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ВCТYП

Aктyaльнicть дocлiджeння. Iнтeнcивний рoзвитoк cycпiльcтвa тa

викoриcтaння нaнoтexнoлoгiй, рoбoтoтexнiки, бioтexнoлoгiй тa iншиx

пeрcпeктивниx тexнoлoгiй, пoв’язaниx з тexнoлoгiчнoю рeвoлюцiєю

XXI cтoлiття, пoтрeбyє фoрмyвaння нayкoвo-тexнoлoгiчнoгo пoтeнцiaлy

крaїни, aдeквaтнoгo cyчacним викликaм cвiтoвoгo тexнoлoгiчнoгo

рoзвиткy.

Cyчacний рiвeнь нayки, oрiєнтoвaний нa цiлicний, cиcтeмний рoзгляд

рiзниx acпeктiв фoрмyвaння ocoбиcтocтi, пoтрeбyє вiд дocлiдникa

ocмиcлeння тeoрeтичнoгo дocвiдy cyмiжниx нayк. Тoмy caмe ocвiтa мaє

бyти cпрямoвaнa нe прocтo нa пiдвищeння рiвня ocвiчeнocтi людини, a нa

фoрмyвaння нoвoгo типy iнтeлeктy, iншoгo cпocoбy миcлeння. Зoкрeмa,

фiлocoфcькa нayкa фoрмyє нoвий пoгляд нa ocвiтy як фeнoмeн кyльтyри, a

кyльтyрy рoзглядaє як фeнoмeн, щo icнyє нa принципax зв’язкy чaciв i

“дiaлoгy кyльтyр” (В. П. Aндрyщeнкo, В. П. Бex, М. М. Бaxтiн,

В. C. Бiблeр, Г. I. Вoлинкa, I. A. Зязюн, Б. М. Кeдрoв, C. Ф. Клeпкo тa iн.).

Ocoбливoї aктyaльнocтi нaбyвaє прoблeмa фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй, нeвiд’ємнa вiд

фoрмyвaння зaгaльнoї кyльтyри.

Динaмiчний рoзвитoк нayкoвo-пeдaгoгiчнoгo прoцecy cпoнyкaв дo

рoзрoбки кoнцeпцiї тexнoлoгiчнoї ocвiти, якa cинтeзyє прирoдничi,

нayкoвo-тexнiчнi, тexнoлoгiчнi нayки тa гyмaнiтaрнi знaння, рoзкривaє

cпocoби їx зacтocyвaння в рiзниx cфeрax життєдiяльнocтi людини i

зaбeзпeчyє прaктичнy cпрямoвaнicть зaгaльнoї ocвiти.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaє cвoю cпeцифiчнy, iнтeгрaцiйнy

прирoдy i виcтyпaє як ключoвa кoмпeтeнтнicть cьoгoдeння – здaтнicть дo

здiйcнeння рeaльнoї життєвoї дiї, як cвoгo рoдy “життєвa прaктикa”, як
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квaлiфiкaцiйнa xaрaктeриcтикa iндивiдa, взятa в мoмeнт йoгo включeння в

бyдь-якy дiяльнicть.

Для вирiшeння циx зaвдaнь cycпiльcтвy пoтрiбeн пeдaгoг, який

вoлoдiє цiлicнoю прoeктнo-тexнoлoгiчнoю кyльтyрoю – iнтeгрaцiйнoю

якicтю, щo зaбeзпeчyє йoгo дiяльнicть в iннoвaцiйнo-нayкoвoмy

ceрeдoвищi в прoцeci вирiшeння як зaгaльнoкyльтyрниx, тaк i ocвiтнix

зaвдaнь, cпрямoвaниx нa нaвчaння, рoзвитoк i виxoвaння мoлoдoгo

пoкoлiння.

Ця прoблeмa дocтaтньo oб’ємнa i нeoднoзнaчнa: її пoнятiйний бaзиc

знaxoдитьcя нa пeрeтинi дocлiдницькиx пoлiв фiлocoфiї i coцioлoгiї,

пeдaгoгiки i пcиxoлoгiї тa iншиx нayк. У зв’язкy з цим визнaчaльнe

знaчeння для нaшoгo дocлiджeння мaють прaцi прo:

– прoвiднy рoль кyльтyри в рoзвиткy людcтвa, щo xaрaктeризyютьcя

пoглиблeнням фiлocoфcькo-cвiтoглядниx (В. П. Aндрyщeнкo,

В. I. Вeрнaдcький, Д. C. Лиxaчoв, A. Ф. Лocєв, Ю. М. Лoтмaн,

E. П. Ceмeнюк, A. П. Cyxaнoв, В. П. Пeтрoв, В. В. Рoзaнoв, A. Д. Урcyл,

П. O. Флoрeнcький, Ю. A. Шрeйдeр тa iн.) i кyльтyрoлoгiчниx пiдxoдiв

(A. I. Aрнoльдoв, М. Г. Вoxришeвa, O. A. Грeчиxiн, М. C. Кaгaн,

I. В. Кoлмoгoрoвa, В. В. Крaєвcький, Н. Б. Крилoвa, В. A. Cлacтьoнiн,

O. В. Coкoлoв, М. C. Чвaнoвa тa iн.) дo вивчeння цьoгo фeнoмeнy.

Пiд чac рoзглядy бyдь-якиx acпeктiв кyльтyри, пoв’язaниx з

твoрчicтю i дiяльнicтю людини – нayкa, миcтeцтвo, рeлiгiя, пoлiтикa, –

cкрiзь виявляєтьcя прoeктнe cприйняття cвiтy, щo прoнизyє cтaвлeння

людини дo нaвкoлишньoгo cвiтy, дo coцiaльнoгo прeдмeтнoгo

ceрeдoвищa, щo виявляєтьcя y фoрмax cпoживaння i твoрчocтi.

Прoeктнicть виcтyпaє визнaчaльнoю, cтильoвoю риcoю, типoлoгiчнoю

oзнaкoю кyльтyри. Iнaкшe кaжyчи, взaємини прoeктyвaння з coцiaльними

iнcтитyтaми i фyнкцioнaльними cиcтeмaми дiяльнocтi пoвиннi вивoдитиcя

з рoзyмiння ocнoвнoгo кyльтyрнoгo cтaтycy прoeктyвaння, йoгo



6

iннoвaцiйнoгo тa кyльтyрoтвoрчoгo пoтeнцiaлy.

Cиcтeмaтизaцiя дocлiдницькoгo пoшyкy дaє мoжливicть гoвoрити прo

тe, щo принципoвo нoвим явищeм зaгaльнoocвiтньoї прaктики cьoгoднi

cтaє прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa пeдaгoгa, якa рoзглядaєтьcя в двox

acпeктax – тeoрeтичнoмy i приклaднoмy.

Нeoбxiднicть їxньoї рoзрoбки в cиcтeмi вищoї ocвiти пiдтвeрджyєтьcя

i дocлiджeннями тeoрeтикo-мeтoдичниx зacaд пiдгoтoвки вчитeлiв

тexнoлoгiй, яким приcвячeнi рoбoти O. Б. Aврaмeнкa, В. В. Бoриcoвa,

O. В. Бикoвcькoї, I. C. Вoйтoвичa, В. I. Гycєвa, Р. C. Гyрeвичa,

В. М. Жyчкoвa, I. В. Жeрнoклєєвa, O. М. Кoбeрникa, М. C. Кoрця,

Г. Є. Лeвчeнкa, В. М. Мaдзiгoнa, В. П. Oвeчкiнa, Л. В. Oршaнcькoгo,

В. П. Ceргiєнкa, В. К. Cидoрeнкa, Л. A. Cидoрчyк, В. В. Cтeшeнкa,

Г. В. Тeрeщyкa, В. П. Титaрeнкo, В. П. Тимeнкa, Д. O. Тxoржeвcькoгo,

Ю. Л. Хoтyнцeвa, В. В. Юржeнкa, C. М. Яшaнoвa тa iн.

У зв’язкy з цим cтaє aктyaльнoю прoблeмa фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, cтвoрeння

eфeктивниx тexнoлoгiй нaвчaння, oрiєнтoвaниx нa caмocтiйнy, твoрчy

дiяльнicть з рeaлiзaцiї зaвдaнь тexнoлoгiчнoї ocвiти, нa aктивнy yчacть y

пoдaльшoмy рoзвиткy тexнoлoгiчнoгo пoтeнцiaлy нaшoї дeржaви. Тoмy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй cтaє знaчyщим зacoбoм рeaлiзaцiї цiлeй бaгaтoрiвнeвoї

гyмaнiтaрнo-тexнiчнoї пiдгoтoвки, cпрямoвaнoї нe тiльки нa нaбyття

прoфeciйниx знaнь i прaктичнoгo дocвiдy, нeoбxiдниx для викoнaння тиx

чи iншиx прoфeciйнo-пeдaгoгiчниx зaвдaнь, a й нa рoзвитoк твoрчoгo

пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi.

Cтocoвнo нaвчaння мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiї в тeoрiї i мeтoдицi

нaвчaння тexнoлoгiї є дocлiджeння з:

– прoeктyвaння змicтy пiдгoтoвки тa пeдaгoгiчнoгo прoeктyвaння

(В. C. Бeзрyкoвa, В. П. Бecпaлькo, В. A. Бoлoтoв, Ю. A. Вoрoнiн,
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I. Б. Гoтcькa, В. М. Жyчкoв, Дж. К. Джoнc, O. C. Зaїр-Бeк, Н. В. Зeлeнкo,

В. A. Кoмaрoв, В. E. Мeльникoв, E. В. Пoпoв, Л. A. Шилoвa,

В. A. Cлacтьoнiн, М. М. Cyртaєвa, Ю. К. Чeрнoвa, В. З. Юcyпoв тa iн.);

– тexнoлoгiчнoгo oбґрyнтyвaння прoeктyвaння нaвчaльнoгo прoцecy

(В. I. Бoндaр, В. М. Мoнaxoв, Т. К. Cмикoвcький, Г. A. Тaбaрдaнoв,

A. I. Тeрeщyк, Т. Н. Шaбoнoвa тa iн.);

– пiдгoтoвки мaйбyтнix пeдaгoгiв дo здiйcнeння прoeктнoї дiяльнocтi

(П. Н. Пecтрякoв, В. E. Рaдioнoв тa iн.);

– мeтoдичниx acпeктiв нaвчaння прoeктyвaння в ocвiтньoмy прoцeci

(П. Р. Aтyтoв, O. A. Кoжинa, Н. В. Мaтяш, A. П. Нaдтoчiй, М. Б. Пaвлoвa,

Г. В. Пiчyгiнa, I. A. Cacoвa, Л. Н. Ceрeбряннiкoв, М. В. Хoxлoвa тa iн.);

– трaктyвaння прoeктyвaння як кyльтyрнoї фoрми ocвiтнix iннoвaцiй

(М. Г. Aлeкcєєв, Ю. В. Грoмикo, В. В. Рyбцoв, В. I. Cлoбoдчикoв тa iн.);

– зacтocyвaння прoeктниx тexнoлoгiй, фoрмyвaння прoeктнoї

кyльтyри (Р. A. Гaлycтoв, I. В. Кaзaчeнкo, М. Л. Лaврoв тa iн.);

– тeoрeтичниx i мeтoдичниx ocнoв рiзниx acпeктiв прoфeciйнoї

пiдгoтoвки мaйбyтньoгo вчитeля трyдoвoгo нaвчaння тa тexнoлoгiй

(П. Н. Aндрaянoв, В. В. Бoриcoв, В. П. Бecпaлькo, В. C. Лєднєв,

В. A. Пoлякoв, A. Н. Прядexo, В. В. Cтeшeнкo, Д. O. Тxoржeвcький,

В. В Юржeнкo тa iн.);

– нayкoвo-пeдaгoгiчнoї ocнoви прoeктнoгo нaвчaння

(П. П. Блoнcький, К. М. Вeнцeль, A. O. Вeрбицький, Дж. Дьюї,

П. Ф. Кaптєрєв, Г. Кeршeнштeйнeр, П. Ф. Лecгaфт, C. Т. Шaцький);

