність та 

послідовність викладу навчальної інформації. Найнижче було оцінено науковість 

змісту та використання загальноприйнятої наукової термінології, що пов’язано, на 

нашу думку, з практичним спрямуванням курсу ,,Художня обробка деревини”. 

На результативному етапі було подано інформацію щодо рівня ІК-

компетентності студентів, сформованої в процесі реалізації технології використання 

електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх фахівців 

спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання і технологій) для формування 

їхньої ІК-компетентності. На цьому етапі відбувалася систематизація та узагальнення 

матеріалів, отриманих у процесі формувального експерименту, статистичне 

оброблення одержаних емпіричних даних та обґрунтування результативності 

впровадженої технології, формулювалися висновки за результатами проведеного 
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дослідження. Результати реалізації технології використання електронних освітніх 

ресурсів засвідчили її ефективність. 

Порівняння результатів констатувального і формувального етапів 

експерименту довело позитивну динаміку рівнів сформованості ІК-компетентності 

студентів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Показники сформованості ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій (констатувальний та контрольний етапи) 

 

Групи 
Констатувальний етап Контрольний етап 

Високий Достат.  Середній  Низький  Високий  Достат.  Середній  Низький  

ЕГ 2% 24% 38% 36% 9,33% 34,33% 44,33% 12,1% 

КГ 3% 28% 36% 33% 4,33% 26,67% 39,33% 29,67% 

 

В експериментальній групі, на відміну від контрольної, на статистично 

значущому рівні зменшилася кількість студентів із низьким рівнем ІК-

компетентності (29,67% в КГ та 12,1% в ЕГ), збільшилася кількість майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій із середнім (39,33% в КГ та 44,33% в ЕГ), 

достатнім (26,67% в КГ та 34,33% в ЕГ) і високим (4,3% в КГ та 9,3% в ЕГ) рівнями 

ІК-компетентності. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано й експериментально 

перевірено ефективність технології використання електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій з метою 

формування ІК-компетентності майбутніх фахівців. Відповідно до завдань 

дослідження на підставі отриманих результатів зроблено наступні висновки: 

1.  Аналіз вітчизняних і зарубіжних теоретичних досліджень, присвячених 

застосуванню електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій, доводить, що певні аспекти цієї проблеми 

залишаються ще недостатньо дослідженими і конкретизованими. Аналіз літератури 

доводить, що ЕОР для професійної підготовки фахівців спеціальності 014 Середня 

освіта (Трудове навчання і технології) розробляються переважно на локальних носіях, 

що ускладнює доступ і користування і не дає можливостей для їх широкої апробації. 

Відкритих електронних освітніх ресурсів для майбутніх учителів трудового навчання 

і технологій в Україні практично немає, а досвід розроблення електронних 

підручників для професійної підготовки представлений поодинокими роботами. 

Зарубіжний досвід створення ЕОР відбиває основні задачі підготовки вчителів 

трудового навчання і технологій за кордоном: формування практичних, творчих 

навичок, комунікативних і колаборативних умінь. Запропоновані зразки найчастіше 

є не цілісними підручниками, а невеликими ресурсами прикладного характеру з 

певної теми. Окремо представлений досвід розроблення електронного освітнього 

середовища для майбутніх учителів трудового навчання, яке спрямоване на 

підвищення рівня спільної роботи студентів під час очного і віртуального навчання.  
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2. Конкретизовано зміст та структуру поняття ,,ІК-компетентність майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій у структурі професійної компетентностіˮ, 

що трактується як інтегративна, динамічна характеристика майбутніх фахівців, що 

визначає їхню здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 

інформацію, оперувати нею і ефективно використовувати ІКТ в педагогічній 

діяльності. ІК-компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій характеризує здатність майбутніх фахівців 

працювати з інформацією навчально-прикладного призначення, знання типології 

електронної і мультимедійної дидактичної продукції, Інтернет-ресурсів з трудового 

навчання, володіння критеріями оцінки їх якості та методикою використання 

електронних засобів на уроках трудового навчання та в позакласній роботі; уміння 

самостійно продукувати електронну і мультимедійну продукцію в аспектах технічної 

і художньої праці за допомогою ПК.  

Спираючись на аналіз науково-методичної літератури і освітньо-професійних 

програм підготовки, визначено такі компоненти ІК-компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій у структурі професійної компетентності: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний та технологічно-діяльнісний.  

3. Спроєктовано електронний освітній ресурс – електронний підручник 

,,Художня обробка деревиниˮ для підготовки майбутніх учителів трудового навчання 

і технологій з урахуванням традиційних / загальнодидактичних (науковості, 

доступності, системності і послідовності, свідомості і активності навчання, 

наочності) та інноваційних / нових дидактичних (індивідуалізації навчання, 

адаптивності, інтерактивності, системності і структурно-функціонального зв’язку, 

повноти, комплементарності) принципів. Проєктування електронного навчального 

засобу здійснювалось поетапно:  

 визначення місця дисципліни ,,Художня обробка деревини” в навчальному 

плані професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій;  

 структурування е-підручника з урахуванням дидактичних вимог та 

специфіки дисципліни;  

 власне розроблення електронного освітнього ресурсу, його реалізація в 

умовах певного програмного забезпечення; 

 апробація та коригування змісту та структури навчального засобу для 

забезпечення ефективного використання на всіх етапах викладання курсу. 

