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АНОТАЦІЯ 

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.  

У дисертації запропоновано розв’язання проблеми підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

на основі використання засобів ІКТ, зокрема електронних освітніх ресурсів. У 

роботі за результатами аналізу науково-педагогічних джерел теоретично 

обґрунтовано 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). 

ІК-компетентність майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

у структурі професійної компетентності потрактовано як інтегративну, 

динамічну характеристику майбутніх фахівців, що визначає їхню здатність 

орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію, оперувати 

нею і ефективно використовувати ІКТ в педагогічній діяльності. Окреслений 

педагогічний феномен 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.  
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У структурі ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання 

і технологій як складника професійної компетентності виокремлено три 

компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний та технологічно-

діяльнісний, які відображають характер установок студентів на використання 

електронних освітніх ресурсів у майбутній 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. 

З метою підвищення рівня ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій спроєктовано електронний освітній ресурс – 

електронний підручник ,,Художня обробка деревиниˮ для підготовки 

майбутніх фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання і 

технології). Проєктування здійснено 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. Електронний освітній ресурс було розроблено 

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. 

У дослідженні 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 
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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. Науково-методологічне підґрунтя 

технології склали системний, діяльнісний, компетентнісний, інформаційний 

підходи. 

Ключове місце у змісті технології зайняли електронні освітні ресурси 

професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій, 

серед яких:  

 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. 

До критеріїв сформованості ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій у структурі професійної компетентності 

віднесено 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). 



5 

Ефективність спроєктованої технології використання електронних 

освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій перевірено в ході педагогічного експерименту, який 

здійснювався впродовж 2017 – 2020  років і охоплював три етапи. На першому 

етапі (2017 – 2018 рр.) відбулося вивчення стану проблеми на сучасному 

етапі; аналіз літератури (філософської, психологічної, педагогічної, 

методичної) з проблематики; аналіз наявних електронних освітніх ресурсів 

для навчання трудового навчання і технологій в ЗЗСО та ЗВО; проведення 

констатувального зрізу, виявлення початкового рівня інформаційно-

комунікаційної компетентності студентів. Другий етап (2018 – 2019 рр.) – 

розроблення електронного підручника ,,Художня обробка деревини” для 

навчально-методичного забезпечення відповідного курсу, навчального 

модулю ,,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”, 

проєктування технології використання електронних освітніх ресурсів, 

спрямованої на формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій в структурі їхньої 

професійної компетентності; організація експериментального навчання з 

метою формування технологічних професійних знань, що забезпечують 

зростання інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів 

бакалаврського рівня вищої освіти факультетів технологічної освіти 

педагогічних університетів. На третьому етапі (2019 – 2020 рр.) було 

продовжено експериментальне навчання; уточнено чинники, що впливають на 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій; проведено контрольний зріз із 

метою виявлення ефективності запропонованої технології використання 

електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій. 
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За результатами експериментальної перевірки запропонованої 

технології використання електронних освітніх ресурсів у професійній 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій доведено її 

ефективність. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язання проблеми 

вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій. Перспективним напрямом вважаємо продовження 

використання засобів ІКТ, зокрема проєктування і створення ЕОР з інших 

професійно зорієнтованих дисциплін підготовки учителів трудового навчання 

і технологій. 
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ABSTRACT 

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

prospective teachers of labour training and technology. – Qualification scientific 

work printed as the manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (PhD) in 

Specialty 13.00.04 ,,Theory and Methods of Vocational Training”. – State Higher 

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

The thesis offers a solution to the problem of improving the quality of 

professional training of prospective teachers of labor education and technology 

through the use of ICT tools, including electronic educational resources. The 

analysis of scientific and pedagogical sources theoretically substantiates the 

technology of using electronic educational resources in the training of prospective 

teachers of labour education and technology in order to form the IC-competence of 

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

competence of teachers in 014 Secondary Education. (Labour training and 

technology). 

IC-competence of prospective teachers of labour education and technology in 

the structure of professional competence is interpreted as an integrative, dynamic 

characteristic of future professionals, which determines their ability to navigate in 

the information space, receive information, operate it and effectively use ICT in 

teaching. The outlined pedagogical phenomenon characterizes the ability of future 

professionals to work with information of educational purpose, knowledge of the 

typology of electronic and multimedia didactic products, Internet resources for labor 

training, mastery of criteria for assessing their quality and methods of using 

electronic tools in labour lessons and extracurricular activities; ability to 

independently produce electronic and multimedia products in aspects of technical 

and artistic work using a PC. 

In the structure of IC-competence of prospective teachers of labour training 

and technology as a component of professional competence there are three 

components: motivational and value, cognitive and technological and activity, which 
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reflect the nature of students’ attitudes to use electronic educational resources in 

future professional activities. pedagogical activity of teachers of labour training and 

technologies and experience of manifestation of IC-competence in professional or 

quasi-professional conditions. 

In order to increase the level of IC-competence of prospective teachers of 

labor education and technology, an electronic educational resource – electronic 

textbook “Artistic woodworking” for the training of future professionals in the 

specialty 014 Secondary Education (Labor Education and Technology) was 

designed. The design is carried out taking into account traditional / general didactic 

(scientific, accessible, systematic and consistent, consciousness and activity of 

learning, clarity) and innovative / new didactic (individualization of learning, 

adaptability, interactivity, systematic and structural-functional connection, 

completeness, complementarity) principles. The electronic educational resource was 

developed in stages: determining the place of the discipline “Artistic woodworking” 

in the curriculum of professional training of prospective teachers of labor education 

and technology; structuring the e-textbook taking into account the didactic 

requirements and specifics of the discipline; development of an electronic 

educational resource, its implementation in the conditions of certain software; 

approbation and adjustment of the content and structure of the teaching tool to ensure 

effective use at all stages of teaching the course. 

The study developed the technology of using electronic educational resources 

in the training of prospective teachers of labour training and technology, which is 

interpreted as a set of actions and clearly defined sequence of teacher-student 

interaction with electronic educational resources, aimed at forming professional 

competence of students in general and IC-competence as its component in particular. 

Design, implementation and testing of the effectiveness of the proposed technology 

took place during the stages: target, content, technological and procedural and 

effective. The scientific and methodological basis of the technology was systemic, 

activity, competency-based, information approaches. 



10 

The key place in the content of technology was taken by electronic educational 

resources of professional training of prospective teachers of labour training and 

technologies, among which: 

- the author’s electronic textbook “Artistic woodworking”; 

- the content module “Electronic educational resources in modern 

technological education”, introduced in professionally oriented courses 

“Theory and methods of technological education” and “Innovative 

technologies in the field of technological education”; 

- the textbook “Multimedia teaching aids in the training of prospective 

teachers of labour education and technology”. 

A number of pedagogical conditions that have ensured the effective 

implementation of the proposed technology have been identified: the optimal 

structure of the e-textbook “Artistic woodworking” for the effective developing of 

the IC-competence of prospective teachers of labour training and technology in the 

structure of their professional competence; integrated use of electronic and 

traditional forms of education; ensuring the development of creative abilities of 

higher education students in project activities. 

The developing criteria for the IC-competence of prospective teachers of 

labour training and technology in the structure of their professional competence 

include axiological (nature of attitudes to the use of ICT in professional teaching), 

epistemological (knowledge of the content of competence) and praxeological (IC-

competence experience in professional or quasi-professional conditions). 

The effectiveness of the designed technology of using electronic educational 

resources in the training of prospective teachers of labour education and technology 

was tested during a pedagogical experiment, which was carried out during 2017 – 

2020 and covered three stages. At the first stage (2017 – 2018) the study of the state 

of the problem at the present stage took place; analysis of literature (philosophical, 

psychological, pedagogical, methodological) on the issue; analysis of available 

electronic educational resources for training of labor training and technologies at 

higher education; conducting a statement, identifying the initial level of information 
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and communication competence of students. The second stage (2018 – 2019) 

included the creating of the electronic textbook “Artistic woodworking” for 

educational and methodological support of the course, the training module 

“Electronic educational resources in modern technological education” for 

introduction to professionally oriented courses, “Theories and Methods 

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

education”, designing the technology of using electronic educational resources 

aimed at forming the information and communication competence of prospective 

teachers of labour education and technologies in the structure of their professional 

competence; organization of experimental training for the purpose of formation of 

technological professional knowledge, providing growth of information and 

communication competence of applicants of bachelor”s level of higher education of 

the faculties of technological education of pedagogical universities. At the third 

stage (2019 – 2020) the experimental training was continued; the factors influencing 

the formation of information and communication competence of prospective 

teachers of labour education and technology were specified; a control section was 

conducted in order to identify the effectiveness of the proposed technology for the 

use of electronic educational resources in the training of prospective teachers of 

labour education and technology. 

According to the results of experimental verification of the proposed 

technology of using electronic educational resources in the professional training of 

prospective teachers of labour education and technology, its effectiveness has been 

proved. 

The study does not cover all the aspects of solving the problem of improving 

the training of prospective teachers of labour training and technology. We consider 

the continuation of the use of ICT tools as a promising direction, in particular, the 

design and creation of digital educational resourses from other professionally 

oriented disciplines for the training of teachers of labour training and technology. 
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ВСТУП 

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 
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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 [8], 

Р. Гуревича [67; 68], В. Дивак [76], І. Зязюна [92], М. Кадемії [101; 100], 

С. Клепка [109], В. Кременя [127], І. Молодожені [144], О. Набоки [149], 

В. Паламарчук [169], Л. Савченко [203], С. Сапожникова [204], 

В. Стрельнікова [217], Л. Шевченко [255] та інших дослідженнях вітчизняних 

та зарубіжних вчених. 

Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій наразі активно вивчають В. Бондаренко [31], Н. Вовк 

[43], Л. Павлюк [168], М. Корець [122], О. Корець [124], Л. Оршанський [162; 

163], О. Падалка [123], Л. Савченко [203], В. Стешенко [216], В. Титаренко 

[229; 230] та ін. 

Останніми роками науковці активно досліджують питання 

інформатизації загальноосвітньої і вищої школи: В. Беспалько [9], В. Биков 

[25; 20; 26; 23], І. Булах [33], В. Величко [36], А. Верлань [38], Л. Гаврілова 

[50; 53], О. Гончарова [59], А. Гуржій [69], Р. Гуревич [67; 68], М. Жалдак [78; 

79], М. Кадемія [95], Н. Клокар [110], Л. Кухар [129; 290], С. Литвинова [132], 

Н. Морзе [97; 145], О. Овчарук [157; 293], В. Олійник [159], С. Раков [199], 

С. Семеріков [297], О. Спірін [213; 215], Я. Топольник [236], І. Хижняк [244] 

та ін. 

Концептуальні положення створення електронних засобів навчального 

призначення викладено в дослідженнях В. Бикова [21 – 27], П. Гороль [62], 
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С. Кізім [105; 106], Л. Кухар [129], Л. Карташової [96], В. Мадзігон [137; 138], 

В. Прошкіна [196; 294], І. Роберт [202], С. Сисоєвої [209], І. Хижняк [244] та 

ін. Педагогічні аспекти проєктування електронних підручників висвітлюються 

в дослідженнях І. Андрощук [2], Л. Білоусової [27], В. Волинського [45; 46], 

В. Гущенко [71], О. Єсіної [77], Л. Зайнутдінової [84], О. Зиміної [89], 

Н. Кононец [118], О. Красовського [126] 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) [85], „Про освіту” (2017) [194], 

„Положенні про електронні освітні ресурси” (2012) [185], ,,Положенні про 

електронний підручник” (2018) [184], ,,Положенні про Національну освітню 

електронну платформу” (2018) [186]; Концепції Нової української школи 

(2016) [120] 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) [303], Європейська рамка цифрової 

компетентності педагогів (European Framework for the Digital Competence of 

Educators: DigCompEdu) [295], Рамка електронної компетентності (European e-

Competence Framework, eCF) [273] 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-
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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. 

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. 
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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 
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професійній підготовці 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 



23 

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 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 
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06.03.2020 р.), Бердянського державного педагогічного університету (довідка 

№ 57-08/366 від 16.03.2020р.), 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 [12]; характеристиці принципів і функцій трудового 

навчання [17]; 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 

[18]. 

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). 
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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 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. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

1.1. Теорія і практика використання електронних освітніх ресурсів 

у підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій: 

вітчизняний та зарубіжний досвід  

 

Основна мета освітньої галузі ,,Технологіїˮ, як зазначено у Державному 

стандарті базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.), полягає у 

формуванні й розвитку ,,проєктно-технологічної та інформаційно-

комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів та 

їхньої соціалізації у суспільствіˮ [74]. До освітньої галузі ,,Технологіїˮ  

включено інформаційно-комунікаційний і технологічний компоненти, а зміст 

предметів має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується 

переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації  

занять [74]. 

Технологічний компонент реалізується за умови здійснення 

технологічної та інформаційної діяльності, що провадиться від появи в учня 

творчого задуму до втілення його в готовому продукті. 

Серед завдань навчання технологій у Державному стандарті базової і 

повної загальної середньої освіти (2011 р.) виокремлено такі: формування 

цілісного уявлення про розвиток матеріального виробництва, роль техніки, 

проєктування і технологій у розвитку суспільства; ознайомлення учнів із 

виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними 

технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом; 

формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням 

засобів декоративно-ужиткового мистецтва; набуття учнями досвіду 

провадження технологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних 
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ставлень до трудових традицій; розвиток технологічних умінь і навичок учнів; 

усвідомлення учнями значущості ролі технологій як практичного втілення 

наукових знань; реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері технологічної 

діяльності та ін. [74]. 

У Державному стандарті загальної початкової освіти (2018 р.) мета 

технологічної освітньої галузі концентрується навколо ,,формування 

компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових 

компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних 

технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для 

власної самореалізації, культурного і національного самовираженняˮ [75]. 

Згідно з цим Державним стандартом, ,,здобувач освіти в межах технологічної 

освітньої галузі: втілює творчий задум у готовий виріб; дбає про власний 

побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто його оточує; ефективно 

використовує природні матеріали, дбаючи про навколишній світ; практикує і 

творчо застосовує традиційні та сучасні ремеслаˮ [75]. 

У Проєкті Державного стандарту базової середньої освіти (2020), який 

наразі обговорюється освітянами та громадськістю, визначення мети 

технологічної освітньої галузі сконцентровано на реалізації творчого 

потенціалу учнів, формуванні критичного й технічного мислення; готовності 

до зміни навколишнього середовища без заподіяння йому шкоди засобами 

сучасних технологій і дизайну; здатності до підприємливості й інноваційної 

діяльності, партнерської взаємодії; використання техніки й технологій для 

самозарадності, культурного й національного самовираження [193]. Серед 

прогнозованих результатів навчання основний акцент зроблено на ефективній 

проєктно-технологічної діяльності, що відбувається за певним алгоритмом і 

пов’язана з формулюванням мети власної/спільної проєктно-технологічної 

діяльності, розробленням стратегії її досягнення; здійсненням маркетингових 

досліджень, пошуком та аналізом інформації про об’єкт проєктування; 

здійсненням художнього конструювання виробу із застосуванням основ 

дизайну з використанням методів проєктування; виконанням графічних 
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зображень; визначенням самостійно видів й послідовності технологічних 

операцій/ індивідуального плану реалізації проєктованого виробу тощо [193]. 

Звернемо увагу, що проєктно-технологічна діяльність, як вказано в Проєкті, 

має відбуватися на основі застосування цифрових пристроїв: від етапів 

пошуку, аналізу й використання інформації щодо проєкту виробу до його 

презентації та поширення результатів власної проєктно-технологічної 

діяльності. Так само передбачено творче застосування традиційних і сучасних 

(у тому числі інформаційних) технологій декоративно-ужиткового мистецтва. 

Отже, сучасні вимоги до результатів навчання технологічної освітньої галузі 

передбачають широке використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, різних каналів комунікації, засобів презентації, зокрема з 

використанням цифрових пристроїв. Тож відповідної перебудови потребує і 

професійна підготовка майбутніх учителів трудового навчання і технологій. 

Вивчення зарубіжного досвіду підготовки вчителів трудового навчання 

і технологій дозволяє говорити про відсутність державних стандартів 

підготовки вчителів трудового навчання і широку автономію навчальних 

закладів у цьому питанні. Так, у доповіді ,,Studying craft: trends in craft 

education and trainingˮ Ради ремесел Британії [298] наголошується, що трудове 

навчання є стратегічно важливою галуззю освіти для зростання економічного 

потенціалу країни. Для студентів розроблено різні курси: університетські 

програми підготовки вчителя трудового навчання, курси зі скороченим 

терміном навчання, курси перепідготовки. Основна увага приділяється 

формуванню технічних, дизайнерських і творчих навичок студентів, умінню 

працювати з дітьми. Зауважено, що кількість студентів на курсах із трудового 

навчання швидко скорочується. У вищих навчальних закладах спостерігається 

збільшення курсів вищої освіти, однак загальна кількість курсів, пов’язаних із 

трудовим навчанням, зменшилась на 50% між 2007/08 та 2014/15 [298]. 

Університет Східної Фінляндії пропонує програму підготовки вчителя 

трудового навчання, орієнтовану на формування умінь працювати з дітьми 

над виробами з різних матеріалів (технічні й текстильні вироби). Основні 
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акценти зроблено на педагогічній та технічній підготовці, комунікативних і 

колаборативних уміннях, культурологічній підготовці студентів [268].  

E. Garber, аналізуючи організацію трудового навчання у Фінляндії, 

зауважує, що ці галузь забезпечує пізнавальний розвиток у різних вимірах, 

пізнання про життя у світі, фінські традиції та культуру, соціальне та 

індивідуальне зростання і розвантаження від наукових предметів. Опитані 

дослідницею респонденти підтверджували спад популярності спеціальності 

,,Трудове навчанняˮ в державних освітніх закладах, наголошуючи на 

необхідності використання сучасних засобів навчання [268].   

Отже, опанування освітньої галузі ,,Технологіїˮ на етапі модернізації та 

реформування вітчизняної освіти не можливе без оволодіння засобами 

сучасних технологій, навчальними ресурсами, створеними із залученням 

технологій мультимедіа, трансмедіа, засобів інфографіки тощо. 

Використання сучасних електронних, у тому числі мультимедійних, 

навчальних засобів у процесі університетської педагогічної освіти має бути 

забезпеченим сформованою інформаційно-комунікаційною складовою 

професійної компетентності майбутніх учителів.  

М. Козяр і А. Кузик обстоюють думку, що введення мультимедійних 

засобів, які базуються на зоровому та слуховому сприйнятті матеріалу 

водночас, значно підвищує інтерес школярів до навчальної дисципліни та 

процесу навчання загалом [114]. Саме тому майбутні вчителі трудового 

навчання і технологій мають знати увесь арсенал засобів мультимедіа, 

пропонованих для використання на уроках освітньої галузі ,,Технологіїˮ, 

вміти їх грамотно застосовувати на різних етапах уроків та у позакласній 

роботі. Інформаційна компетентність, обізнаність у галузі інформаційно-

комунікаційних технологій, володіння комп’ютером та засобами мультимедіа 

є складниками професійної компетентності сучасного вчителя. До вітчизняної 

педагогіки останніх десятиліть увійшла думка про те, що інформаційна 

компетентність учителя є компонентом його загальної педагогічної культури, 

важливим показником його професійної майстерності й відповідності 
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світовим стандартам у галузі вищої освіти [68; 112; 179]. Досвід використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній практиці засвідчує їх 

переваги над традиційними методами навчання, оскільки вони значною мірою 

реалізують принципи індивідуалізації й диференціації, інтенсифікації й 

результативності навчального процесу. 

У сучасній педагогіці інформаційного суспільства важливе місце займає 

такий різновид навчальних видань, створених із використання інформаційно-

комунікаційних технологій, як електронний освітній ресурс (ЕОР). Його 

визначають як ,,вид засобів освітньої діяльності (навчання та ін.), які існують 

в електронній формі, розміщуються і подаються в освітніх системах на 

запам’ятовуючих пристроях електронних даних, є сукупністю електронних 

інформаційних об’єктів (документів, документованих відомостей та 

інструкцій, інформаційних матеріалів, процесуальних моделей та ін.)ˮ [185]. 

Наразі поняття ,,електронний освітній ресурсˮ найчастіше тлумачиться як 

освітній контент електронної форми, який можна використовувати з 

допомогою електронних ресурсів. 

Актуальність впровадження електронних (мультимедійних, цифрових) 

освітніх ресурсів засвідчують нормативно-правові документи останніх років, 

зокрема ,,Положення про електронні освітні ресурсиˮ (2012) [185], Наказ 

Міністерства освіти і науки України ,,Про затвердження Положення про 

електронний підручникˮ (2018) [184] та ін. 

Згідно з ,,Положенням про електронні освітні ресурсиˮ, затвердженим 

наказом МОН України № 1060 від 01.10.2012 р., ЕОР відбивають змістовно-

технологічні компоненти освітніх методичних систем, сприяють формуванню 

предметно-інформаційних складових закритого і відкритого освітнього 

середовища, становлять контентне наповнення освітніх електронних 

інформаційних систем, використовуються всіма учасниками освітнього 

процесу для підтримки навчальної, наукової та управлінської діяльності [185]. 

У сучасних дослідженнях під ЕОР розуміють ,,навчальні, наукові, 

інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі 
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та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп’ютерних 

мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних 

засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, 

в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними 

матеріаламиˮ [118, с. 56; 183]. 

В. Биков зауважує синонімічне використання в науковому обігу термінів 

,,електронні освітні ресурсиˮ (ЕОР) і ,,цифрові освітні ресурсиˮ (ЦОР) та 

виокремлює такі основні різновиди ЕОР, як електронні ресурси навчального 

призначення, електронні ресурси підтримування наукових досліджень та 

електронні ресурси управлінського призначення [19]. 

Зазначимо, що на сьогодні вітчизняна наука тяжіє до локальних 

електронних освітніх ресурсів, які розміщуються на носії інформації або 

потребують встановлення на пристрій, у той час, як аналіз зарубіжного 

досвіду доводить, що перевага надається відкритим електронним освітнім 

ресурсам, які можуть працювати на будь-якому цифровому пристрої.  

Рух за відкритий доступ до інформації, на думку M. Billings, S. Hutton, 

J. Schafer, – це філософська позиція щодо поводження з цифровою 

інформацією, і вона передбачає питання, пов’язані з витратами на 

виробництво та розповсюдження інформації [266].  

Розрізняють дві форми відкритих навчальних матеріалів. Перша форма 

– це виключно відкритий доступ, і ці матеріали розглядаються як суспільні 

блага, часто стають доступними в Інтернеті, читаються чи доступні для 

завантаження без грошових витрат. Друга форма відкритих навчальних 

матеріалів має назву гібридних відкритих навчальних ресурсів (гібридні ЕОР). 

Фактично, ці матеріали є прикладами платних товарів. Ключовим питанням 

для відкритих навчальних завдань є параметри, встановлені видавцем та 

бібліотекою навколо кількості одночасних користувачів, які можуть 

одночасно отримати доступ до цього матеріалу [266]. 

L. Fischer, J. Hilton, T. Robinson та інші зазначають, що відкриті цифрові 

освітні ресурси відмовляються від традиційних авторських прав на користь 
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ліцензій, які дозволяють іншим зберігати, повторно використовувати, 

переглядати, опрацьовувати та повторно розповсюджувати матеріали [282]. 

У зарубіжній практиці презентовано досвід аналізу результатів 

оцінювання цифрових освітніх ресурсів, який проводився у два етапи: 

загальна оцінка якості ресурсів та оцінка відповідно до кожного розділу 

(академічний, навчальний та технічний) [275]. Автори зазначають, що велика 

кількість цифрових освітніх ресурсів має низьку або середню якість. Цей 

результат вони інтерпретують з огляду на те, що з педагогічної та дидактичної 

точки зору більшість з них не виконує своєї функції (надання студентам 

простору для формування знань, умінь та навичок, а також розвитку 

компетентностей). Незважаючи на свою технічну та академічну якість, ці 

продукти є лише електронними версіями традиційних курсів, які не принесуть 

школяреві нічого особливого. Справді, слід зазначити, що навчання за 

допомогою цифрових ресурсів відбувається в зовсім іншому контексті 

порівняно до традиційного навчання, коли людські взаємодії стають 

опосередкованими [275].  

Наразі поняття ,,електронний освітній ресурсˮ доцільно доповнити й 

поглибити терміном мультимедіа, оскільки сучасні електронні навчальні 

засоби невід’ємні від мультимедійних технологій, які широко застосовуються 

під час їх розроблення й застосування. Тож уточнимо поняття ,,електронний 

освітній мультимедіа-ресурсˮ як такий вид електронного ресурсу, в якому 

скомбіновано декілька типів даних (будь-які сполучення тексту, звуку, 

графіки, відео та анімації, а також організація гіперпосилань). Деякі 

дослідники розглядають освітні мультимедіа-ресурси як навчальні інтернет-

ресурси (О. Шликова [260]) та диференціюють їх на групи: інформаційно-

довідникові видання (електронні енциклопедії, довідники, віртуальні 

екскурсії), електронні підручники й посібники, які вміщують усі етапи 

опанування навчальної дисципліни (теорію, вправи на закріплення матеріалу, 

завдання для самостійної роботи (О. Коношевський [119]), контроль знань, 

контролюючі середовища, мультимедійні розвивальні ігри [44, с. 233]. 
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Науковцями доведено, що введення мультимедійних засобів, які 

базуються на зоровому та слуховому сприйнятті матеріалу водночас, значно 

підвищує інтерес школярів до навчальної дисципліни та процесу навчання 

загалом. Технологія мультимедіа значно розширює можливості унаочнення 

навчального матеріалу. Саме тому майбутні вчителі трудового навчання і 

технологій мають знати увесь арсенал засобів мультимедіа, пропонованих для 

використання на уроках освітньої галузі ,,Технологіїˮ, вміти їх грамотно 

застосовувати на різних етапах уроків та у позакласній роботі. 

О. Казанцев [102] пропонує класифікувати ЕОР за кількома напрямами: 

 за типом середовища розповсюдження і використання (інтернет-

ресурси, off line ресурси, ресурси для ,,електронних дошокˮ); 

 за вмістом контенту – електронні довідники, вікторини, словники, 

підручники, лабораторні роботи тощо; 

 за принципом реалізації – мультимедіа ресурси, презентаційні 

ресурси, системи навчання; 

 за складовими вхідного контенту – лекційні ресурси, практичні 

ресурси, імітатори (тренажери), контрольно-вимірювальні матеріали. 

Крім того, виокремлюються ЕОР для роботи безпосередньо на заняттях 

та для самостійної роботи учнів (студентів) [102]. 

У сучасній науці існують інші класифікації електронних освітніх 

ресурсів. Так, відома дослідниця культури мультимедіа О. Шликова визначає 

навчальні електронні видання як мультимедійні освітні програмні продукти 

та диференціює їх на такі групи: 

1. Енциклопедичні видання, довідники, пізнавальні мультимедіа-

програми (багатотомна ,,Енциклопедія Кирила і Мефодіяˮ, ,,Художня 

енциклопедія класичного зарубіжного мистецтваˮ тощо). 

2. Навчальні видання (електронні підручники ,,Інтернетˮ, ,,Азбука 

мультимедіаˮ, мультимедійні курси з навчання іноземним мовам – наприклад, 

Еnglish Gold). 

3. Художні твори з елементами навчання (наприклад, ,,Світ Алісиˮ). 
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4. Віртуальні путівники по містах і музеях. 

5. Каталоги [260, с. 143]. 

О. Шликова надає також класифікацію навчальних інтернет-ресурсів: 

 електронні енциклопедії, довідники, підручники (що містять тільки 

виклад матеріалу);  

 електронні підручники-тренажери, що дозволяють не лише вивчати 

матеріал, але й виконати деякі вправи на закріплення матеріалу; 

 контролюючі середовища; 

 комбіновані ресурси; 

 творчі середовища; 

 програми-конструктори; 

 мультимедійні розвивальні ігри [260, с. 233]. 

В. Волинський, Н. Балик, О. Лялик та інші автори [7; 44; 45; 46], які 

докладно вивчають питання розроблення електронних навчальних засобів, 

зокрема електронних підручників, вказують на різні підходи у класифікації 

освітньої мультимедійної продукції у залежності від того, що обирається за 

класифікаційну ознаку. До найбільш застосовуваних ознак автори відносять 

інформаційно-навчальні функції, предметну галузь та специфіку базової 

архітектури [44, с. 49].  

Предметна класифікація надає можливість чітко визначати, для 

вивчення яких предметних дисциплін призначена мультимедійна продукція 

(наприклад, для вивчення хімії, фізики, історії тощо). 

Класифікація за інформаційно-навчальними функціями передбачає 

визначення дидактичного призначення ЕОР і відповідно розподіляє їх на: 

демонстраційно-моделювальні, діагностувальні, навчально-тренувальні й 

ігрові, довідково-інформаційні, комбіновані.  

Класифікація за ознакою базової архітектури, на думку авторів [44], це 

фактично розподіл навчальних програмних засобів за особливостями 

побудови сценарію та структури подання інформаційних відомостей, 

методики їх подачі, особливостей постановки пізнавальних завдань та їх 
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виконання. Відповідно до цієї класифікації науковці виділяють: електронний 

довідник, електронний навчальний засіб, електронний навчальний посібник, 

електронний діагностуючий педагогічний програмний засіб, комбінований 

педагогічний програмний засіб, комплексні пакети педагогічних програмних 

засобів і т.п. 

Загалом автори (В. Волинський, О. Красовський та інші [44; 45; 46]) 

пропонують використовувати у науковому обігу поняття ,,аудіовізуальні 

електронні засоби” (АВЕЗ) і розглядати їх як автономні мультимедійні засоби 

навчання (АМЗН), виокремлюючи їх провідні ознаки з боку навчальних 

можливостей: 

 надання учням відомостей про явища і процеси, що вивчаються;  

 здійснення керування пізнавальною діяльністю учнів; 

 інтенсифікації і раціоналізації процесу навчання; 

 здійснення контролю і оцінювання рівнів навчальних досягнень 

учнів [46, с. 29]. 

Науковці класифікують аудіовізуальні електронні засоби для середньої 

загальноосвітньої школи як автономні мультимедійні засоби навчання у 

чотири групи, розділивши їх: 

1. За способами подання навчального матеріалу (аудитивні, 

візуальні, аудіовізуальні). 

2. За ознаками закономірностей процесу навчання (призначені для 

подачі нового матеріалу чи матеріалу для повторення й систематизації знань). 

3. За дидактичною роллю змістових і операційно-діяльнісних ознак. 

4. Комплексні АВЕЗ, призначені для виконання усіх завдань 

навчання на етапах: постановки навчальних завдань; мотивації навчальної 

діяльності учнів; подачі і пояснення навчального матеріалу; проведення 

повторення і закріплення знань; формування умінь і навичок використання 

знань у практичній діяльності; тестування навчальних досягнень учнів [46, 

с. 32 – 33]. 
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Отже, ураховуючи сучасні освітні тенденції та вимоги інформаційного 

суспільства, на сьогодні створена значна кількість навчальних електронних 

видань із різних дисциплін для всіх ланок освіти, які називають та 

класифікують по-різному: електронні освітні ресурси (ЕОР), мультимедійні 

навчальні засоби (МНЗ), електронні навчальні видання (ЕНВ), електронні 

засоби навчального призначення (ЕЗНП), педагогічні програмні засоби (ППЗ) 

навчального призначення, програмно-методичні комплекси навчального 

призначення, електронні підручники (ЕП), електронні комп’ютерні 

підручники, інтернет-підручники, електронні навчальні посібники (ЕНП), 

освітні електронні видання, електронні бази знань, електронні атласи, тестові 

комплекти тощо. Усі вони відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України ,,Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам 

навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв” (наказ № 537 від 17. 

06. 2008 р.) визначені як електронні засоби навчального призначення, а саме 

,,засоби навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних 

і відтворюються на електронному обладнанні” [191].  

Вважаємо за доцільне використовувати поняття ,,електронні освітні 

ресурси” як сучасні засоби навчального призначення, створені на основі 

технологій мультимедіа для підвищення ефективності освітнього процесу. 

Електронні освітні ресурси (ЕОР) з трудового навчання і технологій, 

створені для використання на уроках у загальноосвітній школі, класифікуємо 

за ознаками функціонального призначення та змістового наповнення у такі 

групи (рис. 1. 1.): електронні (мультимедійні) підручники та посібники; 

бібліотеки електронних наочностей; віртуальні лабораторії; тести; 

мультимедійні засоби ілюстративного та довідникового призначення; 

електронні навчально-методичні комплекси (ЕНМК). Специфічним для 

спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології) є 

виокремлення віртуальних лабораторій як окремої групи ЕОР.  
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Рис. 1.1. Класифікація ЕОР з трудового навчання і технологій 

 

Розглянемо кожну групу мультимедійних навчальних засобів 

докладніше. 

Одним із поширених ЕОР є електронні (мультимедійні) підручники та 

посібники. Поняття ,,електронний підручник” та ,,електронний посібник” є 

широковживаними, тому спробуємо їх проаналізувати й надати власне 

розуміння. Погоджуємось із думкою Л. Білоусової і Л. Гризун, що ,,сучасний 

комп’ютерний підручник набуває рис принципово нового засобу пізнання, 

який інтегрує дидактичні властивості традиційного підручника з тими, які 

притаманні іншим елементам системи засобів навчання, і таким чином 

утворює навчально-пізнавальне інформаційне середовище нового типу” [27]. 

В. Волинський тлумачить електронний підручник як нормативно-

автономний засіб навчання, створений на базі експериментального або 

чинного традиційного підручника, але із розширеними змістовими, 

операційно-діяльнісними інформаційними можливостями унаочнення та 

пояснення явищ і процесів, керування навчальною діяльністю користувача у 

процесі самонавчання [44]. Крім того, науковець вказує на три обов’язкові 
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складові елементи електронного підручника різного змістовного й 

операційно-діяльнісного призначення: подання навчально-наукових 

відомостей про явища і процеси, що вивчаються; формування умінь та 

навичок використовувати здобуті знання у практичній діяльності; діагностика 

і контроль знань [44]. Тобто у тлумаченні електронного підручника 

акцентується його дидактична спрямованість. 

М. Жалдак, В. Лапінський, М. Шут специфіку електронного підручника 

вбачають у його структурі, характерними рисами якої є гіпертекстова основа 

викладення навчального матеріалу, наявність систем керування із елементами 

штучного інтелекту, модулів самоконтролю, розвинених мультимедійних 

складових [81, с. 22].  

В. Вембер, уточнюючи поняття електронного підручника як 

програмного засобу навчального призначення, підкреслює, що він має 

виконувати деякі функції традиційного підручника [37]. 

Отже, електронний підручник – це цілісна дидактична, методична й 

інтерактивна програмна система, яка надає можливість подання навчального 

матеріалу на основі усього арсеналу засобів мультимедіа. При цьому завдяки 

інтерактивності підручника, наочному поданню матеріалу підвищується 

доступність навчання, зростає мотивація й інтерес до предмета, процес 

навчання проходить успішніше. Важливо й те, що електронний підручник не 

втрачає традиційних функцій підручника, а лише поглиблює і доповнює їх, 

розроблення електронних навчальних засобів завжди враховує напрацювання 

теорії і практики традиційного підручникотворення. 

Тлумачення електронного посібника у сучасній педагогічній науці дещо 

різниться. Це пов’язано, передусім, із науковим визначенням навчального 

посібника, як такого ,,видання, що частково або повністю замінює або 

доповнює підручник та офіційно затвердженеˮ [261]. Це визначення 

затверджене у Наказі Міністерства освіти і науки України ,,Щодо видання 

навчальної літератури для вищої школиˮ (Наказ № 588 від 27.06.2008 р.) [261]. 
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За Державним стандартом України (,,Видання. Основні види. Терміни 

та визначення. ДСТУ 3017-95ˮ) посібник – це видання, призначене на 

допомогу в практичній діяльності чи оволодінні навчальною дисципліною 

[39].  

Як навчальне видання, що доповнює і розширює матеріал підручника, 

поняття посібника тлумачиться у більшості сучасних підручників з 

педагогіки. Як допоміжний засіб, книга, яка розширює межі підручника, 

містить додаткові, найновіші і довідкові відомості, розглядає навчальний 

посібник В. Чайка, вказуючи, що до цього виду видань належать збірники 

вправ і задач, хрестоматії, словники, довідники, історичні та географічні 

карти, книги для позакласного читання, слайди, кінофільми, магнітофонні 

записи [250].  

Із загальнопедагогічного визначення навчального посібника походить 

тлумачення електронного посібника. Приміром, М. Кадемія вказує, що 

електронний посібник можна розглядати як додатковий навчально-

методичний засіб, котрий дозволяє методично правильно організувати 

самостійну роботу, урізноманітнити проведення практичних занять, 

розвивати вміння та навички учнівської аудиторії [100]. 

На специфіку виготовлення та застосування електронного навчального 

посібника звертає увагу В. Волинський, визначаючи це видання як 

комп’ютерний навчальний засіб, виданий ,,масовим тиражем, де електронним 

способом (лазерний, магнітний диски) зафіксована систематизована база 

інформації, за допомогою якої можна продемонструвати, пояснити явища та 

процеси, що вивчаються; забезпечити можливість контролю якості виконання 

поставлених завдань (теоретичних, практичних)ˮ [44, с. 32]. 

Відтак, електронний навчальний посібник є електронним виданням, що 

створене для часткової або повної заміни підручника чи його доповнення, 

офіційно затверджене як такий вид видання, та реалізує повною чи частковою 

мірою переваги електронного освітнього ресурсу. 
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Класичним втіленням електронного підручника можна вважати 

програмні педагогічні засоби (ППЗ), розроблені за останні 10 років практично 

з усіх дисциплін загальноосвітньої школи. У інтерфейсі ППЗ традиційно 

представлені такі розділи:  

- уроки за кожною темою;  

- конструктор уроків, призначений для педагога;  

- конструктор тестових завдань;  

- довідкова інформація.  

Функції режиму ,,конструктор уроківˮ дозволяють користувачеві під час 

опрацювання навчального матеріалу зберігати урок, імпортувати файли, 

додавати коментарі, пояснення, записи звукових фрагментів, виходити до 

мережі Інтернет. 

Отже, будемо розглядати мультимедійні підручники з трудового 

навчання для загальноосвітньої школи як комплексні мультимедійні навчальні 

засоби, зміст яких охоплює 1 рік навчання дисципліни, структуровані з 

використанням технологій гіпертексту, мультимедіа та гіпермедіа. 

Бібліотеки електронних наочностей. Найчастіше подібні засоби 

реалізовані шляхом використання двох режимів: ,,конструктор уроківˮ та 

,,урокиˮ. Бібліотеки електронних наочностей передбачають представлення 

значної кількості мультимедійних об’єктів, згрупованих за методичними 

розділами відповідно до тематики або навчальної дисципліни. Визначальною 

рисою бібліотек електронних наочностей є можливість охоплювати навчальну 

програму для кількох класів, оскільки вони, на відміну від ППЗ, не містять 

повних розробок уроків, а лише матеріали до них. 

Віртуальні лабораторії. За визначенням А. Юрченка [263], віртуальна 

лабораторія являє собою розуміти повну заміну лабораторної установки , 

тобто програмний комплекс, що дозволяє проводити досліди без 

безпосереднього контакту, усім процесом вимірювання та обробки даних 

займається комп’ютер, а дослідник лише правильно налаштовує комп’ютернк 

обладнання. Є. Козловський і Г. Кравцов [113] віртуальну лабораторію 
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визначають, як ,,віртуальне програмне середовище, у якому організована 

можливість поводження досліджень моделей об’єктів, їх сукупностей і 

похідних, заданих з певною часткою деталізації щодо реальних об’єктів, в 

рамках певної галузі знаньˮ [113, с. 105]. 

Цей вид мультимедійних навчальних засобів має особливу практичну 

цінність для освітніх галузей ,,Математикаˮ та ,,Природознавствоˮ, багато з 

них будуть корисними й у викладанні предметів технологічної освітньої 

галузі. Такі програмні засоби включають у себе повних розробок уроків 

відповідно до чинної програми, проте містять численні мультимедійні 

об’єкти, що дозволяють ,,оживитиˮ та дидактично уріхноманітніти будь-який 

урок. Для спрощення користування віртуальними лабораторіями матеріали 

розміщені за тематичними розділами. Застосування віртуальних лабораторій 

уможливлює проведення вимірювань, дослідів, лабораторних занять, 

допомагає вирішити питання дефіциту приладів, відсутності умов для 

демонстрації певних практичних дій. 

Тести виконують передусім функцію контролю (попереднього, 

поточного, підсумкового) знань учнів, вони можуть використовуватися для 

перевірки та поглиблення знань на будь якому етапі навчання. 

Для створення комп’ютерних тестів використовуються програмні 

оболонки.  

Комп’ютерні програми для створення тестів зазвичай класифікують за 

різними параметрами: 

 за видом технології: оффлайн-, онлайн-ресурси та комбіновані 

програми; 

 за технологією проведення тестування: локально (на кожному 

комп’ютері окремо), з допомогою локальної мережі (централізоване 

тестування у комп’ютерному класі), через Інтернет. 

Програми розділяються на середовища з розроблення тестів 

(конструктор), проведення тестування (сервер) та аналізу результатів (звіти, 

протоколи тестування). 
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Мультимедійні засоби ілюстративного та довідникового призначення. 

Згідно з Державним стандартом України ,,Видання. Основні види. Терміни та 

визначенняˮ (ДСТУ 3017) довідковим вважається видання, яке вміщує короткі 

відомості наукового чи прикладного характеру, розміщені в зручному для їх 

швидкого пошуку порядку, не призначене для суцільного читання. 

Інформаційним є видання ,,систематизованих чи узагальнених відомостей 

відносно опублікованих чи неопублікованих даних з першоджерел, випущене 

друком організаціями, що здійснюють науково-інформаційну діяльністьˮ [39]. 