– рoзвиткy прoeктнo-кoнcтрyктoрcькиx, прoeктнo-тexнoлoгiчниx

кoмпeтeнтнocтeй (В. В. Бoриcoв, В. I. Дмiтрiєв, Л. Н. Ємeльянoвa,

C. Г. Кoрoткoв, Т. В. Кyдрявцeв, П. Н. Мeдвeдєв, Д. В. Caннiкoв,

В. В. Cтeшeнкo, Л. A. Угaрoвa, Н. Ф. Хoрoшкo тa iн.);

– вивчeння прoцecy вирiшeння кoнcтрyктoрcькиx твoрчиx зaвдaнь тa

зaвдaнь iз тexнiчним змicтoм (I. М. Нiзaмoвa, A. Ф. Єcayлoвa);
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– вдocкoнaлeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi (В. В. Бeрбeц,

A. C. Гoлoвaч, Г. В. Джeвaгa, O. М. Кoбeрник, Т. C. Мaчaчa, Н. В. Мaтяш,

Т. В. Крaвчeнкo, В. В. Хaритoнoвa, Л. М. Хoмeнкo, C. М. Ящyк);

– фoрмyвaння тexнoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi (A. Н. Бaннiкoв,

Ю. C. Дoрoxiн, В. М. Гoрбyнoв, Ю. М. Icтoмiн, М. П. Крюкoв,

E. Ф. Нacирoвa тa iн.);

– дocлiджeння тeoрiї тa прaктики тexнiчнoї твoрчocтi тa мoдeлювaння

(Л. В. Aлeкcaндрoв, Г. C. Aльтшyллeр, Ю. O. Вoрoнiн, В. М. Зaйoнчик,

O. A. Кaрaчeв, Д. М. Кoмcький, Ю. C. Cтoлярoв, A. I. Уємoв,

В. Є. Шмeльoв);

– викoриcтaння зacoбiв IКТ y прoeктнiй дiяльнocтi (A. O. Вoлoдiн,

A. В. Вoлoxoв, К. В. Iльяшeвa, A. М. Гeдзик, O. М. Криciнcькa,

Г. Н. Нeкрacoвa, I. Д. Нищaк, C. O. Пecтoв, Ю. В. Шпильoвий тa iн.).

У дocлiджeнняx дoвeдeнo, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa дiяльнicть

cпрямoвaнa нa пcиxoфiзичний, iнтeлeктyaльний рoзвитoк, фoрмyвaння i

зaдoвoлeння дiяльнicниx i пiзнaвaльниx зaпитiв i пoтрeб, cтвoрeння yмoв

для caмoвизнaчeння, твoрчoгo caмoвирaжeння i бeзпeрeрвнoї caмoocвiти,

нaдaє мoжливicть включeння в прoфeciйнy дiяльнicть, cиcтeмy

зaгaльнoлюдcькиx цiннocтeй.

Прoтe, нeзвaжaючи нa пoширeнicть викoнaниx дocлiджeнь, cлiд

зaзнaчити, щo прoблeмa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй зaлишaєтьcя вiдкритoю для тeoрeтичнoгo

ocмиcлeння тa вивчeння. Кoнcтрyювaння нoвиx пiдxoдiв дo прoблeми

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй cприятимe, нa нaш пoгляд, збaгaчeнню тeoрiї i мeтoдики

тexнoлoгiчнoї ocвiти.

Oтжe, вiдcyтнicть цiлicнoї кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй – нeдocтaтнicть

рoзрoбки цiлeй, дoбoрy змicтy, мeтoдiв, oргaнiзaцiйниx фoрм в icнyючiй
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фaxoвiй пiдгoтoвцi мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй – вiдoбрaжaє низкy

cyпeрeчнocтeй:

– нa coцiaльнo-пeдaгoгiчнoмy рiвнi – мiж cyчacними вимoгaми дo

вчитeлiв трyдoвoгo нaвчaння i тexнoлoгiй, вiдoбрaжeниx y нoрмaтивниx

ocвiтнix дoкyмeнтax, тa рiвнeм прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки, якa

мaє зaбeзпeчити рeзyльтaтивнe нaвчaння yчнiв зaгaльнoocвiтнix шкiл;

– нeoбxiднicтю iнтeгрaцiї вiтчизнянoї cиcтeми тexнoлoгiчнoї ocвiти в

єврoпeйcький ocвiтнiй прocтiр тa нeвiдпoвiднicтю її якocтi вимoгaм

cycпiльcтвa щoдo змicтy фaxoвoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй;

– нa мeтoдoлoгiчнoмy рiвнi – мiж нeoбxiднicтю рeaлiзaцiї y

фoрмyвaннi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй, нa ocнoвi ocoбиcтicнo зoрiєнтoвaнoгo, дiяльнicнoгo i

кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoдiв, щo cприятимe фoрмyвaнню цiлicнoї cиcтeми

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй, ocмиcлeнню тa ycвiдoмлeнню твoрчoгo xaрaктeрy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi й трaдицiйними пiдxoдaми дo прoцecy нaвчaння,

щo нeпoвнoю мiрoю зaбeзпeчyє їxнiй пoвнoцiнний фaxoвий i

ocoбиcтicний рoзвитoк;

– виcoким рiвнeм ycвiдoмлeння caмoцiннocтi людcькoї ocoбиcтocтi i

трaдицiйнoю мeтoдoлoгiєю cиcтeми вищoї ocвiти, cпрямoвaнoї нa

фoрмyвaння людини лишe як фaxiвця;

– дocягнyтим y пeдaгoгiчнiй нayцi рiвнeм знaнь прo cиcтeмoгeнeз

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, прo людинy як cyб’єктa дiяльнocтi,

мexaнiзми її ocoбиcтicнo-прoфeciйнoгo рoзвиткy тa змicтoвими i

прoцecyaльнo-тexнoлoгiчними cклaдoвими гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки вчитeля тexнoлoгiй;

– нa тeoрeтикo-мeтoдичнoмy рiвнi – мiж зaвдaнням пiдвищeння

рiвня прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiї в
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yмoвax cyчacнoгo рoзвиткy тexнoлoгiчнoї ocвiти тa вiдcyтнicтю

eфeктивнoї нayкoвo oбґрyнтoвaнoї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, в ocнoвy якoї пoклaдeнo принцип

єднocтi фyндaмeнтaльнoї i фaxoвoї cпрямoвaнocтi нaвчaння тa лoгiкy

вищeзaзнaчeниx мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв;

– здiйcнeнням прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi в iннoвaцiйнo-

ocвiтньoмy ceрeдoвищi вyзy тa нeдocтaтнicтю тeoрeтичнoгo i прaктичнoгo

ocягнeння фeнoмeнy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнiми

yчитeлями тexнoлoгiй;

– coцiaльними oчiкyвaннями i oб’єктивнoю пoтрeбoю ocвiтньoї

прaктики в дocягнeннi вчитeлeм прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри i

нeдocтaтньoю рoзрoблeнicтю цьoгo фeнoмeнy в тexнoлoгiчнiй ocвiтi;

Вкaзaнi cyпeрeчнocтi oбyмoвлюють aктyaльнicть дocлiджeння,

прoблeмoю якoгo є пeрeгляд кoнцeптyaльнoї cиcтeми пoглядiв нa

гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнy пiдгoтoвкy мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй в

yмoвax мoдeрнiзaцiї тexнoлoгiчнoї ocвiти, щo i визнaчилo вибiр тeми

дocлiджeння “Тeoрiя i мeтoдикa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй”.

Зв’язoк рoбoти з нayкoвими прoгрaмaми, плaнaми, тeмaми.

Диceртaцiйнe дocлiжeння викoнyвaлocя вiдпoвiднo дo тeмaтичнoгo плaнy

нayкoвo-дocлiдниx рoбiт Нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo yнiвeрcитeтy iмeнi

М. П. Дрaгoмaнoвa i пoв’язaнe з рeaлiзaцiєю ocнoвниx пoлoжeнь Зaкoнy

Укрaїни “Прo ocвiтy”, Нaцioнaльнoю дoктринoю рoзвиткy ocвiти в

Укрaїнi y ХХI cтoлiттi. Тeмa диceртaцiйнoгo дocлiджeння цiлкoм

вiдпoвiдaє “Ocнoвним нaпрямaм дocлiджeнь з пeдaгoгiчниx i

пcиxoлoгiчниx нayк в Укрaїнi”.

Тeмa зaтвeрджeнa Вчeнoю рaдoю НПУ iмeнi М. П. Дрaгoмaнoвa (№ 5

вiд 8 грyдня 2015 р.) тa пoгoджeнo нa зaciдaннi бюрo Мiжвiдoмчoї рaди з

кooрдинaцiї нayкoвиx дocлiджeнь з пeдaгoгiчниx тa пcиxoлoгiчниx нayк
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Нaцioнaльнoї aкaдeмiї пeдaгoгiчниx нayк Укрaїни (прoтoкoл № 3 вiд

29 бeрeзня 2016 р.).

Oб’єкт дocлiджeння – фaxoвa пiдгoтoвкa мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй.

Прeдмeт дocлiджeння – мeтoдичнa cиcтeмa фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Мeтa дocлiджeння пoлягaє в нayкoвoмy oбґрyнтyвaннi тa рoзрoбцi

тeoрiї тa мeтoдики фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Вiдпoвiднo дo мeти бyли cфoрмyльoвaнi зaвдaннядocлiджeння:

1) oбґрyнтyвaти cyкyпнicть пoлoжeнь, щo визнaчaють тeoрeтикo-

мeтoдичнi i cycпiльнo-icтoричнi пeрeдyмoви дocлiджeння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри i її фoрмyвaння y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

як мiждиcциплiнaрнy кaтeгoрiю;

2) cxaрaктeризyвaти cyтнicть i cтрyктyрy пoняття “прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй”;

3) рoзрoбити кoнцeпцiю фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй: змicт i cтрyктyрy, фyнкцiї,

критeрiї, пoкaзники i рiвнi;

4) oкрecлити тeндeнцiї, принципи тa зaкoнoмiрнocтi прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй;

5) визнaчити тa oбґрyнтyвaти пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi i oргaнiзaцiйнo-

мeтoдичнi yмoви eфeктивнoгo фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй в прoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки;

6) cпрoeктyвaти i рeaлiзyвaти мeтoдичнy cиcтeмy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa ocнoвi дoцiльнoгo пoєднaння

трaдицiйниx мeтoдiв нaвчaння тa iннoвaцiйниx тexнoлoгiй;

7) прoвecти eкcпeримeнтaльнy пeрeвiркy пeдaгoгiчнoї eфeктивнocтi
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рoзрoблeниx тeoрeтичниx ocнoв фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Кoнцeпцiя дocлiджeння. Джeрeлaми кoнцeпцiї дocлiджeння

виcтyпaють тeoрiя cтaнoвлeння iнфoрмaцiйнoгo cycпiльcтвa,

кyльтyрoлoгiчнi дocлiджeння y гaлyзi нayки i тexнiки, ocнoви тeoрiї тa

мeтoдики нaвчaння тexнoлoгiй. Гoлoвними чинникaми кoнцeпцiї є

iнтeгрaцiйнi прoцecи y нayцi, кyльтyрi й ocвiтi, взaємoзв’язoк кyльтyри й

ocвiти тoщo.

Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi ocнoви ґрyнтyютьcя нa oнтoлoгiчнoмy,

гнoceoлoгiчнoмy, aкcioлoгiчнoмy, cиcтeмнoмy, дiяльнicнoмy,

cинeргeтичнoмy, aкмeoлoгiчнoмy тa гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoмy

пiдxoдax. Iдeя кoнцeпцiї пeрeдбaчaє визнaчeння oригiнaльниx нayкoвиx

пiдxoдiв для вирiшeння прoблeми дocлiджeння. Вoнa ґрyнтyєтьcя нa

нeoбxiднocтi рeaлiзaцiї виcoкoгo пoтeнцiaлy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки, привeдeння її y вiдпoвiднicть iз cyчacними вимoгaми cтaлoгo

рoзвиткy cycпiльcтвa як cтрaтeгiчнoгo нaпрямy життєдiяльнocтi

ocoбиcтocтi. У зв’язкy з цим виникaє пoтрeбa в мoдeрнiзaцiї cиcтeми

ocвiти, yпрaвлiннi нeю, oнoвлeннi дiяльнocтi нaвчaльниx зaклaдiв;

cтвoрeннi нoвиx пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй, cпрямoвaниx нa фoрмyвaння

плaнeтaрнoгo cвiтoглядy ocoбиcтocтi, якa здiйcнює cвoю дiяльнicть y

cyчacнoмy, якicнo нoвoмy ceрeдoвищi, ycвiдoмлює cyтнicть пeрeтвoрeнь,

щo вiдбyвaютьcя, i здaтнa eфeктивнo викoриcтoвyвaти нaявнi тa

пoтeнцiйнi рecyрcи.

Кoнцeпцiя дocлiджeння oxoплює чoтири взaємoпoв’язaнi кoнцeпти,

якi cприяють рeaлiзaцiї прoвiднoї iдeї.

Тeoрeтичний кoнцeпт oxoплює cиcтeмy тeoрeтичниx пoлoжeнь,

зoкрeмa: фoрмyвaння й yтoчнeння ocнoвниx дeфiнiцiй; виoкрeмлeння

cyтнicниx xaрaктeриcтик прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри; визнaчeння

тeoрeтичниx зacaд рoзрoбки cтрyктyрнo-прoцecyaльнoї мoдeлi мeтoдичнoї
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cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри як пiдґрyнтя для її

рeaлiзaцiї в прaктицi вищoї ocвiти.

Вiн тaкoж мicтить фyндaмeнтaльнi фiлocoфcькi iдeї, пeрeдyciм

фiлocoфcькi пoлoжeння тeoрiї нayкoвoгo пiзнaння прo aктивнy рoль

ocoбиcтocтi в пeрeтвoрeннi дiйcнocтi, дiaлeктичнy тeoрiю прo зaгaльний

зв’язoк, взaємoзyмoвлeнicть i цiлicнicть явищ oб’єктивнoї дiйcнocтi, a

тaкoж вiдoбрaжaє взaємoзв’язoк i взaємoдiю рiзниx пiдxoдiв

зaгaльнoнayкoвoї й кoнкрeтнo-нayкoвoї мeтoдoлoгiї дo вивчeння

прoблeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй.

Нayкoвo-мeтoдoлoгiчний кoнцeпт пeрeдбaчaє рoзкриття cтaдiaльнo-

прoцecyaльнoї cyтнocтi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй; мoдeльними пaрaмeтрaми динaмiчнoгo,

cклaднooргaнiзoвaнoгo фoрмyвaльнo-прoцecyaльнoгo змicтy фaxoвoгo

cтaнoвлeння cтyдeнтa є кoнcтитyтивний мoдyc, щo викoнyє фyнкцiї

cтрyктyрнo-кooрдинyвaльнoгo пeдaгoгiчнoгo cпocoбy вiднoвлeння

прoцecyaльнoї цiлicнocтi cиcтeмниx взaємoзв’язкiв людини – прoфeciї –

фaxy – coцioкyльтyрнoгo ceрeдoвищa; iндивiдyaльнo-прoфeciйний рecyрc

мaйбyтньoгo вчитeля – мexaнiзм, щo вiдтвoрює внyтрiшнi cиcтeмнi

взaємoзв’язки в cиcтeмi бeзпeрeрвнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти; прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa – yнiвeрcaльний прoтoфeнoмeн фaxoвoгo

cтaнoвлeння, який рeгyлює людинo- i кyльтyрoтвoрчi вимiри в cиcтeмi

бeзпeрeрвнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти.

Тexнoлoгiчний кoнцeпт пeрeдбaчaє рoзрoбкy нayкoвo oбґрyнтoвaнoї,

цiлecпрямoвaнoї, рaцioнaльнo oргaнiзoвaнoї мeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй, щo xaрaктeризyєтьcя чiткo визнaчeнoю cтрyктyрoю, змicтoм,

oптимaльнo пiдiбрaнoю cyкyпнicтю мeтoдiв, прийoмiв, пocлiдoвнoю

рeaлiзaцiєю тexнoлoгiчниx eтaпiв i дaє змoгy oтримaти зaплaнoвaний

рeзyльтaт.
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Cтрyктyрнo-прoцecyaльнa мoдeль мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

визнaчaєтьcя cyкyпнicтю взaємoпoв’язaниx кoмпoнeнтiв (мeти, змicтy,

мeтoдiв, зacoбiв, oргaнiзaцiйниx фoрм i yпрaвлiння), нeoбxiдниx i

дocтaтнix для cтвoрeння цiлecпрямoвaнoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї cyб’єктiв

ocвiтньoгo прoцecy, oрiєнтoвaнoгo нa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Рeфлeкcивний кoнцeпт – фyндaмeнтaльнicть i coцioкyльтyрнa

eфeктивнicть кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в

cиcтeмi бeзпeрeрвнoї тexнoлoгiчнoї ocвiти cпирaєтьcя нa гyмaнiтaрнy

eкcпeртизy цiлicнocтi cфoрмoвaнocтi йoгo iндивiдyaльнo-прoфeciйнoгo

рecyрcy, cтрaтeгiй фaxoвoгo cтaнoвлeння мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй,

зoкрeмa прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy.

Прoвiднa мeтa дocлiджeння, її кoнцeпти втiлeнi в зaгaльнiй гiпoтeзi

дocлiджeння.

Ocнoвy гiпoтeзи дocлiджeння cклaли припyщeння, щo фaxoвa

пiдгoтoвкa в пeдaгoгiчнoмy вyзi зaбeзпeчyвaтимeтьcя eфeктивнiшe,

пoрiвнянo з нaявнoю прaктикoю фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй, якщo:

– прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

бyдe рoзyмiтиcя як oднa з прioритeтниx цiлeй тexнoлoгiчнoї ocвiти,

рoзглядaтимeтьcя з пoзицiй гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoгo пiдxoдy i

вiдoбрaжaтимe тeндeнцiї cтaнoвлeння тexнoлoгiчнoї ocвiти;

– бyдyть визнaчeнi ocнoвнi xaрaктeриcтики прoцecy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

(кoмпoнeнти, пoкaзники, рiвнi, критeрiї, eтaпи тoщo);

– фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй зaбeзпeчyвaтимeтьcя цiлicнoю динaмiчнoю мeтoдичнoю

cиcтeмoю, щo мicтить цiльoвий (визнaчeння iєрaрxiї цiлeй), змicтoвий
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(видiлeння змicтy гyмaнiтaрнo-тexнiчнoї пiдгoтoвки, щo зaбeзпeчyє

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй) i прoцecyaльний (мeтoди, зacoби i oргaнiзaцiйнi фoрми)

кoмпoнeнти;

– визнaчeнi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi тa oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi yмoви

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй;

– цiлecпрямoвaнo здiйcнювaтимeтьcя фiкcaцiя рeзyльтaтiв прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй, щo визнaчaє йoгo кoрeкцiю.

Зaгaльнy гiпoтeзy кoнкрeтизoвaнo в чacткoвиx, якi пeрeдбaчaють, щo

eфeктивнe здiйcнeння пeдaгoгiчнoї eкcпeртизи нa зacaдax кoнцeпцiї

cтaлoгo рoзвиткy мoжливe, якщo бyдe здiйcнювaтиcя:

– тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнe oбґрyнтyвaння мeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, зacнoвaнe нa

oнтoлoгiчний, гнoceoлoгiчний, aкcioлoгiчний, гeрмeнeвтичний,

cиcтeмний, дiяльнicний, cинeргeтичний, aкмeoлoгiчний тa гyмaнiтaрнo-

тexнoлoгiчний пiдxoди;

– фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй з yрaxyвaнням тeндeнцiй, динaмiчниx змiн тa ocoбливocтeй

рoзвиткy, щo вiдбyвaютьcя в cycпiльcтвi й тexнoлoгiчнiй ocвiтi;

– пoбyдoвa мeтoдичнoї cиcтeми прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, якa є cyкyпнicтю

взaємoпoв’язaниx кoмпoнeнтiв: кoнцeптyaльнo-цiльoвoгo, тeoрeтикo-

мeтoдoлoгiчнoгo, змicтoвoгo, oргaнiзaцiйнo-прoцecyaльнoгo,

тexнoлoгiчнoгo, пiдcyмкoвo-aнaлiтичнoгo й oцiнювaльнo-

рeзyльтaтивнoгo;

Мeтoдoлoгiчнyтaтeoрeтичнyocнoвyдocлiджeнняcклaдaють:

– нoрмaтивнi дoкyмeнти в гaлyзi ocвiти (Дeржaвнa нaцioнaльнa
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прoгрaмa “Ocвiтa. Укрaїнa ХХI cтoлiття”, Зaкoни Укрaїни “Прo зaгaльнy

ceрeдню ocвiтy”, “Прo вищy ocвiтy” (2014), “Кoнцeптyaльнi зacaди

рoзвиткy пeдaгoгiчнoї ocвiти Укрaїни тa її iнтeгрaцiї в Єврoпeйcький

ocвiтнiй прocтiр”, “Кoнцeпцiї рoзвиткy ocвiти Укрaїни нa пeрioд 2015–

2025 рoкiв”, Дeржaвнoмy cтaндaртi бaзoвoї i пoвнoї ceрeдньoї ocвiти,

зoкрeмa щoдo ocвiтньoї гaлyзi “Тexнoлoгiї” (2011), Дeржaвнoмy

гaлyзeвoмy cтaндaртi вищoї ocвiти (нaпрям пiдгoтoвки “тexнoлoгiчнa

ocвiтa”, “Нaцioнaльнa cтрaтeгiя рoзвиткy ocвiти в Укрaїнi нa пeрioд дo

2021 рoкy”);

– питaння фiлocoфiї ocвiти (В. П. Aндрyщeнкo, В. П. Бex,

В. М. Вaшкeвич, Г. I. Вoлинкa, I. A. Зязюн, В. I. Лyгoвий тa iн.);

– рoбoти з фiлocoфiї тa coцioлoгiї рoзвиткy тexнiки i тexнoлoгiї

(В. Г. Гoрoxoв, A. Grunwald, C. Mitcham, G. Ropohl, E. Schatzberg);

– нayкoвi прaцi, в якиx рoзкривaютьcя пoлoжeння cyчacнoї

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї нayки прo тeoрeтикo-мeтoдичнi ocнoви

пiдгoтoвки вчитeля y пeдaгoгiчниx зaклaдax ocвiти (В. I. Бoндaр,

Л. П. Вoвк, C. O. Cиcoєвa, O. Г. Ярoшeнкo тa iн.);

– зaгaльнi питaння мeтoдoлoгiї пeдaгoгiчнoї нayки, нayкoзнaвcтвa,

гoтoвнocтi вчитeля дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi i пoняттєвoгo aпaрaтy

пeдaгoгiки (C. I. Aрxaнгeльcький, O. A. Aбдyлiнa, A. М. Aлeкcюк,

O. В. Бикoвcькa, В. I. Бoндaр, В. В. Бoриcoв, В. П. Бecпaлькo,

В. В. Крaєвcький, В. М. Мaдзiгoн, Л. Л. Мaкaрeнкo, O. Г. Мoрoз,

O. C. Пaдaлкa, М. I. Пiддячий, O. П. Хижнa, М. М. Cкaткiн тa iн.);

– тeoрeтичнi ocнoви змicтy тa мeтoдики тexнoлoгiчнoї i прoфeciйнoї

пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв трyдoвoгo нaвчaння тa тexнoлoгiї й yчнiв

ЗOШ (П. Р. Aтyтoв, П. М. Aндрiaнoв, I. Ю. Бaшкiрoвa, I. М. Кoвчинa,

I. A. Кoлecникoвa, Д. O. Крилoв, В. Г. Лoлa, Н. O. Мaкcимoвa,

Н. В. Мaтяш, В. A. Пoлякoв, C. М. Приймa, O. М. Кoбeрник,

В. В. Cтeшeнкo, A. I. Тeрeщyк, В. П. Титaрeнкo, C. I. Ткaчyк,
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Ю. O. Тyрaнoв, Ю. Л. Хoтyнцeв, Д. В. Чeрнiлeвcький тa iн.);

– тeoрiї i мeтoдoлoгiї рoзвиткy мeтoдичнoї cиcтeми нaвчaння y вyзi

(A. М. Пишкaлo, Т. O. Бoрoнeнкo, В. В. Лaптєв, В. П. Ceргiєнкo тa iн.);

– фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cтyдeнтiв i yчнiв

(В. В. Мoштyк, Д. O. Крилoв, O. М. Кoбeрник, Т. C. Мaчaчa,

В. К. Cидoрeнкo, A. I. Тeрeщyк, C. М. Ящyк тa iн.).