4. На основі низки методологічних підходів (системного, діяльнісного, 

компетентнісного, інформаційного) уперше розроблено технологію використання 

електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій, яка тлумачиться як сукупність дій і чітко визначена 

послідовність взаємодії викладача і студента з електронними освітніми ресурсами, що 

спрямована на формування професійної компетентності студентів у цілому та ІК-

компетентності як її складника зокрема. Проєктування, запровадження та перевірка 

результативності пропонованої технології відбувались у перебігу етапів: цільового, 

змістового, технологічно-процесуального та результативного. 

Ключове місце у змісті технології займали електронні освітні ресурси 

професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій, серед 

яких:  
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 авторський електронний підручник ,,Художня обробка деревини”; 

 змістовий модуль ,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній 

освіті”, введений у професійно зорієнтовані курси ,,Теорія і методика технологічної 

освіти” та ,,Інноваційні технології в галузі технологічної освіти”;  

 навчально-методичний посібник ,,Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій”. 

Визначено низку педагогічних умов, що забезпечили ефективну реалізацію 

запропонованої технології:  

– оптимальність структури е-підручника ,,Художня обробка деревиниˮ для 

ефективного формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання 

і технологій у структурі професійної компетентності;  

– комплексне використання електронних і традиційних форм навчання;  

– забезпечення розвитку творчих здібностей здобувачів вищої освіти у 

проєктній діяльності. 

5.  Розроблено й схарактеризовано критерії сформованості ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій у структурі професійної 

компетентності з відповідними показниками: аксіологічний (характер установок на 

використання ІКТ в професійній педагогічній діяльності), гносеологічний (володіння 

знаннями змісту компетентності) і праксеологічний (досвід прояву ІК-

компетентності в професійних чи квазіпрофесійних умовах). Для об’єктивності 

дослідження виокремлено високий, достатній, середній, низький рівні сформованості 

ІК-компетентності студентів.  

6. Розроблено й експериментально перевірено ефективність технології 

використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій. Під час впровадження розробленої 

технології було реалізовано всі педагогічні умови, що стало важливим чинником її 

ефективності. Порівняння результатів констатувального і контрольного етапів 

педагогічного експерименту засвідчило позитивну динаміку рівнів сформованості ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій. Студентів 

експериментальних груп, освітній процес у яких відбувався із застосуванням 

спроєктованої технології та розроблених ЕОР, характеризувала більш висока 

мотивація професійного самовдосконалення стосовно оволодіння ІКТ, у тому числі 

використання електронних освітніх ресурсів, усвідомлення особистісного сенсу та 

значущості ІК-компетентності, вищий рівень професійних умінь і навичок, а також 

творчі прояви. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язання проблеми 

вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій. Нами було розроблено лише один авторський електронний освітній 

ресурс як сучасний засіб формування професійної компетентності фахівців, зокрема 

її ІК-складника. Перспективним вважаємо проєктування і створення ЕОР з інших 

професійно зорієнтованих дисциплін підготовки учителів трудового навчання і 

технологій. 
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Бєлікова М.В. Використання електронних освітніх ресурсів у професійній 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 

навчальний заклад ,,Донбаський державний педагогічний університетˮ. – Слов’янськ, 

2020. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій на основі використання засобів ІКТ, зокрема електронних освітніх 

ресурсів.  

У дисертації на підставі комплексного аналізу науково-педагогічних джерел 

визначено основні психолого-педагогічні позиції потрактування поняття „ІК-

компетентність майбутніх учителів трудового навчання і технологій у структурі 

професійної компетентності”, яка є інтегративною, динамічною характеристикою 

майбутніх фахівців, що визначає їхню здатність орієнтуватися в інформаційному 

просторі, отримувати інформацію, оперувати нею і ефективно використовувати ІКТ 

в педагогічній діяльності. Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні 

сформованості ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій.  

Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено технологію 

використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій з метою формування ІК-компетентності 

майбутніх фахівців, яка наразі є одним із ключових складників професійної 

компетентності учителів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання і 

технології).  

Ключові слова: ІК-компетентність, майбутні вчителі трудового навчання і 

технологій, заклад вищої освіти, електронний підручник, педагогічні умови, 

технологія. 

 

Беликова М.В. Использование электронных образовательных ресурсов в 

профессиональной подготовке будущих учителей трудового обучения и 

технологий. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.   

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 

педагогический университет”. – Славянск, 2020. 

Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием 

проблемы повышения качества профессиональной подготовки будущих учителей 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/download/2019-07-29/43
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трудового обучения и технологий на основе использования средств ИКТ, в том числе 

электронных образовательных ресурсов. 