До основних різновидів інформаційно-довідкових мультимедійних 

видань з трудового навчання належать мультимедійні енциклопедії, 

віртуальні музеї, довідники. Віртуальна екскурсія являє собою комплекс 

панорамних фотографій різного виду, поєднаних точками прив’язки – 

активними зонами, що уможливлюють перехід між панорамами. Активні зони 

зазвичай розміщуються безпосередньо на зображеннях відповідно до плану і 

мети віртуальної екскурсії. Віртуальна екскурсійна подорож скпроводжується 

озвучуванням цікавих фактів і фонової музикою, додатковими фотографіями, 

відеороликами, поясненнями, що сприяють більш глибокому сприманню 

інформації.  

Технології віртуальних турів дозволяють суттєво урізноманітнити 

форми і методи навчання. Упродовж уроку можна відвідати славнозвісні музеї 

світу. Входячи у віртуальний простір музею, учні отримують можливістьь не 

тільки прогулятися залами, а й розглянути експонати зблизька, прослухати 

або прочитати необхідну інформацію.  

Електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) – електронне 

навчальне видання, яке відповідно з вимогами МОН України містить усі 

компоненти навчального курсу вищої школи (навчальну програму 

дисципліни, робочу навчальну програму, матеріали лекцій, практичних 

занять, завдання для самостійної роботи, тестові форми контролю знань тощо) 

або компоненти шкільної дисципліни (чинну програму з певного предмету, 

робочий зошит, мультимедійну програму-підручник). 
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Такий електронний продукт може використовуватися як повноцінний 

самостійний навчальний засіб, або може доповнювати паперове видання. 

Електронний навчально-методичний комплекс частіше 

використовується в системі вищої освіти, він розглядається науковцями як 

інформаційно-освітній ресурс, у якому розкривається зміст навчального 

курсу, пропонується комплекс тестових і практичних завдань, тренувальних 

вправ, лабораторних, контрольних і залікових робіт, рекомендацій тощо [110]. 

ЕНМК визначають також як автоматизовану систему, яка включає 

інформаційно-довідкові та методичні матеріали з навчальної дисципліни та 

дозволяє комплексно їх використовувати для отримання знань, умінь, 

навичок, а також здійснення педагогічного контролю і самоконтролю за цим 

процесом [110]. Електронний навчально-методичний комплекс зазвичай 

створюється на основі технологій гіпертексту і мультимедіа, подаючи 

інформацію нелінійно з використанням графіки, звуку, відео, схем, флеш-

анімації тощо. 

Н. Клокар та інші вважають, що ЕНМК має поєднувати такі компоненти:  

 анотацію; 

 програму курсу і тематичний план; 

 навчальний посібник для учнів (у формі інтерактивної комп’ютерної 

програми, інтернет-ресурсу); 

 робочий зошит;  

 завдання для самостійної роботи учнів; 

 наочні матеріали; 

 глосарій; 

 список літератури, інтернет-ресурси; 

 методичні рекомендації для вчителів щодо використання даного 

комплексу [110]. 

Автори розрізняють гіпермедійні (для online використання) та 

мультимедійні (для розміщення на компакт-диску) види ЕНМК, які різняться 

способами подання теоретичного матеріалу. Гіпермедійний ЕНМК 
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характеризують такі риси, як-от: гіпермедійність (перевага гіпертексту і 

незначна кількість мультимедіа); педагогічно-орієнтований веб-дизайн; 

нелінійна структуризація матеріалу; візуалізація матеріалу. 

Мультимедійні ЕНМК передбачають: послайдову структуризацію 

матеріалу; візуалізацію за допомогою таблиць, малюнків, графіків тощо; 

озвучування основного й додаткового матеріалу; наявність гнучкої системи 

навігації; використання відеозаписів [110, с. 6]. 

Відзначимо, що наразі різниця між гіпермедійними та мультимедійними 

ЕНМК поступово стирається, оскільки більшість електронних навчально-

методичних комплексів створюється для розміщення на сайті навчального 

закладу. 

Зрозуміло, що більшість електронних освітніх ресурсів з трудового 

навчання і технологій створюється з використанням технології мультимедіа, 

тож вони можуть бути названі мультимедійними навчальними засобами 

(МНЗ), мультимедійними освітніми ресурсами. Якщо класифікувати ЕОР з 

мультимедійним контентом, доцільно, на нашу думку, виокремити такі групи: 

 навчально-ігрові електронні засоби для початкової школи; 

 мультимедійні навчальні підручники (програмні педагогічні засоби, 

ППЗ); 

 інформаційно-довідникові видання; 

 мультимедійні засоби для онлайн-навчання. 

Розглянемо наявні електронні освітні ресурси з мультимедійним 

контентом кожної групи (див. ілюстрований додаток А). 

Навчально-ігрові електронні засоби для початкової школи – це 

мультимедійні навчальні засоби, розроблені з використанням ігрових 

технологій. Серед них: 

1. ,,Зроби самˮ із серії ,,Дитяча колекціяˮ (2007 р., видавець – 

,,Атлантикˮ) – навчальна програма з елементами гри, яка відповідає програмі 

курсу ,,Трудове навчанняˮ у початковій школі (2005 – 2006 рр.). Анімаційні 

персонажі (Вовк Панас та Білочка) вчать дітей виготовляти ялинкові 
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прикраси, новорічні маски, листівки, прикрашені орнаментом та гербарієм, 

паперовий літак у техніці оригамі та ін. Програма вміщує ігри, цікаву 

інформацію, майстер-класи, що цілком відповідає віковим особливостям 

молодших школярів. 

2. ,,Світ ремеселˮ із серії ,,Дитяча колекціяˮ (2011 р., видавець – 

,,Атлантикˮ) – навчально-ігрова програма, схвалена МОН України до 

використання у навчально-виховному процесі. Вовк Панас та Білка Сопілка 

пропонують дітям подорож до світу давніх ремесел та сучасних професій 

(,,Стародавні ремеслаˮ, ,,Ремесла Київської Русіˮ, ,,Професії та ремесла 

Середньовіччяˮ, ,,Сучасні професіїˮ та ін.). Подорож супроводжують 

теоретичні відомості, ребуси, цікавинки, ігри. 

Мультимедійні підручники з трудового навчання розроблені для 

початкової ланки освіти та середньої школи. Для початкової ланки освіти 

наразі пропонують: 

1. ,,Трудове навчанняˮ. 1 клас. Комп’ютерна програма ,,Електронний 

конструктор урокуˮ (за новою програмою) – методичний електронний 

посібник з курсу ,,Трудове навчання. 1 класˮ, який вміщує 35 конспектів усіх 

уроків до курсу у форматі doc., 35 презентацій до усіх уроків у форматі ppt. 

(Microsoft PowerPoint), 644 ілюстрації до курсу, а також 115 прийомів роботи 

на уроці, які урізноманітнюють його зміст.  

2. Аналогічно побудований електронний методичний посібник 

,,Трудове навчання 2 класˮ: 35 конспектів уроків з презентацією до кожного, 

більш ніж 600 ілюстрацій та 115 прийомів урізноманітнення уроків. 

3. Педагогічний програмний засіб (ППЗ) ,,Трудове навчання 1 – 4 

класиˮ, створений згідно з чинною навчальною програмою із трудового 

навчання: технічної і художньої праці, затвердженою Міністерством освіти і 

науки України (видавник – Інститут педагогічних інформаційних технологій, 

2008 р.). 

Електронні підручники з трудового навчання для основної школи: 
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1. Трудове навчання 5 клас. Обслуговуючі види праці (видавник – 

ТМ ,,Розумникиˮ), 2013 р. – мультимедійний підручник, розроблений 

відповідно до чинної Програми Міністерства освіти і науки України з 

трудового навчання.  

Підручник вміщує 62 урока зі звуковим супроводом; 36 практичних 

робіт; понад 15 цікавих хрестоматійних матеріалів; довідник з основними 

поняттями й термінами; 150 тестів і завдань для самоконтролю; близько 1400 

ілюстрацій, схем і таблиць; понад 60 відеофрагментів, анімацій та 

інтерактивних моделей. Сучасні мультимедійні технології, різноманітні 

ілюстрації, нестандартна форма подачі навчального матеріалу сприяють 

кращому засвоєнню, формують уміння активно та самостійно працювати, 

стимулюють пізнавальний інтерес учнів, забезпечують інформаційну й 

емоційну насиченість уроків.  

2. Трудове навчання. 5 клас. Технічні види праці (видавник – ТМ 

,,Розумникиˮ), 2007 р. – мультимедійний підручник. Складається з 33 

мультимедійних уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно з 

навчальною програмою та містить: теоретичний матеріал, практичні роботи, 

контрольні запитання, багатий ілюстративний матеріал, інтерактивні моделі 

та відеофрагменти, звуковий супровід уроку тощо.  

3. ,,Трудове навчання. 5-6 клас. Інваріантний модуль (хлопці)ˮ 

Комп’ютерна програма ,,Електронний конструктор урокуˮ (версія 3.0). 

Включає 36 конспектів усіх уроків до курсу ,,Трудове навчання. 5-6 клас. 

Інваріативний модульˮ у форматі .doc (Microsoft Word); 36 медіа-презентацій 

до усіх уроків у форматі .ppt (Microsoft PowerPoint). Програма надає 

можливості для створення власних уроків та презентацій до них, швидкого 

редагування будь-якої частини уроку. 

4. ,,Трудове навчання. 5-6 клас. Інваріантний модуль (дівчата)ˮ 

Комп’ютерна програма ,,Електронний конструктор урокуˮ (версія 3.0) – 

методичний комп’ютерний посібник, що вміщує 27 конспектів усіх уроків до 

курсів ,,Трудове навчання. Дівчата. 5-6 класиˮ у форматі doc (Microsoft Word); 
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27 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint); 115 

прийомів роботи, які урізноманітнюють роботу на уроці; 1288 ілюстрацій. 

5. Для учнів 7 класу розроблено електронні підручники: Трудове 

навчання. 7 клас. Обслуговуючі види праці (ТМ ,,Розумникиˮ), 2007 р. (26 

мультимедійних уроків); Трудове навчання. 7 клас. Технічні види праці (ТМ 

,,Розумникиˮ), 2010 р. 

Структура цих мультимедійних підручників уніфікована: конструктор 

уроків, каталог готових уроків, довідкова інформація. Кожен урок у 

відповідності до навчальної програми включає теоретичний матеріал, 

практичні роботи, питання для повторення, багатий ілюстративний матеріал, 

звукове супроводження уроку тощо. Наприкінці кожного розділу розроблені 

тестові завдання, які можна доповнити чи відкоригувати, скориставшись 

конструктором тестових завдань. 

6. ,,Трудове навчання. 8 клас. Технічні види праціˮ (ТМ 

,,Розумникиˮ), 2010 р. – мультимедійний підручник, який складається із 49 

мультимедійних уроків відповідно до навчальної програми з трудового 

навчання. Кожен урок містить різноманітний мультимедійний контент 

(ілюстрації, відеофрагменти, інтерактивні моделі, звуковий супровід тощо). 

7. ,,Трудове навчання. 9 клас. Технічні види праціˮ (ТМ 

,,Розумникиˮ), 2011 р. – мультимедійний підручник, який складається із 32 

мультимедійних уроків відповідно до навчальної програми з трудового 

навчання. 

Інформаційно-довідникові, енциклопедичні та тематичні електронні 

видання як додаткові мультимедійні навчальні засоби. 

1. Серія ,,Уроки рукоділля ˮ (2007 – 2010; від ЗАО ,,Новий Дискˮ) 

включає декілька мультимедійних засобів: ,,Бісерˮ, ,,В’язання гачкомˮ, 

,,В’язання спицямиˮ, ,,Вишивка хрестомˮ, ,,Клаптева техніка – печворк та 

квилтˮ. 
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На кожному диску: відеоуроки, зразки візерунків для в’язання та 

вишивки, інформація про види гачків, спиць, пряжі тощо, покрокові схеми 

виконання різних узорів, програма розрахунку кількості петель. 

2. Електронна енциклопедія ,,Вчимося кроїти й шитиˮ (2009 р., 

видавник ,,Одисейˮ, рос. мова). На віртуальних сторінках енциклопедії – 

теоретичні основи шиття (,,Азбука шиттяˮ, ,,Основи моделювання одягуˮ, 

,,Відомості про тканиниˮ), тонкощі роботи з різними тканинами (,,Технології 

виготовлення виробівˮ), безліч готових викрійок ,,Викрійки й рекомендаціїˮ), 

які дозволять змоделювати і зшити одяг будь-якої складності, з оригінальними 

деталями і прикрасами. 

3. Дитяча кулінарна енциклопедія ,,Маленький кулінарˮ (2008 р., 

розробник – ID Company), що може стати додатковим матеріалом для 

опанування кулінарії в школі. У складі програми: розділи ,,Готувати швидко і 

смачно – це простоˮ, ,,Рецепти страв на кожен день і для святкового столуˮ, 

близько 200 озвучених коментарів і порад від відомого шеф-кухаря, секрети 

сервірування столу і оформлення страв, флеш-гра ,,Кулінарний тетрісˮ. 

Мультимедійні засоби для онлайн-навчання – це група електронних 

освітніх ресурсів, яка включає переважно відео-матеріали для навчання тих чи 

інших видів проєктно-технологічної діяльності, в яких представлено всі етапи 

створення того чи іншого виробу. Крім того, до цієї групи можна віднести 

відеорекомендації для вчителів, наприклад методичні відеорекомендації, 

створені EdEra спільно з МОН, що стосуються змін у навчальних програмах 5 

– 9 класів закладів загальної середньої освіти (https://www.ed-era.com/mon59/). 

Відзначимо, що кількість електронних освітніх ресурсів цього типу 

значно зросла під час карантину, спричиненого пандемією COVID-2019, 

навесні 2020 року. З’явилась значна кількість якісних онлайн-уроків, 

наприклад: 

1. Урок трудового навчання для учнів 6-7 класів (дистанційне 

навчання). Проєкт ,,Гольниця”. Тема уроку. Технологія виготовлення 

https://www.ed-era.com/mon59/
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проєктованого виробу: виготовлення гольниці з мила. Вчитель Е. Даніліна 

(https://www.youtube.com/watch?v=lBlqBHQLT1Y). 

2. Урок з трудового навчання в 5 класі за темою: ,,Культура 

споживання їжі. Етикет за столом”. Вчитель Е. Даніліна 

(https://www.youtube.com/watch?v=UCSbGCRVq1g).  

3. Трудове навчання. 5 клас. Проєкт ,,Весняний котик”. Родинне 

навчання. Відеопроєкт від Вікторії Круглової 

(https://www.youtube.com/watch?v=cjQbWdU9rd0). 

4. ,,Відеошкола”. Трудове навчання. Тема: ,,Випилювання лобзиком 

органайзера для навушників” (5 клас). Учитель А. Головань. 

(https://www.youtube.com/watch?v=SGcaSE8pIYo). 

Отже, аналіз наявних електронних освітніх ресурсів (мультимедійних 

навчальних засобів) з трудового навчання і технологій, розроблених для 

використання в системі шкільної освіти, доводить про значну кількість 

названих ресурсів. Проте ефективність їх використання на уроках в школі є 

недоведеною через низьку сформованість ІК-компетентності в складі 

професійної компетентності вчителів трудового навчання, відсутність 

мотивації до застосування наявних та створення власних ЕОР тощо. 

У зарубіжній освітній системі, що має більш практичну орієнтацію 

трудового навчання, електронні освітні ресурси також більш практично 

спрямовані, мають прикладний характер: навчальні відео, інструкції до 

виготовлення виробів тощо. Наприклад, досвід розроблення ЕОР для 

майбутніх учителів трудового навчання представлено в роботі 

G. Thorsteinsson [301], у якій автор описує модель використання віртуального 

навчального середовища з підтримкою технологій Інтернету та баз даних для 

організації спільного навчання в контексті професійної освіти вчителів 

дизайну та технологій. Учасники використовували проблемне навчання, щоб 

створити курс, який інтегрував засоби очного і веб-навчання.  

Проєкт використовував он-лайн віртуальне середовище навчання разом 

з керованою навчальною платформою як інструмент для спільної роботи 

https://www.youtube.com/watch?v=lBlqBHQLT1Y
https://www.youtube.com/watch?v=UCSbGCRVq1g
https://www.youtube.com/watch?v=cjQbWdU9rd0
https://www.youtube.com/watch?v=SGcaSE8pIYo
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учасників – майбутніх учителів трудового навчання та викладачів. Для них це 

було постійне місце зустрічей, стабільна база для роботи, і в той же час – 

легкодоступний архів усього навчального матеріалу проєкту, на якому 

базувалися всі проведені заходи. 

На сьогодні в Україні для професійної підготовки майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій розроблено зовсім небагато електронних 

освітніх ресурсів. Це доводить аналіз наукових і методичних джерел та 

поодинокі приклади залучення засобів ІКТ (цифрових ресурсів) та створення 

власних навчальних засобів.  

Так, В. Бойчук, Р. Горбатюк та С. Кучер з’ясовують методичні 

особливості організації комп’ютерного забезпечення освітнього процесу на 

прикладі виконання студентами проєкту з дизайну одягу. Науковці 

зауважують, що такі сучасні методики опрацювання інформації та 

продукування ідей, як майндмеппінг (створення інтелект-мап, мудбордів), 

брейнстормінг, конструювання виробів або тестових завдань, можуть бути 

вдало організовані із залученням сучасних комп’ютерних технологій. У 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій, як 

справедливо зазначають вчені, неможливо уникнути інформатизації всіх 

процесів пізнання (отримання інформації, її якісної обробки та оцінки), що 

стає ознакою часу [30].  

Слід відзначити досвід І. Андрощук та І. Андрощука із розроблення і 

впровадження електронного посібника з дисципліни ,,Методика трудового 

навчанняˮ для фахової підготовки майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій (рис. 1. 2). Основна програма, яку було використано для створення 

електронного посібника, ,,SunRav BookOfficeˮ включає два компоненти: 

SunRav BookEditor (для створення та редагування електронного посібника) та 

SunRav BookReader (для читання створеного електронного посібника). З 

метою забезпечення студентам можливості здійснювати перевірку своїх знань 

в електронному середовищі посібника, було використано додаткову програму 

,,SunRav TestOfficeProˮ, за допомогою якої користувач має змогу пройти тест 
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і відразу дізнатися результати тестування. Також для більш зручного читання 

великих документів було використано програму ,,FlippingBookˮ.  

Електронний посібник з дисципліни ,,Методика трудового навчанняˮ 

містить зміст, вступ, чотири змістових модулі, веб-квест, список 

рекомендованих джерел, та рубрику ,,На допомогу вчителюˮ [2]. 

 

 
 

Рис. 1. 2. Сторінки е-посібника ,,Методика трудового навчанняˮ 

І. Андрощука та І. Андрощук [2]. 

 

Засобами програми ,,Macromedia Flash 8 Proˮ у процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій С. Кізім було 

створено електронний посібник для викладання варіативного модулю 

,,Деревообробкаˮ (рис. 1. 3.) на уроках технологій.  

Структуру електронного посібника становлять чотири блоки, які 

співвідносяться з основними видами навчально-пізнавальної діяльності учня: 

теоретичний блок навчального матеріалу, блок методичної інформації, 

контрольний блок і навчальна лабораторія. Як зазначає автор електронного 
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освітнього ресурсу, електронний посібник спрямований на розвиток творчих 

здібностей і навичок самоосвіти учнів [106]. 

 

 
 

Рис. 1. 3. Сторінки е-посібника ,,Деревообробкаˮ С. Кізім [105]. 

 

Електронний посібник ,,Деревообробкаˮ С. Кізім дає можливість 

реалізувати індивідуальну траєкторію роботи з навчальним ресурсом: 

послідовно вивчати матеріал, повертатися, за необхідності, до раніше 

вивченого навчального матеріалу, припинити та розпочати навчання у 

довільному місці. Учні за бажанням мають змогу вибирати той чи інший вид 

навчальної діяльності (вивчення теоретичного матеріалу, самоперевірку, 

виконання віртуальних практичних робіт, користування довідковими 

матеріалами тощо) [106]. 

Отже, у теоретичних дослідженнях, присвячених застосуванню ЕОР у 

професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій є 

наявність певних передумов розв’язання окресленої проблематики. Проте, 

багато питань цієї галузі дослідження залишаються ще недостатньо 

з’ясованими і конкретизованими. Аналіз літератури доводить, що ЕОР для 

професійної підготовки вчителів трудового навчання і технологій 

розробляються переважно на локальних носіях, що ускладнює доступ і 
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користування і не дає можливостей для широкої їх апробації. Відкритих 

електронних освітніх ресурсів для майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій в Україні практично немає, а досвід розроблення електронних 

підручників для професійної підготовки майже не представлений. 

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 навичок 

спільної роботи студентів під час очного і віртуального навчання.  

Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду використання ЕОР у 

професійній підготовці майбутніх педагогів 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 ЕОР для студентів ЗВО. 

Активне використання майбутніми вчителями трудового навчання і 

технологій електронних освітніх ресурсів, створення власних навчальних 

засобів з використанням мультимедійного електронного контенту неможливе 

без сформованої інформаційно-комунікаційної компетентності фахівців 

спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології) у складі 

їхньої професійної компетентності. Спробуємо схарактеризувати сутність 

цього педагогічного феномену в наступному підрозділі. 

 



54 

1.2. Зміст і структура інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій у складі професійної 

компетентності 

 

Сучасний поступ України на розбудову інформаційного суспільства, 

розвиток конкурентоспроможної економіки, діджиталізацію всіх сфер 

діяльності людини вимагає обов’язкового підвищення якості педагогічної 

освіти. Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

загальній середній та вищій освіті є актуальною вимогою часу і визначено 

одним із національних пріоритетів. Відтак, мета сучасної вищої педагогічної 

освіти має полягати в підготовці компетентних учителів, зокрема, трудового 

навчання і технологій, справжніх фахівців, готових до створення і 

використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі.  

Професійна діяльність педагогів наразі тісно пов’язана з проблемою 

компетентності. У колі наукових інтересів науковців професійна 

компетентність постає як показник відповідності фахівця певного профілю до 

вимог сучасного ринку праці [158]. Зауважимо, що під професійною 

компетентністю часто розуміють психологічну і фізіологічну готовність 

людини до максимально ефективного виконання професійних функцій.  

Поняття професійної компетентності педагога, його зміст і структуру 

досліджують у своїх працях В. Бондаренко [31], В. Введенський [35], 

В. Громовий [64], А. Гуржій [69], І. Зель [88], І. Зимня [91], С. Кара [104], 

Д. Кільдеров [106], В. Лозовецька [133], О. Локшина [134], Д. Мазоха [139], 

О. Овчарук [157; 158], В. Петрук [178], Х. Процко [195], А. Радченко [198]  та 

ін.  

Концепт професійної компетентності вчителя трактують як набуття 

особистістю необхідних знань, умінь та навичок, які визначають рівень 

сформованості його педагогічної майстерності, педагогічного спілкування та 

особистості вчителя, як транслятора загальнолюдських цінностей, 

гуманістичних ідеалів та педагогічної свідомості [173, с. 39].  
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На думку В. Сластьоніна [211], поняття ,,професійна компетентність 

педагогаˮ визначається єдністю його теоретичної й практичної підготовки до 

реалізації професійно-педагогічної діяльності. Беручи до уваги проблему 

дисертаційного дослідження, обстоюємо думку, що ІК-компетентність 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій із обов’язковістю 

входить до складу їхньої професійної компетентності.  

З метою модернізації змісту освіти Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1392 було затверджено Державний 

стандарт базової і повної загальної середньої освіти, а також рішенням колегії 

Міністерства освіти і науки від 27 серпня 2013 р. протокол № 4/1-2 видано 

наказ ,,Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі”, 

у якому зазначено, що ,,профільне навчання базується на визначенні переліку 

навчальних предметів чи освітніх галузей, змісту, вмінь і 

навичок/компетентностей, необхідних для підготовки молоді до дорослого 

життя” [190]. Система профільного навчання поєднує в собі такі складові: 

загальноосвітні, профільні предмети за певним профілем/напрямом навчання, 

загальноосвітні чи профільно-базовані предмети за вибором, міжпредметні 

галузі/теми/курси, орієнтовані на формування ключових компетентностей, 

однією з яких є уміння використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології [190].  

Слушною нам видається думка Р. Гуревича, що ,,оволодіння сучасними 

інформаційно-комунікаційними технологіями, методикою їх використання в 

навчально-виховному процесі сприятиме модернізації освіти – підвищенню 

якості професійної підготовки майбутнього фахівця, забезпеченню потреб 

суспільства в конкурентоздатних фахівцяхˮ [68, с.10]. Зважаючи на зазначене 

вище, формування і розвиток ІК-компетентності майбутніх педагогів є гостро 

актуальним завданням. 

Варто зазначити, що окремі дослідники розглядають ІК-компетентність 

учителя як компонент у структурі їхньої професійної компетентності, інші 

пов’язують поняття ,,інформаційно-комунікаційна компетентністьˮ із 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/
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поняттям ,,культураˮ і трактують його у взаємозв’язку з термінами 

,,інформаційна грамотністьˮ, ,,інформаційна культураˮ (М. Близнюк [28], 

Т. Демиденко [73]), що характеризують рівень розвитку особистості [213].  

Дослідження сутності ІК-компетентності потребує аналізу дефініції 

,,інформаційно-комунікаційні технологіїˮ та визначення їх особливостей, 

оскільки застосування ІКТ в освітньому процесі вищої школи зумовлює появу 

і розвиток інноваційних форм навчання, розширює спектр дидактичних 

методів і прямо впливає на формування ІК-компетентності педагогів та 

студентів.  

М. Кадемія та Р. Гуревич визначають наступні види ІКТ [68, с. 58]:  

- технологія автоматизації офісу, яка призначена для автоматизації і 

телекомунікаційної підтримки роботи фахівця (текстові редактори, 

електронні таблиці, бази даних, графічні редактори, управлінські програми і 

сучасні комп’ютерні телекомунікації);  

- технологія опрацювання даних, яка має функцію розв’язання гарно 

структурованих задач із метою автоматизації певних рутинних постійно 

повторюваних операцій (збирання, опрацювання і зберігання даних, 

створення звітів і запитів);  

- технологія керування, спрямована на вирішення менш структурованих 

задач, пов’язаних із оцінюванням стану об’єкта, виявлення причин зміни його 

стану й аналізу можливих рішень і дій (бази даних із системою регулярних або 

спеціальних звітів);  

- технологія підтримки прийняття рішень, розроблена для 

інформаційної підтримки під час розв’язування креативних завдань (база 

даних; мультимедійні компоненти тощо);  

- технологія експертних систем, призначена для імітації на базі 

штучного інтелекту роботи експерта в спеціальній предметній галузі (бази 

даних і бази знань) [68, с. 58].  

До того ж, поміж інформаційних технологій М. Кадемія та Н. Ничкало 

виокремлюють, так звані, ,,креативні технологіїˮ: гіпертекст, мультимедійні 
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технології, комп’ютерна графіка, геоінформаційні системи, віртуальна 

реальність [100, с. 82]. Л. Шевченко серед сучасних інформаційних технологій 

особливо виділяє мультимедіа технології, які є незамінними у фаховій 

підготовці [255, с. 227].  

На нашу думку, питання організації цілісного освітнього процесу, 

спрямованого на комплексне застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій, вирішується, насамперед, шляхом ефективного формування ІК-

компетентності майбутніх педагогів. У контексті цифровізації освіти, коли 

відбувається радикальне переконструювання форм і методів організації 

навчання, аналіз і перегляд змістового наповнення навчальних дисциплін, 

дидактичного контенту, зміюються критерії його відбору, високий рівень 

сформованості ІК-компетентності майбутніх учителів є гостро необхідним. 

Погодимося із думкою С. Кізім [106, с. 32–34], що використання ІКТ як засобу 

урізноманітнення традиційних форм і методів навчання відступає на другий 

план, натомість електронні ресурси стають надійним підґрунтям для втілення 

ідей розвивального навчання, інтенсифікації освітнього процесу, підготовки 

дітей і молоді до самореалізації в цифровому суспільстві [106, с. 32–34].  

Слушною, на наш погляд, є думка К. Віттенберг щодо використання 

сучасних інформаційних технологій у галузі освіти, які надають педагогам 

можливість ,,модернізувати цілі, зміст, методи, засоби і форми навчання, 

розширити власні педагогічні можливості, а тим, хто навчається, надає 

можливість наблизитись до активної роботи з доступною для них 

інформацієюˮ [42, с. 51]. Погоджуємося із висловленою позицією, що 

застосування ІКТ позитивно впливає на осучаснення змісту, форм і методів, 

навчання відповідно до тенденцій, що панують в інформаційному просторі 

України та світу, що ще раз актуалізує важливість формування ІК-

компетентності майбутніх освітян.  

У науковій літературі зустрічається також поняття ,,інформаційна 

грамотністьˮ, ,,інформаційна компетентністьˮ, ,,інформатична 

компетентністьˮ, ,,комп’ютерна грамотністьˮ та ,,інформаційна культураˮ. 
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Дотичність та спорідненість цих понять із досліджуваним (ІК-

компетентністю) зумолюють необхідність їх стислого аналізу.  

Вивчення наукових джерел, що містять характеристики інформаційної 

грамотності, дає можливість Л. Карташовій, В. Юрженко та іншим науковцям 

систематизувати та узагальнити визначення цього поняття, 

схарактеризувавши його як здатність особистості ідентифікувати інформацію, 

ефективно здійснювати її пошук, орієнтуватися в інформаційних ресурсах та 

інформаційних системах, аналізувати їх [99].  

С. Сисоєва та Н. Баловсяк [209], виокремлюючи поняття ,,інформаційна 

компетентністьˮ, зауважують, що вона є необхідним чинником реалізації 

трьох функцій професійної діяльності фахівця: інформаційно-пошукової 

(ефективна робота з інформацією в різних її формах); комп’ютерно-

технологічної (робота з сучасними комп’ютерними засобами та програмним 

забезпеченням); процесуально-діяльнісної (застосування сучасних засобів 

цифрових технологій з інформацією та розв’язання різноманітних задач) [209, 

с. 106].  

Досить поширеним є розуміння поняття ,,комп’ютерної грамотності” як 

основного вміння знаходити необхідну інформацію за допомогою 

комп’ютера. Комп’ютерна грамотність входить до структури інформаційної 

культури, відповідно формування комп’ютерної грамотності є частиною 

процесу формування інформаційної грамотності. Під комп’ютерною 

грамотністю Л. Карташова [95], М. Кадемія [100], М. Козяр [114], Т. Ткаченко 

[100; 232], Л. Шевченко [255] розуміють уміння практично використовувати 

комп’ютери та інформаційні мережі для розв’язання поставлених завдань 

різних типів: когнітивних, інформаційно-комунікаційних, ігрових [95].  

Л. Пєтухова виокремлює категорію ,,інформатичної компетентності” (у 

зв’язку з професійною діяльністю вчителя початкових класів) як здатності до 

реалізації системного обсягу знань, умінь і навичок набуття та трансформації 

інформації у різних галузях людської діяльності для якісного виконання 

професійних функцій та усвідомленого передбачення наслідків своєї 
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діяльності [179]. А. Хуторськой пропонує власне тлумачення ,,інформаційної 

компетентності” як такої, що включає вміння самостійно шукати, аналізувати 

та відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати 

та передавати її за допомогою реальних об’єктів і інформаційних технологій 

[246]. 

До того ж більшість науковців, зокрема А. Коломієць [115], М. Жалдак 

[79] показують, що інформаційна компетентність є основним складником 

інформаційної культури як частини загальної культури особистості. 

Інформаційну культуру тлумачать як сукупність інформаційного світогляду, 

системи ціннісних орієнтацій, знань, умінь, навичок, що забезпечують 

цілеспрямовану і результативну самостійну діяльність з метою задоволення 

власних і професійних потреб в інформаційних продуктах (А. Коломієць 

[115]); як один із найважливіших елементів культури взагалі, що характеризує 

матеріальний і духовний розвиток суспільства, що характеризує досягнутий 

рівень організації інформаційних процесів, ступінь задоволення потреб людей 

в інформаційному спілкуванні, в своєчасній, вірогідній та вичерпній 

інформації, що забезпечує цілісне бачення світу (М. Жалдак [79]). 

С. Дочкін, Ю. Клецов, Т. Паніна [170] трактують ІКТ-компетентність 

педагога як здатність особистості розв’язувати професійні завдання, 

застосовуючи сучасні засоби інформаційно-комунікаційних технологій; як 

якість, характеристику педагога, яка відбиває реальний рівень готовності до 

використання ІКТ у професійній діяльності; як певний тип упорядкування 

предметно спеціальних знань, що уможливлюють правильну оцінку ситуації 

й ухвалення адекватного рішення в педагогічних ситуаціях професійного 

спілкування з використанням цифрових технологій [170].  

Поділяючи думку Р. Калошиної [103] щодо розуміння ІКТ-грамотності 

як сукупності знань у галузі персонального комп’ютера, володіння 

інформацією щодо різновидів програмних продуктів, їхні особливостей, 

функцій та можливостей, знань про комп’ютерні мережі, зокрема, про 

Інтернет, зауважимо, що ІК-компетентність – це не тільки знання більшості 
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наявних цифрових інструментів, тобто розвинена ІКТ-грамотність, але й 

уміння ефективно застосовувати їх у професійно-педагогічній діяльності [87]. 

Отже, хоча зазначені вище поняття є близькими і дотичними до 

досліджкваного поняття, ми не можемо вважати їх синонімічними до ІК-

компетентності, оскільки вони не повнястю відображають сутність 

досліджуваного нами поняття.  

На думку М. Ватковської [34], в умовах цифровізації суспільства 

ефективність освітнього процесу прямо залежить від ІК-компетентності 

освітян, до складу якої входять не тільки уміння й навички використання ІКТ 

у навчальному процесі, а й розроблення навчально-методичних матеріалів, 

створення особливої цифрової педагогічної взаємодії.  

ІК-компетентність – характеристика педагога, який послідовно і 

систематично, із дотриманням вимог до організації навчання в контексті 

цифровізації освітнього простору здатен застосовувати ІКТ у процесі 

педагогічної, методичної й дослідницької діяльності, а також, спираючись на 

аналіз педагогічних ситуацій, може знаходити і ставити педагогічні завдання 

та розв’язувати їх в оптимальний спосіб, максимально використовуючи 

можливості цифрових ресурсів [157].  

У дослідженнях Л. Попової ІК-компетентність визначено як здатність 

особистості ,,здійснювати пошук і опрацювання знайденої інформації 

засобами ІКТ, критично ставитися до цієї інформації та на підставі цього 

робити певні висновки й приймати рішення в умовах невизначеності” [188].  

Відтак, ІК-компетентність є однією з ключових у системі 

компетентностей особистості, водночас вона органічно входить до структури 

професійної компетентності педагога. Учителі, які навчають і виховують 

майбутніх громадян цифрового суспільства, з одного боку, самі мають 

відповідати критеріям нової інформаційної особистості, а з іншого – повинні 

знати необхідні інноваційні технологічні засоби і вміти ефективно 

використовувати їх у своїй професійній діяльності [170, с. 56 – 63].  
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Оскільки сучасне інформаційно-цифрове суспільство є чинником, що 

впливає на соціально-культурне життя людини, на формуування й розвиток 

інформаційної культури особистості – ,,уміння цілеспрямовано працювати з 

інформацією й використовувати для її одержання, обробки та передачі 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), сучасні технічні засоби і 

методи” [54, с. 102–104], – формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутніх педагогів, зокрема, учителів трудового навчання і 

технологій, набуває надважливого значення.  

Аналізуючи вітчизняні та міжнародні науково-теоретичні 

напрацювання щодо ключових компетентностей, О. Овчарук наголошує: у 

основних чинних стратегічних міжнародних документах інформаційно-

комунікаційна компетентність включена до переліку ключових, вона 

визначена як наскрізна, багатофункціональна і може бути застосована в 

різноманітних життєвих сферах [157].  

Слід погодитися з визначенням, що пропонують вітчизняні науковці 

Інституту інформаційних технологій та засобів навчання В. Биков, О. Спірін 

та ін., а саме: ,,ІКТ-компетентність – це підтверджена здатність особистості 

автономно і відповідально використовувати на практиці ІКТ для задоволення 

власних індивідуальних потреб і розв’язування суспільно значущих, зокрема 

професійних, задач у певній предметній галузі або виді діяльностіˮ [213, с. 46]. 

Н. Морзе [97] дотримується такої ж думки. 

Доцільно згадати й міжнародні стандарти ЮНЕСКО ,,Стандарти ІКТ 

компетентності для вчителів (ІСТ Competency Standards for Teachers)ˮ (2008), 

у яких наголошується на взаємовідношенні між використанням ІКТ, 

реформою освіти та економічним зростанням держави на основі трьох 

підходів: технологічна грамотність (підготовка учнів, громадян та 

продуктивних сил, здатних опанувати нові технології, необхідні для 

соціального розвитку і підвищення ефективності економіки, підвищення рівня 

технічної грамотності вчителів з метою впровадження основних складників 

ІКТ у шкільні програми, навчально-виховну практику школи), поглиблення 
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знань (навички застосування ІКТ, спрямування й координація навчального 

середовища, активна співпраця вчителя з учнями), створення знань 

(підвищення рівня громадської участі, культурної творчості й економічної 

ефективності за допомогою формування в учнів і громадян трудових ресурсів, 

постійно спрямованих на користь від процесів створення знань, інноваційної 

діяльності та функціонування суспільства знань; освоєння навичок XXI 

століття, необхідних для створення нових знань) [93; 220] 

Наразі у вітчизняній та зарубіжній науці використовується поняття 

,,цифрової компетентностіˮ (digital competence), яке є майже синонімічним до 

означеного вище. 2006 року Європейською комісією було оприлюднено 

дослідження ,,Цифрова компетентність на практиці: рамковий аналізˮ 

(,,Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworksˮ), у якому 

відзначено, що цифрова компетентність є здатністю упевнено, критично і 

творчо використовувати ІК-технології для досягнення цілей, що належать до 

галузі роботи, зайнятості, навчання, дозвілля, участі в житті суспільства. Ця 

компетентність визнана однією з восьми ключових компетентностей для 

навчання впродовж життя (lifelong learning) у країнах Європейського Союзу 

та трансверсальною, що сприяє досягненню інших компетентностей, які 

стосуються сфери мов, математики, вміння навчатись, культурної обізнаності 

тощо. На думку європейських вчених, цифрова компетентність належить до 

універсальних навичок ХХІ ст., які мають забезпечити активну участь 

кожного громадянина в житті суспільства та його економічному розвитку 

[278; 283; 306].  

А. Феррарі (A. Ferrari) на підставі аналізу багатьх 

міжнароднихдокументів, практик, ініціатив та проєктів запропонував 

визначення цифрової компетентності. Науковець тлумачить це поняття як 

комплекс знань, умінь, здатностей, стратегій, цінностей, обізнаності та 

ставлень, які забезпечать ефективне використання ІКТ та цифрових медіа для 

виконання завдань; розв’язання проблем; комунікацію; керування 
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інформацією; співробітництво; створення і поширення контенту; задоволення 

потреб та можливості для реалізації прав [281].  

На нашу думку, це визначення є найбільш повним і точним у зарубіжній 

науці, а також подібне потрактування є близьким до розуміння поняття 

інформаційно-цифрової компетентності у новому освітньому стандарті ,,Нова 

українська школаˮ [120], за яким передбачено впевнене, а водночас критичне 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, 

пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та 

приватному спілкуванні. Інформаційно-цифрова компетентність, за 

стандартом НУШ, уміщує також інформаційну й медіа-грамотність, основи 

програмування, алгоритмічне мислення, роботу з базами даних, формування 

навичок безпеки в інтернеті та кібербезпеки, розуміння етики роботи з 

інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо) [120, с. 11]. 

Підводячи підсумки огляду наявних у сучасній педагогічній науці 

визначень поняття ІК-компетентності, ми цілком погоджуємося з О. Овчарук, 

яка вважає, що воно перебуває на стадії дискусій та пропонує узагальнене 

визначення: це ,,здатність працювати індивідуально або колективно, 

використовуючи інструменти, ресурси, процеси та системи, які відповідають 

за доступ та оцінювання інформації (відомостей та даних), отриманої через 

будь-які медіа ресурси, та використовувати таку інформацію для вирішення 

проблем спілкування, створення інформованих рішень, продуктів та систем, а 

також для отримання нових знаньˮ [157, с. 14]. 

Відзначимо, що аналізуючи специфіку ІК-компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій у структурі професійної 

компетентності, ми будемо спиратися на визначення В. Бикова [22], Н. Морзе 

[145], О. Овчарук [157] та О. Спіріна [213], які, на нашу думку, найбільш точно 

характеризують специфіку цього педагогічного явища. 

Для дослідження важливим є більш вузьке й професійно зорієнтоване 

поняття ІК-компетентності майбутнього вчителя. Розглянемо його. 
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Оскільки ІК (цифрову) компетентність включено до переліку ключових 

компетентностей для навчання впродовж життя (lifelong learning) у країнах 

Європейського Союзу, колективом науковців різних країн (C. Redecker, 

Y. Punie та ін.) Система DigCompEdu передбачає спільний підхід ЄС до 

визначення і описування основних сфер цифрової компетентності учителів і 

надає загальний орієнтир на європейському рівні [295]. 

Вітчизняні вчені також приділяють увагу інформаційно-комунікаційній 

компетентності учителя. Як зауважує Г. Дегтярьова, це його здатність 

орієнтуватися в інформаційному просторі, знаходити інформацію й 

використовувати її нею відповідно до професійних і особистих потреб і вимог 

сучасного цифрового суспільства [72]. 

Т. Тихонова розглядає ІК-компетентність учителя в структурі його 

професійної компетентності та потрактовує її як здатність до успішної 

результативної професійної діяльності в умовах насиченого ІКТ-середовища, 

яка конкретизується у створенні освітніх інформатичних продуктів та 

використанні створених або готових продуктів в організаційно-методичній 

діяльності або навчальному процесі [231]. 

Як здатність розв’язувати професійні педагогічні задачі із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій вивчає ІК-

компетентність вчителя Л. Голодюк [55]. Дослідниця виокремлює два 

аспекти: базову (інваріант знань, умінь і досвіду, необхідний вчителю-

предметнику для вирішення загальних освітніх завдань засобами ІКТ) і 

предметно-орієнтовану ІК-компетентність (освоєння спеціалізованих 

технологій і ресурсів, розроблених відповідно до вимог змісту конкретного 

навчального предмету та їх впровадження в освітню діяльність) [55, с. 34]. 