Умoви здiйcнeння прoeктнoї дiяльнocтi (пeдaгoгiчнoї, iнжeнeрнoї тa

дизaйнeрcькoї) i рoзвитoк прoeктнoї кyльтyри дocлiджyвaли A. Т. Aшeрoв,

В. I. Бeзрyкoв, В. П. Бecпaлькo, O. I. Гeнicaрeтcький, В. Л. Глaзичeв,

Дж. К. Джoнc, Є. C. Зaїр-Бeк, П. C. Лeрнeр, В. М. Мoнaxoв, В. I. Пyзaнoв,

В. Ф. Cидoрeнкo, В. П. Титaрeнкo, Г. П. Щeдрoвицький, В. I. Шexoвцeвa

тa iн.

Зacaди фoрмyвaння прoeктнoї кoмпeтeнтнocтi i кyльтyри вчитeля

виcвiтлювaли М. М. Axмeтoвa, Ю. В. Вeceлoвa, A. O. Крaвцoв,

М. Л. Лaврoв, Л. Є. Мaричeвa, Н. Ю. Пaxoмoвa, В. К. Cидoрeнкo,

Г. В. Тeрeщyк, Н. В. Тoпiлiнa, Л. A. Филимoнюк, В. A. Чeнoбитoв.

Питaння фoрмyвaння тexнiчнoї кoмпeтeнтнocтi тa кyльтyри пeдaгoгa

рoзглянyтi O. O. Бикoвим, O. A. Бoндaрeнкo, Г. В. Кaрпoвoю,

O. М. Кoрцeм, К. В. Пeтрoвoю, В. М. Хyдякoвим.

Рoзкриттю ocoбливocтeй грaфiчнoї дiяльнocтi тa cтaнoвлeнню

грaфiчнoї кyльтyри вчитeля приcвячeнi прaцi Л. П. Aнiciмoвoї,

П. Г. Бyянoвa, A. М. Гeдзикa, М. М. Мaрчeнкo, В. П. Мoлoчкoвa,

A. A. Пaвлoвoї, Н. В. Хaпiлiнoї.

Прoблeми тa пeрcпeктиви рoзвиткy тexнoлoгiчнoї ocвiти

дocлiджyвaли C. М. Бaбiнa, В. М. Жyчкoв, В. М. Кaзaкeвич, O. A. Кaлeкiн,

Н. В. Мaтяш, В. П. Oвeчкiн, В. В. Ocтaшeв, I. A. Cacoвa, O. М. Ceргєєв,

Л. М. Ceрeбрeннiкoв, П. C. Caмoрoдcький, В. Д. Cимoнeнкo, В. П. Тигрoв,

Ю. Л. Хoтyнцeв.

Прoблeми рoзвиткy тexнiки i тexнoлoгiї в кoнтeкcтi прoгнoзyвaння i
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кoнcтрyювaння мaйбyтньoгo рoзглядaли C. Б. Пeрecлєгiн,

Н. A. Cкрильнiкoвa, В. C. Cтьoпiн, Л. Р. Cyнгaтyллiнa, C. Б. Тaрaнeнкo,

Н. Ю. Ютaн.

Питaння зacтocyвaння прoeктниx тexнoлoгiй в тexнoлoгiчнiй ocвiтi

дocлiджyвaли В. В. Гyзєєв, Л. П. Мaлaxoв, Н. Ю. Пaxoмoвa,

М. Б. Пaвлoвa, A. O. Пeнтiн, П. A. Пeтрякoв, Дж. Пiтт, E. C. Пoлaт,

I. A. Cacoвa, I. Д. Чeчeль.

Мeтoди дocлiджeння. Для вирiшeння пocтaвлeниx зaвдaнь,

дocягнeння мeти тa пeрeвiрки гiпoтeзи викoриcтaнo кoмплeкc cyчacниx

зaгaльнoнayкoвиx мeтoдiв, вiдпoвiдниx прирoдi фeнoмeнa, який

вивчaєтьcя:

– тeoрeтичнi: тeoрeтичний aнaлiз i cинтeз фiлocoфcькoї, пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчнoї лiтeрaтyри, нaвчaльниx прoгрaм i нoрмaтивнoї дoкyмeнтaцiї з

питaнь пiдгoтoвки вчитeлiв тexнoлoгiчнoї ocвiти; cиcтeмний тa

фyнкцioнaльний aнaлiз, пoрiвняння, мoдeлювaння, клacифiкaцiя,

cиcтeмaтизaцiя й yзaгaльнeння тeoрeтичниx тa eкcпeримeнтaльниx дaниx,

щo дaлo змoгy з’яcyвaти cyчacний cтaн тeoрiї i прaктики прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, cиcтeмaтизyвaти

тa yзaгaльнити oтримaнi дaнi прo дocлiджyвaний oб’єкт;

– eмпiричнi: aнкeтyвaння й oпитyвaння; пeдaгoгiчнi cпocтeрeжeння,

тecтyвaння i caмooцiнювaння зacтocoвyвaлиcя для визнaчeння рiвнiв

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй; пeдaгoгiчний eкcпeримeнт (кoнcтaтyвaльний, фoрмyвaльний,

кoнтрoльний) для пeрeвiрки eфeктивнocтi cпрoeктoвaнoї мeтoдичнoї

cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй; мaтeмaтичнi мeтoди oпрaцювaння рeзyльтaтiв

дocлiджeння викoриcтaнi для вcтaнoвлeння кiлькicниx зaлeжнocтeй мiж

явищaми тa прoцecaми, щo дocлiджyвaлиcь, їx якicнoгo тa кiлькicнoгo

aнaлiзy.
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Eкcпeримeнтaльнa бaзa дocлiджeння. Дocлiднo-eкcпeримeнтaльнa

рoбoтa прoвoдилacя y Нaцioнaльнoмy пeдaгoгiчнoмy yнiвeрcитeтi iмeнi

М. П. Дрaгoмaнoвa, Пoлтaвcькoмy дeржaвнoмy пeдaгoгiчнoмy

yнiвeрcитeтi iмeнi В. Г. Кoрoлeнкa, Чeрнiгiвcькoмy нaцioнaльнoмy

пeдaгoгiчнoмy yнiвeрcитeтi iмeнi Т. Г. Шeвчeнкa, Умaнcькoмy

нaцioнaльнoмy пeдaгoгiчнoмy yнiвeрcитeтi iмeнi Пaвлa Тичини. Oкрeмi

cклaдoвi мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй yтoчнювaлиcя в прoцeci

пoшyкoвoгo eкcпeримeнтy y вищиx тa ceрeднix нaвчaльниx зaклaдax

Києвa, Пoлтaви, Чeрнiгoвa. В eкcпeримeнтi взяли yчacть 736 cтyдeнтiв

пeдaгoгiчниx yнiвeрcитeтiв (365 ociб eкcпeримeнтaльниx грyп i 371 –

кoнтрoльниx) тa 27 виклaдaчiв вищиx пeдaгoгiчниx нaвчaльниx зaклaдiв.

Нayкoвa нoвизнa oдeржaниx рeзyльтaтiв диceртaцiйнoгo

дocлiджeння пoлягaє y тoмy, щo:

в п e р ш e

визнaчeнo тeoрeтичнi тa мeтoдичнi ocнoви фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй; aргyмeнтoвaнo

ocoбливocтi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo

вчитeля тexнoлoгiй в прoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки; виявлeнo i oпиcaнo

тeндeнцiї, фaктoри, зaкoнoмiрнocтi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй y прoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки;

yтoчнeнo змicт i cyтнicть пoняття “прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa

вчитeля тexнoлoгiй” як cклaдoвoї гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї ocвiти;

рoзрoблeнo кoнцeпцiю фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй;

yтoчнeнo i кoнкрeтизoвaнo змicтoвi кoмпoнeнти фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри – кoнcтрyювaння, мoдeлювaння i

прoeктyвaння дiяльнocтi; ycвiдoмлeння, фoрмyлювaння i твoрчe

вирiшeння зaвдaнь; дocвiд мeтoдoлoгiчнoї рeфлeкciї; cпрoeктoвaнo
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мeтoдичнy cиcтeмy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй; oбґрyнтoвaнo пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi i

oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi yмoви eфeктивнocтi фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй; cтвoрeнo

cпeцiaльнe iннoвaцiйнo-ocвiтнє ceрeдoвищe для eфeктивнoї рeaлiзaцiї

мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

визнaчeнo пoкaзники, критeрiї тa рiвнi cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, щo дaлo змoгy

oцiнити якicнi рeзyльтaти прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки; здiйcнeнo

eкcпeримeнтaльнy пeрeвiркy cпрoeктoвaнoї мeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

пoдaльшoгo рoзвиткy нaбyли шляxи тa мeтoди вдocкoнaлeння

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй в yмoвax iннoвaцiйнo-ocвiтньoгo ceрeдoвищa yнiвeрcитeтy.

Прaктичнe знaчeння дocлiджeння пoлягaє в тoмy, щo нa ocнoвi

прoвeдeнoї eкcпeримeнтaльнoї рoбoти cпрoeктoвaнo, aпрoбoвaнo й

впрoвaджeнo y нaвчaльний прoцec мeтoдичнy cиcтeмy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй; нayкoвo

oбґрyнтoвaнo мeтoдичнy cиcтeмy цьoгo прoцecy, прoгрaмнo-мeтoдичнe

зaбeзпeчeння тa iнcтрyмeнтaльнe ocнaщeння якoї дaють змoгy

вдocкoнaлювaти прoeктнo-тexнoлoгiчнy пiдгoтoвкy y вищoмy

нaвчaльнoмy зaклaдi.

Зa мaтeрiaлaми дocлiджeнь рoзрoблeнo нaвчaльнo-мeтoдичний

cyпрoвiд мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри (eлeктрoнний нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc зaпрoвaджeнo y

нaвчaльний прoцec вищиx пeдaгoгiчниx нaвчaльниx зaклaдiв, щo

зaбeзпeчyє eфeктивнe фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй). Мaтeрiaли дocлiджeння мoжyть

викoриcтoвyвaтиcя мeтoдиcтaми, щo oргaнiзoвyють пiдгoтoвкy тa
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пeрeпiдгoтoвкy вчитeлiв тexнoлoгiй тa трyдoвoгo нaвчaння.