В диссертации на основании комплексного анализа научно-педагогических 

источников определены основные психолого-педагогические позиции трактовки 

понятия ,,ИК-компетентность будущих учителей трудового обучения и технологий в 

структуре профессиональной компетентности”, которая является интегративной, 

динамичной характеристикой будущих специалистов, определяет их способность 

ориентироваться в информационном пространстве, получать информацию, 

оперировать ею и эффективно использовать ИКТ в педагогической деятельности. 

Определены критерии, показатели и охарактеризованы уровни сформированности 

ИК-компетентности будущих учителей трудового обучения и технологий. 

Теоретически обоснована и экспериментально проверена технология 

использования электронных образовательных ресурсов в профессиональной 

подготовке будущих учителей трудового обучения и технологий с целью 

формирования ИК-компетентности будущих специалистов, которая в настоящее 

время является одной из ключевых составляющих профессиональной 

компетентности учителей специальности 014 Среднее образование (Трудовое 

обучение и технологии). 

Ключевые слова: ИК-компетентность, будущие учителя трудового обучения и 

технологий, высшее учебное заведение, электронный учебник, педагогические 

условия, технология. 

 

Bielikova M.V. The use of electronic educational resources in the vocational 

training of pre-service handicraft and technology teachers. – Qualification scientific 

work printed as the manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in Specialty 13.00.04 ,,Theory and Methods of Vocational Training”. – State 

Higher Educational Institution ,,Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2020. 

The thesis represents a theoretical and experimental study of the issue of improving 

the quality of vocational training of prospective handicraft and technology teachers, based 

on the use of ICT tools, including electronic educational resources. 

In the thesis on the basis of the complex analysis of scientific and pedagogical sources 

the fundamental psychological and pedagogical positions of interpretation of the concept 

“IC-competence of pre-service handicraft and technology teachers in the structure of the 

professional competence” are defined. It is the integrative, dynamic characteristic of 

prospective experts describing their ability to be guided in information space, receive 

information, operate on it and effectively use ICT in teaching. Criteria, indicators, and levels 

of formation of the IC-competence of pre-service handicraft and technology teachers are 

identified. 

The technology of using electronic educational resources in the training of pre-service 

handicraft and technology teachers in order to form the IC-competence of prospective 

professionals, which is currently one of the key components of professional competence of 

teachers in the specialty 014 Secondary Education (Labour Education and Technology), is 

theoretically substantiated and experimentally tested. 

The key place among the electronic educational resources for professional training of 
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pre-service handicraft and technology teachers is occupied by the author’s electronic 

textbook “Art wood processing”. In addition, other electronic educational resources are 

involved: a module “Electronic educational resources in modern technological education” 

is developed for introduction to professionally-oriented courses “Theories and methods of 

technological education” and “Innovative technologies in the field of technological 

education”, and a textbook “Multimedia teaching aids in the training of pre-service 

handicraft and technology teachers”. 

A number of pedagogical conditions that ensure effective implementation of the 

proposed technology are highlighted and theoretically substantiated. The most important of 

them are: optimal structure of e-textbook “Art wood processing” for effective development 

of IC-competence of pre-service handicraft and technology teachers in the structure of the 

professional competence; integrated using of electronic and traditional forms of education; 

ensuring the development of students’ creative abilities in project activities. 

Criteria, indicators, and levels of formation of the IC-competence are determined for 

the effective implementation of the technology of using electronic educational resources in 

the vocational training of pre-service handicraft and technology teachers. Therefore, it is 

proposed to measure the IC-competence according to the following criteria and indicators: 

axiological (the nature of attitudes to the ICT use in pedagogical activities); epistemological 

(knowledge of the content of the competence); praxeological (experience of the IC-

competence manifestation in professional or quasi-professional context). 

At the first, target, stage of technology implementation, the purpose, objectives, and 

methodological approaches are identified. The second, content, stage involves 

systematization of selected components, criteria, indicators, and levels of formation of the 

IC-competence of pre-service handicraft and technology teachers, traditional and 

innovative principles of designing the electronic textbook ,,Art wood processing”, 

development of the module “Electronic educational resources in modern technological 

education” and the textbook “Multimedia teaching aids in the training of pre-service 

handicraft and technology teachers”, the definition of the pedagogical conditions for the use 

of electronic educational resources in the vocational training of handicrafts and technology 

specialists. 

The third, technological and procedural, stage provides for the implementation of the 

technology of using electronic educational resources into the training of prospective 

professionals in order to form the IC-competence of pre-service handicraft and technology 

teachers. The developed set of measures is implemented in the context of certain 

pedagogical conditions. 

At the result stage of implementing the developed technology, systematization and 

generalization of the materials received in the forming experiment course, statistical 

processing of the empirical data take place. A comparison of the results of the ascertaining 

and forming stages of the experiment proves the positive dynamics of the levels of 

formation of the students’ IC-competence.  

Key words: IC-competence, pre-service handicraft and technology teachers, higher 

education institution, electronic textbook, pedagogical conditions, technology.  

 