С. Литвинова розглядає інформаційно-комунікаційну компетентність 

вчителя як ,,здатність особистості орієнтуватися в потоці інформації, як 

уміння працювати з різними видами інформації, знаходити і відбирати 

необхідний матеріал, класифікувати його, узагальнювати, критично до нього 
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ставитися, на основі здобутих знань вирішувати будь-яку інформаційну 

проблему, пов’язану з професійною діяльністюˮ [132, с. 8].  

М. Шишкіна і В. Тараутов, досдіджуючи ІК-компетентність учителя 

початкової школи, визначають цей феномен як здатність учителя достатньо 

повно, різнобічно, професійно використовувати в своїй діяльності 

інформаційно-комунікаційні технології з урахуванням специфіки віку 

школяра, а також стрімкого прогресу в розвитку засобів інформаційних 

технологій [258, с. 306].  

Н. Сороко докладно проаналізовано поняття інформаційно-

комунікаційної компетентності, у результаті чого дослідницею надана така 

дефініція ІК-компетентності вчителя: ,,здатність застосовувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології для вирішення навчальних і наукових 

проблем, опрацьовувати різні джерела, дані та відомості, а також відповідні 

знання, уміння та навички, спроможність застосовувати їх для практичної 

діяльностіˮ [212, с. 33]. 

Отже, ІК-компетентність педагога (учителя, викладача) будемо 

розглядати як складник його професійної компетентності, який передбачає 

здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології в своїй 

професійній сфері, зокрема здійснювати діяльність зі збирання, оброблення, 

передачі, збереження інформаційних даних, продукування інформації, 

розроблення інформаційно-методичного забезпечення; оцінювати і 

впроваджувати в навчальний процес електронні освітні видання та 

інформаційні ресурси освітнього призначення; організовувати інтерактивну 

взаємодію між учасниками навчального процесу з використанням засобів ІКТ; 

використовувати ІКТ для контролю і оцінки рівня знань учнів. Для 

розв’язання цієї проблеми необхідна істотніша, ніж на сучасному етапі, 

інформаційна та цифрова орієнтація системи вітчизняної освіти, формування 

ІК-компетентності майбутніх спеціалістів, насамперед тих, чия професійна 

діяльність безпосередньо не пов’язана з комп’ютерною технікою, зокрема 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій.  
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На необхідності формування ІК-компетентності майбутніх учителів 

наполягає Р. Гуревич [67]. Погодимося з думкою дослідника, що чітке 

планування і організація самостійного навчання, високий рівень якості 

навчальних матеріалів планомірне і послідовне використання цифрових 

технологій є визначальними для підвищення ефективності та освітнього 

процесу. Вирішення цих завдань багато в чому залежить від професійної 

компетентності педагогів, їхньої готовності до роботи з різноплановими 

потоками інформації, володіння методами пошуку та опрацбванна та 

презентації інформації. Р. Гуревич цілком справедливо акцентує увагу на 

тому, що однією з необхідних умов розроблення та впровадження сучасних 

форм, прийомів, методів і технологій навчання є високий рівень 

умотивованості і готовності викладачів до роботи в новому інформаційному 

середовищі, наголошуючи на необхідності формування ІК-компетентності 

студентів [67, с. 55].   

Отже, зазначене вище дозволяє висновувати, що трансформаційні 

процеси в соціальних і культурних, економічних і освітніх системах різних 

країн зумовили перегляд компетентностей сучасної особистості і визначення 

міжнародними організаціями низки ключових, до яких із обов’язковістю 

входить інформаційно-комунікаційна компетентність. Поняття ІК-

компетентності є складним та багатогранним. Дослідженням його структури 

займались українські та зарубіжні науковці, аналіз праць яких дозволяє 

стверджувати про наявність різних підходів до визначення цього поняття.  

Аналіз наукових міждисциплінарних досліджень проблеми ІК-

компетентності особистості та викладені вище міркування дають нам підстави 

визначити ІК-компетентність педагога як складник його професійної 

компетентності, який передбачає здатність використовувати ІКТ в 

професійній сфері відповідно до поставленої мети.   

Становлення і професійний розвиток майбутнього вчителя трудового 

навчання і технологій потребують конкретизації системи знань, умінь та 
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навичок, мотивів, цінностей і якостей фахівця, професійної компетентності, 

одним із складників якої є ІК-компетентність.  

О. Букатова та А. Погорєлова інформаційну компетентність 

майбутнього вчителя трудового навчання та технологій визначають як 

,,активне застосування комп’ютерної техніки, навчальних педагогічних 

програм, електронних варіантів методичного забезпечення, електронного 

тестування, педагогічних технологій творчого характеруˮ [32, с. 89]. 

Погоджуючись з думкою дослідниць, зауважимо, що ІК-компетентність 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій має свою специфіку, яка 

визначається через специфіку освітньої галузі ,,Технологіїˮ.  

Характерною ознакою освітньої галузі ,,Технологіїˮ є її двокомпонентна 

структура, яку визначають інформаційно-комунікаційний та технологічний 

складники. Зміст предметів освітньої галузі має чітко виражену прикладну 

спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних 

методів і форм організації занять. Основною умовою реалізації 

технологічного компонента є технологічна та інформаційна діяльність, що 

провадиться від появи творчого задуму до реалізації його в готовому продукті 

[74]. 

Спираючись на дослідження науковців з окресленої проблеми (І. Зимняя 

[90], І. Молодоженя [144], А. Хуторський [246] та ін.), ІК-компетентність у 

структурі професійної компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій трактуємо як інтегративну, динамічну 

характеристику 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 визначає 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 
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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. 

Аналіз наукових і науково-методичних джерел переконливо доводить 

наявність різнопланових підходів до визначення змісту й структури ІК-

компетентності педагогів. Розглянемо загальні підходи, застосовувані 

дослідниками для визначення структури ІК-компетентності.  

Так, П. Пахотіна, наприклад, стверджує, що структурні складові 

компетентності визначаються змістом діяльності [171, с. 29 – 30]. Як зауважує 

Х. Процко [195], компетентність включає в себе знання, уміння, навички, 

мотиви, взаємини, цінності та інші чинники, що визначають становлення 

соціальних та особистісних сфер життя й діяльності людини. Міжнародні 

стандарти так само характеризують поняття ,,компетентністьˮ через 

сукупність знань, умінь, навиочк і ставлень, які уможливлюють ефективну 

діяльність особистості та виконання тих чи інших функцій, які орієнтовані на 

досягнення певного рівня у професійній галузі або конкретній діяльності 

[306]. Компоненти компетентності, як зауважує О. Шестопал [256, с. 18], 

найчастіше розглядаються кріз призму аналізу значущих професійних якостей 

фахівця, які забезпечують ефективне виконання завдань, що стоять перед ним.  

У своєму дослідженні І. Зимняя [91] характеризує компоненти 

компетентності, спираючись на такі аспекти:  

- мотиваційний аспект (готовність до актуалізації компетентності);  

- когнітивний аспект (володіння знаннями змісту компетентності);  

- поведінковий аспект (досвід прояву компетентності в різних 

стандартних та нестандартних ситуаціях);  

- ціннісно-змістовний аспект (відношення до змісту компетентності та 

об’єкту її застосування);  

- емоційно-вольова регуляція процесу та результату застосування 

компетентності [91].  
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С. Раков, вітчизняний науковець, у структурі ІКТ-компетентності 

педагога виокремлює такі складові:  

- методологічна – здатність до вирішення наявних і потенційних 

соціальних та індивідуально значущих завдань із використанням доступних 

можливостей ІКТ, розглядаючи комп’ютер як базис інтелектуального 

технологічного навколишнього середовища;  

- дослідницька – уміння і навички користуватися засобами ІКТ, 

володіння методами застосувань та наукових досліджень у різних галузях 

знань, спираючись на розуміння комп’ютера як універсального технічного 

засобу автоматизації дослідження;  

- модельна – готовність до професійного користування пакетами 

комп’ютерного моделювання для різних освітніх галузей і навчальних 

предметів, усвідомлюючи роль комп’ютера як універсального засобу 

інформаційного моделювання;  

- алгоритмічна – знання базових понять теорії алгоритмів, володіння 

сучасними засобами конструювання алгоритмів, користуюючить 

комп’ютером як універсальним виконавцем алгоритмів і засобом їх 

конструювання;  

- технологічна – опанування сучасних цифрових засобів ІКТ для 

розв’язування практичних завдань, розглядаючи комп’ютер як універсальне 

автоматизоване робоче місце для будь-якої професії [199, с. 36].  

Узагальнюючи думки науковців, зауважимо, що традиційно до 

основних компонентів структури ІК-компетентності, виокремлюваних у 

роботах дослідників, належать: когнітивний компонент (знання й теоретичні 

відомості в галузі цифровізації та комп’ютеризації); діяльнісний або 

операційний (уміння й навички застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій); мотиваційно-ціннісний або психологічний (готовність до 

застосування ІКТ); професійний (зв’язок з професією).  

ІК-компетентність передбачає, на думку С. Литвинової [132], 

сформованість у особистості певного комплексу здатностей: використовувати 
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інформаційно-комунікаційні технології для роботи, навчання та 

повсякденного життя; застосовувати комп’ютер та інформаційно-

комунікаційні технології для опрацювання інформації, її пошуку, 

систематизації, зберігання, подання і трансферу; будувати інформаційні 

моделі й вивчати їх за допомогою засобів ІКТ; аналізувати й оцінювати 

процеси й досягнуті результати технологічної діяльності [132].  

І. Молодоженя тлумачить структуру ІКТ-компетентності як єдність 

чотирьох компонентів: 

- ціннісно-мотиваційного, який передбачає мету, мотиви, потребу 

професійного навчання і саморозвитку, вдосконалення, самовиховання, 

цінності і переконання реалізації в професійній діяльності; актуалізує творчий 

прояв особистості в професійній діяльності; визначає зацікавленість у 

професійній діяльності; включає спрямованість на передачу необхідних знань, 

виховання і розвиток особистості учнів;  

- когнітивного, який вміщує опанування педагогом навичками добору і 

аналізу інформації та роботи з цифровими об’єктами і характеризується 

повнотою, глибиною, системністю знань учителя в його предметній області;  

- діяльнісного, тобто активного застосування цифрових технологій у 

педагогічній діяльності з метою формування і розвитку ІКТ-компетентності, 

професійного зростання і креативності, а також формування подібних рис у 

своїх учнів; 

- рефлексійного, який передбачає ставлення вчителя до себе і до світу, 

до своєї професійної діяльності та її реалізації [144].  

Усвідомлення недостатньої кількості інформації та розуміння потреби її 

для вирішення поставленої проблеми; пошук і добір інформації в мережі 

Інтернет та інших іцифрових ресурсах; опрацювання, критичний аналіз 

дібраної інформації; збереження і трансляція цифрової інформації; створення 

нової інформації засобами ІКТ – такі показники ІК-компетентності студентів 

визначає Л. Попова [188]. ІК-компетентність учителя І. Воротнікова [48] 

досліджує через розуміння її як системи п’яти компетентностей: 
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технологічної, алгоритмічної, модельної, дослідницької, методологічної [48]. 

Не можемо повністю поділити думки дослідників, оскільки такі підходи до 

визначення структури ІК-компетентності не враховують мотиваційно-

ціннісний аспект.  

Поняття ІК-компетентності, як вважає С. Маркуліс, включає: готовність 

і вміння самостійного пошуку й опрацювання необхідної для виконання 

професійних завдань інформації; здатність до професійно орієнтованої роботи 

в групі й співпраці із застосуванням сучасних цифрових технологій; 

готовність до саморозвитку в галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій, необхідного для підвищення професійної кваліфікації [140]. 

Запропонована науковцем структура ІК-компетентності педагога бере до 

уваги об’єктивний показник, який не залежить від самого педагога, – 

необхідність використання цифрових технологій в професійній діяльності та 

суб’єктивний показник, визначений індивідуально-психологічними 

характеристиками особистості. Важлива роль також відводиться 

мотиваційно-ціннісному показнику, тобто усвідомленню важливості і 

готовність вивчати ІКТ, застосовувати їх у процесі навчання.  

Р. Калошина [103] розглядає структуру ІК-компетентності як єдність 

таких складових: знання основних електронних (цифрових) посібників, 

підручників, атласів та інших ЕОР з предмету (на локальних носіях та в мережі 

Інтернеті; уміння відшукувати, аналізувати, добирати й презентувати 

знайдену інформацію відповідно до поставлених освітніх цілей; уміння 

інсталювати потрібну вчителеві програму на демонстраційний комп’ютер, 

користуватися проєкційною технікою, опанування методик дизайну й 

створення власного цифрового дидактичного матеріалу; уміння працювати й 

творчо використовувати інформацію для ефективного вирішення поставлених 

дидактичних задач; знання можливостей та вміння обирати й використовувати 

текстові й табличні редактори, програми для створення буклетів, сайтів, 

мультимедійних презентацій для оптимального представлення електронних 

навчальних матеріалів різного типу; уміння ефективно застосовувати 
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інструменти організації й контролю навчальної діяльності учня; уміння 

укласти та оформити електронне портфоліо; уміння грамотно й доцільно 

обрати форму трансляції інформації учням, колегам, адміністрації школи; 

уміння організовувати роботу учнів під час реалізації мережевих 

комунікаційних проєктів, дистанційно підтримувати освітній процес [103]. 

Досліджуючи структуру ІК-компетентності педагога, Ю. Плаксіна [181] 

виокремила такі компоненти:  

- когнітивний (здатність до опанування нової інформації, уміння 

пов’язувати її з наявними знаннями);  

- мотиваційний (мотиви, які визначають вибір ціннісних орієнтацій у 

цифровому середовищі);  

- комунікаційний (застосування електронних засобів комунікацій у 

процесі транслювання нової інформації);  

- технологічний (знання принципів і можливостей, уміння і навички 

роботи з інформаційними технологіями); 

- рефлексивний (здатність особистості до саморегуляції, пов’язана із 

самореалізацією в професійно-педагогічній діяльності) [181].  

О. Гур’янова та Л. Фетько зазначають, що майбутні вчителі трудового 

навчання і технологій у своїй практичній діяльності найчастіше створюють 

презентації, інфографіки, кросворди, користуються графічними редакторами, 

автоматизованими системами проєктування, програмами системи контролю 

знань [65], що з обов’язковістю має відбитися в структурі їхньої ІК-

компетентності. 

На наш погляд, структура ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій та її компоненти мають достатньою мірою 

відбивати основні аспекти професійної компетентності майбутніх педагогів. 

Теоретичний огляд і ретельний аналіз психолого-педагогічної літератури, 

методичних та експериментальних досліджень з проблеми дозволяє 

висновувати, що в структурі ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій доцільно виділити такі компоненти (рис. 1. 4.): 
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мотиваційно-ціннісний, когнітивний та технологічно-діяльнісний, які 

відображають мотиви і ціннісні ставлення студентів до використання ІКТ 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. 

 

 
 

Рис. 1. 4. Структура ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій 

 

1. Мотиваційно-ціннісний компонент. Цей компонент виокремлюється 

всіма науковцями, оскільки його наявність зумовлена загальноприйнятим 

уявленням про структуру компетентності в цілому. У контексті нашого 

дослідження він передбачає володіння майбутнім учителем трудового 

навчання і технологій мотивами, потребою в професійному вдосконаленні, 

саморозвитку в галузі ІКТ в педагогічній діяльності, ціннісні установки 

актуалізації в професійній діяльності з використанням ІКТ, стимулює творчий 

прояв особи у застосуванні різних технічних засобів.  
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2. Когнітивний компонент ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій передбачає ґрунтовне володіння знаннями, 

уміннями й навичками аналізу інформації і роботи з електронними освітніми 

ресурсами відповідно до специфіки освітньої галузі ,,Технологіїˮ: знання 

основних електронних підручників і посібників з курсу ,, Трудове навчанняˮ, 

різних жанрів електронних освітніх ресурсів з навчальної галузі; знання 

методики використання електронних освітніх ресурсів відповідно до мети 

уроку; володіння методикою організації предметно-перетворюючої, 

конструкторської та художньо-конструкторської діяльності учнів засобами 

ІКТ; володіння методикою організації змішаного і дистанційного навчання 

освітньої галузі ,,Технологіїˮ тощо. 

3. Технологічно-діяльнісний компонент передбачає досвід прояву ІК-

компетентності в професійних чи квазіпрофесійних умовах: уміння і навички 

добирати і критично оцінювати опрацьовувати і демонструвати дібрану  

інформацію з курсу, послуговуватися технічними проєкційними засобами, 

володіння методиками розроблення і створення електронних освітніх 

ресурсів; творчі вміння роботи з цифровою інформацією для ефективного 

вирішення дидактичних завдань, уміння грамотно вибрати форму передачі 

інформації учням, колегам, адміністрації школи; уміння організовувати 

роботу учнів в межах мережевих комунікаційних проєктів (олімпіади, 

конкурси, вікторини тощо), дистанційно підтримувати навчальний процес 

тощо. 

Формування в майбутніх учителів трудового навчання і технологій ІК-

компетентності має відбуватися із залученням максимально можливої 

кількості форм, прийомів, методів і засобів організації освітнього процесу в 

ЗВО. Досвід педагогічних ЗВО свідчить, що реальний стан ІК-компетентності 

майбутніх вчителів трудового навчання і технологій, незважаючи на 

позитивні тенденції останніх десятиліть, позитивних зрушень, не повною 

мірою задовольняє потреби практичної підготовки.   
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Формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання 

і технологій у процесі фахової підготовки – це тривалий, складний і 

планомірний процес. Фахові дисципліни, які є основою професійної 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій, хоч і мають 

значний потенціал для розвитку ІК-компетентності майбутніх фахівців, 

повністю вирішити проблему не можуть. На нашу думку, позитивне значення 

могло б мати включення в навчальні програми курсів циклу фахової 

підготовки роботи з електронними освітніми ресурсами, які сприяли б 

формуванню не загальної ІК-компетентності, а саме професійно орієнтовної її 

складової. 

 

1.3. Проєктування електронного освітнього ресурсу ,,Художня 

обробка деревиниˮ для професійної підготовки майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій 

 

Одним із ефективних засобів формування ІК-компетентності як 

складника професійної компетентності майбутніх фахівців є проєктування і 

створення власних електронних освітніх ресурсів для забезпечення сучасного 

рівня викладання професійно зорієнтованих дисциплін. До того ж 

забезпечення освітнього процесу якісними електронними навчальними 

засобами в умовах створення сучасного освітнього середовища, зокрема 

електронного, є однією із ключових вимог Нової української школи. Як 

зазначається в Концепції Нової української школи, широке застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі має стати 

запорукою успіху реформування школи, формувати в учнів важливі для ХХІ 

сторіччя технологічні компетентності, зокрема інформаційно-цифрову, що 

передбачає ,,впевнене та водночас критичне застосування ІКТ для створення, 

пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та 

приватному спілкуванні” [120]. 
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Усі електронні освітні ресурси мають проєктуватися з урахуванням 

загальнодидактичних принципів, а також орієнтуватися на специфічні, що 

відбивають особливості професійної підготовки з тієї чи іншої спеціальності. 

Розглянемо докладно принципи, відповідно до яких проєктувався і 

розроблявся електронний освітній ресурс – електронний підручник ,,Художня 

обробка деревини”.  

У сучасній педагогіці немає єдиної точки зору щодо кількості 

дидактичних принципів, що мають бути враховані при побудові електронних 

освітніх ресурсів . У працях дослідників принципи варіюється залежно від 

підходу до розуміння цього поняття. Зупинимося на загальновизнаних, до 

яких належать принципи науковості, доступності, систематичності і 

послідовності, свідомості та активності, міцності, наочності, розвивального і 

виховного характеру навчання та розглянемо, які особливості мають ці 

принципи в контексті проєктування електронних підручників.  

Науковість вважається одним із найважливіших дидактичних 

принципів, реалізація якого передбачає опанування студентами науково-

теоретичними знаннями. Зміст освіти має включати достовірні наукові факти 

й істини, без будь-якого їх спотворення. Здійснення принципу науковості 

вимагає озброєння учнів (студентів) методами наукового пізнання, а не лише 

повідомлення їм системи готових наукових істин [58]. 

На думку дослідників, у навчанні із використанням електронних 

посібників і підручників, вимога науковості може бути втілена на 

інноваційному, принципово вищому рівні шляхом імітації наукового пошуку 

засобами ІКТ, здійснення відкриттів, досліджень за допомогою елементів 

моделювання, можливості більш глибокого і всебічного вивчення предметів і 

явищ [83]. А. Верлань, Н. Тверезовська зауважують, що науковість контенту 

забезпечується сутністю інформаційних технологій навчання. Системний 

підхід до викладання дидактичного матеріалу, його структурування, 

виокремлення основних понять і зв’язків між ними є підґрунтям для 
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розроблення змісту комп’ютерної навчальної програми, а також одним із 

методів сучасного наукового пізнання [38, с. 128]. 

Принцип доступності в традиційній дидактиці розглядається як 

відповідність обсягу і складності навчального матеріалу реальним 

можливостям студента в зоні його найближчого розвитку. 

Доступність навчання із використанням електронного посібника може 

бути підвищена завдяки більш зрозумілому викладанню складних моментів 

навчального матеріалу за умови вмілого застосування різних форм надання 

інформації. Електронний підручник (посібник) імітує навчальний вплив 

викладача, дає можливість багаторазового повторення цього навчального 

впливу в темпі, зручному для студента [125]. А. Верлань, Н. Тверезовська 

наголошують, що комп’ютерне навчання забезпечує перехід від принципу 

всезагальної доступності до індивідуальної, оскільки дидактичний матеріал 

вміщує допомогу учневі (студенту) у вигляді пояснень, підказок чи вказівок, 

постійно контролює і підтримує мотивацію учня (студента) [38, с. 128]. 

Доступність інформації й отримання розв’язання складних завдань не 

тотожні розумінню доступності у навчанні (комп’ютерні перекладачі 

редукують навички перекладу в студентів, електронні словники із розвиненим 

пошуковим апаратом позбавляють студента можливості сформувати цілісне 

уявлення про лексичну систему мови та зв’язки, що існують між її 

елементами). 

Визначення змісту навчального матеріалу електронного посібника, 

встановлення рівня складності та трудомісткості завдань, що пропонуються 

студентам для самостійного опрацювання, необхідно корегувати з 

урахуванням специфічних властивостей електронних засобів навчання. Отже, 

вимога доступності в проєктуванні електронних посібників передбачає 

урахування характеристик як об’єктивних (рівня складності навчального 

матеріалу, потенціалу електронних засобів навчання), так і суб’єктивних 

(рівня підготовки студентів, їх вікових та індивідуальних особливостей). 
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Дослідники неодноразово звертали увагу на тісний зв’язок між 

принципами науковості і доступності та принципом систематичності і 

послідовності: ,,тільки ті знання, які подаються у суворій послідовності з 

дотриманням вимог систематичності, стають доступними для сприйняття і 

засвоєнняˮ [138, с. 73]. А. Верлань, Н. Тверезовська уточнюють, що принцип 

систематичності і послідовності пов’язаний як з організацією навчального 

матеріалу, так і з системою дій учня (студента) в процесі його засвоєння, і 

вважають, що в інформаційних технологіях навчання сама подача знань 

забезпечує дидактичний принцип систематичності [38, с. 129–130]. 

Послідовність і систематичність забезпечуються структуризацію 

навчального матеріалу. Основою гіпертекстової структури електронного 

підручника (посібника) є ієрархічне структурування навчального матеріалу, 

що передбачає розподіл його на інформаційні одиниці, які за допомогою 

гіперзв’язків поєднуються в смислове ціле [27]. 

Необхідність оптимального співвідношення в електронному підручнику 

між вимогою послідовності і систематичності навчання, що регламентує дії 

користувача, і вимогою активності навчання, що передбачає надання 

користувачеві свободи вибору дій, актуалізує дидактичний принцип 

свідомості й активності навчання. 

Значне підвищення активності навчання із використанням 

інформаційних технологій відзначається у багатьох дослідженнях [83; 138; 

202]. На думку А. Верланя і Н. Тверезовської, принцип свідомості та 

активного навчання забезпечується методикою організуючої стратегії, 

спрямованої на виховання стратега, який розглядає предмети та явища в їх 

взаємозв’язку, самостійно досліджує матеріал [38, с. 130]. Активізація 

діяльності студента підтримується можливістю самостійно керувати 

ситуацією на екрані, обирати режим навчальної діяльності, різні варіанти під 

час самостійного рішення, позитивного стимулювання, що підвищує 

мотивацію навчання [202]. 
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Осмислення навчального матеріалу поліпшується і завдяки новій 

інтерпретації принципу наочності. Узагальнюючи найчастіше згадувані у 

працях науковців переваги електронних засобів навчання щодо реалізації 

принципу наочності, можна відзначити чотири основні: підвищення рівня 

візуалізації навчального матеріалу, забезпечення полісенсорного сприйняття 

навчальної інформації, можливість наочно-образної інтерпретації суттєвих 

властивостей реальних об’єктів, наукових закономірностей, теорій, понять та 

можливість здійснювати перетворювальну діяльність із об’єктами вивчення 

чи їх моделями. Науковці вважають, що сучасне розуміння принципу 

наочності із використанням електронних засобів навчального призначення 

створює так звану ситуацію успіху в навчанні завдяки емоційному 

включенню, гностичності, дозованій мультимодальності навчальних впливів, 

які розвивають довільну увагу і активізують сугестивне запам’ятовування 

[138, с. 73]. 

Дидактичний потенціал інформаційних технологій допоміг суттєво 

змінити схему передачі знань, виявивши специфічні закономірності навчання, 

які не вписувалися в традиційні загальнодидактичні принципи – перед 

науковцями повстала об’єктивна проблема формулювання специфічних 

принципів, реалізація яких стала можливою в контексті електронного 

(цифрового) навчання. У дослідженнях сучасних науковців ввизначено 

близько двадцяти подібних принципів, розглянемо найбільш поширені з них, 

закладені в працях Н. Апатової [5], В. Вембер [37], Т. Вороніної [47], 

А. Гуралюк [66], Л. Зайнтудінової [84], І. Роберт [202] та ін. 

На думку Н. Апатової, ,,комп’ютерне навчання визначило нові 

дидактичні принципи: індивідуалізації навчання і активностіˮ, а також 

принцип когнітивності комунікації [5, с. 26–30]. Досліджуючи навчання із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, Т. Вороніна та інші 

науковці виокремлюють такі його принципи: інтерактивність, діалогічність, 

адаптивність процесу навчання, гнучкість навчального матеріалу, активність 

учня (студента) в освітньому процесі [47, с. 164–194]. М. Ростока і А. Гуралюк 
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вважають, що саме під час створення електронних підручників на перше місце 

виходять принципи науковості, систематичності та послідовності, 

доступності викладання інформації, наочності, індивідуального підходу, 

зворотного зв’язку, диференціації навчального процесу, 

трансдисциплінарності, адаптивності тощо [66, с. 67–68]. Погоджуємося з 

науковцями в тому, що дидактичні принципи побудови е-підручника 

взаємопов’язані, зумовлюють один одного. 

Виокремлення нових дидактичних принципів розроблення електронних 

підручників і посібників зумовило потребу перегляду вимог до електронних 

освітніх ресурсів. 

І. Роберт у своїх дослідженнях висуває такі вимоги до електронних 

навчальних засобів: адаптивності ППЗ до індивідуальних можливостей учнів 

(студентів), реалізацію інтерактивного діалогу, здійснення сугестивного 

зворотного зв’язку, комп’ютерної візуалізації, розвитку інтелектуального 

потенціалу учня (студента) [202, с. 22–24]. 

Як нові дидактичні принципи розроблення і функціонування ЕОР 

Л. Зайнутдінова розглядає принципи індивідуальності, інтерактивності й 

адаптивності, також дослідниця обґрунтовує наступні дидактичні вимоги до 

електронних підручників: системність і структурно-функціональну 

зв’язаність викладу навчального матеріалу, повнота і безперервність 

дидактичного циклу навчання [84]. 

Слушною нам видається думка В. Вембер щодо того, що у проєктуванні 

електронних освітніх ресурсів потрібно враховувати не лише класичні 

дидактичні принципи, а й нові принципи, до яких дослідниця відносить: 

гіпертекстовість, мультимедійність, інтегрованість, конструктивність та 

інтерактивність [37]. 

Схарактеризовані в дослідженнях науковців групи принципів та вимог 

до створення електронних освітніх ресурсів дещо різняться кількістю й 

назвами, проте мають спільне змістове наповнення, що послужило підгрунтям 

для подальшого розроблення системи нових принципів у роботах педагогів. 
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Так, на важливості принципу індивідуалізації наголошує А. Верлань і 

зауважує, що зворотний зв’язок, реалізований цифровими засобами, дозволяє 

обирати ,,раціональний темп та напрям навчання, об’єктивно враховувати 

конкретну педагогічну ситуаціюˮ [38, с. 128]. 

У працях багатьох науковців релевантною принципу індивідуалізації є 

вимога адаптивності. За І. Роберт, вимога адаптивності (пристосування 

програмно-педагогічного засобу до індивідуальних можливостей студента) 

передбачає реалізацію індивідуального підходу до студента і може 

забезпечуватися різними засобами наочності, кількома рівнями диференціації 

у пред’явленні навчального матеріалу за складністю, обсягом, змістом [202]. 

Дослідниця Л. Зайнутдінова розрізняє окремо вимоги забезпечення 

індивідуальності та адаптивності навчання, вважаючи, що індивідуалізація 

процесу навчання спрямована на створення умов для самостійної 

(індивідуальної) роботи студента, що дуже важливо з точки зору активізації 

його діяльності і забезпечення міцності знань. А адаптивність процесу 

навчання означає пристосування до індивідуальних особливостей, рівня 

знань, умінь, психологічних характеристик студента [83].  

У своїх дослідженнях науковці вводять до системи принципи 

інтерактивного діалогу, сугестивного зв’язку (І. Роберт [202]), інтерактивності 

(Л. Зайнтудінова [84], когнітивності комунікації (Н. Апатова [5]), Т. Вороніна 

[47]) та навчання як діалогу (Т. Вороніна, В. Кашицин [47]), які, на нашу 

думку, за змістовим наповненням є надзвичайно близькими.  

Н. Апатова під принципом когнітивності комунікації розуміє 

організацію діалогу між комп’ютером і студентом. Визначальними рисами 

цього діалогу, як зауважує дослідниця, є ,,специфічний обмін інформацією 

між обчислювальною системою та користувачем, що здійснюється на 

обмеженій площі (інтерактивний термінал) за певними правилами (алгоритм 

діалогу)ˮ [5, с. 26]. 

У працях І. Роберт такий діалог називається інтерактивним, вимога 

забезпечення якого передбачає надання користувачу можливості вибору 
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варіантів змісту дидактичного матеріалу та режиму навчальної діяльності. 

Науковець визначає вимогу забезпечення сугестивного зворотного зв’язку, що 

що може бути реалізована через рагування програми на дії користувача, 

зокрема під час контролю з діагностикою помилок за результатами навчальної 

діяльності на кожному етапі роботи, можливість отримати рекомендацію 

щодо подальших дій студента [202, с. 23–24]. Нам видається слушною думка 

Л. Зайнутдінової [84], яка розглядає когнітивну комунікацію, сугестивний 

зв’язок та діалог як елементи інтерактивності. 

Вважаємо, що деякі інші принципи розроблення ЕОР, наведені в працях 

дослідників, можна співвіднести із загальнодидактичними. Зокрема, 

запропонована І. Роберт вимога забезпечення комп’ютерної візуалізації 

навчальної інформації може, на нашу думку, розглядатися в межах принципу 

наочності, а вимога розвитку інтелектуального потенціалу студента 

відповідає загальнодидактичному принципу розвивального і виховного 

навчання. 

Зазначені дидактичні принципи і вимоги стосувалися загалом всіх 

електронних засобів навчального призначення. Наказом МОН України № 369 

затверджені тимчасові вимоги до педагогічних програмних засобів для 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, серед 

яких зазначаються такі: відкритість, сумісність, орієнтація інструментальних 

засобів на кінцевого користувача, об’єктна організація вмісту [192]. 

Розглянемо детальніше дидактичні принципи, визначені науковцями 

специфічно для електронних підручників. 

Дослідниця Л. Зайнтудінова запропонувала вимоги системності і 

структурно-функціональної зв’язаності навчального матеріалу та 

забезпечення повноти і безперервності дидактичного циклу навчання [84]. 

За умов використання електронних посібників з’являється не тільки 

можливість, а й об’єктивна необхідність структурно-функціональної 

зв’язаності подання навчального матеріалу, адже програмна реалізація 
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навчального курсу не здійсненна без систематизації та структуризації 

навчального матеріалу. 

Структурований і систематизований навчальний матеріал, в якому чітко 

визначені структурно-функціональні зв’язки між його фрагментами, краще 

сприймається і засвоюється студентами, які мають можливість багаторазового 

звернення до окремих фрагментів і до системи в цілому. Ця перевага 

електронних посібників і відповідні принципи систематизації і 

структурування навчального матеріалу неодноразово згадувалися в працях 

багатьох науковців: інформація повинна бути добре структурованою і являти 

собою закінчені фрагменти курсу з обмеженою кількістю нових понять [137; 

164]. 

Вимога системності і структурно-функціональної зв’язаності подання 

навчального матеріалу співвідноситься з деякими іншими вимогами і 

принципами побудови електронних підручників і посібників у працях 

сучасних науковців – модульності або дискретності структури [137; 164]. 

У контексті цього дослідження принцип структурування передбачає 

поділ навчального матеріалу на автономні елементарні інформаційні одиниці, 

їх номінацію, встановлення взаємозв’язків між компонентами навчальної 

інформації та побудову структури у вигляді ієрархії інформаційних одиниць. 

Реалізація принципу структурування багаторазово посилюється на 

основі когнітивної візуалізації, яка на відміну від ілюстративної, дозволяє не 

лише наочно представити вже виявлені закономірності та властивості 

досліджуваних об’єктів, а сама є засобом аналізу даних про об’єкт, сприяє 

одержанню нових знань про нього.  

Відносно електронного підручника цей принцип передбачає, що 

можливість цього електронного освітнього ресурсу реалізувати всі 

компоненти дидактичного циклу: постановку освітнього завдання, 

перезентацію змісту навчального матеріалу, можливість застосування 

первинно отриманих знань, контроль і зворотний зв’язок, підготовку до 

подальшої навчальної діяльності [83]. 
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Цю ж думку обстоюють Л. Зайнутдінова та М. Польських, зауважуючи, 

що електронний підручник має виконувати всіх основні функції: виклад 

теоретичного матеріалу, організація практичної діяльності (виконання 

тренувальних завдань), контроль засвоєння знань (зворотний зв’язок) без 

звернення до паперових носіїв [84]. 

Деякі дослідники (О. Зиміна [89], О. Муковіз [148]) співвідносять ці 

вимоги до електронного підручника із принципом повноти. Відповідно до 

цього принципа кожен модуль електроннго підручника має містити такі 

складові: теоретичний блок, блок контрольних питань, приклади, завдання і 

вправи для самостійного опрацювання, контрольні роботи, довідки, 

історичний коментар [89; 148]. 

Часто вимоги повноти і безперервності навчання висувається 

науковцясм до всіх електронних освітніх ресурсів, без розмежування 

принципово різних підходів до створення електронних підручників і 

посібників. 

Намагання зробити електронний підручник універсальним дидактичним 

засобом широкого призначення, відсутність чіткого визначення цілей і 

завдань, перевантаження навчальними функціями спричиняє порушення 

єдності структури електронного підручника, відсутність змістової цілісності 

його компонентів, безсистемність подачі матеріалу. У зв’язку із цим під час 

проєктування електронних підручників виникає необхідність дотримання 

принципу комплементарності, який у педагогічній науці визначається як 

принцип добору медіаінформації для використання в освітньому процесі. На 

думку С. Фатєєвої [242], частота звернень до цього принципу в сучасних 

наукових працях свідчить не лише про появу нового популярного терміна, але 

й про певний методологічний пошук, необхідність оновлення 

методологічного інструментарію.  

Комплементарність електронного підручника, або його спроможність 

виступати як доповнення властивостей, відсутніх у комплект традиційних 
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засобів навчання, утворюючи з ними єдину систему, є, на нашу думку, 

багаторівневим поняттям. 

Підтримуючи погляд багатьох науковців на електронні підручники як 

такі, що не є альтернативою традиційним, а виступають частиною комплексу 

дижактичних засобів, доповнюючи їх на основі напрацювань традиційної 

педагогіки, зазначимо, що реалізовуються вони в новому цифровому 

середовищі, на більш високому технологічному рівні та з новими 

дидактичними можливостями. Відтак, в аспекті місця і ролі електронних 

підручників у системі дидактичних засобів ми не протиставляємо, а  вважаємо 

їх комплементарними традиційним засобам навчання. Електронні підручники 

повинні доповнювати комплекс традиційних засобів навчання завдяки 

дидактичним властивостям, реалізація яких можлива лише за допомогою 

використання комп’ютера й інформаційних технологій.  

Таке доповнення може здійснюватися в різних аспектах. У змістовому 

контексті електронні посібники можуть доповнювати базовий матеріал 

підручника, висвітлюючи та поглиблюючи окремі розділи або модулі курсу. 

У функціональному аспекті електронні посібники можуть доповнювати інші 

дидактичні засоби шляхом актуалізації окремих фрагментів дидактичного 

циклу: виклад теоретичного матеріалу, відпрацювання та закріплення знань, 

умінь, навичок, контроль. Підтримаємо твердження Т. Коваль, що основним 

завданням електронного посібника є доповнення традиційних засобів 

навчання на паперовий носіях, зокрема ,,паперовогоˮ посібника з цієї ж 

дисципліни, щодо реалізації дидактичних функцій та завдань фахової 

підготовки студентів [112]. Відповідно, принцип комплементарності 

нерозривно пов’язаний із вимогами сумісності та комплексності. Працюючи 

над створенням електронного підручника чи посібника, автори мають чітко 

усвідомлювати його місце і роль в освітньому процесі, а також у системі 

інших дидактичних засобів. Навчальний матеріал електронного посібника, 

повинен не дублювати, а уточнювати, розширювати й поглиблювати матеріал, 

поданий в традиційних засобах навчання, не створюючи суперечностнй, а 
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взаємодоповнюючи одне одного. На необхідність встановлення відповідності 

змісту електронного підручника (посібника) інваріантним і варіативним 

частинам традиційних підручників вказує і О. Красовський [126]. 

У науковій літературі зустрічаються й інші системи принципів 

створення електронних підручників і посібників. Оригінальна система 

принципів створювання електронних підручників подана в працях 

Н. Кононец, які становлять для нас значний інтерес, оскільки їх тема є 

дотичною до цього дослідження і стосується розробки електронного 

підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів. 

У роботі науковця виокремлено дев’ять принципів ,,створювання 

електронного підручникаˮ: науковості, відкритої архітектури, триєдиності 

навчальних цілей, інтерактивності, мультимедійності, гіпертекстовості, 

семантично правильного веб-документа, індивідуального підходу та 

мультиплікаційності, які пов’язані із дванадцятьма загальнодидактичними 

принципами: науковості, доступності та врахування індивідуальних 

особливостей, наочності, ґрунтовності, мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності, зв’язку навчання з практикою, демократизації, оптимізації, 

емоційності навчання, активності та самостійності, свідомості, 

систематичності і послідовності [118].  

Учена пропонує схему ,,взаємозв’язків між принципами створення 

електронного підручника та дидактичними принципами навчанняˮ, за якою, 

наприклад, такий принцип створення електронного підручника як науковість 

забезпечує реалізацію дидактичних принципів науковості, доступності та 

врахування індивідуальних особливостей, ґрунтовності і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності [118]. Визнаючи можливість обґрунтування цього 

підходу, не можемо повністю з ним погодитися, оскільки вбачаємо певну 

непослідовність, зокрема співвідношення і дублування принципу науковості 

в системах загальнодидактичних і специфічних принципів розроблення 

електронних підручників піддає сумніву інші виокремлені принципи. 
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Поміж інших принципів, як-от інтерактивності та індивідуального 

підходу, Н. Кононец визначає також принципи гіпертекстовості, семантично 

правильного веб-документа, відкритої архітектури, мультимедійності [118], 

які в контексті цього дослідження інтерпретуються як елементи принципів 

системності і структурно-функціонального зв’язку, комплементарності і 

наочності. 

У нашому дослідженні під час проєктування ЕОР ми будемо спиратися 

на традиційні (загальнодидактичні) та інноваційні принципи створення 

електронних підручників (рис. 1. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 5. Принципи створення ЕОР ,,Художня обробка деревиниˮ 
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проникнення електронних освітніх ресурсів у всі ланки системи освіти. 
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програмних засобів, уже давно стали звичайним явищем у школах та ЗВО. 
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задовольняла б усі потреби, немає, тому кожен автор використовує власну 

технологію. 
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Спираючись на визначені принципи, а також зміст навчальної програми 

навчальної дисципліни ,,Художня обробка деревини” (додаток Б) та 

відповідну робочу програму (додаток В) ми розробили структуру 

електронного підручника. Як зазначається в [2] електронні підручники можна 

поділити на 2 типи: підручники з підтримкою LMS (Learning Management 

System – система керування навчанням) і без такої взаємодії. Уструктурі 

електронного підручника LMS виконують низку функцій: планування 

навчального процесу; трансляцію дидактичного матеріалу студентам, 

контроль (найчастіше за допомогою тестування) і комунікаційну функцію, що 

забезпечує спілкування між викладачем та студентами. Особливістю 

електронних підручників з підтримкою LMS є більш легкий спосіб 

організувати зворотний зв’язок. Завдяки LMS кожен викладач може стати 

автором свого електронного підручника, до якого будуть мати доступ 

студенти. Електронний підручник також є обов’язковим структурним 

елементом при організації дистанційного чи змішаного навчання, оскільки, 

він є основою дистанційного курсу. 