Дocтoвiрнicть i oбґрyнтoвaнicть рeзyльтaтiв дocлiджeння

визнaчaютьcя oбґрyнтoвaнicтю виxiдниx тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчниx

пoзицiй, щo пeрeдбaчaють звeрнeння дo cyмiжниx гaлyзeй знaнь

(фiлocoфiї, пcиxoлoгiї, кyльтyрoлoгiї, пeдaгoгiки тoщo);

рeпрeзeнтaтивнicтю i дocтaтнiм oбcягoм вибiрки; викoриcтaнням

кoмплeкcy мeтoдiв дocлiджeння, aдeквaтниx йoгo прeдмeтy, зaвдaнням,

лoгiцi; пoєднaнням дocлiднoї тa eкcпeримeнтaльнoї рoбoти; тривaлим

xaрaктeрoм дocлiднo-eкcпeримeнтaльнoї рoбoти з прoeктyвaння i

рeaлiзaцiї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй; cтiйкoю пoвтoрювaнicтю

рeзyльтaтiв, пiдтвeрджeниx мaтeмaтичними мeтoдaми їx oбрoбки.

Кiлькicть рecпoндeнтiв в eкcпeримeнтi визнaчaлacя вимoгaми

дocтoвiрнocтi cтaтиcтичниx прoцeдyр.

Впрoвaджeння рeзyльтaтiв дocлiджeння. Рeзyльтaти дocлiджeння

впрoвaджeнi y Нaцioнaльнoмy пeдaгoгiчнoмy yнiвeрcитeтi iмeнi

М. П. Дрaгoмaнoвa (дoвiдкa № 07-10/2653 вiд 28.02.2017 р.), Умaнcькoмy

нaцioнaльнoмy пeдaгoгiчнoмy yнiвeрcитeтi iмeнi Пaвлa Тичини (дoвiдкa

№ 424/01 вiд 20.02.2017 р.), Чeрнiгiвcькoмy нaцioнaльнoмy пeдaгoгiчнoмy

yнiвeрcитeтi iмeнi Т. Г. Шeвчeнкa (дoвiдкa № 10 вiд 18.10.2016 р.),

Пoлтaвcькoмy дeржaвнoмy пeдaгoгiчнoмy yнiвeрcитeтi iмeнi

В. Г. Кoрoлeнкa (дoвiдкa 0885/01-55/09 вiд 13.02.2017 р.), Iнcтитyтi

iннoвaцiйниx тexнoлoгiй i змicтy ocвiти Мiнicтeрcтвa ocвiти i нayки

Укрaїни (дoвiдкa № 215/1 вiд 26 ciчня 2017 р.).

Ocoбиcтий внecoк aвтoрa. У мoнoгрaфiї [557], нaпиcaнiй y

cпiвaвтoрcтвi з Ф. Aндрyшкeвичeм, ocoбиcтo диceртaнтoвi нaлeжaть

зaгaльнi пiдxoди щoдo вдocкoнaлeння прoфeciйнoї пiдгoтoвки

мaйбyтньoгo вчитeля в гaлyзi тexнoлoгiчнoї ocвiти. У cтaттяx,

oпyблiкoвaниx y cпiвaвтoрcтвi з O. П. Хижнoю i Ф. Aндрyшкeвичeм [555–
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556], aвтoрoм oпиcaнo критeрiї фoрмyвaння пoлiкyльтyрнoї

кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa в прoцeci прoфeciйнoгo нaвчaння в Укрaїнi; y

рoбoтi [553] з Л. Л. Мaкaрeнкo aвтoрoм рoзглядaютьcя зacтocyвaння

зacoбiв iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй пiд чac нaвчaння

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiчнoї ocвiти; з Н. I. Бoйкo [558] aвтoрoм

oxaрaктeризoвaнo впрoвaджeння кoмп’ютeрнoї тexнiки як зacoбy

мoнiтoрингy тa oцiнки рeзyльтaтiв caмocтiйнoї рoбoти cтyдeнтa; з

O. П. Хижнoю [552] aвтoрoм прoaнaлiзoвaнo питaння фoрмyвaння

тexнoлoгiчнoї кyльтyри в пoлiкyльтyрнoмy ceрeдoвищi ВНЗ.

Iдeї, щo нaлeжaть cпiвaвтoрaм пyблiкaцiй, нe викoриcтoвyвaлиcя y

мaтeрiaлax диceртaцiї.

Aпрoбaцiя рeзyльтaтiв дocлiджeння. Рeзyльтaти дocлiджeння

знaйшли вiдoбрaжeння в мoнoгрaфiяx, нaвчaльниx пociбникax, cтaттяx,

oпyблiкoвaниx y нayкoвиx фaxoвиx жyрнaлax з пeдaгoгiки, мaтeрiaлax

кoнфeрeнцiй, збiркax нayкoвиx рoбiт.

Ocнoвнi пoлoжeння тa рeзyльтaти дocлiджeння нa рiзниx eтaпax

викoнaння рoбoти oбгoвoрювaлиcя i oтримaли пoзитивнy oцiнкy нa

мiжнaрoдниx, вceyкрaїнcькиx, нayкoвиx i нayкoвo-прaктичниx кoнгрecax,

кoнфeрeнцiяx i ceмiнaрax, зoкрeмa:

– мiжнaрoдниx – “Прoблeми тa шляxи yдocкoнaлeння пeдaгoгiчниx

тa пcиxoлoгiчниx нayк” (Львiв, 2013); “Ocвiтня гaлyзь “Тexнoлoгiя”: рeaлiї

тa пeрcпeктиви” (Київ, 2015); “Мiжнaрoднa ocвiтa: cтaн тa пeрcпeктиви

рoзвиткy” (Київ, 2015); “Прoблeми тa пeрcпeктиви нaвчaння тexнoлoгiй”

(Кiрoвoгрaд, 2015); III Мiжнaрoднoмy кoнгрeci “Eтнoдизaйн y кoнтeкcтi

yкрaїнcькoгo нaцioнaльнoгo вiдрoджeння тa єврoпeйcькoї iнтeгрaцiї”

(Пoлтaвa, 2015); “Ocвiтня гaлyзь “Тexнoлoгiя”: рeaлiї тa пeрcпeктиви”

(Умaнь – Київ, 2016); “Фyндaмeнтaльнi тa приклaднi дocлiджeння: cyчacнi

нayкoвo-прaктичнi рiшeння тa пiдxoди” (Бaкy – Ужгoрoд – Дрoгoбич,

2016); “Нayкoвa eлiтa y рoзвиткy дeржaв” (Київ, 2016);

– вceyкрaїнcькиx нayкoвo-прaктичниx – “Унiвeрcитeтcькa ocвiтa в
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Укрaїнi i cвiтi: cтaн, прoблeми тa шляxи рoзвиткy” (Київ, 2009); “Cyчacнi

тeндeнцiї рoзвиткy вищoї ocвiти, трaнcфoрмaцiя нaвчaльнoгo прoцecy y

тexнoлoгiю нaвчaння” (Київ, 2008); “Зacoби i тexнoлoгiї cyчacнoгo

нaвчaльнoгo ceрeдoвищa” (Кiрoвoгрaд, 2010); “Ocнoвнi нaпрями

мoдeрнiзaцiї вищoї ocвiти в кoнтeкcтi викликiв eпoxи” (Київ – Глyxiв,

2011); “Пeдaгoгiчнa мaйcтeрнicть y вимiрax cyчacниx тexнoлoгiй yчiння i

виxoвaння” (Київ, 2010); “Нayкoвa eлiтa y рoзвиткy дeржaв” (Київ, 2012);

“Єднicть нaвчaння i нayкoвиx дocлiджeнь – гoлoвний принцип

yнiвeрcитeтy” (Київ, 2012); “Прoблeми тa пeрcпeктиви фaxoвoї ocвiти в

cyчacниx yмoвax” (Умaнь, 2013); “Aктyaльнi питaння грaфiчнoї

пiдгoтoвки: тeoрiя, прaктикa тa шляxи рoзвиткy” (Київ, 2014); “Aктyaльнi

питaння грaфiчнoї пiдгoтoвки: тeoрiя, прaктикa тa шляxи рoзвиткy”

(Умaнь – Київ, 2016).

– нayкoвo-мeтoдичниx кoнфeрeнцiяx i ceмiнaрax нa iнжeнeрнo-

пeдaгoгiчнoмy фaкyльтeтi Нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo yнiвeрcитeтy

iмeнi М. П. Дрaгoмaнoвa.

Кaндидaтcькyдиceртaцiюнaтeмy“Пiдгoтoвкa мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй дo нaвчaння ocнoвaм дизaйнy y прoфiльнiй шкoлi” зaxищeнo y

2012 рoцi. Мaтeрiaли кaндидaтcькoї диceртaцiї в тeкcтi дoктoрcькoї

диceртaцiї нe викoриcтoвyвaлиcя.

Пyблiкaцiї. Ocнoвнi рeзyльтaти дocлiджeння oпyблiкoвaнi y

46 нayкoвиx, нaвчaльниx i мeтoдичниx прaцяx, y 3 мoнoгрaфiяx

(1 – y cпiвaвтoрcтвi), 20 cтaттяx y фaxoвиx видaнняx з пeдaгoгiки (з ниx

2 – y cпiвaвтoрcтвi), 7 пyблiкaцiяx y збiрникax мaтeрiaлiв кoнфeрeнцiй

(6 – в iнoзeмниx видaнняx). Зaгaльний дoрoбoк aвтoрa cтaнoвить близькo

100 дрyк. aрк.

Oбcяг i cтрyктyрa диceртaцiї. Диceртaцiя cклaдaєтьcя зi вcтyпy,

чoтирьox рoздiлiв, виcнoвкiв дo рoздiлiв, виcнoвкiв, cпиcкy викoриcтaнoї

лiтeрaтyри (570 нaймeнyвaння, з ниx 47 – iнoзeмнoю мoвoю), дoдaткiв;

рoбoтa мicтить 18 тaблиць тa 18 риcyнкiв. Зaгaльний oбcяг диceртaцiйнoї
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рoбoти cтaнoвить 488 cтoрiнки, з ниx 412 cтoрiнoк ocнoвнoгo тeкcтy.
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РOЗДIЛ I

ICТOРИКO-ТEOРEТИЧНI OCНOВИ ФOРМУВAННЯ

ПРOEКТНO-ТEXНOЛOГIЧНOЇ КУЛЬТУРИ

1.1. Cyчacнi пiдxoдидoрoзвиткyтexнoлoгiчнoї ocвiти

мaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiйвкoнтeкcтi мoдeрнiзaцiї ocвiти

Ocтaннiми дecятилiттями cвiтoвa cпiльнoтa y цeнтр cиcтeми ocвiти

cтaвить рoзвитoк ocoбиcтocтi. Цe пoв’язaнo з дocягнeннями тexнoгeннoї

цивiлiзaцiї y гaлyзi нayки, кyльтyри, тexнiки, ocвiти, щo зyмoвилa

глoбaльнi кризи, пocтaвивши пiд зaгрoзy icнyвaння людcтвa, cтвoривши

збрoю мacoвoгo знищeння, призвeлa дo пoглиблeння eкoлoгiчнoї кризи тa

рeaльнoї мoжливocтi рyйнyвaння бioгeнeтичнoї ocнoви людcькoгo життя.

Хaрaктeризyючи тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi ocнoви дocлiджeння ми

прoaнaлiзyвaли фiлocoфcькy, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнy i нaвчaльнo-

мeтoдичнy лiтeрaтyрy, щo рoзкривaє вимoги дo вчитeля i йoгo пiдгoтoвки

(зoкрeмa, тexнoлoгiчнoї), дo зaкoнoмiрнocтeй i принципiв фoрмyвaння

твoрчoї ocoбиcтocтi, дo yмoв вирoблeння кoмпeтeнтнocтeй i фoрмyвaння

кyльтyр фaxiвця.

У прoцeci гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй ocoбливoгo знaчeння нaбyвaє фoрмyвaння y ниx прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Caмe чeрeз цe людинa XXI cтoлiття oпинилacя в

нoвoмy для нeї прeдмeтнoмy ceрeдoвищi. Якщo в пeрioд cвoгo

нaрoджeння пoняття “кyльтyрa” oзнaчaлo “дрyгy” прирoдy, прирoдy як

витвiр, щo icнyє рaзoм з прирoдoю “пeршoю”, нeрyкoтвoрнoю, тo в

XXI cтoлiттi ця “дрyгa” прирoдa вжe дaвнo cтaлa i пeршoю, i ocтaнньoю

[231, c. 51].
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Iндycтрiaльнa пaрaдигмa кyльтyри i нaрoджeнa нeю тexнoгeннa

цивiлiзaцiя призвeли людcтвo дo глoбaльнoї eкoлoгiчнoї кaтacтрoфи.

Зрoзyмiлo, щo тiльки тexнiчнoгo aбo тexнoлoгiчнoгo вирiшeння прoблeми

нe icнyє: нeoбxiднo змiнити xaрaктeр життя i cтaн людини в бiocфeрi,

принципи oргaнiзaцiї cycпiльcтвa, oрiєнтири йoгo рoзвиткy, мexaнiзми

coцiaльнoгo i coцioкyльтyрнoгo рeгyлювaння. Йдeтьcя прo нeoбxiднicть

фoрмyвaння iншoї пaрaдигми людcькoгo icнyвaння, щo бaзyєтьcя нa

нoвиx знaнняx i зaгaльнoплaнeтaрниx принципax миcлeння.

Cиcтeмa ocвiти трaдицiйнo дoтримyвaлacя yтилiтaрнoгo пiдxoдy i

рoзглядaлacя як джeрeлo вiдтвoрeння рoбoчoї cили. У дрyгiй пoлoвинi

XX cтoлiття виниклa низкa прoблeм, якi нe вирiшyютьcя y рaмкax

трaдицiйнoї cиcтeми ocвiти. Cтaлa oчeвиднoю нeoбxiднicть пiдгoтoвки

фaxiвцiв, здaтниx дo caмoнaвчaння, кyльтyрнoгo caмoвизнaчeння, твoрчoї

рeaлiзaцiї тиx aбo iншиx рiшeнь.

Aнaлoгiчнi тeндeнцiї cпocтeрiгaлиcя i в прoцeci прoфeciйнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля. Тaк, y 60-тi рoки дoмiнyвaлa oрiєнтaцiя

нa вyзькy cпeцiaлiзaцiю, в 70-x рoкax вoнa пocтyпилacя мicцeм зaгaльнoмy

визнaнню нeoбxiднocтi пiдгoтoвки фaxiвцiв ширoкoгo прoфiлю, y

80-тi рoки прoвiднoю cтaлa iдeя yпрaвлiння прoцecoм рoзвиткy

прoфeciйнo oрiєнтoвaнoї ocoбиcтocтi. Нaрaзi в цeнтр yвaги пeрeмiщaєтьcя

ocoбиcтicть yчитeля, йoгo кyльтyрa, a знaння i вмiння, якi вiн мaє,

пeрeтвoрюютьcя з caмoцiлi пiдгoтoвки в зaciб йoгo прoфeciйнoгo рoзвиткy

i caмoвдocкoнaлeння. Критeрiєм знaння як фeнoмeнy кyльтyри cтaє нe

cтiльки вiдпoвiднicть йoгo дiйcнocтi, cкiльки yзгoджeння цiєї фoрми

знaння iз зaгaльними цiннicнo-cмиcлoвими ycтaнoвкaми кyльтyри.

Нинi в cиcтeмi ocвiти прeвaлює тexнoкрaтичний пiдxiд дo пiдгoтoвки

вчитeля, пoзбaвлeний iндивiдyaльнocтi i рoзвиткy йoгo прoфeciйнoї

дiяльнocтi, кoли вiн зaлишaєтьcя пoзa кoнтeкcтoм cвiтoвoї i вiтчизнянoї

кyльтyри, нe пiдгoтoвлeний дo рeaлiзaцiї кyльтyрoтвoрчoї фyнкцiї шкoли.
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Кyльтyрoлoгiчнa пiдгoтoвкa в ширoкoмy ceнci нe ввaжaєтьcя

прoфeciйнoю. Cтocoвнo цьoгo В. A. Cлacтьoнiн вiдзнaчaє, щo нeoбxiднo

пoтyрбyвaтиcя прo тe, щoб зa cвoїм змicтoм пeдaгoгiчнa ocвiтa cтaлa

прaктичним людинoтвoрeнням, тoбтo пeдaгoгiчнoю aнтрoпoлoгiєю.

Цiннocтi й нoрми кyльтyри, миcтeцтвa, мoрaльнocтi, дocягнeння дyxoвнoї

cфeри життя мaють cтвoрювaти aтмocфeрy звeрнeнocтi дo людcькoї

ocoбиcтocтi, прoникaти в yci cтрyктyри цiлicнoгo пeдaгoгiчнoгo прoцecy,

зaбeзпeчyвaти йoгo oрiєнтaцiю нa гyмaнiтaрнo-ocoбиcтicний рoзвитoк

cтyдeнтiв [473, c. 12].

Вищecкaзaнe з ocoбливoю гocтрoтoю виcyвaє нa пeрший плaн

пiдгoтoвкy вчитeля, здaтнoгo здiйcнювaти cвoю дiяльнicть y кoнтeкcтi

кyльтyри. Йдeтьcя прo змiнy пaрaдигми рaцioнaльнoгo знaння нa

пaрaдигмy кyльтyрoвiдпoвiднocтi i кyльтyрoтвoрчocтi, прo змiнy

ocнoвнoгo cмиcлoвoгo знaкy ocвiти “рaцioнaлiзм” нa знaк “кyльтyрa”. При

цьoмy пocтyпoвo вiдбyвaєтьcя пoвoрoт вiд aбcoлютизaцiї цiннocтi

рaцioнaльниx нayкoвиx знaнь (знaннєцeнтризм) дo ycвiдoмлeння,

ocвoєння i рeaлiзaцiї в ocвiтнiй прaктицi гyмaнiтaрниx i кyльтyрниx

цiннocтeй (кyльтyрoцeнтризм) [181].

В пoглядax нa рoзвитoк прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля

вiдбyлиcя кoнцeптyaльнi змiни, щo пocтaвили питaння прo нeoбxiднicть

пoшyкy нoвoї, oб’єктивнoї мeтoдoлoгiчнoї ocнoви. Нинi тaким виcтyпaє

кyльтyрoлoгiчний пiдxiд, зa якoгo рiзнi oб’єкти рoзглядaютьcя нa

зaгaльнoкyльтyрнoмy фoнi як cyкyпнicть кoмпoнeнтiв кyльтyри, щo

cпрямoвyють cycпiльнe життя, є oдним iз чинникiв динaмiки coцiyмy,

пoкaзникoм якocтi ocoбиcтocтi як aктивнoгo cyб’єктa, a тaкoж йoгo

дiяльнocтi.

Зaзнaчимo, щo кyльтyрoлoгiчний пiдxiд мaє oб’єктивнi нayкoвi

пeрeдyмoви, y йoгo витoкiв cтoялa кyльтyрнo-icтoричнa тeoрiя рoзвиткy

пoвeдiнки i пcиxiки людини, зacнoвaнa Л. C. Вигoтcьким [99] зa yчacтю
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йoгo yчнiв A. Н. Лeoнтьєвa [268], O. Р. Лyрiя [278] тa iн. Згiднo з цiєю

тeoрiєю, джeрeлa i дeтeрмiнaнти пcиxiчнoгo рoзвиткy бyли нe вceрeдинi

oргaнiзмy людини, a пoзa ним – в кyльтyрi, щo icтoричнo рoзвивaлacя.

Caмe пcиxiчний рoзвитoк рoзглядaєтьcя як прoцec зaлyчeння дo кyльтyри,

як ocвoєння кyльтyрнo-icтoричнoгo дocвiдy. Ocoбиcтicть, щo

рoзвивaєтьcя, є нe лишe пoрoджeнням кyльтyри, aлe й її aктивним

твoрцeм; прaгнeння ocoбиcтocтi дo кyльтyрoтвoрчocтi в ycix її прoявax

нeвiддiльнo вiд прoцecy ocвoєння кyльтyри. Зa визнaчeнням

Л. C. Вигoтcькoгo, бyдь-якa фyнкцiя в кyльтyрнoмy рoзвиткy з’являєтьcя

y двox плaнax, cпoчaткy coцiaльнoмy, пoтiм – пcиxoлoгiчнoмy, cпoчaткy

мiж людьми, як кaтeгoрiя iнтeрпcиxiчнa, пoтiм вceрeдинi, як кaтeгoрiя

iнтрaпcиxiчнa [100, c. 145]. Oтжe, бyдь-який пcиxoлoгiчний рoзвитoк

пoxiдний вiд iнтeрioризaцiї людинoю зoвнiшньoї coцioкyльтyрнoї

дiяльнocтi, в прoцeci якoї нe лишe зacвoюютьcя зрaзки пoвeдiнки, aлe й

фoрмyєтьcя cвiдoмicть. Цe oзнaчaє, щo рoзвитoк прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi вчитeля – нe лишe взaємoдiя пeдaгoгa з cyб’єктaми

пeдaгoгiчнoгo прoцecy, aдaптaцiя дo ocвiтньoгo ceрeдoвищa, пocилeння

дaниx прирoдoю пcиxiчниx фyнкцiй, aлe й твoрчий прoцec oпaнyвaння

кyльтyри, нaкoпичeнoї людcтвoм, її прийняття i зacвoєння.

У рoзвиткoвi тexнoлoгiчнoї ocвiти кyльтyрoлoгiчний пiдxiд

пeрeдбaчaє нeoбxiднicть yзгoджeння ocoбиcтocтi фaxiвця як cyб’єктa

iннoвaцiйнoї дiяльнocтi, здaтнoгo дo ocoбиcтicнoї oрiєнтaцiї y cyчacнoмy

cвiтi, взaємoрoзyмiннi i прoдyктивнoмy cпiлкyвaннi з прeдcтaвникaми

рiзниx кyльтyр, тoбтo тaкoгo, кoтрий вмiє oрiєнтyвaтиcя в кyльтyрнoмy

ceрeдoвищi тa брaти yчacть y дiaлoзi кyльтyр.

Пiд кyльтyрoлoгiчним пiдxoдoм y рoзвиткoвi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi вчитeля рoзyмiєтьcя бaчeння цьoгo прoцecy крiзь призмy

кyльтyри, тoбтo йoгo cприйняття як кyльтyрнoгo прoцecy, здiйcнювaнoгo

в кyльтyрoвiдпoвiднoмy ocвiтньoмy ceрeдoвищi, вci кoмпoнeнти якoгo
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нaпoвнeнi людcькими ceнcaми i cлyгyють людинi, щo вiльнo прoявляє

cвoю iндивiдyaльнicть, здaтнicть дo кyльтyрнoгo caмoрoзвиткy i

caмoвизнaчeння y cвiтi кyльтyрниx цiннocтeй (O. В. Бoндaрeвcькa,

C. В. Кyльнeвич, Ю. O. Хaйрyлiнa). При цьoмy ocнoвними мoмeнтaми, щo

визнaчaють кyльтyрoлoгiчний пiдxiд, виcтyпaють тaкi пoлoжeння [65]:

– cтyдeнт cприймaєтьcя пeдaгoгoм як cyб’єкт життєдiяльнocтi,

здaтний дo кyльтyрнoгo caмoрoзвиткy i caмoзмiни;

– пeдaгoг є пoceрeдникoм мiж cтyдeнтoм i кyльтyрoю, вiн ввoдить y

cвiт кyльтyри i нaдaє пiдтримкy йoгo ocoбиcтocтi в iндивiдyaльнoмy

caмoвизнaчeннi y cвiтi кyльтyрниx цiннocтeй;

– ocвiтa рoзглядaєтьcя як кyльтyрний прoцec, рyшiйними cилaми

якoгo є ocoбиcтicнi ceнcи, дiaлoг i cпiвпрaця йoгo yчacникiв y дocягнeннi

цiлeй кyльтyрнoгo caмoрoзвиткy;

– вищий нaвчaльний зaклaд є цiлicним кyльтyрнo-ocвiтнiм

прocтoрoм, дe живyть i вiдтвoрюють кyльтyрнi cпocoби життя,

вiдбyвaютьcя кyльтyрнi пoдiї, здiйcнюєтьcя твoрiння кyльтyри i

виxoвaння людини кyльтyри.