Якщо розробляється підручник з підтримкою LMS, то необхідно 

передбачити, які параметри будуть передаватися в базу даних системи LMS 

для подальшого аналізу викладачем (оцінки, затрачений час на виконання 

читання тексту, виконання завдання тощо). Таким чином, сучасному 

викладачеві необхідна ґрунтовна підготовка в галузі сучасних інформаційних 

та телекомунікаційних технологій, знання про структуру і формати даних та 

стандарти для створення навчальних матеріалів в електронному вигляді. 

Однак постає питання не тільки щодо підготовки викладачів до використання 

комп’ютерних технологій, але й про розробку і створення ними змістової 

частини такого базового навчального матеріалу як електронний підручник. 

Розробляючи електронний підручник ,,Художня обробка деревини”, ми 

передусім послуговувались Положенням про електронний підручник 

(2018 р.), у якому е-підручник визначено як ,,електронне навчальне видання із 

систематизованим викладенням навчального матеріалу, що відповідає 
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освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує 

інтерактивну взаємодіюˮ [184]. Це визначення дозволяє розглядати е-

підручник як видання, що вміщує зміст навчального курсу у повному обсязі 

та подає інформацію в електронній формі з допомогою комп’ютерних засобів. 

Колектив авторів у складі В. Лапінського, Б. Терещука, 

В. Туташинського в 1993 році розробив перший педагогічний програмний 

засіб з трудового навчання для школярів. Він являв собою електронний 

освітній ресурс, призначений для тестового контролю рівня навчальних 

досягнень школярів із трудового навчання. Пізніше було додано нові функції 

до цього педагогічного програмного засобу для  вивчення та конструювання 

змісту занять з трудового навчання і у 2003 – 2004 роках видавництво 

,,Карваліˮ видало перші електронні підручники з трудового навчання учнів 5 

– 9 класів на замовлення Міністерства освіти і науки України.  

Це були програмні продукти, а не електронні копії підручників. Вони 

дозволяли вчителеві та учням конструювати навчання за власною 

траєкторією, використовуючи цифрові ресурси підручника та засоби 

мультимедійних технологій. Тепер цю роботу з видання електронних 

підручників і посібників у співпраці з науковцями і вчителями успішно 

продовжує видавництво  ,,Розумникиˮ.    

У сучасних підручниках з трудового навчання і технологій  

впроваджуються результати фундаментальних і прикладних педагогічних 

досліджень учених Інституту педагогіки НАПН України [25; 80; 157; 199], 

авторські концепції та інноваційні підходи щодо проєктування навчальних 

видань для основної і старшої школи [2; 20; 132], застосовується оригінальний 

навчально-методичний апарат, містяться дослідницькі, проблемні, проєктні та 

тестові завдання, компетентнісні задачі, збагачено ілюстративний матеріал, 

значно урізноманітнено об’єкти для виконання практичних робіт. Підручники 

доповнюються відео та мультимедійними матеріалами. Сучасний підручник з 

трудового навчання є втіленням інформаційно-діяльнісної моделі процесу 
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трудового навчання, що відображає мету, зміст, педагогічну технологію 

реалізації дидактичної системи.           

Як слушно зауважує В. Туташинський, сучасні підручники з трудового 

навчання не тільки систематизовано відтворюють вимоги Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі 

,,Технологіїˮ, зміст навчальної програми та визначають обсяг знань. Вони 

сприяють реалізації творчого потенціалу учнів та формуванню предметної 

проєктно-технологічної і ключових (здоров’язбережувальної, естетичної, 

загальнокультурної та ін.) компетентностей [240].  

Контент і структура підручників підпорядковані меті трудового 

навчання, його змісту і педагогічним технологіям. Підручники виконують 

низку функцій, зокрема: інформативну, комунікативну, організаційну, творчу, 

мотиваційну та контрольно-оцінювальну функції. Це зумовлене наявністю в 

сучасних підручниках таких компонентів як: цілепокладання, запитання для 

актуалізації опорних знань, проблемний виклад навчального матеріалу, 

лабораторні та практичні роботи, навчальні проєкти, розділи для 

найдопитливіших, завдання для самоконтролю та перевірки рівня навчальних 

досягнень та ін. Сучасні видання з трудового навчання і технологій 

допомагають учням помічати проблему і послідовно вирішувати її у процесі 

предметно-перетворювальної діяльності, спонукають до творчої діяльності, 

сприяють засвоєнню основ технології виробництва [240].  

Особлива увага в підручниках із трудового навчання і технологій 

звертається на мотивацію навчальної діяльності, розвиток технічного 

мислення,  інтересів і нахилів учнів. Сучасні підручники з трудового навчання 

і технологій сприяють формуванню проєктно-технологічної компетентності, 

розвивають творчі здібності учнів, позитивно впливають на формування 

підприємливості, виховують інноваційний тип мислення. Створення 

електронних підручників для майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій має послідовно відбивати ті ж самі тенденції. 
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При створенні електронних підручників слід враховувати особливості 

його призначення (для гуманітарних чи технічних дисциплін), що важливо для 

підготовки і подачі матеріалу. Однак всі електронні підручники мають також 

спільні вимоги.  

Б. Сусь, розглядаючи проблеми розробки і створення електронних 

підручників, зокрема з фізики, визначає основні складники електронного 

підручника: теоретичний навчальний матеріал; ілюстративна частина; 

програмні засоби та елементи управління; засоби контролю; глосарій; 

бібліографія [224]. 

Теоретичний матеріал електронного підручника створюється на основі 

текстів лекцій, при цьому Б. Сусь рекомендує подавати теорію і в скороченому 

варіанті, і в більш детальному, поглибленому вигляді (студент обирає 

самостійно необхідний для нього варіант). Ілюстрації, відео і аудіо-матеріали, 

тобто мультимедійні матеріали, збільшують інформативність і наочність 

навчального матеріалу завдяки можливостям комп’ютера. Програмні засоби, 

на думку Б. Суся, забезпечують можливість проводити швидкий 

повнотекстовий пошук, створювати електронні закладки тощо. Засоби 

контролю як обов’язковий розділ будь-якого підручника вміщує контрольні 

запитання, вправи, тести для самоконтролю, поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання.  

Глосарій є важливим складником е-підручника, оскільки він 

призначений для зберігання й перегляду визначень термінів та ключових 

понять, що використовуються в навчальному курсі. При перегляді студент 

може швидко відтворювати в пам’яті основні поняття й ключові абстракції, 

що використовуються в навчальному курсі, уточнювати зміст термінів [224]. 

Бібліографія в е-підручнику має вміщувати список рекомендованої 

літератури з навчального курсу, а також посилання на всі інтернет-джерела та 

електронні ресурси, використані при розробленні навчального засобу.  

Б. Сусь виокремлює два технологічні етапи створення електронних 

підручників: попередній та комп’ютерний. На попередньому етапі переважно 
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вручну здійснюється підготовка необхідних навчальних і методичних 

матеріалів, підготовка ескізів ілюстрацій для підручника. Навчальний 

матеріал, як правило, розділяють на 2 частини – основну (навчальна програма 

(мета, завдання, зміст і тематичний план); навчальні тексти; ілюстративні 

матеріали (сценарії для мультимедійних додатків); список рекомендованої 

основної й додаткової літератури; словник термінів понять (глосарій) по темах 

і до всього курсу; глосарій, пов’язаний гіперпосиланнями з основним текстом; 

хрестоматійні і додаткові матеріали; методичні рекомендації з вивчення курсу 

і організації самостійної роботи; інструкція користувача по роботі з 

комп’ютерною програмою) і контрольно-довідкову (питання для 

самоконтролю й самоперевірки до кожної теми, розділу й до всього курсу; 

тренінгові завдання й питання для комп’ютерного навчального тренінгу до 

кожної теми, розділу й до всього курсу; тестові завдання й питання для 

контролю рівня знань до кожної теми, розділу й до всього курсу; перелік 

екзаменаційних питань за всім курсом; блок заходів і рекомендацій для 

проведення моніторингу процесу навчання; хронологічний покажчик, 

покажчик імен, перелік скорочень; інтернет-ресурси (електронні бібліотеки, 

освітні сайти тощо); перелік матеріалів (раніше розроблені мультимедійні 

матеріали, енциклопедії, словники, моделі, колекції шаблонів, слайдів тощо) 

[224]. 

На комп’ютерному етапі здійснюється подання підготовлених 

навчальних матеріалів в електронному вигляді з дотриманням стандартів, які 

регламентують взаємодію LMS з навчальним матеріалом, а також визначають 

структуру та програмні середовища для створення навчальних матеріалів як 

для мережі Інтернет (при дистанційному навчанні), так і для CD-версії, коли з 

доступом до Інтернету можуть бути обмеження чи ускладнення. 

Комп’ютерний етап передбачає реалізацію тексту з гіперпосиланнями в 

електронній формі, візуалізацію навчального матеріалу, розробку звукового 

супроводу (за необхідності). 
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Доцільно навести й рекомендації щодо дидактичних і методичних 

питань проєктування й створення електронних підручників, розроблених 

колективом авторів під проводом Л. Карташової [143]. Науковці вважають за 

необхідне поділити процес створення електронного підручника на чотири 

етапи:  

 проєктування електронного курсу (розроблення педагогічного 

сценарію, що відображає авторське уявлення про змістову та структуру 

мультимедійного курсу, змісту навчання);  

 підготовка матеріалів для електронного підручника (побудова 

детального технологічного сценарію курсу для оптимального поєднання 

педагогічних завдань і найбільш доцільних для них технологічних рішень, 

структурування лінійного навчального тексту за допомогою різнорівневих 

гіперпосилань, так зване ,,кадрування” тексту);  

 компонування матеріалів в єдиний програмний комплекс 

(використання дидактичних матеріалів, створених у текстовому редакторі);  

 підготовка статичних ілюстрацій (малюнки, схеми, карти, репродукції, 

фотографії тощо, які супроводжують текстовий матеріал та полегшують його 

сприйняття) [143]. 

І. Стромило, аналізуючи технології та методологію створення 

електронних посібників, і Ю. Шлапак, вивчаючи стан і перспективи 

розроблення електронних підручників в Україні, наголошують на 

необхідності виокремлення трьох компонентів у структурі названих 

електронних освітніх ресурсів: 

1. Презентаційна частина, у якій міститься основна інформація з курсу. 

2. Навчальна частина, що містить вправи, методи, прийоми, за 

допомогою яких інформація перетворюється на знання. 

3. Контролююча частина, де представлено тести, відеозадачі, програми 

опитування тощо [219; 259]. 
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Науковці [143; 219; 224] одностайно зазначають, що формою логічного 

представлення педагогічного змісту електронних освітніх ресурсів є 

гіпертекст, а подання матеріалу має здійснюватись за модульним принципом. 

Модуль – відносно самостійна дидактична одиниця навчального 

матеріалу, що передбачає тестування наприкінці його вивчення. Оскільки 

електронний підручник має максимально полегшити розуміння й 

запам’ятовування найбільш суттєвих понять, тверджень і прикладів, 

залучаючи візуальну, слухову, емоційну пам’ять здобувачів освіти, а також 

використовуючи комп’ютерні пояснення, весь навчальний матеріал 

розбивається на модулі, мінімальні за обсягом, але завершені за змістом. 

Модуль може мати багаторівневу структуру, яка залежить від 

послідовності сторінок навчального матеріалу і має бути орієнтована на 

певний рівень складності матеріалу. Це забезпечує індивідуальну освітню 

траєкторію кожного користувача е-підручника. 

Педагогічне проєктування модуля, як вказують вітчизняні науковці 

[143], відбувається у три етапи:  

 структурне проєктування: рішення про структуру модуля 

(однорівневий / багаторівневий); планування кількості (обсягу) 

гіперпосилань; планування характеру індивідуальної освітньої траєкторії у 

середовищі ЕП;  

 змістове проєктування: орієнтоване на: інформацію; знання; 

компетенцію; активне маніпулювання текстом; розширення культурного 

контексту; наукомісткість (фундаментальність); 

 проєктування взаємодії (інтерактивності) з ЕП: вибір, пошук, 

маніпулювання, авторизація, анімація, самотестування тощо [143, с. 42] 

Отже, вивчення науково-теоретичної та навчально-методичної 

літератури щодо проєктування і розроблення електронних підручників 

(посібників) дозволило виокремити низку вимог, які висуваються до даного 

виду навчальних засобів та забезпечують їх ефективне використання в 

освітньому процесі. Серед них:  
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1. Мобільність та відкритість. Електронні підручники повинні бути 

виконані у форматах, що дають можливість постійно оновлювати їх зміст, 

розширювати й доповнювати новими розділами й темами. 

2. Інтерактивність, що забезпечує діалог і зворотний зв’язок 

викладача/вчителя і студентів/учнів. Для організації діалогу важливою є 

реакція е-підручника на дії користувача, а зворотній реалізується передусім 

через контроль знань, надання рекомендацій для подальшої роботи, 

здійснення доступу до довідкової інформації. 

3. Розгалужена система гіперпосилань, що надають додаткові 

пояснення й довідкову інформацію; це забезпечує різнорівневе навчання та 

побудову індивідуальної освітньої траєкторії кожного користувача.  

4. Мультимедійний контент (аудіо-, відео-матеріали, візуальні 

ілюстрації, фотоматеріали, графіки та діаграми, засоби анімації тощо), що 

демонструє реалізацію принципу наочності в умовах інформаційно-

комунікаційного освітнього середовища. 

З урахуванням наведених визначень та переваг електронного 

підручника, вважаємо за необхідне підкреслити так звану відкритість цього 

виду видань, оскільки його можна доповнювати, змінювати, модифікувати, 

залежно від мети та завдань підготовки майбутніх фахівців. Саме таку 

відкриту дидактичну систему ми спробували спроєктувати в електронному 

підручнику ,,Художня обробка деревиниˮ для професійної підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання й технологій.  

Слід відзначити, що для уроків трудового навчання в школі вже 

розроблено певну кількість електронних підручників та посібників 

(навчально-ігрові електронні засоби для початкової школи з використанням 

ігрових технологій ,,Зроби самˮ, ,,Світ ремеселˮ із серії ,,Дитяча колекціяˮ; 

мультимедійні підручники з трудового навчання для початкової ланки освіти 

та основної школи, інформаційно-довідкові видання, описані в підрозділі 1.1). 

У той самий час електронних освітніх ресурсів для фахового навчання 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій практично не існує. 
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Відомі поодинокі приклади, зокрема електронний посібник з курсу 

,,Методики трудового навчання ˮ , розроблений викладачами кафедри теорії та 

методики трудового і професійного навчання Хмельницького національного 

університету [2]. Проте ефективність використання електронних навчальних 

засобів у різних освітніх ланках давно доведена, тож вважаємо за необхідне 

ввести до фахової підготовки учителів трудового навчання і технологій 

власний електронний підручник. 

Розроблення електронного підручника з курсу ,,Художня обробка 

деревиниˮ здійснювалося поетапно. Спочатку було визначено місце 

електронного навчального засобу в процесі вивчення дисципліни, яка згідно з 

навчальним планом спеціальності 014.10 Середня освіта (трудове навчання та 

технології) викладається на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою ,,Технологічна освітаˮ у 4-му семестрі та 

входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки. На її 

вивчення відведено 90 годин (3 кредити), з них на лекції – 8 год., практичні 

(лабораторні) – 40 год., самостійну роботу – 42 год.  

Предметом навчальної дисципліни є опанування технологій і 

технологічного процесу художньої обробки деревинних матеріалів. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: ,,Образотворче мистецтвоˮ, ,,Кресленняˮ, 

,,Матеріалознавствоˮ, ,,Практикум у навчальних майстерняхˮ знання 

основних електронних (цифрових) посібників з предметуˮ, ,,Комп’ютерна 

графіка ˮ. 

У розробленні контенту електронного підручника ми спиралися на 

роботи В. Бойчука [29], В. Глуханюка [54], О. Коберник [111], Л. Оршанського 

[163], О. Сидоренко [207], які висвітлюють зміст і технологію професійної 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій, зокрема у 

галузі навчання обробки і різьбленню деревини.  

Уведення електронного підручника з дисципліни ,,Художня обробка 

деревиниˮ надало змогу студентам самостійно оволодівати навчальним 

матеріалом, систематизувати знання, удосконалювати професійно-педагогічні 
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уміння, здійснювати самоконтроль результатів навчальних досягнень з 

професійно зорієнтованого курсу. Крім того, це зробило навчання більш 

сучасним, таким, що відповідає вимогам інформаційного суспільства та 

створення інформаційного освітнього середовища професійної підготовки 

фахівців. 

Наступним етапом було структурування електронного підручника з 

урахуванням вимог, які висуваються до навчальних засобів цього типу у 

,,Положенні про електронний підручникˮ [184], а також специфіки 

дисципліни, вивчення якої він забезпечує.  

Структуру електронного підручника ,,Художня обробка деревиниˮ 

унаочнено на рис. 1. 6.  

3 етап – власне розроблення електронного підручника згідно визначеної 

структури. На цьому етапі було виконано наступні дії: 

– розроблено дизайн підручника (рис. 1. 7), визначено програмне 

забезпечення для реалізації розробленої електронної структури; 

– підготовлено матеріали для наповнення ними електронного 

навчального засобу; 

– здійснено адаптацію матеріалів дисципліни до умов електронного 

підручника, що була пов’язана зі скороченням текстових лекційних 

матеріалів; 

– розроблено презентації з використанням засобів інфографіки для 

унаочнення теоретичного матеріалу;  

– розроблено тестові завдання та відібрано відповідне програмне 

забезпечення; 

– реалізовано систему гіперпосилань. 

4 етап – апробація та коригування елементів навчального засобу для 

забезпечення ефективного використання електронного підручника на всіх 

етапах викладання курсу. 

Отже, проєктування е-підручника ,,Художня обробка деревини” 

відбувалось у чотири етапи:  
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Рис. 1. 6. Структура електронного підручника ,,Художня обробка деревиниˮ 

для студентів спеціальності 

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) 
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Рис. 1. 7. Титульна сторінка електронного освітнього ресурсу 

,,Художня обробка деревиниˮ 

 

 визначення місця навчального засобу в професійній підготовці 

фахівців згідно з навчальним планом: ,,Художня обробка деревини” – 

дисципліна циклу професійної підготовки, яка вивчається у 4 семестрі; на її 

вивчення відведено 3 кредити (90 годин); 

 структурування електронного підручника з урахуванням вимог, 

які висуваються до навчальних засобів цього типу в державних нормативних 

документах (,,Положення про електронні освітні ресурси” [185], ,,Положення 

про електронний підручникˮ [184] та ін.), а також специфіки дисципліни, 

вивчення якої він забезпечує; 

 власне розроблення електронного підручника згідно визначеної 

структури: дизайн навчального засобу, визначення програмного забезпечення, 

адаптація матеріалів дисципліни до умов е-підручника, розроблення 

мультимедійної наочності, тестових завдань тощо; 

 апробація та коригування елементів навчального засобу для 

забезпечення ефективності його використання під час вивчення курсу 

,,Художня обробка деревини”. 
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Відзначимо, що авторський електронний освітній ресурс ,,Художня 

обробка деревини” склав основу розробленої у дослідженні технології 

використання ЕОР у професійній підготовці майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій. Крім нього до впровадження у підготовку фахівців 

спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології) було 

залучено численні професійно зорієнтовані електронні освітні ресурси 

(див. п. 1.1.), для ознайомлення з якими було розроблено окремий модуль 

,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній освіті”, введений до 

курсів професійної спрямованості, а також навчально-методичний посібник 

,,Мультимедійні навчальні засоби в підготовці майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій”. Названа технологія докладно описана в наступному 

підрозділі. 

 

1.4. Технологія використання електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій  

 

Сучасні методисти і дидакти педагогічної науки досліджують 

професійну підготовку майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

крізь призму технологічного підхіду, розглядаючи її у своїх напрацюваннях як 

складну динамічну систему, процес, який спирається на певну технологію. 

Аналізуючи особливості професійної підготовки майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій, не можна оминути новітні тенденції, 

закладені в Концепції нової української школи. Справедливо стверджується, 

що вивчення майбутніми вчителями засад особистісно зорієнтованого та 

компетентнісного підходів до навчання і управління освітнім процесом, 

психології групової динаміки істотно покращить процес і зміст підготовки 

майбутніх освітян. Це актуалізує нові ролі вчителя як коуча, фасилітатора, 

тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини і вимагає 

застосування нових педагогічних технологій йього професійної підготовки. 
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На сучасному етапі у педагогічній науці та практиці використовують 

терміни ,,освітня технологіяˮ, ,,педагогічна технологіяˮ, ,,технологія 

навчанняˮ, ,,технологія вихованняˮ та ін. Освітні технології, як найбільш 

загальні утворення, визначають загальну стратегію розвитку освіти і 

освітнього середовища (єдиного освітнього простору). Як слушно зазначає 

І. Задніпрянець, основна функція освітніх технологій полягає у прогнозуванні 

розвитку освітніх систем, проєктуванні та плануванні їх роботи, визначенні 

чинників, які формують освітні цілі [83]. 

Як слушно зазначають М. Вовк, Г. Сотська, Л. Султанова та ін., оскільки 

педагогічний процес будується на певній системі принципів, то педагогічна 

технологія може розглядатись як певна система зовнішніх та внутрішніх дій, 

спрямованих на послідовне здійснення цих принципів у їхньому об’єктивному 

взаємозв’язку, де цілісно виявляється особистість педагога. У цьому, на думку 

дослідників, полягає відмінність педагогічної технології від педагогічної 

системи та методики викладання певного предмету [228]. 

На думку Ю. Сурміна та Н. Тулєнкова, освітні технології є особливим 

різновидом соціальних технологій, складними і відкритими системами 

конкретних прийомів і методик, які концептуально об’єднані пріоритетними 

освітніми цілями, а також взаємопов’язані контентом і завданнями, формами і 

методами організації процесу навчання, де кожна складова системи визначає 

всі інші складові. Науковці зазначають, що гуманістична парадигма освіти 

виступає основним базисом освітніх технологій у сучасному суспільстві [223]. 

На противагу освітні технологіям, які відображають стратегії освіти, 

педагогічні технології втілюють тактику її реалізації. Аналіз наукової 

літератури (О. Антонової [4], С. Гончаренко [58], В. Монахова [145], 

В. Ортинського [161], О. Пєхоти [166], І. Прокопенка [175], С. Сисоєвої [176], 

М. Чепіль [252]. та ін.) показав, що означення поняття ,,педагогічна 

технологіяˮ трактується вченими по-різному: 
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– як систематичне та послідовне впровадження у практику заздалегідь 

спроєктованого освітнього процесу, проєкт визначеної педагогічної системи, 

що реалізується на практиці [19]; 

– узгоджена в деталях модель спільної діяльності з проєктування, 

організації і проведення навчального процесу із забезпеченням комфортних 

умов для учнів і вчителя [145];  

– системна сукупність і порядок функціонування усіх особистісних, 

інструментальних, методологічних засобів для досягнення педагогічних цілей 

[108];  

– як сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають 

спеціальний набір і поєднання форм, методів, прийомів, засобів навчально-

виховної взаємодії [161]; 

– як система раціональних способів досягнення поставленої мети, 

наукова організація педагогічного процесу, що визначає найефективніші 

способи досягнення кінцевих освітньо-культурних цілей [166; 176]; 

– як змістова техніка реалізації компонентів педагогічного процесу, 

спрямована на досягнення поставленої мети; закономірна педагогічна 

діяльність, яка реалізовує науково обґрунтований проєкт педагогічного 

процесу і має вищий рівень ефективності, ніж традиційні методики [252]. 

І. Прокопенко [175] поділяє думку науковців про те, що формування 

готовності студентів до професійного саморозвитку має забезпечуватися 

реалізацією комплексу організаційно-педагогічних умов, які включають 

суб’єктивну (формування внутрішньої мотивації, потреби саморозвитку як 

фахівця, саморефлексія і т. д.) і об’єктивну (створення виховуючого 

середовища, реалізація моделі професійної підготовки із застосуванням 

прийомів і технологій навчання, що сприяють саморозвитку в особистісно-

професійному напрямку; формування у майбутнього фахівця вмінь щодо 

складання власної програми професійного саморозвитку на будь-якому етапі 

його професійної діяльності та ін.) складові [175].  
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Науковці, зокрема С. Сисоєва, виділяють такі основні особливості 

сучасних технологій навчання:  

- спрямованість на реалізацію в освітньому процесі навчального закладу 

конкретної психолого-педагогічної парадигми як ідеології навчання 

(модульне, особистісно зорієнтоване, проблемне навчання тощо);  

- стабільність, відтворюваність результатів, незалежно окремих 

чинників і умов навчання; 

- орієнтація на запланований, конкретний результат навчання;  

- масовий характер застосування, тиражування [176]. 

Нам імпонує визначення сутності педагогічної технології, 

запропонуване С. Сисоєвою, яка розглядає її як створену ,,адекватно до потреб 

і можливостей особистості і суспільства теоретично обґрунтовану навчально-

виховну систему соціалізації, особистісного і професійного розвитку і 

саморозвитку, яка внаслідок упорядкованих професійних дій педагога за 

оптимальності ресурсів і зусиль всіх учасників освітнього процесу, 

гарантовано забезпечує ефективну реалізацію свідомо визначеної освітньої 

мети та можливість відтворення процесу на рівні, який відповідає рівню 

педагогічної майстерності педагогаˮ [176, с. 65]. 

С. Вітвицька переконливо доводить, що кожна педагогічна технологія 

має відповідати основним методологічним вимогам, критеріям 

технологічності, а саме: 

 концептуальність (наявність певної концепції, що слугуватиме 

підгрунтям і матиме філософське, психологічне, дидактичне та соціально-

педагогічне обґрунтування освітніх цілей); 

 системність (наявність усіх характерних ознак системи); 

 логічність, цілісність та взаємозв’язок усіх елементів технології; 

 керованість (можливість проєктування, діагностики, варіювання і 

корекції); 

 відтворюваність (можливість розгортання технології в подібних 

умовах та з типовими суб’єктами); 
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 єдність та взаємообумовленість змістової та процесуальної частин 

технології; 

 ефективність [41]. 

Зазначимо, що під технологією використання електронних освітніх 

ресурсів як засобу формування ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій в системі їхньої професійної підготовки ми 

розуміємо сукупність дій і чітко визначену послідовність взаємодії викладача 

і студента з ЕОР, що спрямована на формування професійної 

компетентності студентів у цілому та ІК-компетентності як її складника 

зокрема. 

Уважаємо, що найбільш повно хід підготовки, упровадження та 

перевірки результативності технології використання електронних освітніх 

ресурсів як засобу формування ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій дозволять відобразити цільовий, змістовий, 

технологічно-процесуальний та результативний етапи (рис. 1. 8).  

Розглянемо докладніше кожен з етапів технології. 

Ключовим етапом технології є цільовий етап, адже саме мета і завдання 

є визначальними відносно змістового наповнення технології використання 

ЕОР ,,Художня обробка деревиниˮ як засобу формування ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій. Відповідно, цільовий 

етап виступатиме як системоутворювальний для всього комплексу і 

визначатиме зміст і розвиток інших етапів і структурних компонентів 

технології використання ЕОР ,,Художня обробка деревиниˮ як засобу 

формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, забезпечуватиме їх взаємодію й цілісне функціонування. 

Мета є центральним компонентом формування ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій, оскільки вона вміщує 

призначення технології, пов’язує між собою і підпорядковує собі всі її 

компоненти.   
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Рис. 1. 8. Технологія використання електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій  
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Згідно з метою визначається низка критеріїв і показників, 

встановлюється зміст педагогічної діяльності, добираються форми, методи і 

засоби дослідження, здійснюється аналіз, обробка і подальше використання 

одержаних даних. Отже, мета будь-якої технології визначає хід її реалізації та 

подальшу ефективність.  

Висвітлюючи мету технології використання ЕОР у професійній 

підготовці майбутніх фахівців, ми спиралися на твердження, що всі складові 

освітнього процесу повинні сприяти досягненню його цілей. Метою 

пропонованої технології є в чітко структуроване, кероване, поетапне 

формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, із використанням авторського ЕОР ,,Художня обробка деревиниˮ 

та низки інших електронних освітніх ресурсів різних типів. Відповідно до мети 

визначаємо такі завдання технології:  

1. Формування ІК-компетентності студентів на більш високому рівні. 

2. Забезпечення високої якості процесу фахової підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій. 

3. Застосування в освітньому процесі форм і методів роботи, 

спрямованих на комплексне формування всіх компонентів ІК-компетентності 

студентів. 

Кінцевий результат упровадження технології полягає в підвищенні рівня 

сформованості ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, а також забезпеченні високої якості фахової підготовки студентів 

відповідно до освітньо-професійної програми 014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології).  

Розроблення і подальша ефективна реалізація технології має відбуватися 

з урахуванням таких підходів: системного, компетентнісного, діяльнісного,  

інформаційного, які слугуватимуть методологічним підґрунтям дослідження. 

Розглянемо докладніше кожен з підходів. 

Основною перевагою такої точки зору є можливість застосування 

методологічної основи системного підходу для проєктування педагогічних 
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об’єктів і явищ, доцільність якого доведено у працях багатьох дослідників: 

С. Гончаренко [58], В. Монахова [145], В. Ортинського [161], О. Пєхоти [166], 

С. Подолянчук [182], І. Прокопенка [175], С. Сисоєвої [176], М. Чепіль [252] 

та ін. Системний підхід простежується передусім у проєктуванні електронного 

підручника ,,Художня обробка деревиниˮ як складної системи, що 

виокремлена із зовнішнього середовища і водночас взаємодіє з ним, має 

цілісну структуру, що водночас являє собою сукупність зв’язків між 

елементами в їх взаємодії та склад цих елементів, кожному з яких притаманні 

певні функції. На практиці концептуальні ідеї системного підходу 

реалізуються в системному аналізі, що є сукупністю обґрунтованих методів і 

методик, спрямованих на досягнення конкретного кінцевого результату.  З 

точки зору системного аналізу, логіка дослідження в загальному вигляді 

розгортається таким чином: у функціонуванні реальної системи виявляється 

певна практична проблема (констатується невідповідність наявного стану 

потрібному), для вирішення якої проводиться системне дослідження, що 

базується на декомпозиції, аналізі та синтезі [60, с. 127].  

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. 

серед стратегічних напрямів державної політики у сфері освіти зазначається 

модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу [153].  Метою навчання декларується не здобуття 

певних знань, умінь і навичок, а формування компетентності, що розуміється 

як інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки 

випускника ЗВО для виконання діяльності в певних професійних та соціально-

особистісних предметних областях (компетенціях), який визначається 

необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності [153]. 

Проблеми запровадження компетентнісного підходу в освіті розробляють 

В. Биков [24; 23], Р. Гуревич [67], O. Локшина [134], Н. Морзе [145], 

О. Овчарук [157; 158; 293], Л. Пєтухова [179], О. Пометун [187], С. Сисоєва 

[209], О. Спірін [213; 215], А. Хуторський [246] та ін. Доцільність 

використання компетентнісного підходу під час проєктування електронного 



108 

підручника ,,Художня обробка деревиниˮ є нормативно обумовленою і 

закріпленою в нових галузевому стандарті вищої освіти (ГСВО) підготовки 

майбутнього вчителя трудового навчання і технологій. На сучасному етапі 

викладання курсу ,,Художня обробка деревиниˮ здійснюється в процесі 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій більшості 

університетів України, зокрема в ДВНЗ ,,Донбаський державний педагогічний 

університетˮ на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти, 

Бердянському державному педагогічному університеті, Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Вінницькому 

державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського та 

інших. 

Курс ,,Художня обробка деревиниˮ спрямований на формування 

професійної компетентності студентів. Загальні вимоги до властивостей і 

якостей випускників ЗВО подаються у вигляді переліків компетентностей 

щодо вирішення певних проблем і задач у професійній діяльності та системи 

умінь, що забезпечують наявність цих компетентностей, серед яких 

зазначається і здатність до творчості в художній обробці деревини. 

На формування професійної компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій, зокрема її ІК-складника, зорієнтовано й 

використання інших електронних освітніх ресурсів: електронних 

(мультимедійних) підручників та посібників для різних ланок ЗЗСО; бібліотек 

електронних наочностей; віртуальних лабораторій; тестів; мультимедійних 

засобів ілюстративного та довідникового призначення; електронних 

навчально-методичних комплексів. 

Із компетентнісним підходом тісно пов’язаний діяльнісний, який 

зумовлює дослідження процесу навчання, що проєктується, з позицій теорії 

діяльності. Діяльність при цьому розуміється як динамічна система взаємодій 

людини із навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених 

цілей, що з’являються внаслідок виникнення у неї певних потреб [167]. 

Проєкція діяльнісного підходу на проєктування і розробку електронних 
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засобів навчання відображена у працях В. Бикова [24], В. Вембер [37], Ю. 

Машбиця [142] та ін. 

Як зауважує Ю. Машбиць, проєктування будь-якої комп’ютерної 

навчальної системи – це проєктування діяльності її суб’єктів [142]. 

Отже, діяльнісний підхід до проєктування технології використання ЕОР 

передбачає таку організацію навчальної діяльності із використанням цих 

засобів навчання, яка створює умови для забезпечення активності суб’єкта 

навчального процесу щодо пізнання і розвитку, що характеризується 

цілеспрямованістю, вмотивованістю, усвідомленістю, володінням способами 

дій, емоційністю й ініціативністю. Так, у проєктуванні електронного 

підручника ,,Художня обробка деревиниˮ зміст навчання має становити не 

система знань з видів обробки деревини з подальшим засвоєнням цих знань, а 

система дій – виготовлення мозаїки, розпис, лозоплетіння та інтарсія і ті 

теоретичні знання, що забезпечують реалізацію цієї системи. При цьому 

необхідно враховувати особливості структури діяльності, що складається з 

мотивів, завдань, дій і операцій. Як елементи в структурі діяльності виділяють 

уміння – здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань та 

навичок і навички – уміння, що внаслідок численних повторень стають 

автоматичними і виконуються без свідомого контролю (визначення за [125]). 

Як зазначає С. Гончаренко, вміння – це готовність до свідомих і точних дій, а 

навичка – автоматизована ланка цієї діяльності [58]. 

Одним із постулатів діяльнісного підходу є те, що саме в діяльності 

формується і виявляється особистість. Особистісно орієнтована суб’єкт-

суб’єктна освітня парадигма детермінує дидактичні відносини як взаємодію 

учасників навчального процесу, забезпечуючи розвиток інтелектуального 

потенціалу студента, адекватного вимогам сучасного інформаційного 

суспільства. Особистісно орієнтований підхід спрямований на формування у 

студента не лише професійних, а й соціально особистісних якостей, розкриття 

індивідуальних пізнавальних можливостей. 
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Використання електронних освітніх ресурсів, зокрема електронного 

підручника ,,Художня обробка деревиниˮ, має створювати передумови для 

розвитку і саморозвитку особистості як суб’єкта діяльності, пізнання і 

творчості, забезпечувати студенту можливість вибору навчального матеріалу 

та організації роботи з ним.  

Розроблення й впровадження технології використання ЕОР у 

професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

неможливо без урахування ключових положень інформаційного підходу – 

одного із загальнонаукових підходів, що сформувався в другій половині XX ст. 

Його сутність полягає у вивченні та використанні всіх видів інформації під час 

пізнавальної та практичної діяльності, у концентрації уваги дослідника або 

фахівця на інформаційному аспекті будь-яких явищ. 

Інформаційний підхід реалізується у концепції інформатизації сучасної 

школи через впровадження інформаційних технологій в освітній процес, 

розбудову інформаційно-освітнього середовища закладу освіти, створення 

комп’ютерно-орієнтованих методичних систем, що засвідчують наукові 

розвідки В. Бикова [22; 23], Р. Гуревича [68], М. Жалдака [78; 79], М. Кадемії 

[100], О. Кравчиної [125], С. Литвинової [132], С. Семерікова [297], О. Спіріна 

[214], М. Шишкіної [258] та ін.  

Важливим завданням реалізації інформаційного підходу є формування 

інформаційної культури, інформаційно-комунікаційної (цифрової, 

комп’ютерної) грамотності, ІК-компетентності, що актуально в умовах 

проєктування і впровадження технології використання електронних освітніх 

ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій. 

Інформаційний підхід до вивчення тих чи інших наукових явищ 

виходить із розуміння інформації як універсальної, фундаментальної категорії, 

носія змісту всіх природних та суспільних процесів; визнання інформаційної 

основи практично всіх процесів та явищ. 
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Отже, на першому – цільовому – етапі розроблення технології було 

визначено її мету і завдання, а також виокремлено базові методологічні 

підходи, що склали її науково-теоретичне підґрунтя.  

Другим етапом підготовки, запровадження та перевірки 

результативності технології використання електронних освітніх ресурсів як 

засобу формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій є змістовий етап. Він являтиме собою органічну єдність 

розробленого авторського ЕОР ,,Художня обробка деревиниˮ, модулю 

,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній освіті”, введеного в 

курси ,,Теорії і методики технологічної освіти” та ,,Інноваційні технології в 

галузі технологічної освіти”, компонентів, критеріїв, показників і рівнів 

сформованості ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, педагогічних умов використання ЕОР, комплексна реалізація яких 

забезпечить досягнення поставленої мети (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 студентів).  

Цей етап полягає у визначенні сутності і структури поняття ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій, до якої 

зараховуємо мотиваційно-ціннісний, когнітивний і технологічно-діяльнісний 

компоненти, а також у розробленні критеріїв (аксіологічного, гносеологічного 

і праксеологічного) і показників сформованості ІК-компетентності. 

Паралельно із цим відбувається проєктування ЕОР ,,Художня обробка 

деревиниˮ з урахуванням традиційних або загальнодидактичних (науковості, 

доступності, системності і послідовності, свідомості і активності навчання, 

наочності) та інноваційних (індивідуалізації навчання, адаптивності, 

інтерактивності, структурно-функціонального зв’язку, комплементарності) 

принципів створення електронних підручників. Додатково на цьому етапі 
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розробляється модуль для введення у професійно зорієнтовані курси ,,Теорія і 

методика 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” для ознайомлення з наявними ЕОР з трудового 

навчання і технологій та можливостями їх використання під час професійної 

підготовки фахівців. 

Особливої актуальності на цьому етапі набуває реалізація окреслених 

вище загальнодидактичних та інноваційних принципів під час проєктування 

електронного підручника ,,Художня обробка деревиниˮ. Розглянемо це 

докладніше. 

З-поміж загальнодидактичних принципів найбільш повно в 

електронному підручнику ,,Художня обробка деревиниˮ реалізовані принципи 

науковості, доступності, системності і послідовності, свідомості і активності 

навчання, наочності. З огляду на те, що курс переважно практичний, принцип 

науковості, який вимагає від змісту електронних навчальних засобів 

відповідності сучасним науковим концепціям, глибини й коректності 

викладення матеріалу з урахуванням останніх досягнень науки, техніки і 

технологій, відходить на другий план і дещо трансформується.  

Принцип науковості відображається у змісті навчального матеріалу з 

художньої обробки деревини, зафіксованому в електронному підручнику, 

автори якого обстоюють позиції необхідності точного формулювання 

основних наукових понять і термінів, прийнятих у тій чи іншій галузі науки, 

визначення їх в контексті відповідної наукової теорії. 

Принцип науковості тісно пов’язаний з дидактичним принципом 

доступності навчання, що означає необхідність визначення рівня теоретичної 

складності й глибини навчального матеріалу відповідно до вікових й 

індивідуальних особливостей студентів. В електронному підручнику 

теоретичний матеріал викладений з урахуванням того, що дисципліна 

,,Художня обробка деревиниˮ вивчається на 2 курсі, а методика трудового 
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навчання – на 4 курсі, тож студенти отримують лише пропедевтичні відомості 

щодо методики навчання художньої обробки деревини в закладах загальної 

середньої освіти, натомість більше орієнтуються усвідомлення специфіки 

роботи з деревиною, особливості різних способів обробки, на практичні 

завдання тощо. Отже, цілком припустимим є доступний для сприймання 

студентською аудиторією науковий стиль викладення теоретичних відомостей 

про художню обробку деревини, матеріали, які використовуються для 

виготовлення декоративних виробів, їх обробку і оздоблення, технологію 

обробки деревини, призначення і прийоми виконання робочих операцій, 

раціональну організацію праці. 

Реалізація дидактичного принципу системності й послідовності 

навчання у змісті й структурі електронного підручника ,,Художня обробка 

деревиниˮ вимагає засвоєння теоретичного матеріалу, а також виготовлення 

виробів із деревини, підготовку та захист проєктів у певному порядку, 

визначеному навчальною програмою дисципліни: кожний новий елемент 

змісту навчального матеріалу логічно пов’язаний як із попереднім, так і з 

наступним, забезпечуючи таким чином опору здобутих нових знань на 

засвоєні раніше, які у свою чергу стають фундаментальною основою для 

наступних знань. 

Принцип свідомості і активності навчання передбачає активізацію 

діяльності студента шляхом самостійного керування сласною діяльністю з 

електронним освітнім ресурсом ,,Художня обробка деревиниˮ, вибору режиму 

навчальної діяльності, варіативності дій у разі прийняття самостійного 

рішення, створення позитивних стимулів, що підвищують мотивацію 

навчання. 

Принцип наочності – один з найдавніших і найважливіших принципів 

дидактики, який означає, що ефективність навчання залежить від 

цілеспрямованого залучення органів відчуттів до сприймання і переробки 

навчального матеріалу, – в електронних навчальних засобах трансформується 

у специфічний принцип мультимедійності, який демонструє більш високий 
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рівень наочності у порівнянні з традиційними навчальними засобами, сприяє 

поєднанню конкретного з абстрактним, раціонального з ірраціональним, 

теоретичних знань з практичною діяльністю. 

Під час використання ЕОР ,,Художня обробка деревиниˮ варто звернути 

увагу на дотримання нових дидактичних принципів, характерних для 

проєктування і застосування електронних підручників в освітньому процесі. 

Насамперед, це принцип індивідуалізації процесу навчання, що реалізується в 

самостійній (індивідуальній) роботі студента з електронним підручником, що 

сприяє активізації діяльності і забезпеченню міцності знань майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій. 

Принцип адаптивності процесу навчання означає пристосування до 

індивідуальних особливостей, рівня знань, умінь, психологічних 

характеристик студента і реалізується через систему різнорівневих завдань, 

уміщених в електронний підручник ,,Художня обробка деревиниˮ. 

Інтерактивність забезпечує здатність реагувати на дії студентів, вступати з 

ними в діалог, спілкуватись з ними на рівні “суб’єкт-суб’єкт” та ін. Основний 

спосіб організації інтерактивної взаємодії в електронному підручнику 

,,Художня обробка деревиниˮ – використання екранного меню: користувач 

обирає необхідний об’єкт серед поданих на екрані, а для отримання 

розширених даних про об’єкт переходить на іншу сторінку. Цей процес у 

підручнику зреалізований за допомогою системи гіперпосилань. 

Принцип комплементарності ЕОР ,,Художня обробка деревиниˮ 

реалізується у змістовому та функціональному планах. У змістовому – 

електронний підручник доповнює базовий матеріал підручника, 

концентруючись на окремих розділах, темах, модулях дисципліни. У 

функціональному плані електронний підручник ,,Художня обробка деревиниˮ 

доповнює інші засоби навчання актуалізацією певних фрагментів 

дидактичного циклу: подання теоретичного матеріалу, закріплення знань, 

умінь, навичок, контроль. 
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Реалізація вказаних принципів під час проєктування ЕОР ,,Художня 

обробка деревиниˮ забезпечує його відповідність вимогам, що висуваються до 

навчальних засобів цього типу.  

Наступний – технологічно-процесуальний – етап підготовки, 

запровадження та перевірки результативності технології використання 

електронних освітніх ресурсів як засобу формування ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій передбачає планомірне 

використання електронних освітніх ресурсів (розробленого електронного 

підручника ,,Художня обробка деревиниˮ та інших мультимедійних 

навчальних засобів) в освітньому процесі відповідно до визначених 

педагогічних умов:  

1. Оптимальність структури електронного підручника ,,Художня 

обробка деревиниˮ для ефективного формування ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій у структурі професійної 

компетентності.  

2. Комплексне використання електронних і традиційних форм 

навчання. 

3. Спрямованість на розвиток творчих здібностей студентів. 

Зауважимо, що дослідженню суті поняття ,,педагогічні умовиˮ 

присвячено чимало наукових праць. Цей феномен привернув увагу багатьох 

зарубіжних та вітчизняних учених-педагогів. Проте, не всі вони наводять чітке 

роз’яснення його термінотворення. За логікою подальшого дослідження 

зосередимось на деяких визначеннях, що привернули нашу увагу. 

Наприклад, Н. Байдацька у контексті вивчення умов формування 

професійної компетентності учителів розглядає педагогічні умови як 

сукупність заходів педагогічного процесу, які, з одного боку, забезпечують 

досягнення студентами необхідного рівня сформованості професійної 

компетентності, а з іншого – сприяють підвищенню ефективності цього 

процесу [6]. За А. Литвином, педагогічні умови – є комплексом ,,спеціально 

спроєктованих генеральних чинників впливу на зовнішні та внутрішні 
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обставини навчально-виховного процесу й особистісні параметри всіх його 

учасників. Педагогічні умови забезпечують цілісність навчання та виховання 

в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу відповідно до 

вимог суспільства та запитів ринку праці, сприяють всебічному гармонійному 

розвиткові особистості та створюють сприятливі можливості для виявлення її 

задатків, врахування потреб і формування загальнолюдських і професійно 

важливих якостей, ключових кваліфікацій, загальних і професійних 

компетенційˮ [131, с. 10]. Ми приймаємо до уваги такі судження вчених й 

візьмемо їх за основу в подальшому дослідженні. 

Отже, вважаємо за доцільне, враховуючи аналітичні висновки, навести 

загальне формулювання дефініції ,,педагогічні умовиˮ, що 

обґрунтовуватимуться у цьому дослідженні, а саме: педагогічні умови 

застосування ЕОР у професійній підготовці майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій є педагогічною категорією, що відображає сукупність 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених обставин освітньої діяльності (єдність 

об’єктивного і суб’єктивного) – зовнішніх і внутрішніх факторів, від реалізації 

яких залежить підвищення якості професійної підготовки. 

Педагогічні умови мають віддзеркалювати структуру процесу 

застосування ЕОР у професійній підготовці майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій і містити передбачені моделі та навчальні інформаційні 

технології. Насправді ж, у ситуації невизначеності складно передбачати умови 

професійної праці або встановлювати певні вимоги до майбутніх 

кваліфікованих робітників. Тому постає необхідність у застосуванні 

інноваційних засобів навчання, зокрема ЕОР, що має стати стійкою основою 

майбутніх потреб особистості у забезпеченні виконання професійних 

повноважень. 

Розглянемо кожну із визначених педагогічних умов докладніше. 

Перша педагогічна умова – оптимальність структури електронного 

підручника для ефективного формування ІК-компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій у структурі професійної 
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компетентності – виявляється у відповідності структурування електронного 

освітнього ресурсу ,,Художня обробка деревини” сучасним вимогам щодо 

формування ІК (цифрової) компетентності майбутніх педагогів, у здатності 

створювати різноманітні цифрові продукти та використовувати їх. Ця умова 

передбачає всебічне інтегрування в педагогічній діяльності таких складових: 

сприйняття педагогом освіти як інформаційної системи; цілеспрямоване 

застосування ІКТ-засобів для реалізації поставлених задач; урахування в 

процесі роботи з ЕОР ергономічних вимог до системи ,,людина-комп’ютерˮ. 

Погоджуємось із думкою тих педагогів, які вважають, що традиційні 

засоби навчання сьогодні вже неспроможні забезпечити компетентнісний 

підхід у професійній освіті переважно через своє ,,моноспрямуванняˮ: 

підручник – для читання, збірник завдань – для виконання вправ, 

демонстраційні матеріали – для візуалізації тих об’єктів або явищ, які 

викладач має змогу візуалізувати на практиці тощо. Електронний підручник є 

інноваційним ,,поліспрямованимˮ засобом навчання, який забезпечує 

оптимальну побудову контенту, багатоканальність представлення навчальної 

інформації, варіативність використання матеріалів, вплив на особистісний 

розвиток студентів. Відбір навчальної інформації має здійснюватися на основі 

аналізу майбутньої професійної діяльності фахівця, відповідаючи сучасному 

рівню розвитку техніки й технології виробництва, відображаючи суть 

технологічних процесів і операцій, забезпечуючи фундаментальність 

професійної підготовки. 

Оскільки навчальна інформація реалізується в процесі викладання та 

самостійної роботи студента, надзвичайно важливо правильно визначити 

склад, зміст і обсяг інформації, в якій потрібно забезпечити комплекс завдань 

для студента, аби він оволодів відповідними вміннями, навичками та 

компетентностями.  

Друга педагогічна умова – комплексне використання електронних і 

традиційних форм навчання – зумовлена принципом комплементарності і 

технологіями змішаного (blended) або комбінованого навчання (combined 
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learning). Ю. Тріус сутність поняття ,,комбіноване навчанняˮ тлумачить як 

,,цілеспрямований процес здобування знань, набуття умінь і навичок, 

засвоєння способів пізнавальної діяльності суб’єктами навчання та розвитку 

його творчих здібностей на основі комплексного і систематичного 

використання традиційних, інноваційних педагогічних технологій та 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання за принципами взаємного 

доповнення з метою підвищення якості освітиˮ [239, с. 304]. А. Стрюк 

визначає комбіноване навчання як ,,педагогічно виважене поєднання 

технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного 

навчання, спрямоване на інтеграцію аудиторного та позааудиторного 

навчанняˮ [221, с. 64]. 

Узагальнюючи дослідження вчених, змішане або комбіноване навчання 

слід розуміти як поєднання дистанційного й електронного навчання з 

традиційними формами навчання: очною та заочною. Інтеграції різних форм 

навчання у вигляді комбінованої форми – це цілісний навчальний процес, який 

передбачає, що частину навчальної діяльності студент проводить в аудиторії, 

а частина виноситься на дистанційну форму, в якій переважають самостійні 

види робіт. Повністю погоджуємося з Я. Топольник, яка відзначає, що саме 

змішане навчання як гібридний вид, що поєднує у собі новітні технології з 

традиційними формами навчання й передбачає створення комфортного 

освітньо-наукового інформаційного середовища та сучасної системи 

комунікацій, демонструє дію принципу інтеграції традиційних та 

інноваційних технологій і методів освітньої діяльності і наразі ефективно 

впроваджується в навчальний процес закладів вищої освіти [236, с. 226]. 

Викладачу необхідно ретельно продумати, які види і форми навчальної 

роботи студента будуть використані на очних заняттях, а які – можна 

залишити для самостійної дистанційної роботи. На аудиторних заняттях 

доцільно обговорювати ключові питання лекцій, влаштовувати дискусії, 

працювати в групах, тобто слід використовувати такі види діяльності, що 

потребують безпосереднього контакту як викладача зі студентами, так і 
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студентами між собою. Тематичні і підсумкові контрольні роботи, захисти 

проєктів також необхідно проводити очно. Дистанційна частина курсу 

передбачає: самостійну пошукову, дослідницьку діяльність з інтернет-

ресурсами, виконання додаткових завдань, лабораторних і практичних робіт, 

спільне виконання завдань творчого характеру (проєктів), консультації з 

викладачем, проведення поточного та підсумкового контрольного знань за 

допомогою тестування в системі дистанційного навчання. 

Третя педагогічна умова – спрямованість на розвиток творчих 

здібностей студентів у проєктній діяльності. Зазначимо, що у ,,суспільстві 

знаньˮ навчання має бути побудоване на дослідженнях у певній галузі 

(дисципліні), замість короткотермінових наукових завдань повинні ставитися 

довготермінові, замість відтворення відомих знань – створюватися нові 

знання. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів, орієнтованої 

на дослідженні у напрямі розвитку в студентів здатності виконувати 

дослідження та генерувати (створювати) нові знання, щоб студенти були не 

стільки споживачами знань, а їх творцями. 

Відтак виникає потреба у вироблені студентами спеціальних навичок: 

планувати структуру дій для досягнення заданої мети за допомогою 

фіксованого набору методів і засобів; організовувати пошук різнотипної 

інформації для опису об'єктів і систем та побудови відповідних інформаційних 

структур цих об'єктів і систем; правильно, чітко й однозначно формулювати 

думки в зрозумілій співрозмовнику формі та правильно трактувати текстові 

повідомлення тощо. 

Для розвитку всіх перерахованих вище навичок застосовується метод 

проєктів, який здійснює формування та вдосконалення самоорганізації 

діяльності майбутнього вчителя. Метод проєктів відображає діяльнісний 

підхід у навчанні і є пріоритетним методом проєктного навчання. Його 

основною метою є розвиток критичного мислення, формування й розвиток 

пізнавальних, творчих навичок студентів, умінь самостійно здобувати знання. 

Метод проєктів завжди спрямований на розв’язання проблеми, яке 
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передбачає, з одного боку, використання широкого спектру методів, а з іншого 

– інтегрування знань, умінь із різних галузей науки, техніки, технології, 

творчих областей. 

У навчанні студентів метод проєктів забезпечує якісне засвоєння 

досліджуваного матеріалу, зокрема з дисципліни ,,Художня обробка 

деревиниˮ, дозволяє вчасно корегувати форми і зміст викладання курсу, 

добираючи ефективні способи його подачі. Це дозволяє індивідуалізувати 

навчальний процес та надати широкі можливості студентові для прояву 

творчого підходу при виконанні завдання й самостійності в плануванні, 

організації й контролі своєї навчальної діяльності. 

Майбутнім учителям важливо накопичувати не лише фундаментальні 

знання про мультимедіа в освіті, але й розширювати їх обсяг через 

розв’язування індивідуальних та суспільно значущих завдань, оволодівши 

методами здобування нових знань. Уміння вчителя організовувати освітній 

процес на основі використання існуючих мультимедійних систем та 

самостійно створених електронних освітніх ресурсів, зокрема мультимедіа 

продуктів, свідчить про високий рівень його ІКТ-компетентності. 

Упровадження сконструйованої технології використання електронних 

освітніх ресурсів в освітній процес має відбуватися в три стадії. На 

підготовчій стадії передбачено визначення об’єктів дослідження, окреслення 

часових меж та підготовка суб’єктів дослідження, вибір форм і методів роботи 

та статистичної обробки даних, розробка вимірникового інструментарію. 

Діяльнісна стадія спрямована на реалізацію методів і форм роботи з ЕОР 

,,Художня обробка деревиниˮ на лекційних і лабораторних заняттях, у 

самостійній проєктній роботі студентів. Крім того, в курси ,,Теорії і методики 

технологічної освіти” та ,,Інноваційні технології в галузі технологічної 

освіти” вводиться окремий модуль ,,Електронні освітні ресурси в сучасній 

технологічній освіті”, що передбачає ознайомлення майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій – здобувачів бакалаврського рівня вищої 

освіти з наявними електронними освітніми ресурсами різних типів 
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(навчально-ігровими освітніми ресурсами для початкової ланки освіти, 

програмними педагогічними засобами (ППЗ), інформаційно-довідковими 

ресурсами, засобами онлайн-навчання, описаними в підрозділі 1.1), а також 

методичними порадами щодо їх практичного використання на уроках 

трудового навчання і технологій в закладах загальної середньої освіти. 

Аналітико-коригувальна стадія включає в себе збирання та опрацювання 

даних щодо рівня сформованості ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій, інтерпретацію і шкалювання результатів 

дослідження, а також на підставі цих даних розроблення прогнозу формування 

ІК-компетентності під час фахової підготовки з використанням ЕОР 

,,Художня обробка деревиниˮ. Отримані результати в подальшому стають 

підґрунтям для ухвали педагогічних рішень, які сприятимуть підвищенню 

якості процесу професійної підготовки та, відповідно, й підвищенню рівня ІК-

компетентності студентів. 

Послідовна та систематична реалізація перших трьох етапів технології в 

освітньому процесі вишу сприятиме оптимізації професійної підготовки 

майбутніх майбутніх учителів трудового навчання і технологій і підвищенню 

рівня їхньої ІК-компетентності. Ці результативні коливання показників якості 

фахової підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій і є 

змістом останнього, результативного етапу технології використання 

електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій.  

Заключний – результативний – етап підготовки, запровадження та 

перевірки результативності технології використання електронних освітніх 

ресурсів подаватиме інформацію щодо рівня ІК-компетентності студентів, 

сформованої в процесі професійної підготовки, та про якість підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій в цілому після 

впровадження узгоджених у процесі впровадження технології рішень. 

Особливо значущими є дані щодо ефективності проведеного коригування 

освітнього процесу та міри реалізації мети й завдань, адже вони свідчать про 
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взаємозв’язок і єдність змістовно-цільового та результативного етапів 

технології. 

 

Висновки до першого розділу 

Розвиток новітніх технологій та стрімке впровадження їх у всі сфери 

життя вимагають реформування освіти, насамперед у вищій її ланці. Питання 

формування та наповнення освітнього-інформаційного середовища 

педагогічного ЗВО сучасними електронними освітніми ресурсами, вимоги до 

яких з боку студентів і викладачів постійно зростають, із метою підвищення 

ефективності освітнього процесу, формування творчої, активно мислячої, 

успішної в майбутньому житті особистості вчителя є вимогою сьогодення.  

На основі вивчення законодавчих та нормативно-правових документів, 

контент-аналізу довідкової, словникової літератури та за результатами 

структурно-семантичного аналізу існуючої наукової термінології визначено 

базові поняття дослідження, а саме: ,,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 програмна систему, яка 

забезпечує можливість подання навчального матеріалу на основі усього 

арсеналу засобів мультимедіа. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду 

використання ЕОР у професійній підготовці педагогів 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. 
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Аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить, що ІК-компетентність 

більшістю науковців розглядається як сукупність знань, умінь та навичок, що 

формуються і розвиваються під час навчання та самонавчання інформаційно-

комунікаційних технологій, а також мотиви, прагнення, ціннісні установки і 

здатність до провадження педагогічної діяльності з використанням 

інформаційних технологій. У своєму дослідженні ми трактуємо ІК-

компетентність у 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. 

Результати критичного аналізу сучасних підходів до вивчення змісту ІК-

компетентності, а також особливостей професійного становлення студентів 

вищих педагогічних закладів освіти дає підстави виділити три компоненти у 

структурі ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, технологічно-діяльнісний), 

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; 
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 нові дидактичні: 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, 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 відбувається у перебігу етапів: цільового, змістового, 

технологічно-процесуального та результативного. 

Ключове місце серед електронних освітніх ресурсів професійної 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій посів 

авторський електронний підручник ,,Художня обробка деревини”. Крім того, 

передбачено залучення інших електронних освітніх ресурсів, 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 
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,,Мультимедійні навчальні засоби в підготовці майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій”. 

Ефективна реалізація запропонованої технології можлива за певних 

педагогічних умов, серед яких найбільш важливими є: 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 студентів у проєктній діяльності. 

Основні результати дослідження, викладені в першому розділі, 

відображено в таких публікаціях автора: [11; 12; 15; 17; 18].  
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РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО 

НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 

У цьому розділі наведено опис організації, проведення, оцінювання й 

аналізу результатів експериментальної роботи з проблеми дослідження. 

 

2.1. Методика констатувального етапу педагогічного експерименту 

 

Організацію експериментального дослідження було розпочато з вибору 

бази для проведення педагогічного експерименту. Експериментальною базою 

дисертаційного дослідження були:  

 Державний вищий навчальний заклад ,,Донбаський державний 

педагогічний університет”; 

 Бердянський державний педагогічний університет; 

  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка; 

 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського. 

Експериментальне дослідження здійснювалось впродовж 2017 – 

2020  навчальних років. Технологія використання електронних освітніх 

ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій впроваджувалась поетапно.  

Перший етап (2017 – 2018 рр.) – дослідження сучасного етапу стану 

проблеми; вивчення філософської, психолого-педагогічної, методичної 

літератури з проблематики; аналіз наявних електронних освітніх ресурсів для 

навчання трудового навчання і технологій в закладах загальної середньої 

освіти (навчально-ігрових ресурсів для початкової ланки освіти, педагогічних 

програмних засобів, ресурсів для онлайн-навчання та ін.) та професійної 
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підготовки майбутніх фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Трудове 

навчання і технології); організація констатувального зрізу дослідження, 

виявлення початкового рівня ІК-компетентності студентів.  

Другий етап (2018 – 2019 рр.) – розроблення електронного підручника 

,,Художня обробка деревини” для навчально-методичного забезпечення 

відповідного курсу, навчального модулю ,,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”, проєктування технології використання електронних 

освітніх ресурсів, спрямованої на формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій в 

структурі їхньої професійної компетентності; організація і впровадження 

технології експериментального навчання професійно орієнтованих дисциплін, 

що сприятиме підвищенню рівня ІК-компетентності студентів бакалаврського 

рівня вищої освіти факультетів технологічної освіти педагогічних 

університетів.  

Третій етап (2019 – 2020 рр.) – продовження експериментального 

навчання; конкретизація чинників, що впливають на формування ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій; 

коригування технології; проведення контрольного зрізу з метою виявлення 

ефективності запропонованої технології використання електронних освітніх 

ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій; оформлення тексту дисертації та підготовка до презентації.  

Теоретичний аналіз психологічної і педагогічної літератури з окресленої 

проблеми, опрацювання досвіду практичної професійної підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій до майбутньої 

професійної діяльності дозволили зробити припущення, котрі вимагають 

експериментальної перевірки: професійна підготовка майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій, зокрема формування їхньої ІК-

компетентності, відбуватиметься більш ефективно в межах спеціально 
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створеної технології використання електронних освітніх ресурсів, 

особливістю якої є наявність чотирьох взаємопов’язаних етапів: цільового, 

змістового, технологічно-процесуального і результативного, кожний із яких 

включає низку методів і форм. Ефективна реалізація названої технології 

уможливлюється визначеними педагогічними умовами: оптимальністю змісту 

і структури електронного підручника ,,Художня обробка деревини” для 

ефективного формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання у структурі професійної компетентності; комплексним 

використанням електронних і традиційних форм навчання; розвитком творчих 

здібностей студентів у проєктній діяльності.   

Зважаючи на загальні вимоги до проведення експериментальних 

досліджень, а також спираючись на методологічну базу дослідження, що 

лежить в основі організації процесу використання електронних освітніх 

ресурсів під час формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій, ми розробили програму експерименту щодо реалізації 

технології використання електронних освітніх ресурсів у професійній 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій у системі 

вищої освіти з урахуванням окреслених педагогічних умов.  

Оскільки кінцевою метою експериментальної роботи було підвищення 

рівня ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій, 

на констатувальному етапі було перевірено наявний рівень вказаного 

педагогічного явища в студентів бакалаврського рівня вищої освіти 

факультетів технологічної освіти педагогічних університетів. 

Загалом у педагогічному експерименті взяло участь 322 студенти (з них 

у контрольних навчальних групах – 162 особи та в експериментальних – 160 

осіб).  

Констатувальний етап експерименту передбачав розв’язання декількох 

завдань, першим з яких було обгрунтування критеріїв, показників і рівнів 

сформованості ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій. На наш погляд, критерії і показники сформованості ІК-
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компетентності студентів повинні повною мірою відбивати основні аспекти і 

структурні компоненти їхньої професійної компетентності. Критичний аналіз 

психолого-педагогічної і методичної літератури, вивчення 

експериментальних досліджень з проблеми дозволив дійти висновку, що в 

структурі ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій можна виділити такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний та технологічно-діяльнісний, які було описано в підрозділі 1.2.  

З’ясування сутності ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій, а також характеристика її структурних компонентів 

(мотиваційно-ціннісного, когнітивного, технологічно-діяльнісного) дали 

змогу виокремити критерії діагностики та відповідні їм показники означеної 

особистісно-професійної якості майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій (аксіологічний, гносеологічний та праксеологічний). 

Аксіологічний критерій ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій характеризує визначення професійної 

спрямованості студентів на формування ІК-компетентності; наявність у 

студентів і усвідомлення ними цілей застосування електронних освітніх 

ресурсів майбутніми учителями трудового навчання і технологій. 

Аксіологічний критерій характеризує мотиваційно-ціннісну готовність 

майбутнього вчителя трудового навчання і технологій до актуалізації ІК-

компетентності.  

Гносеологічний критерій ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій характеризує знання методів і засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій, необхідних для ефективної 

навчальної та подальшої професійної діяльності фахівців.  

Праксеологічний критерій ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій характеризує рівень сформованості 

практичних умінь використовувати інформаційно-комунікаційні технології в 

педагогічній діяльності. Праксеологічний критерій визначає досвід прояву ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій у різних 
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стандартних і нестандартних ситуаціях у навчальній та подальшій 

професійній діяльності фахівців.  

Кожен критерій та його зміст детально розкривається за допомогою 

низки показників, що дозволяють виміряти загальний рівень ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

(див. таблицю 2.1).  

Таблиця 2.1 

Структура ІК-компетентності  

майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

 
Компонент ІК-

компетентності 

Критерій ІК-

компетентності 

Показники 

Мотиваційно- 

ціннісний 

Аксіологічний 

(спрямованість на 

використання ІКТ в 

професійно- 

педагогічній 

діяльності) 

 зацікавленість в опануванні ІКТ;  

 наявність потреби у використанні 

засобів цифрових технологій, у тому 

числі електронних освітніх ресурсів;  

 усвідомлення особистісного сенсу та 

значущості ІК-компетентності;  

 характер установок на використання 

ІКТ, зокрема електронних освітніх 

ресурсів у майбутній професійній 

діяльності 

Когнітивний Гносеологічний 

(опанування 

знаннями щодо 

змісту 

компетентності) 

 повнота, глибина, системність знань у 

галузі ІКТ;  

 знання методиичних особливостей 

використання ІКТ в педагогічній 

діяльності; 

 знання про наявні електронні освітні 

ресурси з трудового навчання і 

технології (для ЗЗСО та ЗВО). 

Технологічно- 

діяльнісний 

Праксеологічний 

(досвід прояву ІК-

компетентності в 

професійних чи 

квазіпрофесійних 

умовах) 

 володіння ІКТ, набір операційних 

умінь;  

 володіння навичками опрацювання 

інформації;  

 уміння працювати з різними групами 

електронних освітніх ресурсів;  

 здатність до самоконтролю, 

самоаналізу та самооцінки під час 

використання ІКТ;  

 здатність до рефлексії;  

 володіння навичками креативного 

проведення уроків трудового 

навчання і технологій із 

застосуванням ІКТ. 
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Беручи до уваги зазначені критерії і показники, виокремлюємо чотири 

рівні ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій:  

 низький;  

 достатній;  

 середній;  

 високий. 

Моніторинг переходу показників від одного рівня до іншого до зволить 

простежити динаміку розвитку ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій. Тож надамо характеристику кожного рівня 

сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій (табл. 2. 2). 

Таблиця 2.2  

Рівні сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

 
Рівень Характеристика 

Високий рівень Адекватність і повнота уявлень про зміст ІК-компетентності, знання її 

специфіки, усвідомлення її особистісної та суспільної значущості, 

наявність стійкого інтересу до опанування цифрових ресурсів, 

прагнення професійного зростання. Яскраво вираженими є: мотивація 

професійного самовдосконалення стосовно оволодіння ІКТ, зокрема 

використання електронних освітніх ресурсів, стійкість професійних 

намірів, наполегливість, усвідомлення особистісного сенсу та 

значущості ІК-компетентності. Студенти високого рівня мають повні, 

глибокі, системні знання в галузі ІКТ, володіють знаннями про 

специфіку використання ЕОР різних типів для різних вікових 

категорій. Для таких студентів властивим є високий рівень 

когнітивної активності, креативності й самостійності під час занять, 

вони майстерно володіють ІКТ навчального призначення, мають 

сформовані операційні уміння й навички роботи з інформацією; 

володіють самоконтролем, самоаналізом та самооцінкою 

застосування ІКТ, орієнтовані на професійний саморозвиток; творчо 

проведять уроки технологій із застосуванням ІКТ. 

Достатній рівень Студенти виявляють нестійкий інтерес до обраної професії, вважаючи 

свій професійний вибір правильним. Вони переважно позитивно 

ставляться до професійного зростання, не до кінця усвідомлюючи 

важливість ІК-компетентності, і мають дещо фрагментарні уявлення 

про ІКТ навчального призначення. Студенти мають 

несистематизовані знання щодо специфіки використання ІКТ на 

уроках трудового навчання, застосування ІКТ викликає у них певні 

труднощі. Вони виявляють певний інтерес до цифрових технологій,  
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Продовження таблиці 2.2 

 зокрема електронних освітніх ресурсів. Це зумовлює не зовсім умілу 

роботу майбутніх учителів трудового навчання і технологій з ЕОР, 

неактивну участь у створенні електронних навчальних засобів, попри 

достатнє опанування студентами ІКТ і методики їх використання. 

Прагнення студентів до професійного самовдосконалення у галузі 

використання ІКТ не завжди підкріплюється необхідними для цього 

вольовими зусиллями. Самоконтроль та самооцінка застосування ІКТ 

на практиці потребує підтримки викладача. 

Середній рівень Студенти виявляють поверховий інтерес до обраної професії, 

подекуди мають сумніви щодо правильності професійного вибору, 

загалом позитивно ставляться до професійного зростання, однак їм 

складно визначити значущість ІК-компетентності. Студенти мають 

фрагментарні і несистемні уявлення про сучасні електронні освітні 

ресурси. Визначення особливостей використання ІКТ в професійній 

діяльності та застосування цих технологій в педагогічній практиці 

викликає у них труднощі. Студенти виявляють незначний інтерес до 

ІКТ, зокрема електронних освітніх ресурсів із трудового навчання і 

технологій. Студенти демонструють труднощі у роботі з ЕОР; слабо 

розвинене прагнення до професійного самовдосконалення в галузі ІКТ 

зрідка підкріплюється необхідними для цього значними вольовими 

зусиллями. Роль викладача в організації самоконтролю та самооцінки 

в застосуванні ІКТ є провідною. 

Низький рівень Для студентів є характерним незначний інтерес до майбутньої 

професії; мотиви вибору якої є нестійкими і поверховими. Прагнення 

до опанування ІКТ, за умови його наявності, є зовнішнім. Студенти 

недостатньою мірою усвідомлюють особистісну значущість ІК-

компетентності для їхньої професійно-педагогічної діяльності. 

Студенти з низьким рівнем сформованості ІК-компетентності 

незначною мірою професійно-орієнтовані, відтак прагнення до 

професійного самовдосконалення в галузі ІКТ, зокрема електронних 

освітніх ресурсів із трудового навчання і технологій майже відсутні. 

Їм властиві поверхневі, несистемні, стереотипні знання щодо ІКТ. 

Студенти рідко відчувають потребу використання ІКТ в професійній 

діяльності, оскільки мають значні труднощі у володінні ІКТ. Студенти 

є пасивними, не мають навичок самоконтролю, самоаналізу та 

самооцінки застосування ІКТ. 

 

Усвідомлюючи відносність і обмеженість визначених критеріїв і рівнів 

розвитку ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, уважаємо, що запропоновані на підставі аналізу наукової 

літератури і власних спостережень критерії, показники та рівні досить повно 

відображають реальний процес становлення ІК-компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій і можуть бути використані на всіх 

етапах експериментального дослідження для перевірки ефективності 
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технології використання електронних освітніх ресурсів у процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Трудове 

навчання і технології). 

Для одержання в результаті проведеного дослідження результатів, 

достовірність яких переконливо доведена методами математичної статистики, 

ми дотримувалися низки правил: дібрали методи, які дали можливість 

упродовж педагогічного експерименту здійснювати моніторинг ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій; ці 

методи прямо впливали на розвиток ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій; низка методів і методик, використаних для 

реалізації технологій, були дібрані так, щоб аналогічний результат щодо 

формування ІК-компетентності майбутніх учителів технологій зміг отримати 

будь-який зацікавлений педагог-дослідник, за умов аналогічного 

застосування технології.  

Мета констатувального етапу експерименту полягала в обов’язковому 

визначенні наявного стану розвитку ІК-компетентності студентів у ЗВО на 

початку педагогічного експерименту. Виокремлена компонентна структура 

ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій дає 

нам можливість здійснити дослідження та аналіз стану означеного феномену 

в студентів.  

Організація і проведення констатувального етапу педагогічного 

експерименту включало використання таких методів дослідження: 

анкетування, опитування, тестування, спостреження і оцінка практичної 

діяльності студентів, методи самооцінки тощо.  

Діагностичний зріз даних щодо актуального стану сформованості ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій було 

проведено за допомогою анкетування та тестування студентів 2-х курсів 

спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології) Державного 

вищого навчального закладу ,,Донбаський державний педагогічний 

університет”, Бердянського державного педагогічного університету, 
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Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського.  

Методика організації констатувального експерименту, спрямованого на 

діагностику початкового рівня сформованості ІК-компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій, складалася з трьох етапів 

відповідно до визначених критеріїв. Було використано авторські та адаптовані 

відповідно до завдань дослідження методики діагностування ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій, зокрема: 

опитування за Ю. Фещуком [243] (вивчення стану організації процесу 

розвитку ІК-компетентності студентів); анкета для аналізу ставлення 

студентів до необхідності формування ІК-компетентності; тестування для 

з’ясування рівня знань щодо ІК-технологій та електронних освітніх ресурсів 

зокрема, комплекс практичних завдань та вправ, що дали змогу визначити в 

цілому рівні сформованості ІК-компетентності майбутніх учителів 

технологій.  

Розглянемо діагностичні процедури констатувального етапу 

педагогічного дослідження докладніше (табл. 2.3.). 

Перший етап передбачав проведення анкетування, яке б дозволило 

виявити ступінь зацікавленості проблемою ІК-компетентності та 

інформаційно-комунікаційними (цифровими) технологіями загалом 

(мотиваційно-ціннісний компонент ІК-компетентності майбутніх фахівців).  

Таблиця 2.3 

Методи для визначення рівнів сформованості інформаційно-

комунікаційної компетентності майбутніх учителів трудового навчання 

і технологій за кожним критерієм 

 

Критерій Метод визначення 

Аксіологічний Опитування й анкетування студентів 

Гносеологічний Тестування 

Праксеологічний Виконання практичних завдань 
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Оцінюючи актуальний стан сформованості ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій, ми спиралися на раніше 

виділені критерії і показники. Як уже було зазначено, важливу роль у змісті 

мотиваційно-ціннісного компонента ІК-компетентності за аксіологічним 

критерієм відіграє наявність у студентів зацікавленістю в оволодінні ІКТ, що 

може бути визначальним чинником у прагненні до саморозвитку і  

самовдосконалення у сфері використання ІКТ.  

Розроблені анкети (Додатки Г і Д) містили в собі відповідні запитання:  

- дайте визначення поняття ,,інформаційно-комунікаційна 

компетентність особистостіˮ;  

- схарактеризуйте специфіку інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутнього вчителя трудового навчання і технологій;  

- чи впливає, на ваш погляд, освітній процес в університеті на 

формування ІК-компетентності майбутнього вчителя трудового навчання і 

технологій;  

- чи є вміння і навички використання інформаційно-комунікаційних 

технологій обов’язковим компонентом професійної підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій?;  

- чи плануєте Ви в майбутній педагогічній діяльності активно 

використовувати цифрові технології? тощо. 

Анкети було розташовано в Google Forms (рис. 2. 1 та 2. 2), що значно 

спростило процедуру проведення анкетування, а також статистичний аналіз 

результатів. Запропоновані питання мали на меті виявити інтереси й 

прагнення до професійного саморозвитку і самовдосконалення в галузі 

використання ІКТ. Аналіз відповідей майбутніх учителів трудового навчання 

і технологій довів досить низьку мотивацію та інтерес до використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема електронних освітніх 

ресурсів, у навчальній та майбутній професійній діяльності студентів.  
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Рис. 2. 1. Анкета 1 для вивчення мотиваційно-ціннісного компонента ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

(https://docs.google.com/forms/d/1udHKj9ZB901ql_TA-

F8P2tmFiyK_TrqRAF7mogwXJwE/edit) 

 

 
 

Рис. 2. 2. Анкета 2 для вивчення мотиваційно-ціннісного компонента ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu4zI3qZf8QMsaOYaRLfTrr5-

6H9fpd8ixdqln8d3RY0RA8Q/viewform) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1udHKj9ZB901ql_TA-F8P2tmFiyK_TrqRAF7mogwXJwE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1udHKj9ZB901ql_TA-F8P2tmFiyK_TrqRAF7mogwXJwE/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu4zI3qZf8QMsaOYaRLfTrr5-6H9fpd8ixdqln8d3RY0RA8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu4zI3qZf8QMsaOYaRLfTrr5-6H9fpd8ixdqln8d3RY0RA8Q/viewform
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З’ясувалося, що лише 15% респондентів найбільш обізнані й зацікавлені 

ІКТ, вони вважають за необхідне залучати ці технології до майбутньої 

професії, мають інтерес до залучення електронних освітніх ресурсів; 6 % 

зовсім не виявили інтересу до ІКТ, решта – незначний інтерес (рис. 2.3).  

 

 

Рис. 2. 3. Результати анкетування щодо виявлення інтересу до професійного 

самовдосконалення стосовно оволодіння ІКТ (мотиваційно-ціннісний 

компонент ІК-компетентності) 

 

Блок запитань, наведений в анкеті 2 (,,Чи відомі Вам особливості 

застосування ІКТ в професійній діяльності вчителя трудового навчання і 

технологій?ˮ, ,,Чи знаєте Ви прийоми й методи організації особистого 

інформаційного простору, володієте інтерфейсом Windows / Linux, 

прийомами виконання алгоритмічних операцій, основними прийомами 

введення-виведення інформації, інсталювання і видалення програм-

додатків?ˮ, ,,Оцініть рівень ваших умінь (високий, достатній, середній, 

низький) із підготовки матеріалів і робочих документів: уводити текст із 

клавіатури і форматувати його; готувати матеріали, що містять графічні 

елементи, працювати з графікою; з табличними даними; будувати графіки і 

діаграми; уміння дизайну і створення презентацій; знання методів друку, 

запису на локальні носії (флеш-накопичувачі, диски)” тощо) частково дав 
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змогу визначити рівень усвідомлення респондентами змісту ІК-

компетентності та самооцінювання власного рівня її розвитку.  

Відтак, результати опитування свідчать про те, що 80 % респондентів, 

тобто більшість, не знають особливостей використання ІКТ у майбутній 

професійній діяльності, і лише 3 % студентів відповіли, що цікавилися цим 

питанням. Такі запитання, як ,,Оцініть власний ступінь володіння навичками 

опрацювання інформаціїˮ, ,,Чи доводилося Вам працювати з електронними 

освітніми ресурсами?ˮ і т. ін. зорієнтували нас стосовно наявності досвіду 

прояву ІК-компетентності студентів у освітньому процесі. Майбутнім 

педагогам також було поставлено запитання для визначення мотивації їхньої 

професійної діяльності, ставлення до формування ІК-компетентності.  

 

 

Рис. 2. 4. Результати опитування щодо знання особливостей використання 

ІКТ в професійній діяльності (мотиваційно-ціннісний компонент ІК-

компетентності) 

 

Аналіз результатів анкетування дозволяє говорити про незадовільний 

рівень мотивації студентів до майбутньї професії, про негативне ставлення до 

цифрових трансформацій та інновацій в освіті та пасивність щодо 

використання ІКТ, зокрема до електронних освітніх ресурсів, у професійній 

діяльності. Респондентів з високим рівнем сформованості аксіологічного 
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критерію ІК-компетентності виявилося лише 3 % та 2 % в експериментальній 

та контрольній групах відповідно. Достатній рівень ІК-компетентності за цим 

критерієм продемонстрували 22 % (ЕГ) та 25 % (КГ). На середньому рівні 

виявилося по 38 % опитуваних респондентів, на низькому – 38 % (ЕГ) та 36 % 

(КГ). 

Наведемо унаочнені результати сформованості аксіологічного критерію 

ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

(табл. 2. 4, рис. 2. 5). 

Таблиця 2.4  

Аналіз сформованості показників аксіологічного критерію ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

 

Групи n 
Рівні інформаційно-комунікаційної компетентності 

Високий Достатній  Середній  Низький  

ЕГ 160 4 3% 35 22% 60 38% 61 38% 

КГ 162 3 2% 40 25% 61 38% 58 36% 

 

 

Рис. 2.5. Рівні сформованості показників аксіологічного критерію 

інформаційно-комунікаційної компетентності студентів  

(констатувальний етап) 

 

Наступним етапом було тестування, проведене для з’ясування знань 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій в галузі інформаційно-
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комунікаційних технологій, зокрема електронних освітніх ресурсів, володіння 

спеціальною термінологією, знань наявних ЕОР з трудового навчання тощо. 

Тестування проводилося також у Google Form (рис. 2. 6). 

 

 

 

Рис. 2. 6. Тестові завдання для вивчення когнітивного компонента ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

(https://docs.google.com/forms/d/1pfx1t61yXusjuNlxUaIudabTbyTgARubWg64Rp

BvzFM/edit) 

 

Запитання тестових завдань були спрямовані на сформованість 

тезаурусу в галузі інформаційних технологій (,,Дайте визначення поняття 

,,електронний освітній ресурс”, ,,Як ви розумієте поняття ,,електронний 

https://docs.google.com/forms/d/1pfx1t61yXusjuNlxUaIudabTbyTgARubWg64RpBvzFM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1pfx1t61yXusjuNlxUaIudabTbyTgARubWg64RpBvzFM/edit
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підручник”, ,,Як Ви розумієте поняття мультимедіа” та ін.), поінформованість 

щодо ЕОР з трудового навчання (,,З якими із наведених нижче ЕОР з 

трудового навчання і технологій ви знайомі й використовували їх під час 

практичній підготовці в ЗЗСО”), а також орієнтацію в загальних відомостях 

інформаційної освітньої галузі (знання текстового редактору Word, 

табличного редактора Excel та ін.). Тестові завдання в повному обсязі наведені 

в додатку Е. 

Проведення тестування дозволило визначити рівні сформованості ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій за 

показниками гносеологічного критерію і дійти висновків, що диференціація 

респондентів майже не відрізнялась в контрольних та експериментальних 

групах, високий рівень продемонструвала незначна кількість здобувачів (3 % 

та 4 % в ЕГ та КГ відповідно). 

Наведемо унаочнені результати сформованості гносеологічного 

критерію ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій (табл. 2. 5, рис. 2. 7). 

Таблиця 2.5.  

Аналіз сформованості гносеологічного критерію ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

 

Групи n 
Рівні інформаційно-комунікаційної компетентності 

Високий Достатній Середній Низький 

ЕГ 160 5 3% 50 31% 60 38% 45 28% 

КГ 162 6 4% 48 30% 57 35% 51 31% 

 

Для з’ясування характеру знань студентів у сфері електронних освітніх 

ресурсів, а також рівня вмінь і навичок використовувати ІКТ для майбутньої 

професійної діяльності учасникам експерименту будо запропоновано 

виконати конкретні практичні завдання. Відтак, поміж завдань для перевірки 

технологічно-діяльнісного компоненту ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій були такі:  
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Рис. 2.7. Рівні сформованості показників гносеологічного критерію 

інформаційно-комунікаційної компетентності студентів  

(констатувальний етап) 

 

1) Редагування тексту в MS Word та інших текстових редакторах, 

форматування і друк тексту. Створення та збереження документів та їх копій 

у текстовому редакторі Word, використання різних стилів; створення таблиць 

і діаграм.  

2) Використовуючи мережу Інтернет, знайти джерела, на основі яких 

можна сконструювати презентацію на обрану тему: Інтернет-ресурси, 

довідники, книги, мультимедійний контент для презентації тощо. 

Презентацію представити в середовищі Power Point. 

Подальша діагностика стосувалася вміння працювати з електронними 

освітніми ресурсами, які використовуються під час вивчення професійно 

зорієнтованих навчальних дисциплін. Студентам було запропоновано 

переглянути декілька ЕОР різних типів, ознайомитися з їх змістом та 

структурою, сформулювати власну думку щодо можливостей використання 

цих ЕОР на уроках трудового навчання в ЗЗСО.  