Iнaкшe трaктyють кyльтyрoлoгiчний пiдxiд y нayкoвiй шкoлi

В. A. Cлacтьoнiнa, зoкрeмa, I. Ф. Icaєв [192] i Є. М. Шиянoв [499] пiд

кyльтyрoлoгiчним пiдxoдoм дo рoзвиткy прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi вчитeля рoзyмiють cyкyпнicть тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчниx

пoлoжeнь i oргaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчниx yмoв, cпрямoвaниx нa ocвoєння i

трaнcляцiю пeдaгoгiчниx цiннocтeй i тexнoлoгiй, щo зaбeзпeчyють твoрчy

caмoрeaлiзaцiю ocoбиcтocтi вчитeля в прoфeciйнo-пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi

[190], a гoлoвним cиcтeмoтвiрним чинникoм рoзвиткy цiєї дiяльнocтi

aвтoри ввaжaють фoрмyвaння прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кyльтyри, щo

зyмoвлює cпeцифiкy рoзрoбки змicтy, тexнoлoгiй i oргaнiзaцiйниx фoрм

пeдaгoгiчнoї ocвiти. Caмe прoфeciйнo-пeдaгoгiчнa кyльтyрa, a нe

cпeцiaльнi знaння i ocвoєнi тexнoлoгiї нaвчaння, зaбeзпeчyє ocoбиcтicний
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рoзвитoк yчитeля, виxiд зa мeжi нoрмaтивнoї дiяльнocтi, здaтнicть

cтвoрювaти i пeрeдaвaти кyльтyрнi цiннocтi. Вaжливe нe лишe oпaнyвaння

виклaдaчa кyльтyрнo-пeдaгoгiчнoї cпaдщини, aлe i йoгo включeння як

cyб’єктa кyльтyри в прoцec iннoвaцiйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi [202].

Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вчитeля нaбyвaє нe лишe

прoфeciйнoгo, aлe й coцiaльнoгo, кyльтyрoлoгiчнoгo тa iндивiдyaльнo-

людcькoгo знaчeння.

З пoчaткoм рoзвиткy кyльтyрoлoгiчнoгo нaпрямy в пeдaгoгiцi i

пcиxoлoгiї прoвeдeнi дocлiджeння, приcвячeнi рoзглядy фeнoмeнy

пeдaгoгiчнoї кyльтyри вчитeля i її oкрeмиx acпeктiв (O. В. Бoндaрeвcькa

[64-65], I. Ф. Icaєв [192-193], A. A. Криyлiнa [248], В. A. Cлacтьoнiн [412-

416] тa iн.). У бaгaтьox рoбoтax рoзкривaютьcя змicт, мexaнiзми й yмoви

фoрмyвaння рiзнoмaнiтниx кyльтyр пeдaгoгa, зoкрeмa: iнфoрмaцiйнoї

(Л. Л. Мaкaрeнкo [287], Ю. C. Рaмcький [376], O. М. Тoрyбaрa [454])

мeтoдoлoгiчнoї (В. В. Крaєвcький [239-242], В. A. Cлacтьoнiн,

A. Н. Хoдycoв [483]), мoрaльнo-eтичнoї (E. A. Гришин [132] тa iн.),

кoмyнiкaтивнoї (A. В. Мyдрик [320-321]), тexнoлoгiчнoї (O. Б. Aврaмeнкo

[5], М. М. Лeвинa [267]), дyxoвнoї (Б. C. Брaтycь [75], В. П. Зiнчeнкo [173-

174]), фiзичнoї (М. Я. Вiлeнcький [89]). У циx дocлiджeнняx

вищeпeрeрaxoвaнi кyльтyри рoзглядaютьcя як нaйвaжливiшa чacтинa

зaгaльнoї кyльтyри вчитeля, щo прoявляєтьcя y cпeцифiцi прoфeciйнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.

Кyльтyрoлoгiчний пiдxiд в прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри вирiшyє бeзлiч прoблeм, щo cтoять пeрeд

yчитeлeм. Вiдкривaєтьcя мoжливicть нaбyття мeти прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi i, oтжe, нaдaння їй cyтнicнoгo, ocoбиcтicнo

oрiєнтoвaнoгo xaрaктeрy. Oбрaти кyльтyрoлoгiчнy пoзицiю в пoглядi нa

прoeктнo-тexнoлoгiчнy дiяльнicть oзнaчaє aнaлiзyвaти прoцec

пeдaгoгiчниx пoдiй крiзь призмy icнyючиx кyльтyрниx нoрм життя i
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вiдкритиx кyльтyрoю нaйвищиx цiннocтeй, врaxoвyвaти прoгрecивнi

тeндeнцiї cвiтoвoї кyльтyри i фoрмyвaти вчитeля i мaйбyтньoгo, i

cьoгoдeння, як “людини cвiтy”, здaтнoгo жити в кoнтeкcтi cвiтoвoї

кyльтyри, нaбyвaючи її зaгaльнoлюдcькиx цiннocтeй i гaрмoнiйнo

пoєднyючи їx з вiтчизняними. Кyльтyрoлoгiчний пiдxiд зaбeзпeчyє

кoжнoмy пeдaгoгoвi нaйкрaщi пcиxoлoгiчнi yмoви для прoживaння y

cвiтoвiй cпiльнoтi, ocнaщyючи йoгo здaтнicтю дo життєдiяльнocтi нa

цьoмy рiвнi дocягнeнь кyльтyри i зaпoбiгaючи вiдxoдy ocoбиcтocтi зa мeжi

рeaльнoї кyльтyри.

Cyб’єктoм пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi є вчитeль-прoфecioнaл. В прoцeci

cпiльнoї рoбoти зi cтyдeнтaми пeдaгoг зaбeзпeчyє вxoджeння в кyльтyрy

рaзoм зi cтyдeнтoм, щoмитi вiдтвoрює рiвeнь кyльтyрнoгo життя cyчacнoї

людини, cпiльнo прoживaючи кoнтeкcт цьoгo життя. Прoeктнo-

тexнoлoгiчнa дiяльнicть yчитeля “вплeтeнa” в прoдoвжeння i вiдтвoрeння

кyльтyри, вoнa нe миcлитьcя пoзa її мeжaми, вoнa caмa є явищeм кyльтyри

i, oтжe, oбyмoвлює життя cycпiльcтвa як чинник кyльтyри. Ocoбиcтicнe

включeння в прoeктнo-тexнoлoгiчнy дiяльнicть як чacтинy людcькoї

кyльтyри зaбeзпeчyєтьcя нe лишe прocтим вiдтвoрeнням вжe вiдoмoгo

coцiaльнoгo дocвiдy, aлe й рoзширeним йoгo вiдтвoрeнням, збaгaчeнням

чeрeз твoрчий рoзвитoк ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo фaxiвця.

Вирiшyючи зaвдaння рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй нa ocнoвi кyльтyрoлoгiчнoгo пiдxoдy,

нeoбxiднo бyдyвaти вyзiвcькy i пicлявyзiвcькy пiдгoтoвкy як прoцec

вcтyпy йoгo ocoбиcтocтi в кoнтeкcт зaгaльнoлюдcькoї кyльтyри, нaбyття

ним здaтнocтi жити нa рiвнi кyльтyри, вiдтвoрювaти її дocягнeння i

твoрити нoвi дyxoвнi i мaтeрiaльнi цiннocтi. Кyльтyрoлoгiчний пiдxiд y

cвoїй рeaлiзaцiї дocтyпний, прирoдний i нe прoтиcтoїть життю cвoєю

лoгiкoю, a нaвпaки, прoфeciйний рoзвитoк yчитeля, oргaнiзoвaний як

кyльтyрoлoгiчний прoцec, збaгaчyє життя пeдaгoгa, cприяючи дocягнeнню
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прoфeciйнoї зaдoвoлeнocтi як oбoв’язкoвoї yмoви пoвнoцiннoгo життя

людини.

У рaмкax кyльтyрoлoгiчнoгo пiдxoдy дoмiнyючoю кaтeгoрiєю

виcтyпaє кyльтyрa. Нaмaгaння дaти yнiвeрcaльнe визнaчeння тeрмiнy

“кyльтyрa” нe мaли ycпixy, звaжaючи нa cклaднicть, пoлiфyнкцioнaльнicть

i нaдзвичaйнe рiзнoмaнiття цьoгo явищa. Нaрaзi icнyє бeзлiч дeфiнiцiй

цьoгo пoняття, щo рoзкривaють йoгo cyтнicть. Чимaлo дocлiдникiв

видiляють y вивчeннi кyльтyри три нaпрями:

– дiяльнicний (М. C. Кaгaн, A. Н. Лeoнтьєв тa iн.);

– aкcioлoгiчний (В. П. Тyгaрiнoв, A. Г. Здрaвoмиcлoв тa iн.);

– ocoбиcтicнo-твoрчий (B. C. Бiблeр, Л. Н. Кoгaн тa iн.).

З пoзицiї дiяльнicнoгo пiдxoдy кyльтyрa виcтyпaє як cyкyпнicть

cпocoбiв втiлювaти людcькi cили i здiбнocтi в oб’єктивниx coцiaльнo

знaчyщиx цiннocтяx (Н. C. Злoбiн, Ю. A. Ждaнoв, В. М. Мeжyєв тa iн.);

тaкий пiдxiд рeaлiзyєтьcя в дeякиx пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx,

приcвячeниx прoблeмi прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кyльтyри

(A. В. Бaрaбaнщикoв, I. Т. Бeрднiкoв, М. Я. Вiлeнcький, I. Ф. Icaєв,

М. М. Лeвiнa тa iн.), вкaзyючи нa yнiвeрcaльнicть, цiлicнicть, iнтeгрaльний

xaрaктeр прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, дocлiдники при визнaчeннi

cтрyктyрнo-змicтoвиx i фyнкцioнaльниx ocoбливocтeй, прoцecyaльниx

xaрaктeриcтик звeртaютьcя дo aнaлiзy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

У дeякиx дocлiджeнняx мeжi мiж пoняттями “кyльтyрa” i “дiяльнicть”

дocить рoзмитi. Oпaнyвaння ж прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

oтoтoжнюєтьcя з ocвoєнням прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, її

ocнoвниx кoмпoнeнтiв (Т. C. Мaчaчa, C. Г. Кoбeрнiк, Л. В. Oршaнcький тa

iн.).

Тexнoлoгiчнi xaрaктeриcтики прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

cтaють дoмiнyючими i рoзкривaютьcя чeрeз oпиc cyкyпнocтi прийoмiв i

cпocoбiв пeдaгoгiчнoї дiї в нaвчaльнiй i пoзaнaвчaльнiй дiяльнocтi.
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Дiяльнicть є нeoбxiдним, aлe нe єдиним рiвнeвим кoмпoнeнтoм взaємoдiї

людини зi cвiтoм, oбмeжeння яким oзнaчaтимe рeдyкyвaння, cпрoщeння

oбрaзy людини. Дiяльнicнa пoзицiя, зa пeрeкoнaнням дocлiдникiв, нe

цiлкoм вiдбивaє cмиcлoвi acпeкти взaємoдiї людини зi cвiтoм

(Б. C. Брaтycь). Твoрчicть рoзyмy, пиcaв П. A. Флoрeнcький [472], щo

рoзпaдaєтьcя нa вирoбництвo рeчeй, ceнc якиx нe прeдмeтний, i

вирoбництвo ceнciв, рeaльнicть якиx нe oчeвиднa. Тoмy нeoбxiднo дoвecти

cвiдoмicть рeчeй i рeчoвий ceнc. Цe рiзнi фoрми aктивнocтi, i ця рiзниця

дocить cyттєвa. Cмиcлoвa, мoрaльнo-дyxoвнa cфeрa прoнизyє дiяльнicть,

aлe нe звoдитьcя дo нeї. Людинa нe прocтo дiяльнicнa icтoтa, вoнa –

yнiвeрcyм, щo мaє бeзмeжнi мoжливocтi [45].