Наведемо унаочнені результати сформованості праксеологічного 

критерію ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій (табл. 2. 6, рис. 2. 8). 
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Таблиця 2.6 

Аналіз сформованості показників праксеологічного критерію ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

 

Групи n 
Рівні інформаційно-комунікаційної компетентності 

Високий Достатній Середній Низький 

ЕГ 160 2 1% 32 20% 60 38% 66 41% 

КГ 162 1 1% 34 21% 57 35% 70 43% 

 

 
 

Рис. 2. 8. Рівні сформованості показників праксеологічного критерію 

інформаційно-комунікаційної компетентності студентів  

(констатувальний етап) 

 

Отже, наявний на початку експериментального впровадження 

технології використання електронних освітніх ресурсів у професійній 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій рівень ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

визначався шляхом узагальнення результатів опитування, анкетування, 

тестування студентів, виконання вправ, дидактичних завдань.  

Узагальнення результатів констатувального етапу експериментального 

дослідження дало підстави визначити чотири рівні сформованості ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій: високий, 

достатній, середній, низький.  
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У таблиці 2.7. та на рисунку 2. 9 представлено результати початкової 

діагностики ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій в ЕГ і КГ за трьома компонентами, що вимірювалися за вказаними 

вище критеріями й показниками.  

Таблиця 2.7. 

Результати діагностики ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій за компонентами 

 

Г
р
у

п
и

 

n 

Компоненти інформаційно-комунікаційної 

компетентності 

Мотиваційно-

ціннісний 
Когнітивний 

Технологічно-

діяльнісний 

Рівні В Д С Н В Д С Н В Д С Н 

ЕГ  160 3% 22% 38% 38% 3% 31% 38% 28% 1% 20% 38% 41% 

КГ  162 2% 25% 38% 36% 4% 30% 35% 31% 1% 21% 35% 43% 

 

 

 

Рис. 2. 9. Результати діагностики ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій за компонентами (констатувальний етап) 
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З даних таблиці 2. 8. та на рисунку 2. 10 видно, що до початку 

експерименту кількість студентів на всіх рівнях ІК-компетентності в ЕГ та КГ 

була приблизно однаковою.  

Таблиця 2.8.  

Узагальнені результати діагностики ІК-компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій (%) 

 

Групи n 
Рівні інформаційно-комунікаційної компетентності 

Високий Достатній Середній Низький 

ЕГ 160 3 2% 39 24% 60 38% 58 36% 

КГ 162 4 3% 46 28% 58 36% 54 33% 

 

Результати констатувального експерименту в контрольній та 

експериментальній групах, згідно з таблицею 2. 8, мають несуттєві 

розбіжності. Вибірки експериментальної та контрольної груп є випадковими 

й незалежними, отже, групи можуть бути використані як контрольна та 

експериментальна для подальших досліджень.  

 

 

Рис. 2. 10. Узагальнені результати діагностики ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій ЕГ та КГ 

(констатувальний етап) 
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Підсумовуючи результати констатувального етапу педагогічного 

експерименту, зазначимо, що формування і розвиток ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій є достатньо складним 

процесом. Він визначається багатьма об’єктивними (недоліки організації 

навчального процесу у ЗВО) і суб’єктивними (професійна активність 

студентів, їхня вмотивованість щодо розвитку ІК-компетентності тощо) 

чинниками. Водночас ефективна майбутня професійна діяльність студентів 

неможлива без належного рівня сформованості ІК-компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій. Тому виникає необхідність 

упровадження ефективних педагогічних умов формування ІК-компетентності 

студентів, які могли б мвнвмвзувати негативний вплив зазначених чинників.  

Аналіз результатів констатувального зрізу дослідження дозволяє 

стверджувати, що відносно стійкий професійний інтерес студентів до 

використання електронних освітніх ресурсів часто поєднується з 

недостатньою мотивацією до саморозвитку й самовдосконалення в галузі 

оапнування ІКТ; значна частина майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій не усвідомлює взаємозв’язку між ІК-компетентністю і подальшою 

можливістю успішної професійної діяльності в школі.  

Для продовження педагогічного експерименту студентів було розділено 

на контрольну та експериментальну групи. Вибір груп був зумовлений 

вимогами однорідності студентів контрольної та експериментальної груп. 

Однорідність вибірки забезпечувалась статистичною оцінкою ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій під час 

початкової діагностики.  

Розглянемо процес статистичного підтвердження однорідності 

контрольної та експериментальної груп докладніше.  

Для порівняння вибірок важливим параметром є їх однорідність. 

Найбільш розповсюджений метод перевірки однорідності вибірок шляхом 

висунення та перевірки параметричних гіпотез ґрунтується на використанні 

критерію Стьюдента. Згідно математико-статистичній теорії повинні 
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виконуватися дві умови, щоб можна було застосувати критерій Стьюдента, що 

ґрунтується на використанні t-статистики, а саме: 

 результати спостережень мають нормальний розподіл; 

 дисперсії результатів спостережень в першій та другій вибірках 

співпадають. 

У більшості випадків немає підстав вважати, що розподіл результатів 

нормальний. Тому цей критерій не варто застосовувати при таких об’ємах 

вибірки як у нас. 

Отже, потрібно було використати непараметричні методи перевірки 

однорідності вибірок, які мають низку переваг, а саме: 

 не важливим є припущення щодо виду вихідного розподілу; 

 об’єм даних, необхідний для опрацювання не обов’язково є великим; 

 використовуються для ширшого діапазону умов, на відміну від 

параметричних критеріїв. 

У той же час, недоліками непараметричних критеріїв є їх нижча 

статистична потужність, більша ймовірність відхилити нульову гіпотезу, коли 

вона вірна. 

У нашому дослідженні для порівняння двох незалежних вибірок було 

використано тест Колмогорова-Смирнова. Цей критерій дозволяє оцінити, чи 

суттєві відмінності між двома вибірками. Його застосовують у випадку, коли 

вибірки досить великі.  

Нульова гіпотеза 𝐻0: відмінн ості між двома вибірками несуттєві. 

Критерій Колмогорова-Смирнова дає змогу знайти категорію, сума 

частот відмінностей в якій між двома розподілами є найбільшою та оцінити 

достовірність цих розбіжностей. 

Розглянемо етапи застосування тесту Колмогорова-Смирнова. 

Етап 1. Визначення категорій значень ознаки. У нашому випадку, ми 

мали середні бали з профільних предметів студентів, які брали участь у 

експерименті. Тому в якості категорій ми використали розподіл середніх балів 

за рівнями (початковий, середній, достатній, високий). 
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Етап 2. Побудова частотного розподілу кожної вибірки (у нашому 

випадку Контрольна (КГ) та Експериментальна група (ЕГ)) згідно виділених 

категорій. 

Таблиця 2.9 

Частотний розподіл студентів контрольної та експериментальної групи 

за означеними категоріями 

 

 Високий Достатній Середній Початковий Кількість 

ЕГ 3 39 60 58 160 

КГ 4 46 58 54 162 

 

Етап 3. Обчислюємо відносні частоти f та модуль їх різниці. 

Серед зазначених значень модулів різниці вибираємо найбільший 

модуль, який позначаємо 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 0.04 

Таблиця 2.10 

Відносні частоти f та модуль їх різниці для контрольної та 

експериментальної групи  

 

 Високий Достатній Середній Початковий 

𝑓ЕГ 

Відносна частота 

експериментальної 

групи 

0.019 0.244 0.375 0.363 

𝑓КГ 

Відносна частота 

контрольної групи 

0.025 0.284 0.358 0.333 

|𝑓ЕГ − 𝑓КГ| 

Модуль різниці 
0.01 0.04 0.02 0.03 

 

Етап 4. Знаходимо емпіричне значення критерію 𝜆емп 

𝜆емп = 𝑑𝑚𝑎𝑥 ∙ √
𝑛1 ∙ 𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
= 0.04 ∙ √

160 ∙ 162

160 + 162
= 0.35888 
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Етап 5. Визначаємо критичне значення критерію для рівня значущості 

0,05. 

𝜆критичне(0,05) = 1,36 

𝜆емпіричне = 0,35888 < 1,36 

Отже, нульова гіпотеза приймається, тобто контрольна та 

експериментальна групи за розглядуваними ознаками відрізняються 

неістотно. Однорідність контрольної та експериментальної груп статистично 

підтверджено. 

Після розподілу студентів на експериментальну і контрольну групи було 

розпочато впровадження технології використання електронних освітніх 

ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій для підвищення рівня сформованості ІК-компетентності фахівців 

у складі їхньої професійної компетентності. 

Отримані на констатувальному етапі результати довели необхідність 

вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій у вищих педагогічних закладах освіти, передусім в 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій, що відповідає вимогам 

сучасного інформаційного суспільства і загальним тенденціям реформування 

вітчизняної освіти. 

 

2.2. Експериментальна перевірка ефективності технології 

використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

 

Мета проведеного формувального етапу експерименту – апробація 

запропонованих нами педагогічних умов реалізації технології використання 

електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій, розробленої з метою підвищення рівня 

сформованості ІК-компетентності майбутніх фахівців.  
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Відповідно до мети дисертаційного дослідження було сформульовано 

такі завдання формувального етапу експерименту:  

1) реалізувати технологію використання електронних освітніх ресурсів 

у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

через використання авторського ЕОР ,,Художня обробка деревиниˮ, 

додаткового 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”, і впровадження визначених і обґрунтованих педагогічних умов;  

2) з’ясувати рівень ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій після упровадження технології використання 

електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці студентів;  

3) проаналізувати дані дослідження й опрацювати їх методами 

математичної статистики;  

4) виявити й оцінити динаміку змін ІК-компетентності студентів під 

впливом застосування технології використання електронних освітніх ресурсів 

у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

і зробити висновки про її доцільність та ефективність.  

Базою дослідно-експериментальної роботи стали ДВНЗ ,,Донбаський 

державний педагогічний університетˮ на факультеті початкової, 

технологічної та професійної освіти (довідка № 68-20-185 від 06.03.2020 р.), 

Бердянський державний педагогічний університет (довідка № 57-08/366 від 

16.03.2020 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка (довідка № 1125 від 15.06.2020 р.), Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (довідка № 06/32 від 

18.06.2020 р.) у період з 2018 по 2020 рр..  

Реалізація технології передбачала чотири етапи. На першому, 

цільовому, етапі було визначено мету і завдання технології. Другий, 

змістовий, етап передбачав систематизацію виокремлених компонентів, 

критеріїв, показників і рівнів сформованості ІК-компетентності, розроблення 
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електронного підручника ,,Художня обробка деревиниˮ, додаткового модулю 

,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній освіті” і педагогічних 

умов. Третій, технологічно-процесуальний, етап був пов’язаний із власне 

реалізацією спроєктованої технології під час фахової підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій та передбачав три стадії: підготовча 

(уточнення цілей та завдань, вибір форм і методів дослідження та їх 

статистичної обробки, розроблення електронного підручника, курсу, 

навчальних програм та діагностичного інструментарію), діяльнісна 

(практичне впровадження розробленої технології як комплексу заходів для 

формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій в контексті визначених педагогічних умов) та аналітико-

коригувальна. На заключному етапі було отримано інформацію про якість 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій після 

впровадження запропонованої технології. Всі ці етапи було докладно 

схарактеризовано в п.1.3.  

Розглянемо процес реалізації педагогічних умов, на чому був 

побудований зміст формувального етапу педагогічного експерименту. 

Реалізація першої педагогічної умови – оптимальність структури 

електронного підручника ,,Художня обробка деревиниˮ 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 використовувати наявні ЕОР та створювати власні 

різноманітні цифрові продукти.  

Електронний підручник ,,Художня обробка деревиниˮ був залучений як 

основний навчальний засіб у вивченні однойменної професійно зорієнтованої 

дисципліни. Матеріали підручника вводилися під час проведення лекцій 

(мультимедійні слайд-шоу супроводжували розповідь викладача про ті чи 

інші способи обробки деревини, історію їх виникнення, художні особливості 

окремих видів оздоблення), поглиблювали багатовимірний естетичний 
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простір лекційних занять. Зібрані в підручнику тексти лекцій (рис. 2. 11.) , а 

також додатковий інформаційно-довідковий матеріал (інструменти, види, 

способи обробки, художнє оздоблення, а також глосарій, який містить терміни 

з різних галузей культури й техніки роботи з деревиною) були затребувані при 

підготовці до практичних занять. 

 

  
 

Рис. 2. 11. Сторінка електронного підручника ,,Художня обробка деревиниˮ 

для забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій 

 

Як слушно зауважує М. Синиця, основним видом навчальної діяльності, 

спрямованим на первинне оволодіння знаннями, є лекція. Головне 

призначення лекції – забезпечити теоретичну основу навчання, сформувати 

інтерес до навчальної діяльності і конкретного навчального курсу, 
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запропонувати студентам орієнтири для самостійної роботи. Погодимося з 

думкою М. Синиці про безперечні переваги традиційної лекції не лише як 

способу передачі інформації, але і як методу емоційного впливу викладача на 

студентів, який підвищує їх пізнавальну активність [208]. 

Науковці виокремлюють три основні типи лекцій, що застосовуються 

для транслювання теоретичного матеріалу: вступна лекція, інформаційна 

лекція, оглядова лекція. Залежно від предмету дисципліни, яка вивчається, і 

дидактичних цілей, можуть бути застосовані такі лекційні форми, як 

проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція-прес-конференція, лекція із 

заздалегідь запланованими помилками та ін. [173; 217; 208]. Використання 

інформаційних технологій надає можливість модернізувати способи передачі 

дидактичного матеріалу, які традиційно здійснюються під час лекцій, за 

допомогою спеціально розроблених мультимедіа засобів. При цьому якість 

опанування теоретичним матеріалом не поступається тій, яка досягається при 

традиційному навчанні і може бути досягнута шляхом створення 

комп’ютерних навчальних програм і використання електронних освітніх 

ресурсів у навчальному процесі. 

Для організації вивчення теоретичного матеріалу можуть бути 

використані такі види лекцій з комп’ютерною підтримкою: 

 відеолекція, коли лекція викладача записується на відео. Методом 

нелінійного монтажу вона може бути доповнена мультимедійними додатками, 

що ілюструють виклад лекції. Такі доповнення не тільки збагачують зміст 

лекції, але і роблять її більш привабливою для студентів. Загальновизнаною 

перевагою цього способу викладу матеріалу є можливість прослуховувати 

лекцію в зручний час, кілька разів повертаючись до найбільш складних 

моментів; 

 мультимедійна лекція, якою передбачено залучення інтерактивних 

комп’ютерних навчальних програм у процес самостійної роботи над 

дидактичним матеріалом. Це стосується передусім мультимедійних 

навчальних посібників та програм, у яких теоретичний матеріал завдяки 
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використанню мультимедійного контенту структурований таким чином, що 

кожен студент може обрати собі індивідуальну траєкторію опрацювання 

матеріалу, зручний темп роботи над дисципліною і спосіб вивчення. 

Дидактичний ефект у ЕОР реалізується не лише за рахунок змістовної частини 

і дружнього інтерфейсу, але і завдяки використанню, наприклад, тестових 

програм, які дозволяють студенту оцінити ступінь засвоєння ним 

теоретичного навчального матеріалу [173; 217; 208]. 

Для нашого дослідження особливе значення мала мультимедійна лекція, 

що проводилась із використанням матеріалів електронного освітнього ресурсу 

„Художня обробка деревини”. У практичній викладацькій роботі з курсу 

„Художня обробка деревини” було використано лекції-презентації, створені 

за допомогою програми Microsoft Power Point. Лекція-презентація дозволяє 

викладачеві інтегрувати важливі чинники активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів. Сучасні технічні засоби, мультимедійне обладнання 

аудиторій ЗВО давали можливість для застосування мультимедійного 

проєктора, що дозволяло проєктувати на екран зображення з діагоналлю до 

2 м. Такий технологічний прийом дозволив підвищити якісний рівень 

використання наочності на заняттях. Мультимедійна лекційна аудиторія надає 

викладачеві замість звичайної дошки цифровий інструмент для представлення 

інформації в різнорідній формі (текст, графіка, анімація, звук, цифрове відео 

та ін.) 

Рекомендована загальна кількість слайдів, що буде презентована на 

лекційному занятті, становить 30–40 одиниць (комбіновані слайди), 

впорядкованих за проблемно-хронологічним принципом. Використання 

такого масиву інформації дає змогу викладачу показати в стислій формі 

чимало структурних елементів певного явища чи процесу. Саме за допомогою 

комп’ютерної анімації викладач організовує інтерактивний зв’язок зі 

студентами, формує в них навички роботи з логічно-схематичним матеріалом 

[173; 217; 208]. 
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Демонстрація одного слайду з текстами, наочним матеріалом, схемами, 

таблицями триває на екрані 60 – 80 секунд, щоб студенти мали достатньо часу 

для опрацювання дидактичного матеріалу. 

Наведемо фрагменти презентації до лекції № 1 на тему ,,Історичні 

відомості про художню обробку деревини. Види художньої обробки” 

(рис. 2. 12). 

   
 

   
 

Рис. 2.12. Фрагменти презентації до лекції № 1 на тему ,, Історичні 

відомості про художню обробку деревини. Види художньої обробки”. 

 

Отже, використання лекцій-презентацій на заняттях з курсу „Художня 

обробка деревини” сприяло:  

 залученню різноманітної бази даних (тексти, таблиці, діаграми, 

відео-, аудіо- фрагменти), що дає можливість простежити розвиток, еволюцію 

певного явища, ілюструвати певні процеси та види діяльності на уроках 

трудового навчання і технологій; 
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 активізації уваги та навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

 акцентуація на впорядкованості та логіці викладу й презентації 

дидактичного матеріалу, що ефективно підвищує рівень знань студентів; 

 використанню текстової варіативності, яка забезпечує проблемність 

викладу лекції, відображаючи основні компоненти заняття у вигляді слайду-

тексту, полегшуючи викладачеві транслювання навчального матеріалу; 

 підвищенню якісного рівня використання наочності, яка 

реалізується засобами мультимедіа, що допомагає студентам швидше та 

ефективніше засвоїти тему; 

 встановленню міжпредметних зв’язків; 

 забезпеченню оптимального емоційного навчального середовища, 

створенню комфортних умов для запам’ятовування нового матеріалу; 

 підвищенню продуктивності лекційного заняття;  

 можливості організації проєктної діяльності зі створення 

мультимедійних проєктів на практичні заняття. 

Електронний підручник „Художня обробка деревини” вміщує глосарій 

(рис. 2. 13.) технічних, мистецьких і педагогічних понять, розташованих в 

алфавітному порядку. Глосарій створено для пояснення специфічної 

термінології галузі обробки деревини, її історії і теорії. Поняття глосарію 

пов’язані із текстами лекцій гіперпосиланнями.  

Уведення до професійної підготовки майбутніх учителів майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій електронного підручника дозволило 

організувати й самостійну роботу студентів: перегляд навчальних відеороліків 

за програмою курсу, самоконтроль знань у вигляді тестування. Зокрема, 

проєктна робота за темами ,,Контурне різьбленняˮ, ,,Геометричне 

різьбленняˮ, ,,Інкрустаціяˮ, ,,Маркетріˮ, ,,Художнє випалюванняˮ, ,,Художнє 

випилюванняˮ, ,,Лозоплетінняˮ вимагала пошуку в мережі Інтернет історико-

технічної довідки про об’єкт проєктування, розробки конструкторсько-

технологічної документації, необхідної для виготовлення виробу, підготовки 

захисту проєкту засобами комп’ютерних технологій.  
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Рис. 2. 13. Сторінка глосарію електронного підручника ,,Художня обробка 

деревиниˮ для забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій 

 

Контроль теоретичних знань в електронному підручнику ,,Художня 

обробка деревиниˮ було реалізовано засобами електронного тестування 

(рис. 2. 14.), що також здійснює позитивний вплив на формування ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій. 
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Рис. 2. 14. Сторінка тестування електронного підручника ,,Художня 

обробка деревиниˮ для забезпечення професійної підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій 

 

На рис. 2. 14. подано сторінку е-підручника, яка вміщує тести за 

основними темами курсу (,,Види технік художньої обробки деревини”, 

,,Основи технології мозаїки”, ,,Основи технології художнього розпису, 

випалювання, ажурного випилювання, лозоплетіння”). Натискаючи на 

гіперпосилання, студент переходить до тесту, розробленого засобами Google 

Forms (рис. 2. 15.), який включає в себе запитання закритої і відкритої форм. 

Тест побудовано так, що по завершенню його студент може дізнатися 

кількість балів і побачити, на які запитання він дав неправильну відповідь. 

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 
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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. 

 
 

Рис. 2. 15. Сторінка тесту з теми ,,Види технік художньої обробки 

деревини”е-підручника ,,Художня обробка деревиниˮ професійної 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій 
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Отже, вивчення навчальної дисципліни ,,Художня обробка деревиниˮ із 

залученням електронного підручника, додаткових електронних освітніх 

ресурсів було спрямовано на розвиток усіх компонентів технології 

формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій в структурі професійної компетентності: 

 відбувалося формування професійного технологічного тезаурусу, 

фахових знань щодо використання ІКТ (когнітивний компонент); 

 відпрацьовувалися вміння й навички педагогічної роботи в 

електронному освітньому середовищі (технологічно-діяльнісний компонент); 

 формувалися особистісні ціннісні орієнтири в технологічній галузі, 

а також навички саморозвитку й творчості у професійній діяльності з 

використанням засобів ІКТ (мотиваційно-ціннісний компонент). 

Реалізація другої педагогічної умови – комплексного використання 

електронних і традиційних форм навчання – не абсолютизує використання 

електронних освітніх ресурсів, а передбачає їх застосування разом із 

друкованими виданнями, дидактичними матеріалами, традиційними 

наочними засобами навчання. Фактично йдеться про змішане (blended) або 

комбіноване навчання, яке вітчизняні науковці Н. Рашевська [200], 

С. Семеріков [205], А. Стрюк [222] та ін. визначають як цілеспрямований 

процес здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та 

позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі 

використання і взаємного доповнення технологій традиційного, 

електронного, дистанційного та мобільного навчання [205]. Вченими 

обґрунтовані та доведені переваги змішаного навчання:  

 комплексне використання традиційних і електронних навчальних 

засобів, що дозволяє позбутися недоліків як традиційного навчання, де 

інформаційні технології використовуються лише як надбудова, так і 

автономного е-навчання, якому часто бракує безпосереднього контакту між 

суб’єктами навчання; 

 ефективність та продуктивність, що оптимізують процес навчання;  
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 гнучкість, пристосованість до індивідуальних потреб та 

особливостей студентів;  

 методична різноманітність інноваційних форм, методів, режимів, 

прийомів навчання;  

 легкість в організації повторення вивченого матеріалу;  

 висока мотивація студентів тощо. 

Для реалізації цієї умови було внесено корективи в розподіл форм 

роботи студентів у курсі. Так, 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 традиційні 

завдання теоретичного і прикладного характеру, так і дослідження, виконані 

за допомогою ІКТ. Для кращого орієнтування студентів у виконанні завдань 

електронний підручник вміщує відеоконтент (рис. 2. 16.) – 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. 
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Рис. 2. 16. Сторінка самостійної роботи студентів е-підручника ,,Художня 

обробка деревиниˮ професійної підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій 

 

Для успішної реалізації другої педагогічної умови було створено 

навчально-методичний посібник ,,Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій” [12] для 

студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 

корисний учителям трудового навчання, педагогам центрів дитячої творчості. 

У посібнику, який увійшов до навчально-методичного забезпечення 

розробленої технології використання електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій, 

розкрито сучасні аспекти формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців вказаної спеціальності, зокрема питання впровадження в освітній 

процес електронних освітніх ресурсів з мультимедійним контентом. У 

посібнику зроблено огляд мультимедійних навчальних засобів з трудового 
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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.), наведені методичні пропозиції щодо їх використання на 

уроках трудового навчання у школі. Посібник доповнено глосарієм. 

Крім того, комплексне використання електронних і традиційних форм 

навчання передбачало, що майбутні учителі трудового навчання і технологій 

ознайомляться та навчаться користуватися у професійній діяльності 

педагогічним програмним забезпеченням (програмами для розроблення 

креслень, демонстрації технічних аспектів обробки деревини, підготовки 

аудіо та відеофрагментів до уроків трудового навчання; нескладними 

графічними редакторами для створення та редагування малюнків), зануряться 

до програми Microsoft Office PowerPoint як базової для створення 

мультимедійної презентації до уроку, програмами для конструювання 

тестових завдань з мультимедійним контентом тощо. Усе це повинно було 

стати стимулом для пошуку й опрацювання нових програм, для творчих 

експериментів зі створення власних електронних освітніх ресурсів. 

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. 

Для забезпечення реалізації другої педагогічної умови до змісту 

професійно зорієнтованих дисциплін ,,Теорія і методика технологічної 

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

модуль ,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній освіті” 

(додаток Ж). Вивчення модуля вимагає 10 годин, із яких 2 години – лекція, 2 
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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. 

Метою введення модуля було усвідомлення сутності поняття 

,,електронні освітні ресурс” та специфіки ЕОР із трудового навчання і 

технологій, вивчення можливостей їх використання на уроках в закладах 

загальної середньої освіти.  

Серед завдань:  

 усвідомити поняття ,,електронні освітні ресурси”, ,,мультимедійні 

навчальні засоби”, ,,програмні педагогічні засоби”; 

 розглянути основні види електронних освітніх ресурсів з трудового 

навчання і технологій: навчально-ігрові електронні засоби для початкової 

школи; мультимедійні навчальні підручники (програмні педагогічні засоби, 

ППЗ); інформаційно-довідникові видання; мультимедійні засоби для онлайн-

навчання; 

 розвинути вміння оцінювати, аналізувати електронні освітні ресурси 

з точки зору психолого-педагогічних та технологічних вимог; 

 збагатити світогляд майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, сприяти формуванню естетичного смаку, засвоєнню й 

поглибленню фахових знань; 

 сформувати вміння формулювати й аргументувати власні судження, 

особисту позицію щодо використання ЕОР на уроках трудового навчання і 

технологій в школі. 

Уведення модулю ,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній 

освіті” до освітніх компонент ,,Теорія і методика технологічної освіти” та 

,,Інноваційні технології в галузі технологічної освіти” освітньої програми 014 

Середня освіта (Трудове навчання і технології) дозволило поглибити зміст 
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загальних і фахових компетентностей, що мають бути сформовані в майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій. Це стосується передусім проєктно-

технологічної компетентності, яку разом із О. Нагорною [150] тлумачимо як 

набутий учнями/студентами в процесі трудового навчання інтегрований 

результат технологічної освіти, особистісні якості (здібності), досвід 

проєктно-технологічної діяльності, що забезпечують готовність і здатність 

успішно застосовувати знання, вміння, способи діяльності стосовно реальних 

об’єктів діяльності. Засвоєння модулю ,,Електронні освітні ресурси в сучасній 

технологічній освіті” в курсах ,,Теорія і методика технологічної освіти” та 

,,Інноваційні технології в галузі технологічної освіти” сприяє також 

підвищенню рівня інформаційної компетентності, оскільки йдеться про 

розвиток навичок роботи з інформацією, використання програмного 

забезпечення, мережевих ресурсів для проведення аналізу і пошуку 

електронних освітніх ресурсів з трудового навчання і технологій, підвищення 

професійного рівня; готовність до практичного застосування ІК-грамотності, 

уміння працювати з електронними освітніми ресурсами, розробляти власні 

освітні ресурси з використанням цифрових технологій, застосовувати 

інновації, забезпечені засобами ІКТ. 

Інформаційний обсяг модуля: Електронні освітні ресурси як сучасні 

навчальні засоби закладів середньої та вищої освіти. Класифікація 

електронних освітніх ресурсів з трудового навчання і технологій з 

урахуванням їх специфіки. Огляд ЕОР кожної групи: навчально-ігрові 

електронні засоби для початкової школи; мультимедійні навчальні 

підручники (програмні педагогічні засоби, ППЗ); інформаційно-довідникові 

видання; мультимедійні засоби для онлайн-навчання. Особливості 

використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі під час 

опанування змістових ліній освітньої галузі ,,Технології” (,,Технічна творчість 

і техніка”, ,,Світ технологій”, ,,Світ ремесел”, ,,Побут”), огляд навчально-

ігрових засобів ,,Зроби сам” та ,,Світ ремесел” серії ,,Дитяча колекція” (2007 -

2011 рр., видавець: ,,Атлантик”). Методичні поради з використання 
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Методичного комп’ютерного посібника ,,Трудове навчання” для 2 – 4 класів. 

Методи проєктної діяльності учнів 5 – 9 класів з використанням Електронного 

конструктору уроків.  

Модуль ,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній освіті” 

було введено до професійно зорієнтованих курсів ,,Теорія і методика 

технологічної освіти” та ,,Інноваційні технології в галузі технологічної 

освіти”, які вивчали здобувачі бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології). 

Лекцію ,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній освіті” 

було побудовано за планом: 

1. Оновлення сучасної технологічної освіти електронними 

навчальними засобами. 

2. Електронні освітні ресурси з трудового навчання і технологій для 

школярів. Класифікація. Основні групи. 

3. ЕОР з трудового навчання для учнів початкової ланки освіти. 

4. Електронні навчальні засоби з трудового навчання для основної 

школи. 

5. Інформаційно-довідникові, енциклопедичні та тематичні е-видання 

як додаткові електронні освітні ресурси. 

6. Методичні рекомендації з використання ЕОР на уроках трудового 

навчання і технологій в ЗЗСО. 

Лекція проводилась у супроводі мультимедійної презентації, з 

демонстрацією наявних електронних освітніх ресурсів (рис. 2. 17, 2. 18). 

Здобувачі вищої освіти могли також отримати електронний варіант 

лекції та  презентацію для самостійного опрацювання. 

Практичне заняття модуля ,,Електронні освітні ресурси в сучасній 

технологічній освіті” передбачало опрацювання запропонованої літератури та 

Інтернет-джерел, аналіз наявного стану використання ЕОР в сучасній 

технологічній освіті, а також вивчення психолого-педагогічних і 

технологічних вимог, що висуваються до сучасних електронних освітніх 
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ресурсів, усвідомлення специфіки ЕОР з трудового навчання і технологій. 

Крім того, студентам пропонувалось: 

 

   
 

Рис. 2. 17. Фрагменти презентації до лекції ,,Електронні освітні ресурси в 

сучасній технологічній освіті” 

 

   
 

Рис. 2. 18. Фрагменти презентації до лекції ,,Електронні освітні ресурси в 

сучасній технологічній освіті”: робота з онлайн-ресурсами та Електронним 

конструктором уроків 

 

 проаналізувати наявне програмне забезпечення для створення ЕОР, 

зокрема електронних підручників, посібників, презентацій, інтерактивних 

плакатів та ін. (для онлайн та офлайн роботи); 

 підготувати мультимедійну презентацію в програмі PowerPoint (або 

іншій) або інтерактивний плакат (Сacoo, ThinkLink, Glogster та ін.) до уроків 

трудового навчання і технологій в школі (тема уроку – за вибором); 
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 опрацювати мультимедійний контент ЕОР (аудіо, відео, 

фотоматеріали, інші зображення) у відповідних програмах (Nero Wave Editor, 

Nero Vision; графічні редактори Paint, GIMP, Photo Pos Pro); 

 узагальнити теоретичні поняття з допомогою засобів інфографіки. 

Виконані завдання надсилались викладачеві на e-mail. 

Наведемо приклади студентських робот (рис. 2. 19, 2. 20, 2. 21). 

 

  
 

Рис. 2. 19. Унаочнення теоретичної інформації засобами інфографіки 

(роботи студентів) 

 

 
 

Рис. 2. 20. Студентська інфографіка до практичних занять: унаочнення 

теоретичних відомостей щодо критеріїв якості ЕП 
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Рис. 2. 21. Студентська інфографіка до лабораторних занять з ЕОР 

,,Художня обробка деревини”: елементи Петриківського розпису 

 

Отже, комплексне використання електронних і традиційних форм 

навчання в курсі ,,Художня обробка деревиниˮ, ознайомлення з численними 

навчальними засобами для уроків трудового навчання в школі, створеними із 

залученням технологій (мультимедійними підручниками з трудового 

навчання, інформаційно-довідковими джерелами, інтернет-ресурсами, 

дитячими ігровими навчально-розвивальними виданнями з трудового 

навчання, тестовими програмами контролю знань і умінь з використанням 

засобів ІКТ), пошук шляхів використання матеріалів цих засобів на різних 

етапах уроків трудового навчання, ознайомлення із програмним –

забезпеченням для створення електронних освітніх ресурсів різного типу 

(презентацій, інтерактивних плакатів, електронних підручників тощо), 

виконання творчих завдань спрямовувало розвиток практично усіх 

компонентів ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій у структурі професійної компетентності. 

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 методів 
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навчального моделювання, проєктної роботи (,,Скульптурне різьбленняˮ, 

,,Інтарсіяˮ, ,,Декоративний розпис (Петриківський розпис)ˮ), 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). Крім того, 

використовувався метод навчального моделювання, переважно, під час 

проходження педагогічної практичної підготовки в закладах середньої освіти. 

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.  

У межах проєктно-творчої діяльності студентам було запропоновано 

виконати один із проєктів, серед яких: інтарсія, інкрустація, контурне 

різьблення, геометричне різьблення, маркетрі, Петриківський розпис, 

художнє випалювання, художнє випилювання, лозоплетіння та ін. (рис. 2. 22). 

Метод проєктів вводився для організації самостійної роботи в курсі 

,,Художня обробка деревини”. Зважаючи на діяльнісний і практико 

орієнтований характер самостійної роботи як форми навчальної діяльності, у 

її структурі найчастіше виокремлюють такі характерні компоненти: 

мотивація, постановка конкретного завдання, вибір способів виконання, 

безпосереднє виконання завдання, контроль [41; 161; 162; 166]. Ці 

загальновизнані компоненти і стали підґрунтям для організації самостійної 

роботи студентів за допомогою методу проєктів.  
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Рис. 2. 22. Сторінка проєктно-творчої діяльності е-підручника ,,Художня 

обробка деревиниˮ професійної підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій 

 

Варто зазначити, що участь у проєктній роботі вимагає сформованості 

таких умінь: 1) концентруватися на меті завдання, швидко усвідомлювати 

сутність основної умови завдання, взаємозв’язків, характерних для конкретної 

проблеми; 2) знаходити варіанти переформатування елементів для виконання 

інших функцій, забезпечувати нове використання об’єкту шляхом зміни дій із 

ним; 3) розуміти множинність способів вирішення проблеми і уміння 

скористатися найбільш раціональним із них; 4) систематизувати об’єкти, 

предмети, відношення та дії, визначати загальні принципи приішення задачі; 

5) міркувати логічно, абстрагувати [41; 161; 162; 166; 173]. На нашу думку, ці 

вміння доволі успішно розвиваються саме за організації проєктної роботи 

студентів з використанням ІК-технологій, сприяючи розвиткові ІК-



172 

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій у 

структурі професійної компетентності.  

Продемонструємо цей вид роботи на прикладі одного з проєктів.  

Наприклад, для самостійної роботи студентам запропоновано виконати 

проєкт ,,Технологія декоративного розпису. Петриківський розписˮ за 

допомогою програм Paint, MS Office, Google Chrome, Prezi, CorelDRAW тощо.   

На першому, вступному, етапі студентам було надано опис теми 

проєкту, а саме, виготовлення дошки з петриківським розписом.   

Студентам було презентовано завдання і пояснено мету створення цього 

проєкту. Дидактичний матеріал призначений для вивчення ,,Технологійˮ у 10-

11 класах за допомогою ІКТ. Розроблений проєкт може використовуватися як 

учителями трудового навчання і технологій, так і школярами для формування 

відповідних навичок, пов’язаних саме з виготовленням виробів із деревини, 

оздоблених петриківським розписом. Цей проєкт дає можливість як учневі, 

так і вчителю трудового навчання і технологій опрацювати навчальний 

матеріал, знайти інструкції з розроблення виробу та його розпису за 

допомогою комп’ютерних технологій, та створити власний виріб.  

Отже, метою проєкту ,,Технологія декоративного розпису. 

Петриківський розписˮ є: ознайомлення з технологією декоративного 

розпису, петриківським розписом; практичне оволодіння навичками 

петриківського розпису виробів з деревини. Перед студентами було 

поставлено проблемне завдання і описано вимоги до форми презентації 

результату проєкту. Для розв’язання цього завдання студентам було 

запропоновано перелік необхідних інформаційних ресурсів, довідкової 

літератури, які потрібні для реалізації всіх етапів процесу. Пропонувалися й 

методичні матеріали до виконання завдань самостійної роботи із 

електронного підручника ,,Художня обробка деревини” (додаток З). 

Студенти отримали план реалізації проєкту із докладним описом 

послідовності дій, переліком ролей і необхідних для виконання завдання 
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ресурсів. Спочатку необхідно було подати історичну довідку виникнення 

технології декоративного розпису в цілому і петриківського розпису зокрема.  

Першим кроком став добір необхідного матеріалу та обладнання для 

виготовлення кінцевого виробу проєкту – дошки з петриківським розписом. 

Потім слід було розробити ескіз виробу, підібрати та вдосконалити дизайн, 

підготувати дошку для розпису, підготувати економічно вигідний та 

екологічно чистий матеріал.  

Студенти отримали покрокову інструкцію до дій. Кожна команда в 

проєкті ,,Технологія декоративного розпису. Петриківський розписˮ мала в 

результаті роботи подати звіт із такими складовими:  

 презентацією ,,Технологія декоративного розпису. Петриківський 

розписˮ;  

 виготовленим виробом ,,кухонна дошка з петриківським розписомˮ.  

Розподіл ролей відбувався наступним чином:  

 історик – досліджує еволюцію декоративного розпису, художні 

особливості петриківського розпису та способів виготовлення дошки; 

 дизайнер – придумує дизайн майбутньої дошки;  

 кресляр – креслить ескізи та схеми майбутнього виробу;  

 художник – його основне завдання – розписати дошку;  

 еколог – добирає найбільш екологічно чистий матеріал для розпису;  

 економіст – добирає матеріал для виготовлення та обраховує 

собівартість виробу.  

Наступний крок передбачав аналіз фрагменту навчальної програми з 

трудового навчання з варіативним модулем ,,Технологія розпису деревиниˮ. 

Програма модуля, як вказано у проєкті, передбачає надання учням 

теоретичних відомостей про один із найдавніших видів декоративно-

ужиткового мистецтва – розпис по дереву, який є не просто технологічним 

процесом, а й творчим. Виготовлення розписаної дошки передбачається через 

проєктно-технологічну діяльність. Виготовляти задуманий виріб можна з 

використанням як трафарету, так і креативно, за допомогою ручних робіт. 
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Важливо стимулювати творчу фантазію учнів, мотивуючи оздоблювати 

дошку на їхній смак. Необхідною вимогою є акцентування уваги на правилах 

безпечної праці, доцільній організації робочого місця та санітарно-гігієнічним 

вимогам під час виконання робіт.  

Обов’язково мають бути наведені критерії й рівні оцінювання 

навчальних досягнень учнів: від низького (учень (учениця) розпізнає ознаки 

петриківського розпису, знає правила безпеки, які мають бути застосовані під 

час виготовлення дошки тощо) до високого (учень (учениця) досконало вміє 

застосовувати свої знання у створенні дошки з петриківським розписом 

різного виду складності, абсолютно самостійно проєктує та виконує, всі види 

робіт із використанням відповідних технологій) [168; 241].  

Матеріали проєкту мають бути також проілюстровані аналізом роботи з 

календарно-тематичним плануванням ,,Технологіїˮ у 10 – 11 класах 

,,Технологія виготовлення дошки з петриківським розписом”. Також у проєкті 

детально представлені такі уроки:   

1. Загальні основи проєктування у виробничій діяльності людини. 

Види проєктів.   

2. Етапи та стадії проєктування. Інформаційні джерела. Пошук 

інформації в мережі Інтернет.   

3. Аналіз подібних виробів та визначення мети і завдань проєкту.   

4. Аналіз та компонування інформації для проєкту в різному форматі.  

5. Презентації майбутнього проєкту.   

6. Загальні відомості про дизайн.   

7. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності.   

8. Технологія створення дизайн-проєкту.   

9. Складання проєктно-технологічної документації.   

10. Економічне обґрунтування проєкту.   

11. Маркетингові дослідження проєкту.   

12. Контроль знань з теми ,,Технологія декоративного розпису. 

Петриківський розписˮ.  
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У галереї та відеоматеріалах мультимедійних презентацій представлено 

етапи дизайнування, фрагменти роботи та готові вироби. У поданому після 

цього глосарії вміщено основні поняття, наприклад:  

 декоративно-ужиткове мистецтво – мистецтво створення, а також 

художнього оформлення виробів, переважно побутового призначення (меблі, 

кераміка, посуд, одяг, дерев’яні вироби, прикраси);  

 деревина – тканина рослин, що складається з клітин із дерев’яними 

оболонками у стовбурі дерева;  

 ескіз – в декоративно-ужитковому мистецтві – попередній рисунок 

чи модель невеликих розмірів, що фіксує задум художнього твору або окремої 

його частини; є основою виконання твору в матеріалі;  

 орнамент – узор, що складається з ритмічно упорядкованих 

елементів, якими бувають абстрактні форми або зображення реальних 

об’єктів, часто стилізованих до невпізнаності;  

 трафарет – найпростіша техніка розмноження нескладних рисунків і 

орнаментів, на аркушах тонкого картону роблять прорізи, які точно 

відповідають кольоровим плямам оригіналу тощо.  

У розділі ,,Прикінцевий результатˮ подається технологічна картка 

,,Технологія декоративного розпису. Петриківський розписˮ, яка ілюструє всі 

дії, характеризує умови виконання, подає зображення, визначає обладнання і 

час виконання.  

На етапі оцінювання проєктів, ми звертали увагу на такі аспекти, як 

зміст проєктної роботи групи, оформлення роботи й проведення захисту 

проєкту.  

Поміж критеріїв оцінки проєктної роботи групи зазначимо:  

 розуміння завдання;  

 повноту і різноаспектність висвітлення теми;  

 розкриття стратегії вирішення проблеми;  

 злагоджена робота в групі, виконання обов’язків відповідно до 

визначених ролей у проєкті;  
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 креативність і самостійність роботи проєктної групи; 

 залучення засобів ІКТ, зокрема електронних освітніх ресурсів 

(наприклад, педагогічних програмних засобів та засобів онлайн-навчання); 

 оформлення виробу.  

Безпосередньо під час захисту проєкту враховувалися:  

 якість доповіді, аргументованість основних позицій;  

 обсяг і якість знань із теми;  

 якість мультимедійної презентації проєкту; 

 презентаційні вміння і культура мовлення;  

 взаємодія з аудиторією під час відповідей на запитання.  

Результатами проєктно-творчої діяльності студентів були якісні вироби 

із деревини, які демонстрували як творчі прояви у їх проєктуванні, так і 

майстерність у технологічній реалізації (рис. 2. 23, додаток І). Тож можна 

засвідчувати дієвий процес формування професійної компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій. 

   

Рис. 2. 23. Результати проєктно-творчої діяльності студентів 

експериментальної групи 

 

Отже, можна стверджувати, що організація творчої роботи студентів із 

використанням проєктів формує в студентів уміння самостійно знаходити 

необхідну інформацію, аналізувати її, узагальнювати і систематизувати, 

розв’язувати на підставі цього конкретні завдання, що позитивно позначається 
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на формуванні ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій.  

Слід відзначити, що на аналітико-коригувальній стадії третього етапу 

реалізації технології використання електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

було проведено експертне оцінювання електронного підручника ,,Художня 

обробка деревини” для подальшого його редагування.  

Експертне оцінювання дало нам можливість обґрунтувати перспективи 

розвитку та впровадження запропонованої технології використання ЕОР для 

формування ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, зокрема визначити відповідність електронного підручника 

,,Художня обробка деревини” наявним психолого-педагогічним та 

технологічним вимогам для прийняття ефективних рішень щодо його 

впровадження в освітній процес на постійній основі.  

Персональний склад експертної групи був сформований з найбільш 

компетентних фахівців. До експертного оцінювання розробленого 

електронного підручника ,,Художня обробка деревини” (автор М. Бєлікова) 

були залучені 7 викладачів циклів дисциплін психолого-педагогічної та 

спеціальної практичної підготовки і 5 експертів із числа викладачів, які не 

брали участі в експерименті. 

Залучені фахівці відповідали таким вимогам:  

– експерти були визнаним спеціалістами у даній сфері;  

– оцінки експертів були відносно стабільні в часі на всіх етапах 

експертизи;  

– експерти мали досвід успішних прогнозів у даній сфері знань;  

– експерти мали широкий кругозір, ерудицію, бачили перспективи 

використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці 

фахівців. 

Для експертного оцінювання електронного підручника було розроблено 

спеціальну анкету (Додаток К), у якій ми просили респондентів оцінити за 
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десятибальною шкалою певні параметри авторського ЕОР ,,Художня обробка 

деревини”, зокрема: 

 відповідність змісту електронного підручника навчальній програмі 

курсу та навчальному плану підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій; 

 системність, логічність та послідовність викладу навчальної 

інформації; 

 наявність зрозумілого апарату орієнтування підручником; 

 забезпечення формування фахових компетентностей майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій засобами підручника; 

 доречність, сучасність та логічне розміщення ілюстративного 

(мультимедійного) матеріалу як самостійного або додаткового джерела 

інформації тощо. 

Загальні результати експертизи якості e-підручника зведені в таблицю 

2. 11. 

Таблиця 2. 11. 

Результати оцінювання якості електронного підручника експертами-

науковцями 

 

і Запитання 

С
ер

ед
н

я
 о

ц
ін

к
а
 

ек
сп

ер
т
ів

 

1 

Як ви оцінюєте відповідність змісту електронного підручника навчальній 

програмі курсу та навчальному плану підготовки майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій. Прокоментуйте свою думку 

9 

2 
Визначте відповідність змісту підручника очікуваним результатам, 

визначеним навчальною програмою 
8,6 

3 Системність, логічність та послідовність викладу навчальної інформації 8,8 

4 Наявність зрозумілого апарату орієнтування підручником 7,9 

5 Науковість змісту, використання загальноприйнятої наукової термінології 3,75 

6 
Забезпечення формування фахових компетентностей майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій засобами підручника 
8,2 
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Як свідчать результати експертизи якості e-підручника ,,Художня 

обробка деревини”, 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”. 

Отже, під час формувального етапу педагогічного експерименту 

відбулось експериментальне впровадження розробленої технології 

використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій та апробація 

запропонованих нами педагогічних умов реалізації цієї технології. 

Технологію було реалізовано через використання:  

 авторського ЕОР ,,Художня обробка деревиниˮ;  

 додаткового 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”;  

7 
Можливості підручника для здійснення учнями самостійної освітньої 

діяльності, формування навичок саморозвитку 
8 

8 

Наявність різноманітних вправ і завдань, розроблених з урахуванням 

засад педагогіки партнерства, що передбачає: співпрацю, співтворчість 

між студентами; критичне осмислення ситуації та питання для 

навчального діалогу; ситуації вибору і відповідальності; творче 

застосування набутих умінь тощо 

7,8 

9 
Мотивація навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, розвиток 

інтересу до пізнання світу засобами підручника 
8,6 

10 

Доречність, сучасність та логічне розміщення ілюстративного 

(мультимедійного) матеріалу як самостійного або додаткового джерела 

інформації 

8,8 
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 навчально-методичного посібника ,,Мультимедійні навчальні засоби 

в підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій”;  

 упровадження визначених та обґрунтованих педагогічних умов.  

Реалізація технології відбувалась у чотири етапи: цільовий, змістовий, 

технологічно-процесуальний (що складався із підготовчої, діяльнісної та 

аналітико-коригувальної стадій) і результативний. 

Експериментальна технологія використання електронних освітніх 

ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, спрямована на формування ІК-компетентності фахівців, 

застосовувалась в експериментальній групі; у контрольній групі освітній 

процес тривав із використанням традиційних методик. Усі інші умови, які 

могли б впливати на формування ІК-компетентності студентів, ми намагалися 

врівноважити. 

 

2.3. Аналіз результатів дослідження 

 

Після завершення формувального етапу педагогічного експерименту 

було проведено аналіз результативності застосування технології використання 

ЕОР у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій. Для визначення рівня сформованості ІК-компетентності студентів 

було застосовано діагностичний інструментарій, ідентичний до того, що ми 

застосовували на констатувальному етапі експерименту.  

Порівняльний аналіз результатів початкового та підсумкового зрізу 

рівня сформованості ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій визначено на основі на основі розроблених критеріїв і 

показників дозволив визначити дієвість впливу розробленої технології. 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту переконливо 

довели відсутність суттєвих відмінностей за рівнем сформованості ІК-

компетентності на початку експериментальної роботи між студентами 

експериментальних та контрольних груп. 
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Щоб перевірити ступінь сформованості мотиваційно-ціннісного 

компоненту (аксіологічний критерій) ІК-компетентності на контрольному 

етапі, ми встановлювали наявність зацікавленості та мотивації до опанування 

ІКТ; усвідомлення потреби в ІК-компетентності; розуміння особистісного 

сенсу та значущості ІК-компетентності; характер установок на використання 

ІКТ у майбутній професійній діяльності з використанням опитувальника 

(анкетування, аналогічне констатувальному етапу).  

Результати анкетування майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій на контрольному етапі експерименту наведені в таблиці 2. 12. 

Таблиця 2.12. 

Рівні сформованості показників аксіологічного критерію ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

(контрольний етап) 

 

Групи n 
Рівні інформаційно-комунікаційної компетентності 

Високий Достатній Середній Низький 

ЕГ 160 16 10% 50 31% 75 47% 19 12% 

КГ 162 8 5% 45 28% 65 40% 44 27% 

 

Таблиця 2.13. 

Результати сформованості показників мотиваційно-ціннісного 

компоненту ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій (констатувальний та контрольний етапи) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Достатній  Середній  Низький  
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ЕГ 3% 10% 22% 31% 38% 47% 38% 12% 

КГ 2% 5% 25% 28% 38% 40% 36% 27% 
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У таблиці 2.13 наведені порівняльні результати сформованості 

показників мотиваційно-ціннісного компоненту ІК-компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій на констатувальному та 

контрольному етапах. Ці показники унаочені на рис. 2. 24. 

 

 

Рис. 2. 24. Порівняльний аналіз сформованості показників мотиваційно-

ціннісного компоненту ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій(констатувальний та контрольний етапи) 

 

Сформованість когнітивного компоненту ІК-компетентності за 

результатами контрольного етапу встановлювалась за ступенем формування 

гносеологічного критерію, а саме наявність знань щодо сутності 

компетентності (повнота, глибина, системність знань стосовно ІКТ і 

електронних освітніх ресурсів; розуміння особливостей використання 

цифрових технологій у професійній діяльності). Як і на констатувальному 

етапі, було використано метод тестування, результати якого наведені в таблиці 

2. 14. 
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Таблиця 2.14. 

Аналіз сформованості гносеологічного критерію ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

 

Групи n 
Рівні інформаційно-комунікаційної компетентності 

Високий Достатній Середній Низький 

ЕГ 160 16 10% 65 41% 68 43% 11 7% 

КГ 162 8 5% 50 31% 65 40% 39 24% 

 

У таблиці 2. 15 наведені порівняльні результати сформованості 

показників когнітивного компоненту ІК-компетентності майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій на констатувальному та контрольному 

етапах. Ці показники унаочені на рис. 2. 25. 

Таблиця 2.15. 

Результати сформованості показників когнітивного компоненту ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій 

(констатувальний та контрольний етапи) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Достатній  Середній  Низький  
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ЕГ 3% 10% 31% 41% 38% 43% 28% 7% 

КГ 4% 5% 30% 31% 35% 40% 31% 24% 
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Рис. 2. 25. Порівняльний аналіз сформованості показників когнітивного 

компоненту ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій (констатувальний та контрольний етапи) 

 

Ступінь сформованості праксеологічного критерію ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій на контрольному етапі 

перевірявся методом виконання проблемно-пошукового завдання, а саме 

розроблення мультимедійної презентації для уроку (тема уроку і клас – за 

вибором студента. 

Оцінювання робот відбувалося в двадцятибальній шкалі за визначеними 

критеріями: 

1. Відповідність темі, змісту уроку, гарна структура – 4 б. 

2. Дотримання вимог створення презентації (єдиний стиль оформлення 

усієї презентації, однаковий шрифт для заголовків та основного тексту, 

доцільність використання анімації, оптимальна кількість тексту на слайді) – 

6 б. 
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3. Якість мультимедійних елементів (якісні зображення та відео-

матеріали, наявність схем та діаграм, повнота представленої інформації) – 5 б. 

4. Творчі підходи до оформлення роботи (створений самостійно 

шаблон, залучення сучасних мультимедійних технологій для візуалізації 

матеріалу та ін.) – 5 б. 

Оцінювання презентацій за рівнями: 

Рівень Кількість балів 

Низький 12 – 13 балів 

Середній 14 – 16 балів 

Достатній 16 – 18 балів 

Високий 19 – 20 балів 

 

Отже, результати перегляду й оцінювання студентських презентацій 

виявили значні відмінності у рівнях сформованості технологічно- діяльнісного 

компоненту ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій експериментальної і контрольної групи (табл. 2. 16).  

Таблиця 2.16. 

Порівняльний аналіз сформованості показників праксеологічного 

критерію ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій (контрольний етап) 

 

Групи n 
Рівні інформаційно-комунікаційної компетентності 

Високий Достатній Середній Низький 

ЕГ 160 12 8% 49 31% 72 45% 27 17% 

КГ 162 5 3% 34 21% 61 38% 62 38% 

 

Так, студенти експериментальних груп на контрольному етапі 

продемонстрували у більшості випадків середній (45 %) і достатній (31 %) 

рівні, на низькому рівні виявилося 17 %, на високому – 8 % респондентів. В 

той же час, показники студентів контрольних груп були значно нижчими, так 
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низький рівень показали 38 % учасників контрольного етапу експерименту, 

середній – 38 %, достатній – 21 %, високий – 3 % респондентів. 

Порівняльні результати сформованості показників праксеологічного 

критерію ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій на констатувальному та контрольному етапах наведені в таблиці 

2. 17 та унаочені на рис. 2. 26. 

Таблиця 2.17. 

Результати сформованості показників технологічно-діяльнісного 

компоненту ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій (констатувальний та контрольний етапи) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Достатній  Середній  Низький  
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ЕГ 1% 8% 20% 31% 38% 45% 41% 17% 

КГ 1% 3% 21% 21% 35% 38% 43% 38% 

 

  
 

Рис. 2. 26. Рівні сформованості показників праксеологічного критерію 

інформаційно-комунікаційної компетентності студентів  

(контрольний етап) 
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Рис. 2. 27. Порівняльний аналіз сформованості технологічно-діяльнісного 

компоненту ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій (констатувальний та контрольний етапи) 

 

На рис. 2. 27 показано сформованість технологічно-діяльнісного 

компоненту ІК-компетентності майбутніх фахівців спеціальності 014 Середня 

освіта (Трудове навчання і технології) на констатувальному і контрольному 

етапах.  

В таблиці 2. 18 наведено зведені показники сформованості компонентів 

ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій на 

констатувальному та контрольному етапах педагогічного дослідження. 

Узагальнені показники сформованості ІК-компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій на заключному етапі впровадження 

педагогічної технології використання електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх фахівців у порівнянні з результатами 

початкових діагностичних зрізів представлено в таблиці 2. 19 та унаочнено в 

діаграмі (рис. 2. 28). 
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Таблиця 2. 18 

Показники сформованості компонентів ІК-компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій  

(констатувальний та контрольний етапи) 

 

Рівні 

Компоненти ІК-компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій 

Мотиваційно-ціннісний  Когнітивний  
Технологічно-

діяльнісний  

Констат. 

етап 
Контр. етап 

Констат. 

етап 
Контр. етап 

Констат. 

етап 
Контр. етап 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 3% 2% 10% 5% 3% 4% 10% 5% 1% 1% 8% 3% 

Достатній 22% 25% 31% 28% 31% 30% 41% 31% 20% 21% 31% 21% 

Середній 38% 38% 47% 40% 38% 35% 42% 40% 38% 35% 44% 38% 

Низький 38% 36% 12% 27% 28% 31% 7% 24% 41% 43% 17% 38% 

 

Таблиця 2. 19 

Узагальнені 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 

 

Отже, на високому рівні сформованості досліджувального педагогічного 

явища виявилося 9,3 % здобувачів вищої освіти експериментальної групи, що 

на 5 % більше, ніж у контрольній групі. Цих студентів характеризує висока 

мотивація професійного самовдосконалення стосовно оволодіння ІКТ, у тому 

числі використання електронних освітніх ресурсів, усвідомлення 

особистісного сенсу та значущості ІК-компетентності, вони мають глибокі, 

системні знання стосовно ІКТ, зокрема особливостей використання ЕОР 

різних типів у подальшій професійно-педагогічній діяльності. Вони 

демонструють високий рівень творчості і самостійності, відмінно володіють 
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операційними уміннями й навичками застосування інформаційно-

комунікаційних технологій, систематично працюють над професійним 

саморозвитком. 

 
              Констатувальний етап                       Контрольний етап 

 

Рис. 2. 28. Порівняння показників сформованості ІК-компетентності 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій на констатувальному 

та контрольному етапах 

 

Так само значно збільшилась кількість студентів, що продемонстрували 

достатній рівень сформованості ІК-компетентності (34,3 % в 

експерментальній та 26,7 % у контрольній групах). Крім того, в 

експериментальній групі значно зменшилась кількість респондентів низького 

рівня, тобто тих, хто слабко цікавиться майбутньою професійною діяльністю, 

недостатньою мірою усвідомлює особистісний сенс та значущість ІК-

компетентності для їхнього професійного формування, відчуває значні 

труднощі у володінні ІКТ. 

Для порівняння результатів дослідження експериментальної і 

контрольної групи сформульовано статистичні гіпотези для кожного 

компоненту: 

H0 (Н0
(МЦ), Н0

(К), Н0
(ТД)): запропонована технологія використання 

електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів 
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трудового навчання і технологій в освітньому процесі експериментальної 

групи є неефективними, а результати ‒ випадковими.  

H1 (Н1
(МЦ), Н1

(К), Н1
(ТД)): запропонована технологія використання 

електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів 

трудового навчання і технологій в освітньому процесі експериментальної 

групи є ефективним, а результати ‒ не випадкові.  

З метою доведення ефективності застосуємо критерій Пірсона (хі-

квадрат) – χ2. 

Оскільки рівні досягнень студентів задано в порядковій шкалі (високий, 

достатній, середній, низький), скористаємося одностороннім критерієм 𝜒2. 

Фактичне значення критерію 𝜒2
фактичне обчислимо за формулою [155, 

с. 51]: 

𝜒2
емп = 𝑁 ∙ 𝑀 ∙ ∑

(
𝑛𝑖

𝑁
−

𝑚𝑖

𝑀 )
2

𝑛𝑖 + 𝑚𝑖

𝐿

𝑖=1

  

Оскільки сформованість ІК-компетентність майбутніх учителів 

трудового навчання та технологій містить такі компоненти: мотиваційно-

ціннісний, когнітивний та технологічно-діяльнісний, то доведемо 

ефективність запроваджених методик для кожного компоненту. 

Обчислимо фактичне значення критерію за кожним компонентом. 

Залежно від отриманих результатів робимо відповідні висновки 

 

Результат Висновок 

𝜒2
фактичне > 𝜒2

табл 
розбіжність між емпіричними та теоретичними 

частотами є істотною, зміна даних не випадкова. 

𝜒2
фактичне ≤ 𝜒2

табл 
розбіжність фактичних від теоретичних частот є 

випадковою, несуттєвою; результати випадкові. 

 

Виконавши відповідні розрахунки у табличному процесорі MS Excel, 

отримали такі результати (табл. 2. 20): 
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Таблиця 2.20. 

Статистичні розрахунки для визначення фактичного значення 

 критерію χ2  Пірсона 

 

Рівні 

Мотиваційно-

ціннісний компонент 

Когнітивний  

компонент 

Технологічно-

діяльнісний 

компонент 

Групи Групи Групи 

ni ЕГ mi КГ ni ЕГ mi КГ ni ЕГ mi КГ 

Високий 16 10% 8 5% 16 10% 8 5% 12 8% 5 3% 

Достатній 50 31% 45 28% 65 41% 50 31% 49 31% 34 21% 

Середній 75 47% 65 40% 68 43% 65 40% 72 45% 61 38% 

Низький 19 12% 44 27% 11 7% 39 24% 27 17% 62 38% 

  N 160 M 162 N 160 M 162 N 160 M 162 

χ2 13,5528 20,3592 20,2554 

 

Статистична обробка результатів, застосування критерію χ2 призвели до 

відхилення нульових гіпотез Н0
(МЦ), Н0

(К), Н0
(ТД) щодо відсутності відмінностей 

між рівнями сформованості ІК-компетентності майбутніх вчителів трудового 

навчання та технологій контрольних і експериментальних груп.  

Тому приймаємо альтернативні гіпотези Н1
(МЦ), Н1

(К), Н1
(ТД) про 

існування статистично значущих відмінностей між рівнями сформованості 

мотиваційно-ціннісного компоненту (𝜒2
емп

= 13,5528 > 𝜒2
табл

= 7,815), 

когнітивного компоненту (𝜒2
емп

= 20,3592 > 𝜒2
табл

= 7,815), технологічно-

діяльнісного компоненту (𝜒2
емп

= 20,2554 > 𝜒2
табл

= 7,815), ІК-компетентності 

майбутніх вчителів трудового навчання та технологій відповідно студентів 

контрольних та експериментальних груп.  

Отже, застосування технології використання електронних освітніх 

ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій для формування ІК-компетентності в структурі професійної 

компетентності студентів є ефективним, а результати ‒ не випадкові. 
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Висновки до другого розділу 

З метою 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 виокремлюємо 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 
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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. Мета підготовчої стадії полягала в конкретизації цілей та завдань, 

визначенні об’єктів дослідження і часових меж, підготовці учасників 

освітнього процесу, виборі 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. 

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. 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. 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.  
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Аналітико-коригувальна стадія третього етапу технології передбачала 

збір та обробку отриманих даних щодо рівня сформованості ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій, 

шкалювання та інтерпретацію одержаних результатів, прогнозування процесу 

формування ІК-компетентності під час фахової підготовки на підставі даних 

дослідження. На цьому етапі було проведено експертне оцінювання 

електронного підручника ,,Художня обробка деревини” для подальшого його 

редагування.  

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 

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. 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. 

Основні результати дослідження, викладені в другому розділі, 

відображено в таких публікаціях автора: [10; 13; 14; 16; 265]. 
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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.  

2. Конкретизовано зміст та структуру поняття ,,ІК-компетентність 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій у структурі професійної 

компетентностіˮ, що трактується як інтегративна, динамічна характеристика 
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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;  
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 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:  

 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;  
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– 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 
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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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І 

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 

Навчально-ігрові мультимедійні ресурси для школярів початкової 

ланки освіти 

 

   

Рис. А. 1. ЕОР ,,Зроби сам” із серії ,,Дитяча колекція” (2007 р., видавець 

,,Атлантик”). Обкладинка диска та сторінка меню 

 

  
 

Рис. А. 2. Сторінки ЕОР ,,Зроби сам”: ,,Роблю сам” та ,,Цікаво знати” 
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Рис. А. 3. ЕОР ,,Світ ремесел” із серії ,,Дитяча колекція” (2011 р., видавець 

,,Атлантик”). Обкладинка диску та сторінка ,,Стародавні ремесла” 
 

 

Електронні підручники та посібники з трудового навчання для 

початкової школи 

  

Рис. А. 4. Обкладинки методичних комп’ютерних посібників з трудового 

навчання для 2 та 3 класів (комп’ютерна програма ,,Електронний 

конструктор уроку”) за підручниками різних авторів 
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Рис. А. 5. Обкладинки методичних комп’ютерних посібників з трудового 

навчання для 3 та 4 класів за підручниками І. Веремійчика та В. Тименка 

Електронні навчальні засоби з трудового навчання і технологій для 

основної школи 

   

Рис. А. 6. Сторінки мультимедійного підручника ,,Трудове навчання. 5 клас. 

Обслуговуючі види праці” (2013 р., видавник – ТМ ,,Розумники”), 

розробленого відповідно до чинної Програми МОН України  

   

Рис. А. 7. Сторінки мультимедійного підручника ,,Трудове навчання. 5 клас. 

Технічні види праці”(2007 р., видавник – ТМ ,,Розумники”) 
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Рис. А. 8. Сторінки мультимедійного підручника ,,Трудове навчання. 6 клас. 

Обслуговуючі види праці”(2007 р., видавник – ТМ ,,Розумники”) 

    

Рис. А. 9. Обкладинки методичних комп’ютерних посібників (електронних 

конструкторів уроків) з трудового навчання (інваріантні модулі) для 5 – 6 

класів (хлопців та дівчат) 

    

Рис. А. 10. Обкладинки методичних комп’ютерних посібників (електронних 

конструкторів уроків) з трудового навчання (варіативні модулі) для 5 – 6 

класів (хлопців та дівчат) 
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Рис. А. 11. Вигляд конспекту уроку в методичному комп’ютерному посібнику 

,,Трудове навчання. 5-6 клас. Варіативний модуль (хлопці)” 

 

   

Рис. А. 12. Сторінки мультимедійного підручника ,,Трудове навчання. 7 клас. 

Технічні види праці” 

   

Рис. А. 13. Сторінки мультимедійного підручника ,,Трудове навчання. 7 клас. 

Обслуговуючі види праці” 
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Рис. А. 14. Сторінки мультимедійного підручника ,,Трудове навчання. 8 клас. 

Технічні види праці” 

 

   

Рис. А. 15. Сторінки мультимедійного підручника ,,Трудове навчання. 9 клас. 

Технічні види праці” 

 

Рис. А. 16. Інтерактивні мультимедійні матеріали на сторінці сайту 

,,Інтерактивне навчання видавництва ,,Ранок” для підручника ,,Трудове 

навчання (обслуговуючі види праці). 8 клас”(http://interactive.ranok.com.ua/) 

http://interactive.ranok.com.ua/
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Рис. А. 17. Сторінка онлайн-тестування. Підручник ,,Трудове навчання 

(обслуговуючі види праці). 8 клас”. Тема ,,Основи матеріалознавства”. 

 

   

Рис. А. 18. Обкладинки педагогічних програмних засобів з трудового 

навчання для 5 класу 
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Рис. А. 19. Обкладинки педагогічних програмних засобів з трудового 

навчання для 6 класу 

 

Інформаційно-довідникові та енциклопедичні е-видання як додаткові 

електронні освітні ресурси з трудового навчання і технологій 

 

Рис. А. 20. Сторінка одного із випусків комп’ютерного журналу моделей 

LEKO. 
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Рис. А. 21. Сторінки із в’язання серії ,,Уроки рукоділля” (2007 – 2010; від 

ЗАО ,,Новий Диск”) 
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Рис. А. 22. Сторінка електронної енциклопедії ,,Вчимося кроїти й 

шити”(2009 р., видавник ,,Одисей”) 

 

    

Рис. А. 23. Сторінки енциклопедії ,,Маленький кулінар” (2008 р., розробник – 

ID Company) 
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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни ,,Художня обробка деревини” 

складена відповідно до освітньої-професійної програми та навчального плану 

підготовки студентів бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) за освітньо-

професійною програмою Технологічна освіта 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення технологій і 

технологічного процесу художньої обробки матеріалів. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: ,,Образотворче мистецтво”, 

,,Креслення”, ,,Матеріалознавство”, ,,Практикум у навчальних майстернях”, 

,,Комп’ютерна графіка”. 

Програма навчальної дисципліни містить такі теми: 

1. Основи технології різьблення. 

2. Основи технології мозаїки. 

3. Основи технології ажурного випилювання, випалювання, 

художнього розпису, лозоплетіння. 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни ,,Художня обробка 

деревини” є формування в майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій фахових умінь та професійної компетентності з основ художньої 

творчості, опанування сутності та художньо-емоційної специфіки виробів 

народних художніх промислів, закономірностей виникнення та розвитку 

художніх промислів з деревини в Україні, виховання поважного відношення 

до творчості народних умільців-аматорів та художників-професіоналів, 

розвиток особистості через залучення до творчої праці, вивчення засобів праці 

(інструментів) формування конструктивного підходу до виконання трудових 

завдань і обробки інформаційних даних, навчання безпеки праці. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ,,Художня обробка 

деревини” є: 
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 формування у студентів професійної компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій; 

  опанування методами художньої обробки деревини для 

забезпечення викладання дисциплін технологічної освітньої галузі в школі; 

 ознайомлення із загальною технологією народної та професійної 

творчості, історією виникнення, становленням і сучасним станом різних видів 

художньої обробки деревини, технологією, традиціями та художньо-

стильовими особливостями. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути 

сформовані такі компетентності:  

загальні : 

– проектно-технологічна компетентність — здатність учнів 

застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-

перетворювальній діяльності; 

– здоров’язбережувальна компетентність — здатність учня 

застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність 

здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного 

здоров’я та здоров’я інших людей; 

– інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби 

для виконання особистісних і суспільно значущих завдань; 

– міжпредметна естетична компетентність — здатність виявляти 

естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати 

предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних 

видів мистецтва; 

спеціальні: 

– готовність до послідовної роботи в різних техніках художньої 

обробки деревини, конструюванні, моделюванні; 

– здатність визначати властивості матеріалів, технічні прийоми і 

засоби їхньої обробки; 
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– здатність розуміти органічний зв’язок утилітарного призначення 

предметів з їх художньою формою (єдність естетичного і функціонального); 

– здатність розуміти утворення найпростіших візерунків і орнаментів, 

порядок виконання композиції , конструювання і моделювання, особливості 

деревинних матеріалів для художньої обробки; 

– готовність до виконання графічних зображень деталей виробу; 

– здатність розуміти композиційні особливості української народної 

творчості; різні види художньої діяльності людей, місця і ролі народної 

творчості в житті. 

– готовність працювати з деревинними матеріалами та основними 

інструментами для обробки деревини, а також володіти технологією 

виготовлення декоративно-прикладних виробів; 

– спроможність виготовляти вироби з різних матеріалів; 

– спроможність спостерігати й аналізувати форми предметів, їх 

пропорції, взаєморозташування і взаємозв’язок частин; 

– спроможність вибирати матеріали за їх властивостями, інструменти 

і пристосування для обробки в залежності від призначення і конструкції 

виробу; 

– готовність складати план технологічної послідовності виконання 

роботи, дотримуватися плану в практичному втіленні задуму; 

– здійснювати контроль якості виробів, що виготовляються; 

– передавати стан і настрій способами об’ємних та колірних 

сполучень; 

– у різьбленні передавати характерні риси будівлі рослин, тіла тварин 

і птахів; 

– застосовувати прийоми стилізації в процесі переробки реальних 

форм у декоративні, придумувати і розміщати орнаменти відповідно формі і 

призначенню виробу, з урахуванням матеріалу, з якого він виготовлений; 

– використовувати композиційні принципи і закономірності; 

– знаходити найбільш виразні форми для втілення ідейного задуму; 
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– уміти читати ескізи і технічні рисунки, перевіряти готовність виробу 

за технологічною картою; 

– виконувати оздоблення декоративно-прикладних виробів. 

1.5. Результати навчання: вміння будувати урок як цілісну, складну, 

динамічну систему, основними складовими якої є організаційний 

дидактичний, психологічний, методичний, виховний та санітарно-гігієнічний 

аспект; організовувати професійну діяльність на уроці, яка передбачає: 

постановку доцільної та раціональної мети і завдань навчання; мотивацію 

спільної діяльності вчителя і учня, планування, діагностування, 

прогнозування, стимулювання навчання дитини; створювати умови для 

розвитку дбайливого, відповідального ставлення до природи; створювати 

атмосферу творчості, можливості для активного спілкування школярів; вміння 

працювати з деревинними матеріалами та основними інструментами для 

обробки деревини, а також володіти технологією виготовлення декоративно-

прикладних виробів; вибирати матеріали за їх властивостями, інструменти і 

пристосування для обробки в залежності від призначення і конструкції виробу; 

складати план технологічної послідовності виконання роботи, дотримуватися 

плану в практичному втіленні задуму; уміти читати ескізи і технічні рисунки, 

перевіряти готовність виробу за технологічною картою; оздоблювати 

декоративно-прикладні вироби. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Загальні питання методики трудового навчання. Елементи графічної 

грамоти. Робота з папером. 

1. Основи технології різьблення. 

Історичні відомості про художню обробку деревини. Будова деревини. 

Характеристика порід деревини. Фізичні, механічні і технологічні властивості 

деревини. Орнаментика декоративно-ужиткових виробів з деревини: контурне 

різьблення, яворівське різьблення, тригранно-виїмчасте (геометричне) 

різьблення. Інструменти для виконання різьблення та технологія їх 

виготовлення. Плоске різьблення. Плоскорельєфне різьблення. Скульптурне 

(об’ємне) різьблення. Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні 

вимоги. 

2. Основи технології мозаїки.  

Інтарсія. Матеріали та інструменти для виконання інтарсії. Основи 

композиції, використання симетрії, контрасту. Маркетрі, паркетрі. 

Орнаментика інкрустації. Інструменти для виконання інкрустації. Виконання 

елементів і мотивів інкрустації у техніці ,,викладанки,, (інкрустування виробів 

різнокольоровим деревом, рогом та перламутром). Виконання елементів і 

мотивів інкрустації у техніці ,,жировання,, (інкрустація виробів мідним чи 

латунним дротом).  

3. Основи технології ажурного випилювання, випалювання, 

художнього розпису, лозоплетіння. 

Випалювання (пірографія, піротипія). Інструменти, приладдя і 

матеріали. Особливості виконання техніки. Випилювання. Інструменти, 

приладдя і матеріали. Особливості виконання техніки. Петриківський розпис. 

Інструменти, приладдя і матеріали. Характерні особливості техніки виконання 

петриківського розпису. Тренувальні вправи з оволодіння основними мазками 

та елементами петриківського розпису. Лозоплетіння. Інструменти, приладдя 

і матеріали. Особливості виконання техніки. 
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3. Рекомендована література 

Базова 

1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-

прикладне мистецтво : навч. посіб. Львів : Світ, 1993. 272 с. : іл., табл. 

2. Бойчук В.М. Різьблення деревини: історія, методика, практика: 

монографія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця: 

Данилюк В.Г., 2011. 315 с. 

3. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: підруч. для 

студ. Л. : Нац. лісотехн. ун-т України, 2010. – 304 с. 

4. Гаврілова Л.Г., Бєлікова М.В. Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій: навчально-

методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 

Слов’янськ: Видавництво Б. І. Маторіна, 2018. 80 с. 

5. Державний стандарт – запорука якісної освіти. Трудова підготовка в 

сучасній школі, 2012. № 2 – 3. С. 2 – 9. 

6. Деменьтев С.В. Резьба по дереву. М.: Изд. дом МСП, 2000. 96 с.: ил. 

7. Деревообработка : сборник / М. Экхард [и др.]; пер. с нем. 

Т.Н. Зазаева ; ред. В. Нуч. М. : Техносфера, 2007. 847 с.: ил. 

8. Эрнандес К., Паскуаль Е.  Плетение из лозы: Секреты мастерства: 

техника, приёмы, изделия / пер.с исп. В. Степанова. Х.; Белгород: Книжный 

Клуб „ Клуб Семейного Досуга”, 2010. 28 с. : ил. 

9. Изделия из лозы: основы плетения из лент и прута, изготовление 

корзинок, ваз, хлебниц, газетниц, кашпо, мебели / Авт.-сост. В.В. Онищенко. 

Х.: Фолио, 2010. 221 с. 

10. Кірик М.Д. Механічне оброблення деревини та деревних матеріалів: 

підручник для вищих навч. закл. / Національний лісотехнічний ун-т України. 

Львів: КН, 2006. 412 с. 

11. Коберник О., Сидоренко В. Концепція технологічної освіти учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів України (Проект). Трудова підготовка в 

закладах освіти, 2010. № 6. С. 3 – 8. 
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12. Крвавич Д.П. та ін. Українське мистецтво: У 3-х ч.: Навчальний 

посібник для студентів вузів. 2003. 256 с. 

13. Круковер В.И. Резьба по дереву. М.: Лада; Этрол, 2004. 160с. 

14. Оршанський Л.В., Криванчик Р.Ф. Технологія художньої обробки 

деревини : навч. посіб. для студ. Дрогобич : Коло, 2001. 228 с. 

15. Оршанський Л.В. Традиційний український орнамент. Методика 

навчання: навч.-метод. посіб. Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2008. 200 с. 

16. Правила охорони праці в деревообробній промисловості. НПАОП 

20.0-1.02-05. Х.: Форт, 2005. 134 с. 

17. Рыженко В.И. Резьба по дереву. Резьба. Мозаика. Инкрустация: 

справочник. М.: Оникс 21 век; Центр общечеловеческих ценностей, 2005. 

224 с.: ил. 

18. Рыженко В.И. Резьба по дереву. Материалы. Виды резьбы. Резные 

изделия. М.: Рипол классик, 2004. 192 с.: ил. 

19. Скільський Д.М. Вивчення художньої обробки деревини в школі: 

Розвиток творчих здібностей учнів: навч. посіб. Тернопіль: Джура, 2003. 140 с. 

20. Станкевич М.Є. Українське художнє дерево ХVІ-ХХ ст.: монографія. 

Львів, 2002. 480 с. 

21. Стеченко О.Ф. Лозоплетіння : практ. поради. К.: Урожай, 2007. 286 с. 

22. Фрёлих М. Плетение из лозы и ивовых прутьев: учеб. пособие / пер. 

с нем. А. Неделько. Х.; Белгород: Книжный Клуб „Клуб Семейного Досуга”, 

2011. 159 с. : ил. 

23. Ярошик І.О. Трудове навчання. Ажурне випилювання виробів із 

фанери: посібник. К. : Шкільний світ, 2011. 110 с. 

Допоміжна 

1. Бехта П.А. Технологія деревинних композиційних матеріалів / 

Український держ. лісотехнічний ун-т. К. : Основа, 2003. 336 с. 

2. Виноградов А.Н. Резьба по дереву. Минск: Хэлтон, 2003. 272 с. 
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3. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 1. [Запаско Я.П. 

(керівник авторського колективу), Голод І.В., Білик І.В., Кравченко Я.О., 

Лупій С.П.]. Львів: Афіша, 2000. 364 с. 

4. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 2. [Запаско Я.П. 

(керівник авторського колективу), Голод І. В., Білик І. В., Кравченко Я. О., 

Лупій С. П.]. Львів: Афіша, 2000. 400 с. 

5. Лук’яненко С.Д. Саморобне обладнання майстерні по дереву : метод. 

посіб. / С.Д. Лук’яненко, Д.С. Лук’яненко, С.С. Любчак. Вінниця: Горба-

чук І.П., 2010. 54 с.: мал. 

6. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с. 

7. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. Новые идеи старого ремесла. 4-е 

изд. Минск: Современное слово, 2003. 208 с. 

5. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. 

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

р. № 1392. URL : https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF. 

2. Державний стандарт початкової освіти. Затверджений постановою 

Кабінету міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. URL : 

http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-

osvity-dokument/. 

3. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи. Навчальні програми для 1-4 класів. МОН 

України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli. 

4. Трудове навчання. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ. Osvita. Ua. 

URL: http://osvita.ua/school/program/program-5-9/56126/. 

5. Технології (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ. 

Osvita. Ua. URL: https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58969/ 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 За вибором навчального закладу 

Загальна кількість 

 годин – 90 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

контактних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

8 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

40 год. 4 год. 

Самостійна робота 

42 год. 80 год. 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни ,,Художня обробка 

деревини” є формування у майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій фахових умінь та професійної компетентності з основ художньої 

творчості, опанування сутності та художньо-емоційної специфіки виробів 

народних художніх промислів, закономірностей виникнення та розвитку 

художніх промислів з деревини в Україні, виховання поважного відношення 

до творчості народних умільців-аматорів та художників-професіоналів, 

розвиток особистості через залучення до творчої праці, вивчення засобів праці 

(інструментів) формування конструктивного підходу до виконання трудових 

завдань і обробки інформаційних даних, навчання безпеки праці. 

Основними завданнями вивчення дисципліни ,,Художня обробка 

деревини” є: 

 формування у студентів професійної компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій; 

  опанування методами художньої обробки деревини для 

забезпечення викладання дисциплін технологічної освітньої галузі в школі; 

 ознайомлення із загальною технологією народної та професійної 

творчості, історією виникнення, становленням і сучасним станом різних видів 

художньої обробки деревини, технологією, традиціями та художньо-

стильовими особливостями. 

За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути 

сформовані такі компетентності:  

загальні : 

– проектно-технологічна компетентність — здатність учнів 

застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-

перетворювальній діяльності; 

– здоров’язбережувальна компетентність — здатність учня 

застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність 

здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного 
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здоров’я та здоров’я інших людей; 

– інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби 

для виконання особистісних і суспільно значущих завдань; 

– міжпредметна естетична компетентність — здатність виявляти 

естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати 

предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних 

видів мистецтва; 

спеціальні: 

– готовність до послідовної роботи в різних техніках художньої 

обробки деревини, конструюванні, моделюванні; 

– здатність визначати властивості матеріалів, технічні прийоми і 

засоби їхньої обробки; 

– здатність розуміти органічний зв’язок утилітарного призначення 

предметів з їх художньою формою (єдність естетичного і функціонального); 

– здатність розуміти утворення найпростіших візерунків і орнаментів, 

порядок виконання композиції , конструювання і моделювання, особливості 

деревинних матеріалів для художньої обробки; 

– готовність до виконання графічних зображень деталей виробу; 

– здатність розуміти композиційні особливості української народної 

творчості; різні види художньої діяльності людей, місця і ролі народної 

творчості в житті. 

– готовність працювати з деревинними матеріалами та основними 

інструментами для обробки деревини, а також володіти технологією 

виготовлення декоративно-прикладних виробів; 

– спроможність виготовляти вироби з різних матеріалів; 

– спроможність спостерігати й аналізувати форми предметів, їх 

пропорції, взаєморозташування і взаємозв’язок частин; 
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– спроможність вибирати матеріали за їх властивостями, інструменти 

і пристосування для обробки в залежності від призначення і конструкції 

виробу; 

– готовність складати план технологічної послідовності виконання 

роботи, дотримуватися плану в практичному втіленні задуму; 

– здійснювати контроль якості виробів, що виготовляються; 

– передавати стан і настрій способами об’ємних та колірних 

сполучень; 

– у різьбленні передавати характерні риси будівлі рослин, тіла тварин 

і птахів; 

– застосовувати прийоми стилізації в процесі переробки реальних 

форм у декоративні, придумувати і розміщати орнаменти відповідно формі і 

призначенню виробу, з урахуванням матеріалу, з якого він виготовлений; 

– використовувати композиційні принципи і закономірності; 

– знаходити найбільш виразні форми для втілення ідейного задуму; 

– уміти читати ескізи і технічні рисунки, перевіряти готовність виробу 

за технологічною картою; 

– виконувати оздоблення декоративно-прикладних виробів. 

2.2. Передумовами вивчення навчальної дисципліни є попередньо набуті 

студентами такі компетентності:  

 інформаційна компетентність – здатність педагога до критичного 

аналізу джерел інформації, пошуку необхідних ресурсів, синтезу, 

узагальненню та структуруванню продуційованої інформації; 

 педагогічна компетентність – здатність та готовність педагога до 

педагогічного проектування, змістового наповнення та використання освітніх 

продуктів у власній професійній діяльності; 

 технологічна компетентність – здатність та готовність педагога до 

проєктно-технологічної діяльності, а саме постановки цілей створення 

освітнього продукту, використанню існуючої або розробки нової технології 
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створення продукту, тестуванню продукту на відповідність до певних вимог 

тощо. 

2.3.  Очікувані результати навчання 

Професійні знання: знати: основні тенденції інформатизації освіти, 

вимоги до вчителя трудового навчання і технологій з урахуванням вимог 

інформаційного суспільства та компетентнісної парадигми освіти; вимоги до 

створення та застосування електронних навчальних засобів для забезпечення 

ефективного викладання дисциплін технологічної освітньої галузі. 

Професійні вміння і навички: вміння будувати урок як цілісну, складну, 

динамічну систему; організовувати професійну діяльність на уроці, яка 

передбачає: постановку доцільної та раціональної мети і завдань навчання; 

мотивацію спільної діяльності вчителя і учня, планування, діагностування, 

прогнозування, стимулювання навчання дитини; раціонально 

використовувати мережу Інтернет, аналізувати підручники (у тому числі 

електронні), добирати та створювати за допомогою мультимедійних 

технологій програмні дидактичні засоби з трудового навчання і технологій для 

загальноосвітньої та вищої школи, вміння працювати з деревинними 

матеріалами та основними інструментами для обробки деревини, а також 

володіти технологією виготовлення декоративно-прикладних виробів; 

вибирати матеріали за їх властивостями, інструменти і пристосування для 

обробки в залежності від призначення і конструкції виробу; складати план 

технологічної послідовності виконання роботи. 

Комунікація: здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі 

мовленнєвого спілкування у процесі вирішення професійно-педагогічних 

задач; прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну комунікацію з 

іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу на засадах етики 

професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету. 

2.4. Критерії оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль результатів навчання з навчальної дисципліни 

,,Художня обробка деревини” проводиться за такими формами: 
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а) під час лекційних занять студент вищої освіти може отримати по 0,5 

балів за кожну лекцію, оцінювання залежить від роботи студента на лекції; 

б) під час лабораторних занять студент вищої освіти може отримати до 

6 балів за кожну роботу, в залежності від складності роботи: 

– опитування або тестування; 

– оцінка виконання лабораторних завдань на комп’ютері під час заняття; 

в) за результатами виконання завдань самостійної роботи студент вищої 

освіти може отримати по 1 балу за кожну роботу, оцінювання залежить від 

якості виконаної роботи: 

 оцінка виконання завдань під час заняття; 

 обговорення матеріалів доповідей із поставленого проблемного 

питання, проведення дискусій, підведення резюме з цього питання під час 

практичного заняття тощо. 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за темами за 

результатами поточного контролю 

 

Тема 

Лекції Лабораторні заняття Самостійна робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1 4 2 2 1 5 2,5 

   2 1 5 2,5 

   2 1 5 2,5 

Т 2 4 2 2 1 5 2,5 

   2 1 5 2,5 

   2 1 5 2,5 

   2 1 5 2,5 

Т 3 2 1 2 1 5 2,5 

   2 1 5 2,5 

   2 1 5 2,5 

     5 2,5 

     5 2,5 

     5 2,5 

     5 2,5 

Разом 10 5 20 10 70 35 

 

Підсумковий контроль результатів навчання з навчальної дисципліни 

,,Художня обробка деревини” проводиться у формі заліку. 
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Необхідні для допуску до заліку бали студент може отримати за 

результатами семестрового контролю, які складаються з кількості балів, 

отриманих за результатами поточного контролю знань під час семестру. 

Для підсумкового контролю у формі заліку: 

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Остаточний 

бал Аудиторна робота Самостійна 

робота 

Залікова 

оцінка 

(підсумковий 

контроль) 

45 – 70 

балів 0 – 40 балів 100 
Т1 Т2 Т3 

15 – 30 балів 

60 – 100 балів 

 

Результати підсумкового заліку оцінюється за 100-бальною 

накопичувальною шкалою з подальшою трансформацією у національну шкалу 

оцінювання. 

 

Шкала оцінювання: національна та накопичувальна 100-бальна 

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

90-100 балів відмінно 

75-89 балів добре 

60-74 балів задовільно 

26-59 балів незадовільно 

0-25 балів неприйнято 

 

Фактична кількість балів, отримана студентом за результатами 

поточного контролю або підсумками контрольного заходу, переводиться в 

національну шкалу оцінювання за такими критеріями: 

 оцінка ,,відмінно” (90-100 балів) виставляється за глибокі знання 

навчального матеріалу, наявного в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах, уміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 

взаємозв’язку та розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на 

поставлені питання, уміння застосовувати теоретичні положення під час 

виконання практичних завдань; 
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 оцінка ,,добре” (89-75 балів) виставляється за міцні знання 

навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені питання, уміння 

застосовувати теоретичні положення під час виконання практичних завдань, 

які, однак, містять певні (несуттєві) неточності; 

 оцінка ,,задовільно” (60-74 балів) виставляється за посередні знання 

навчального матеріалу, недостатньо аргументовані відповіді, слабке 

застосування теоретичних положень під час виконання практичних завдань; 

 оцінка ,,незадовільно” з можливістю повторного складання заліку 

(26-59 балів) виставляється за незнання значної частини навчального 

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати 

теоретичні положення під час виконання практичних завдань; 

 оцінка ,,неприйнято” з обов’язковим повторним вивченням модуля 

(навчальної дисципліни) (0-25 балів) виставляється за незнання значної 

частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, 

невміння орієнтуватися під час виконання практичних завдань, незнання 

основних фундаментальних положень. 

2.5. Засоби діагностики результатів навчання 

Усне опитування, тестування, написання та захист рефератів, 

розроблення проекту. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 
  

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  Зокрема 

у
сь

о
го

  Зокрема 

л пр лаб с.р. Л пр лаб с.р. 

Тема 1. Основи 

технології 

різьблення. 

 4  12 14  1  2 26 

Тема 2. Основи 

технології мозаїки. 

 2  12 14    2 26 

Тема 3. Основи 

технології 

художнього 

розпису, 

випалювання, 

ажурного 

випилювання, 

лозоплетіння 

 2  16 14  1  4 28 

Разом: 90 8  40 42 90 2  8 80 

Усього годин 90 8  40 42 90 2  8 80 
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4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основи технології різьблення. 4 

2 Тема 2. Основи технології мозаїки. 2 

3 Тема 3. Основи технології художнього розпису, 

випалювання, ажурного випилювання, лозоплетіння 

2 

 Разом 8 
 

4.3. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Технологія контурного різьблення. 4 

2 Технологія геометричного різьблення. 4 

3 Технологія скульптурного різьблення. 4 

4 Технологія інтарсії. 4 

5 Технологія інкрустації. 4 

6 Технологія маркетрі. 4 

7 Технологія декоративного розпису (Петриківський 

розпис). 

4 

8 Технологія художнього випалювання. 4 

9 Технологія художнього випилювання. 4 

10 Технологія лозоплетіння. 4 

 Разом 40 
 

4.5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сучасні методи сушки деревини. 2 

2 Вплив вад деревини на сортність пиломатеріалів. 2 

3 Ненормальні відкладення в деревині, забарвлення й 

гнилі, пошкодження деревини комахами, поранення і 

дефекти обробки. 

2 

4 Основні відомості про електрифіковані інструменти. 2 

5 Критерії затуплення інструментів. 2 

6 Властивості і характеристика абразивних стрічок та 

шкурок. 

2 

7 Способи обробки різних деталей та з’єднань. 2 

8 Оздоблення столярних виробів. 2 

9 Сучасні методи обробки отворів на ЧПУ. 2 
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10 Сучасні методи з’єднання елементів за допомогою 

композиційних матеріалів. 

2 

11 Методи СВЧ відновлення поверхонь деревини для 

обробки. 

2 

12 Сучасні верстати ЧПУ. 4 

13 Загострення пильних дисків для пиляння деревини та 

різних пиломатеріалів. 

6 

14 Сучасні верстати ЧПУ (копіювальні). 10 

 Разом 42 

 

5. Рекомендована література 

Базова 

1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-

прикладне мистецтво : навч. посіб. Львів : Світ, 1993. 272 с. : іл., табл. 

2. Бойчук В.М. Різьблення деревини: історія, методика, практика: 

монографія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця: 

Данилюк В.Г., 2011. 315 с. 

3. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: підруч. для 

студ. Л. : Нац. лісотехн. ун-т України, 2010. – 304 с. 

4. Гаврілова Л.Г., Бєлікова М.В. Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій: навчально-

методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 

Слов’янськ: Видавництво Б. І. Маторіна, 2018. 80 с. 

5. Державний стандарт – запорука якісної освіти. Трудова підготовка в 

сучасній школі, 2012. № 2 – 3. С. 2 – 9. 

6. Деменьтев С.В. Резьба по дереву. М.: Изд. дом МСП, 2000. 96 с.: ил. 

7. Деревообработка : сборник / М. Экхард [и др.]; пер. с нем. 

Т.Н. Зазаева ; ред. В. Нуч. М. : Техносфера, 2007. 847 с.: ил. 

8. Эрнандес К., Паскуаль Е.  Плетение из лозы: Секреты мастерства: 

техника, приёмы, изделия / пер.с исп. В. Степанова. Х.; Белгород: Книжный 

Клуб „ Клуб Семейного Досуга”, 2010. 28 с. : ил. 
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9. Изделия из лозы: основы плетения из лент и прута, изготовление 

корзинок, ваз, хлебниц, газетниц, кашпо, мебели / Авт.-сост. В.В. Онищенко. 

Х.: Фолио, 2010. 221 с. 

10. Кірик М.Д. Механічне оброблення деревини та деревних матеріалів: 

підручник для вищих навч. закл. / Національний лісотехнічний ун-т України. 

Львів: КН, 2006. 412 с. 

11. Коберник О., Сидоренко В. Концепція технологічної освіти учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів України (Проект). Трудова підготовка в 

закладах освіти, 2010. № 6. С. 3 – 8. 

12. Крвавич Д.П. та ін. Українське мистецтво: У 3-х ч.: Навчальний 

посібник для студентів вузів. 2003. 256 с. 

13. Круковер В.И. Резьба по дереву. М.: Лада; Этрол, 2004. 160с. 

14. Оршанський Л. В., Криванчик Р. Ф. Технологія художньої обробки 

деревини : навч. посіб. для студ. Дрогобич : Коло, 2001. 228 с. 

15. Оршанський Л. В. Традиційний український орнамент. Методика 

навчання: навч.-метод. посіб. Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2008. 200 с. 

16. Правила охорони праці в деревообробній промисловості. НПАОП 

20.0-1.02-05. Х.: Форт, 2005. 134 с. 

17. Рыженко В.И. Резьба по дереву. Резьба. Мозаика. Инкрустация: 

справочник. М.: Оникс 21 век; Центр общечеловеческих ценностей, 2005. 

224 с.: ил. 

18. Рыженко В.И. Резьба по дереву. Материалы. Виды резьбы. Резные 

изделия. М.: Рипол классик, 2004. 192 с.: ил. 

19. Скільський Д.М. Вивчення художньої обробки деревини в школі: 

Розвиток творчих здібностей учнів: навч. посіб. Тернопіль: Джура, 2003. 140 с. 

20. Станкевич М.Є. Українське художнє дерево ХVІ-ХХ ст.: монографія. 

Львів, 2002. 480 с. 

21. Стеченко О.Ф. Лозоплетіння : практ. поради. К.: Урожай, 2007. 286 с. 
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22. Фрёлих М. Плетение из лозы и ивовых прутьев: учеб. пособие / пер. 

с нем. А. Неделько. Х.; Белгород: Книжный Клуб „Клуб Семейного Досуга”, 

2011. 159 с. : ил. 

23. Ярошик І.О. Трудове навчання. Ажурне випилювання виробів із 

фанери: посібник. К. : Шкільний світ, 2011. 110 с. 

Допоміжна 

1. Бехта П.А. Технологія деревинних композиційних матеріалів / 

Український держ. лісотехнічний ун-т. К. : Основа, 2003. 336 с. 

2. Виноградов А.Н. Резьба по дереву. Минск: Хэлтон, 2003. 272 с. 

3. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 1. [Запаско Я.П. 

(керівник авторського колективу), Голод І.В., Білик І.В., Кравченко Я.О., 

Лупій С.П.]. Львів: Афіша, 2000. 364 с. 

4. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 2. [Запаско Я.П. 

(керівник авторського колективу), Голод І. В., Білик І. В., Кравченко Я. О., 

Лупій С. П.]. Львів: Афіша, 2000. 400 с. 

5. Лук’яненко С. Д., Лук’яненко Д. С., Любчак С. С. Саморобне 

обладнання майстерні по дереву : метод. посіб. Вінниця: Горбачук І.П., 2010. 

54 с. 

6. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с. 

7. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. Новые идеи старого ремесла. 4-е 

изд. Минск: Современное слово, 2003. 208 с. 

5. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. 

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

р. № 1392. URL : https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF. 

2. Державний стандарт початкової освіти. Затверджений постановою 

Кабінету міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. URL : 

http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-

osvity-dokument/. 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/
http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/
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3. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи. Навчальні програми для 1-4 класів. МОН 

України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli. 

4. Трудове навчання. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ. Osvita. Ua. URL: 

http://osvita.ua/school/program/program-5-9/56126/. 

5. Технології (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ. 

Osvita. Ua. URL: https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58969/ 

  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
http://osvita.ua/school/program/program-5-9/56126/
https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58969/
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Додаток Г 

Анкета 1 для студентів 

Інструкція: Шановний студенте! Вам пропонується анкета щодо 

визначення необхідних умов для формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутнього вчителя технологій під час професійної 

підготовки. Відповіді на питання передбачають висловлення власних думок 

щодо окресленої проблеми. Анкетування анонімне, тож відповідайте щиро й 

неупереджено! 

 

1. Дайте визначення поняття ,,інформаційно-комунікаційна 

компетентність особистості”  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Схарактеризуйте специфіку інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутнього вчителя трудового навчання і технологій.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Зазначте, що впливає на розвиток цієї якості.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Визначте, чи впливає освітній процес в університеті на розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього вчителя трудового 

навчання і технологій.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Запропонуйте зміни, які, на Вашу думку, варто внести у навчальний 

процес, аби підвищити ефективність формування інформаційно-

комунікаційної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання і 

технологій у процесі професійної підготовки.  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Чи вважаєте Ви володіння ІКТ (інформаційно-комунікаційними 

технологіями) необхідним компонентом загальної фахової підготовки 

майбутніх вчителів технологій?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Чи бажаєте Ви в майбутньому активно використовувати ІКТ в 

педагогічній діяльності?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Чи відчуваєте Ви інтерес до оволодіння ІКТ?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Чи володієте Ви достатньою інформацією про сучасні педагогічні 

ІКТ?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Чи знаєте Ви, як працювати з педагогічними програмними 

засобами?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Чи сформовані у Вас вміння та навички, необхідні для здійснення 

самоконтролю, самоаналізу та самооцінки застосування ІКТ?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Оцініть повноту своїх знань стосовно ІКТ, обравши один із 

варіантів:  

 добре знаю ІКТ;  

 маю деякі знання з ІКТ;  
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 не дуже добре знаю ІКТ;  

 не маю системних знань стосовно ІКТ  

13. Чи влаштовують Вас методи та форми навчання, які 

використовуються при викладанні предметів фахового циклу?  Якщо ні, то 

назвіть причини.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Чи використовують викладачі під час викладання предметів 

фахового циклу електронні освітні ресурси?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. Які методи та форми навчання, з Вашого погляду, необхідно 

використовувати для формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток Д  

Анкета 2 для студентів 

Інструкція: Шановний студенте! Вам пропонується анкета щодо 

визначення необхідних умов для формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутнього вчителя технологій під час професійної 

підготовки. Відповідайте на питання, вибираючи свій варіант відповіді.  

 

1. Чи вважаєте Ви необхідним підвищення рівня розуміння Вами 

поняття ,,інформаційно-комунікаційна компетентність»?  

- Так.  

- Ні.  

2. Чи вважаєте Ви, що сучасний педагогічний ЗВО створює сприятливі 

умови для формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутнього вчителя трудового навчання і технологій?  

- Так.  

- Ні.  

3. Які перешкоди існують на шляху до формування інформаційно-

комунікаційної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання і 

технологій?  

а) недостатній рівень знань студентів про інформаційно-комунікаційну 

компетентність;  

б) нехтування педагогами індивідуальних особливостей особистості 

студента;  

в) переважання стандартних підходів у навчанні над творчими;  

г) ваша думка_______________________________________________.  

4. Що можна зробити, на Вашу думку, щоб процес формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього вчителя 

технологій набув ефективності?  

а) введення нового спецкурсу ,,Електронні освітні ресурси професійної 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій”;  
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б) проведення постійних консультацій для студентів з питань 

інформаційно-комунікаційних технологій та їх застосування;  

в) використання викладачами авторських електронних освітніх ресурсів 

(е-підручників та е-посібників) з фахових дисциплін; 

г) впровадження новітніх технологій навчання та творчого підходу;  

д) інше ___________________________________________________.  

5. Чи володієте Ви:  

прийомами організації особистого інформаційного простору, 

- Так; 

- Ні. 

інтерфейсом операційної системи, 

- Так; 

- Ні. 

прийомами виконання файлових операцій, 

- Так; 

- Ні. 

основними прийомами введення-виведення інформації, включаючи 

установку і видалення програм-додатків? 

- Так; 

- Ні. 

6. Оцініть ступінь власного володіння прийомами підготовки матеріалів 

і робочих документів:  

введенням тексту з клавіатури і прийомами його форматування;  

- Високий рівень; 

- Достатній рівень; 

- Середній рівень; 

- Низький рівень. 

підготовкою матеріалів, що містять графічні елементи, типовими 

прийомами роботи з графікою;  

- Високий рівень; 
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- Достатній рівень; 

- Середній рівень; 

- Низький рівень. 

формами роботи з табличними даними;  

- Високий рівень; 

- Достатній рівень; 

- Середній рівень; 

- Низький рівень. 

прийомами побудови графіків і діаграм;  

- Високий рівень; 

- Достатній рівень; 

- Середній рівень; 

- Низький рівень. 

методикою створення ефективних презентацій;  

- Високий рівень; 

- Достатній рівень; 

- Середній рівень; 

- Низький рівень. 

прийомами виведення результатів роботи на друк, запису на 

відокремлені носії (флеш-накопичувачі, диски)  

- Високий рівень; 

- Достатній рівень; 

- Середній рівень; 

- Низький рівень. 

7. Чи доводилося Вам працювати з електронними освітніми ресурсами з 

трудового навчання і технологій? 

- Так; 

- Ні. 

8. Чи вважаєте, що у Вас достатньою мірою сформована інформаційно-

комунікаційна компетентність? (Підкресліть).  
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- Так.  

- Ні.  

9. Якщо ,,ні”, то які можливі причини недостатнього рівня 

сформованості цієї якості? (Підкресліть або впишіть).  

а) відсутність потреби у розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності;  

б) відсутність знань про інформаційно-комунікаційну компетентність;  

в) негативне емоційне ставлення майбутніх вчителів технологій до 

використання ІК-технологій в майбутній професійній діяльності;  

г) інше ______________________________________________________. 

 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток Е 

Тестові завдання констатувального етапу педагогічного експерименту 

(за матеріалами тестів Л. Гаврілової [50] та онлайн-тестів з інформатики 

(https://testinform.in.ua/test-3-9-klas-specialni-instrumenti-poshuku-v-interneti-

rozshirenij-poshuk/; https://naurok.com.ua/test/informatika) 

 

1. Дайте визначення поняття ,,електронний освітній ресурс” 

 електронний файл навчального призначення; 

 різновид навчальних видань, створених із використання 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

 освітній контент електронної форми, який можна використовувати з 

допомогою електронних ресурсів; 

 навчальні, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в 

електронній формі, які необхідні для ефективної організації навчально-

виховного процесу. 

2. Як ви розумієте поняття ,,електронний підручник”? 

 сукупність веб-сторінок, які об’єднані за змістом; 

 електронний засіб навчання, що містить систематизований матеріал 

із певної дисципліни і відповідає вимогам програми; 

 серія файлів навчального призначення; 

 комплекс тестових завдань з певної навчальної дисципліни, 

розміщений в комп’ютерній програмі. 

3. З якими із наведених нижче ЕОР ви знайомі й використовували їх у 

практичній підготовці в ЗЗСО: 

 ППЗ для початкової ланки освіти; 

 електронні конструктори уроків; 

 мультимедійні підручники з трудового навчання для базової школи; 

 навчально-ігрові мультимедійні засоби; 

 електронні енциклопедії; 

https://testinform.in.ua/test-3-9-klas-specialni-instrumenti-poshuku-v-interneti-rozshirenij-poshuk/
https://testinform.in.ua/test-3-9-klas-specialni-instrumenti-poshuku-v-interneti-rozshirenij-poshuk/
https://naurok.com.ua/test/informatika
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 ресурси онлайн-навчання.  

4. Як Ви розумієте поняття мультимедіа?  

 інформаційна технологія, що поєднує в одному програмному 

продукті різноманітні види інформаційних ресурсів: тексти, ілюстрації, аудіо- 

і відеоінформацію; 

 аналог терміну ,,засоби масової комунікації” (друк, фотографія, 

радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, 

включаючи Інтернет); 

 програмно-апаратне забезпечення, що дозволяє працювати з даними 

різної природи (мультимедіа-комп’ютери, комплекси, програмний 

мультимедіа-інструментарій); 

 комп’ютерний продукт, укладений із даних різних типів 

(структурований сайт, електронна енциклопедія, комп’ютерна гра). 

5. Дайте визначення поняттю ,,мультимедійний навчальний засіб”. 

 програмний продукт, що поєднує у собі різноманітну інформацію 

(текстову, звукову, графічну, анімаційну тощо) навчально-пізнавального 

характеру та здатен працювати в інтерактивному режимі; 

 електронні файли із зображеннями, які є джерелом навчальних 

відомостей та інструментами (засобами) для засвоєння змісту навчального 

матеріалу, розвитку і виховання учнів; 

 різноманітні електронні освітні ресурси, які 

виконують інформативну, контрольну функції, засвоєння нового матеріалу й 

завдяки яким за короткий час досягаються визначені цілі навчання; 

 навчальне обладнання, що використовується в системі пізнавальної 

діяльності (книги, картини, зошити, письмове приладдя, лабораторне 

обладнання, технічні засоби навчання та ін.). 

6. Яку назву мають  електронні освітні ресурси, за допомогою яких 

може бути організовано навчально-пізнавальну діяльність учнів на уроках 

трудового навчання і технологій? 

 мультимедійні підручники (МП); 
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 програмні педагогічні засоби (ППЗ); 

 електронні засоби навчального призначення (ЕЗНП); 

 електронні підручники (ЕП). 

7. Дайте визначення поняття ,,електронний навчальний посібник”. 

 електронний  засіб для здійснення контролю знань студентів; 

 електронний словник (довідник); 

 додатковий навчально-методичний засіб, що дозволяє 

урізноманітнити проведення практичних занять; 

 електронне навчальне видання, що доповнює і розширює матеріал 

підручника. 

8. Яке розширення мають імена файлів створених за допомогою 

табличного процесора Microsoft Office Excel 2010? 

 pptx; 

 docx; 

 exe; 

 xlsx. 

9. Який з інструментів потрібно обрати для використання розширеного 

пошуку вбудованого в пошукову систему Google? 

 

 1; 

 2; 

 3. 
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10. Яку комп’ютерну мережу характеризує опис ,,Об’єднує 

персональне електронне обладнання користувача (телефони, кишенькові 

персональні комп’ютери, ноутбуки, гарнітури тощо) переважно через 

бездротовий зв’язок Bluetooth чи Wi-Fi, передбачає обмежену кількість 

абонентів (до 8 учасників) та невеликий радіус (до 30 м)”? 

 регіональна; 

 локальна; 

 персональна; 

 глобальна. 

11. Що таке форматування шрифту в WORD? 

 процес оформлення символу; 

 процес оформлення сторінки; 

 зміна параметрів введених символів; 

 вирівнювання тексту по лівому краю. 

12. Для того, щоб вставити таблицю в WORD, слід виконати наступну 

послідовність дій: 

 Розмітка сторінки => Таблиця => Вставити; 

 Вставка => Таблиця => Вставити таблицю; 

 Вид => Таблиці => Вставка таблиць; 

 Дизайн => Таблиця => Вставити. 

13. Зміна у тексті у WORD (розмір літер, зміна кольору, виду 

накреслення та ін.) називається: 

 редагуванням тексту;  

 форматуванням тексту;  

 переміщенням тексту; 

 створенням тексту. 

14. Які зображення можуть бути розташовані в тексті WORD-

документу? 

 створені в середовищі Word або Paint; 
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 одержані за допомогою сканера, фотоапарата; 

 одержані з Internet;  

 вклеєні фотокартки і малюнки. 

15. Яку вкладку меню необхідно вибрати щоб створити діаграму в 

середовищі табличного процесора? 

 головна; 

 вставка; 

 діаграма; 

 файл. 

16. Як називається програма для створення та опрацювання електронних 

таблиць? 

 Power Point; 

 Word; 

 Excel; 

 Paint. 

17. Виберіть із наведених нижче формати Word 

 doc; 

 eхе; 

 docx; 

 mp3; 

 jpeg; 

 mp4. 

18. Процес повідомлення суб'єктом свого імені або номера, з метою 

отримання певних повноважень (прав доступу) на виконання деяких 

(дозволених йому) дій в системах з обмеженим доступом: 

 авторизація;  

 аутентифікація; 

 ідентифікація; 

 деперсоналізація. 



285 

19. Масова розсилка кореспонденції рекламного чи іншого характеру 

людям, які не висловили бажання її одержувати 

 тролінг; 

 фішинг; 

 спам; 

 кардінг. 

20. Укажіть, який формат графічних файлів найкраще вибрати для 

збереження зображення, якщо зображення є анімованим: 

 jpeg; 

 tiff; 

 gif; 

 png. 
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Додаток Ж 

Модуль  

,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній освіті” 

Мета: підвищення рівня ІК-компетентності майбутнього вчителя 

трудового навчання і технології в школі для успішної реалізації фахівців у 

подальшій професійній діяльності; надання студентам знань про сутність та 

специфіку електронних освітніх ресурсів з трудового навчання і технологій, 

можливості їх використання на уроках в закладах загальної середньої освіти; 

розвиток мотивації до використання ЕОР; засвоєння ключових понять і 

термінів сучасного етапу інформатизації освіти. 

Завдання: 

 усвідомити поняття ,,електронні освітні ресурси”, ,,мультимедійні 

навчальні засоби”, ,,програмні педагогічні засоби”; 

 розглянути основні види електронних освітніх ресурсів з трудового 

навчання і технологій: навчально-ігрові електронні засоби для початкової 

школи; мультимедійні навчальні підручники (програмні педагогічні засоби, 

ППЗ); інформаційно-довідникові видання; мультимедійні засоби для онлайн-

навчання; 

 розвинути вміння оцінювати, аналізувати електронні освітні ресурси 

з точки зору психолого-педагогічних та технологічних вимог; 

 збагатити світогляд майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, сприяти формуванню естетичного смаку, засвоєнню й 

поглибленню фахових знань; 

 сформувати вміння формулювати й аргументувати власні судження, 

особисту позицію щодо використання ЕОР на уроках трудового навчання і 

технологій в школі. 

Уточнено зміст загальних і спеціальних компетентностей, що мають 

бути сформовані в майбутніх учителів трудового навчання і технологій: 

 проектно-технологічна компетентність – набутий 

учнями/студентами в процесі трудового навчання інтегрований результат 
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технологічної освіти, особистісні якості (здібності), досвід проектно-

технологічної діяльності, що забезпечують готовність і здатність успішно 

застосовувати знання, вміння, способи діяльності стосовно реальних об’єктів 

діяльності; 

 інформаційна компетентність: здатність умілої роботи з 

інформацією, використання програмного забезпечення, мережевих ресурсів 

для проведення аналізу і пошуку електронних освітніх ресурсів з трудового 

навчання і технологій, підвищення професійного рівня; готовність до 

практичного застосування ІК-грамотності, уміння працювати з електронними 

освітніми ресурсами, розробляти власні освітні ресурси з використанням 

цифрових технологій, застосовувати інновації, забезпечені засобами ІКТ; 

 акмеологічна компетентність: здатність до духовного й 

інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки; 

готовність до безперервного самопізнання, розвитку необхідних сучасній 

людині умінь і навичок, зокрема ІК-грамотності. 

У результаті вивчення модулю студент повинен знати:  

 електронні освітні ресурси як сучасні навчальні засоби закладів 

середньої та вищої освіти;  

 основні групи ЕОР з трудового навчання: навчально-ігрові 

електронні засоби для початкової школи; мультимедійні навчальні 

підручники (програмні педагогічні засоби, ППЗ); інформаційно-довідникові 

видання; мультимедійні засоби для онлайн-навчання; 

 специфіку використання електронних освітніх ресурсів у початковій 

школі під час опанування змістових ліній освітньої галузі ,,Технології”;  

 особливості використання Методичних комп’ютерних посібників та 

Електронних конструкторів уроків ,,Трудове навчання”; 

 форми і методи проєктної діяльності учнів з використанням ІКТ, 

зокрема електронних освітніх ресурсів.  

вміти:  
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 розробляти фрагменти уроків з використанням ІКТ, зокрема 

електронних освітніх ресурсів;  

 втілювати свої знання у творчих роботах;  

 одержувати потрібну інформацію з різноманітних джерел, 

використовувати мультимедійні ресурси та комп’ютерні технології. 

На вивчення модулю відведено 10 годин: 2 години – лекція, 2 години – 

практичне заняття, 6 годин – самостійна робота студентів. Ознайомлення з 

лекційним матеріалом та виконання завдань практичної та самостійної роботи 

можуть бути реалізовані в дистанційній формі. 

 

Лекція ,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній освіті”  

План 

1. Оновлення сучасної технологічної освіти електронними 

навчальними засобами. 

2. Електронні освітні ресурси з трудового навчання і технологій для 

школярів. Класифікація. Основні групи. 

3. ЕОР з трудового навчання для учнів початкової ланки освіти. 

4. Електронні навчальні засоби з трудового навчання для основної 

школи. 

5. Інформаційно-довідникові, енциклопедичні та тематичні е-видання 

як додаткові електронні освітні ресурси. 

6. Методичні рекомендації з використання ЕОР на уроках трудового 

навчання і технологій в ЗЗСО. 

Практичне заняття на тему ,,Електронні освітні ресурси  

в сучасній технологічній освіті” 

План 

1. Теоретичний блок. 

 ознайомитися із запропонованою літературою та Інтернет-

джерелами, проаналізувати наявний стан використання ЕОР в сучасній 

технологічній освіті; 
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 схарактеризувати психолого-педагогічні й технологічні вимоги, що 

висуваються до сучасних електронних освітніх ресурсів. 

2. Практичний блок. 

 підготувати мультимедійну презентацію в програмі PowerPoint (або 

іншій) або інтерактивний плакат (Сacoo, ThinkLink, Glogster та ін.) до уроків 

трудового навчання і технологій в школі (тема уроку – за вибором); 

 опрацювати мультимедійний контент ЕОР (аудіо, відео, 

фотоматеріали, інші зображення) у відповідних програмах (Nero Wave Editor, 

Nero Vision; графічні редактори Paint, GIMP, Photo Pos Pro); 

 узагальнити теоретичні поняття з допомогою засобів інфографіки. 

Завдання для самостійної роботи. 

Підготувати проєкт і презентувати його з використанням електронних 

освітніх ресурсів різних груп, засобів мультимедіа та інфографіки. 

Тематика проєктів 

1. Робота з конструктором: Quercetti, Meccano чи Lego? 

2. Навчально-ігрові освітні ресурси ,,Світ ремесел” та ,,Зроби сам” на 

уроках трудового навчання і технологій в початковій школі. 

3. Урок трудового навчання з використанням Електронного 

конструктору уроку (тема і клас – за вибором). 

4. Методи проєктної діяльності на уроках трудового навчання і 

технологій. 

5. Петриківський розпис на дереві (створюємо власний виріб, 

використовуючи освітні онлайн-ресурси). 

6. Інтарсія (створюємо власний виріб, використовуючи освітні онлайн-

ресурси). 

7. Маркетрі (створюємо власний виріб, використовуючи освітні 

онлайн-ресурси). 
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Додаток З 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів в курсі 

,,Художня обробка деревини” 

Тема: Технологія декоративного розпису. Петриківський розпис. 

Мета: усвідомити основні елементи петриківського розпису та створити 

композицію з їх використанням. 

Таблиця З. 1 

Основні елементи петриківського розпису 

 

Назва 

елемента 

Опис. Малюнок. 

,,Зернятко” - мазок, який починається з легкого дотику кінчика пензля 

до сильного натиску, нагадує краплю води. 

 

,,Зернятко 

під кутом”  

,,Кривеньке 

зернятко” 

 

,,Травичка”/ 

,,Пірчасте 

листя” 
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,,Пуп’янок” 

 

,,Грібенець” - мазок, який починається з потовщення, шляхом 

натискання пензля та завершується тонким вусиком. 

 

,,Перехідний 

мазок” 

 

,,Калина” 
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Зразки петриківського розпису 

 

 
 

 
Рис. З. 1. Зразки петриківського розпису 
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Таблиця З. 2 

Послідовність виконання виробу, оздобленого декоративним розписом у 

техніці ,,Петриківський розпис” 

 

№  Послідовність виконання 

робіт 

Графічне  

Зображення 

1. Підготувати інструменти та 

матеріали: 

 випалювач; 

 фанера (діаметр 150); 

 малюнки; 

 копіювальний папір; 

 олівець.  

2.  За допомогою 

копіювального паперу 

перенести малюнок на 

фанеру. 

 

 

 

 

 

 

Процес копіювання 
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3. Процес випалювання на 

фанері. 

Щоб провести суцільну 

лінію, розташуємо 

випалювач під нахилом до 

фанери. Перо сильно 

притискати до поверхні 

деревини не слід. Колір і 

розмір лінії залежать від 

того, наскільки швидко її 

проводити. Якщо повільно 

– лінія темна і товста. Якщо 

швидше – лінія тонша і 

світліша. 

 

Час від часу слід прибирати 

нагар з насадки, щоб сажа 

не забруднила візерунок. 

 

 Готовий вигляд виробу 
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Тема: Технологія лозоплетіння 

Мета: Проаналізувати особливості виконання виробів із газетних 

трубочок в техніці лозоплетіння. 

Таблиця З. 3 

Алгоритм виконання виробу із газетних трубочок в техніці лозоплетіння 

 

№  Послідовність 

виконання робіт 

Графічне  

Зображення 

Обладнанн

я та 

інструмент

и 

1. Нарізати газети 

10*30 см 

 

ножиці 

2. Скрутити 

заготівку в 

трубочку за 

допомогою 

шпажки, 

закріпити кінчик 

клеєм ПВА. 

 

Шпажка, 

клей ПВА 

3. Виготовити 42 

трубочки 
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4. Вигляд однієї 

трубочки 

 

 

5. Скрутити 

трубочку, кінчик 

проклеїти клеєм. 

 

Клей ПВА 

6. Згорнути 

трубочку навпіл і 

скрутити, кінчик 

проклеїти клеєм 

 

Клей ПВА 

7. З’єднати 

елементи клеєм. 

 

Клей ПВА 
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8. Розрізати 

трубочки навпіл. 

(11 шт.) 

 

Ножиці  

9. Сплести 

корзинку. 

Проклеїти. 

 

Клей ПВА. 

10. Процес плетіння 
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11. Відрізати 

залишки. 

 

Ножиці  

12. Зробити 

листочки. 

Проклеїти. 

 

Клей ПВА. 

13. З’єднати 

трубочки, 

проклеїти. 

 

Клей ПВА. 
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14. Зібрати 

композицію, 

проклеїти. 

 

Клей ПВА. 
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15. Розфарбувати. 

 

Фарби, 

пензлі. 

16.  Готовий виріб. 
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Додаток І 

Вироби студентів 

 

 
 

Рис. І.1. Кухонна дошка. Дуб. Художнє випалювання 

 

 
 

Рис. І. 2. Скриня. Фанера, вільха. Художнє випилювання, фарбування 
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Рис. І. 3. Підставка під квіти. Сосна. Токарна обробка деревини 

 

 
 

Рис. І. 4. Панно. Фанера, вільха. Художнє випалювання 
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Рис. І. 5. Органайзер. Липа. Геометричне різьблення 

 

 
 

Рис. І. 6. Таріль. Липа. Токарна обробка, геометричне різьблення 

 



307 

 
 

Рис. І. 7. Шкатулка. Тополя. Геометричне різьблення. 

 

 
 

Рис. І. 8. Органайзер. Сосна. Художнє випалювання 

 

 
 

Рис. І. 9. Органайзер. Липа. Геометричне різьблення 
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Рис. І. 10. Органайзер для олівців. Липа. Геометричне різьблення 

 

 
 

Рис. І. 11. Серветниця. Фанера, вільха. Художнє випилювання, художнє 

випалювання 
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Рис. І. 12. Серветниця. Фанера, вільха. Художнє випилювання 
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Додаток К 

Експертиза якості е-підручника  

 

Анкета для викладачів професійно зорієнтованих дисциплін підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання та вчителів ЗЗСО  

на визначення якості електронного підручника  

,,Художня обробка деревини” М. Бєлікової 

 

Шановні колеги!  

Будь ласка, дайте відповіді на декілька запитань та оцініть їх в шкалі 1 – 10. 

 

1. Як ви оцінюєте відповідність змісту електронного підручника 

навчальній програмі курсу та навчальному плану підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій. Прокоментуйте свою думку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

__________________________________________________________________ 

2. Визначте відповідність змісту підручника очікуваним результатам, 

визначеним навчальною програмою 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

__________________________________________________________________ 

3. Системність, логічність та послідовність викладу навчальної 

інформації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

__________________________________________________________________ 

4. Наявність зрозумілого апарату орієнтування підручником 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

__________________________________________________________________ 

5. Науковість змісту, використання загальноприйнятої наукової 

термінології 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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__________________________________________________________________ 

6. Забезпечення формування фахових компетентностей майбутніх 

учителів трудового навчання і технологій засобами підручника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

__________________________________________________________________ 

7. Можливості підручника для здійснення учнями самостійної 

освітньої діяльності, формування навичок саморозвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

__________________________________________________________________ 

8. Наявність різноманітних вправ і завдань, розроблених з урахуванням 

засад педагогіки партнерства, що передбачає: співпрацю, співтворчість між 

студентами; критичне осмислення ситуації та питання для навчального 

діалогу; ситуації вибору і відповідальності; творче застосування набутих 

умінь тощо. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

__________________________________________________________________ 

9. Мотивація навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, розвиток 

інтересу до пізнання світу засобами підручника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

__________________________________________________________________ 

10. Доречність, сучасність та логічне розміщення ілюстративного 

(мультимедійного) матеріалу як самостійного або додаткового джерела 

інформації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

__________________________________________________________________ 

 

Анкетування анонімне, проте вкажіть, будь ласка, такі дані про себе: 

 

До якої вікової категорії ви належите? 

20 – 25 років  

26 – 35 років  

старше 35 років  
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Ви працюєте в ЗВО чи ЗЗСО? 

ЗВО  

ЗЗСО  

Ваш педагогічний стаж 

до 5років  

5 – 10 років  

більше 10 років  

 

Дякуємо за надані відповіді! 
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Додаток Л 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Навчально-методичні посібники 

1. Бєлікова М., Гаврілова Л. Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій : навчально-

методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 

Слов’янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2018. 80 с. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

2. Бєлікова М. В., Стешенко В.В. Становлення та розвиток проєктно-

технологічної освіти в Україні. Гуманізація навчально-виховного процесу. 

Слов’янськ : ДДПУ, 2014. Спецвипуск 14. С. 110–117. 

3. Бєлікова М. В. Особливості технологічної освіти учнів 

загальноосвітньої школи. Наукові записки Бердянського державного 

педагогічного університету. Педагогічні науки. 2015. Вип.3. С. 12–19.  

4. Бєлікова М. В., Стешенко В.В. Д.О. Тхоржевський про 

методологічні основи трудового навчання. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні 

науки: реалії та перспективи. 2015. Вип. 51. С. 13–17. 

5. Бєлікова М.В. Використання електронних освітніх ресурсів у 

підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій. Гуманізація 

навчально-виховного процесу. Харків : ТОВ ,,Видавництво НТМТˮ, 2018. № 5 

(91). С. 19–36. 

6. Бєлікова М. В. Електронний підручник ,,Художня обробка 

деревиниˮ для професійної підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій. Інноваційна педагогіка. Спецвипуск, 2019. С. 35–39. 

Взято з 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/specvipusk/specvipusk_2019.pdf 

 

 

 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/specvipusk/specvipusk_2019.pdf
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Статті у закордонних виданнях 

7. Bielikova M. Designing the electronic textbook “Art Processing of 

Wood” for the handicraft and technologies teachers’ professional training. 

Znanstvena misel. Slovenia. 2020. Vol. 2. P. 47–50. 

Матеріали апробаційного характеру та наукові праці, які додатково 

відображають наукові результати дисертації 

8. Бєлікова М. Становлення та розвиток технологічної освіти як 

педагогічна проблема. Проблеми трудової та професійної підготовки в 

контексті Національної стратегії розвитку освіти України : Матеріали 

Всеукраїнської конференції (м. Слов’янськ, 25–26 вересня 2014). Слов’янськ 

: ДДПУ, 2014. С. 6–11.  

9. Бєлікова М. В. Розробка практичної роботи для електронного 

підручника ,,Художня обробка деревиниˮ. Теоретичні та практичні аспекти 

розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт 

учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 

червня 2019 р.). Львів : ГО ,,Львівська педагогічна спільнотаˮ, 2019. Ч.1. С. 

62–66.  

10. Bielikova M. Електронний підручник ,,Художня обробка деревиниˮ 

для майбутніх учителів трудового навчання і технологій. Development of 

modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers 

,,ΛΌГOΣˮ with materials of the International scientific-practical conf., London, July 

29, 2019. London : NGO ,,European Scientific Platformˮ, 2019. V.4. P. 29–32. 

URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/download/2019-07-

29/43.  

 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи висвітлено та обговорено на науково-практичних 

конференціях, 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, 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/download/2019-07-29/43
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/download/2019-07-29/43
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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” (2015 – 2020 рр.). 
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