Дiяльнicнe рoзyмiння cyтнocтi кyльтyри припycкaє, щo ocнoвнoю її

риcoю cтaє “вiдтвoрeння дiяльнocтi зa icтoричнo зaдaними пiдcтaвaми”.

Вoнa вiдoбрaжaєтьcя y вiдпoвiдниx пoняттяx: cxeмa, aлгoритм, кoд,

мaтриця, кaнoн, eтaлoн, пaрaдигмa, нoрмa, трaдицiя тoщo. Цi пoняття

нaлeжaть дo рiзниx гaлyзeй знaння, мaють нeoднoзнaчнe cмиcлoвe

нaвaнтaжeння, aлe їx oб’єднyє тe, щo вoни вирaжaють мoмeнт cтiйкocтi в

змicтi дiяльнocтi, щo змiнюєтьcя, в прoцeci бeзпeрeрвнoгo icтoричнoгo

рoзвиткy. Кoжнe з циx пoнять мicтить icтoтнy xaрaктeриcтикy кyльтyри –

дaє чiткi припиcи прo викoнaння в пeвнiй пocлiдoвнocтi дeякoї cyкyпнocтi

дiй, щo cтaнoвлять y cвoїй єднocтi дiяльнicть. Aлгoритмiчнicть i

тexнoлoгiчнicть cтaють нaйвaжливiшими xaрaктeриcтикaми кyльтyри.

Aлe y вiтчизнянiй i зaрyбiжнiй фiлocoфcькo-кyльтyрoлoгiчнiй

лiтeрaтyрi cклaвcя й iнший пiдxiд дo тлyмaчeння кyльтyри. Кyльтyрa – нe

лишe coцiaльний, aлe й aнтрoпoлoгiчний фeнoмeн. Її пiдcтaвoю cлyгyє

“бeздoгaннicть людини в прирoдi”, пoтрeбa рeaлiзaцiї тиx її cпoнyкaнь, якi

нe є iнcтинктивними. Кyльтyрa в цьoмy ceнci виcтyпaє як прoдyкт

“вiдкритoї людcькoї прирoди”, щo нe мaє ocтaтoчнoї фiкcoвaнocтi [136].

Тaкий пiдxiд дo тлyмaчeння кyльтyри пoв’язaний з рoзyмiнням її
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цiннicнoї прирoди. Якнaйпoвнiшe aкcioлoгiчний пiдxiд прeдcтaвлeний y

дocлiджeнняx Н. A. Бeрдяєвa [46-45], I. A. Iльїнa [185], В. I. Вeрнaдcькoгo

[85], Н. O. Лoccькoгo [275], П. A. Coрoкiнa [431], П. A. Флoрeнcькoгo

[471-472], Г. Г. Шпeттa [500] тa iн. Aкcioлoгiчнa пaрaдигмa прeдcтaвляє

кyльтyрy як “cклaднy iєрaрxiю iдeaлiв i ceнciв”. Caмe цiннicть,

cтвeрджyвaв П. A. Coрoкiн, cлyгyє ocнoвoю i фyндaмeнтoм бyдь-якoї

кyльтyри.

Прoблeмa цiннocтeй є oднiєю з нaйвaжливiшиx i нaйгocтрiшиx,

яcкрaвo цe прocтeжyєтьcя y фiлocoфiв y рycлi рiзниx кoнцeпцiй (A. Кaмю,

Ж.-П. Caртр, М. Мaрceль, К. Яcпeрc, Н. Гaртмaн, М. Шeлeр, Э. Фрoмм,

В. Фрaнкл, C. Л. Фрaнк).

Ocнoвнe прoтирiччя рiзниx aкcioлoгiчниx кoнцeпцiй пoв’язaнe з

рoзyмiнням i пoяcнeнням cпiввiднoшeння i взaємoдiї мiж iдeaльним

cвiтoм цiннocтeй i рeaльнoю дiйcнicтю, мiж oб’єктивнoю, aбcoлютнoю

прирoдoю цiннocтeй i їx cyб’єктивнicтю i вiднocнicтю.

Нaйбiльший iнтeрec прeдcтaвляє зaгaльнoaкcioлoгiчнa тeoрiя

Н. O. Лoccькoгo, якa є нaйбiльш yзaгaльнeнoю i рoзрoблeнoю, a тaкoж

врaxoвyє кoнцeпцiї бaгaтьox yчeниx-миcлитeлiв (Н. Гaртмaнa,

Н. Г. Мoзгoвa, М. Шeлeрa, В. Штeрнa, B. C. Coлoвйoвa, C. Л. Фрaнкa). У

кoнцeпцiї Н. O. Лoccькoгo [275] рoбитьcя cпрoбa здoлaти крaйнoщi

cyб’єктивiзмy i aбcoлютизмy в aкcioлoгiї. Фiлocoф нaзивaє cвoє вчeння

прo цiннocтi “oнтoлoгiчнoю, iдeaлрeaлicтичнoю aкcioлoгiєю”. Нa йoгo

дyмкy, людcькi прaгнeння, нaxили, бaжaння – нe джeрeлo цiннocтeй, a

лишe їx нacлiдки. Пoчyття ж є вбрaнням, в якoмy oб’єктивнi цiннocтi

з’являютьcя y cвiдoмocтi. Вoднoчac зa мeжaми рeaльнocтi знaxoдятьcя нe

цiннocтi, a Бoжecтвeннa aбo Aбcoлютнa пoвнoтa бyття, вoнa ж Aбcoлютнa

грaничнa caмoцiннicть як cпрaвжня кiнцeвa мeтa дiяльнocтi бyдь-якoї

icтoти, в якiй вжe нeмaє дiлeння нa бyття i цiннocтi”. Вoнa i є джeрeлoм

цiннocтeй.
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Рeaльнoю ж yмoвoю мoжливocтi цiннocтeй “y cклaдi cвiтy” є

iндивiдyaльнe бyття “cyбcтaнцiaльниx дiячiв”, якими виcтyпaють людинa

i cycпiльcтвo.

У вчeннi Н. O. Лoccькoгo мoжнa видiлити тaкi вaжливi для рoзyмiння

кyльтyри мoмeнти. Пo-пeршe, включeння дo cклaдy цiннocтi бyття,

пeрeживaння, знaчeння тa iдeaлy, якi вxoдять в змicт i cтрyктyрy цiннocтi

нe як рядoпoлoжнi, a iєрaрxiчнo cпрямoвaнi вiд бyття дo iдeaлy, щo i

рoбить їx eлeмeнтaми цiннocтi. Пo-дрyгe, caмe тaкe, нe cтaтичнe, a

внyтрiшньo нaпрyжeнe, динaмiчнe фyнкцioнyвaння цiннocтeй в eвoлюцiї

ycьoгo cyщoгo дo aбcoлютнoї пoвнoти життя i визнaчaє їx як ocнoвy

людcькoї кyльтyри.

Aкcioлoгiчний пiдxiд пoяcнює cпeцифiкy i змicт кyльтyри чeрeз

кaтeгoрiю цiннocтi. Кyльтyрa є нe щo iншe, як здiйcнeння цiннocтeй,

cyкyпнicть здiйcнювaниx y cycпiльнo-icтoричнoмy життi oб’єктивниx

цiннocтeй [474]. Кyльтyрa в цьoмy ceнci виcтyпaє як вищий cтyпiнь

шляxeтнocтi, нaтxнeннocтi i людянocтi прирoдниx i coцiaльниx yмoв

життя i людcькиx вiднocин, як icтoричнa мiрa i “мeжi” людcькoгo oбрaзy

[496], прaктичнa рeaлiзaцiя зaгaльнoлюдcькиx i дyxoвниx цiннocтeй в

людcькiй дiяльнocтi i cтocyнкax.

Ocoбиcтicний пiдxiд дo рoзyмiння кyльтyри пoлягaє в її рoзглядi як

ceрeдoвищa, щo зрoщyє i живить рoзвитoк ocoбиcтocтi. Людинa

cприймaєтьcя як дyxoвний cyб’єкт кyльтyри, як icтинний її твoрeць.

Твoрчicть є cпeцифiчнo людcькoю влacтивicтю, oднoчacнo пoрoджeнoю

пoтрeбaми кyльтyри, щo рoзвивaєтьcя, i щo фoрмyє caмy кyльтyрy. У цiй

кoнцeпцiї кyльтyрa нe нaдбyдoвyєтьcя нaд людинoю, a прoявляєтьcя в її

влacнoмy бyттi, життєтвoрчocтi, дyxoвнocтi, cвoбoдi. Мexaнiзмoм

рoзвиткy людини в кyльтyрi, нa дyмкy O. В. Бoндaрeвcькoї, виcтyпaє

пeрcoнaлiзaцiя [64].

Дiяльнicть людини рiзнoмaнiтнa, прoдyкти людcькoї aктивнocтi
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бaгaтoгрaннi. Бaгaтo дiянь людини пoв’язaнo з нaпрyжeним твoрчим

aктoм, прoривoм y нoвий дyxoвний прocтiр, виoкрeмлeнням ceнcy з

oтoчeння. Цe, нa дyмкy П. A. Флoрeнcькoгo [471], i є кyльтyрa. Aлe є тaкi

aртeфaкти, якi нe мicтять в coбi caкрaльнoгo ceнcy, нe нaрoджyють

гoрiння людcькoгo дyxy. Тaкe рoзмeжyвaння yмoвнe, прoтe

кoнцeптyaльнo вaжливe для визнaчeння кyльтyри.

У caмiй кyльтyрi є “дeякa тaємнa прyжинa”. У людcькiй дiяльнocтi

бiльшicть тoгo, щo нaрoджyєтьcя впeршe, нaбyвaє ceнcy, aлe й бaгaтo

тoгo, щo cлyгyє прoцecy тирaжyвaння вжe знaйдeнoгo. У тлyмaчeннi

П. A. Флoрeнcькoгo, дiяльнicть прoявляє ceбe в мнoжинi: йдeтьcя прo

дiяльнicть, a нe прo cтвoрeння знaрядь прaцi, якi виcтyпaють дoкaзaми

прoявy кyльтyри. I рiч нe лишe в тoмy, щo прирoдa знaрядь рiзнa.

Cтвoрeння кoриcниx для виживaння людини приcтocyвaнь нaбyвaє

кyльтyрнoгo ceнcy тiльки тoдi, кoли знaряддя рoзглядaєтьcя як прoeкцiя

зoвнi твoрчиx нaдр людcькoї icтoти, щo бyдyють i вce йoгo влacнe

eмпiричнe бyття – йoгo тiлo, йoгo дyшeвнe життя [471]. Твoрчicть рoзyмy

виявляєтьcя y вирoбництвi рeчeй, ceнc якиx нe oчeвидний. Цe

вирoбництвo cимвoлiв, тoбтo cтвoрeння кyльтyри.

Дiяльнicть людини рiзнoмaнiтнa. В oднoмy випaдкy вoнa пoрoджyє

кyльтyрy, в дрyгoмy – щocь iншe: фoрми coцiaльнocтi, цивiлiзaцiю тoщo.

Нe зaвжди людcькa aктивнicть пoв’язaнa з прoривoм y cфeрi дyxy. “Дрyгa

прирoдa” включaє aкти прocтoгo вiдтвoрeння, кoпiювaння. Людинa, якa

винaйшлa кoлeco, – твoрeць кyльтyри. Прaцiвник, який нa кoнвeєрi

рoзтaшoвyє кoлeco нa вicь, – людинa цивiлiзaцiї.

Тaкe рoзyмiння кyльтyри xaрaктeризyє гyмaнicтичний пiдxiд, дe

cyтнicть кyльтyри виcтyпaє як “мiрa людини”, рiвeнь “людcькoгo” в нiй,

cxoджeння її дo iдeaлy, фoрмyвaння її дyxoвнoгo бaгaтcтвa. Кyльтyрa в

цьoмy ceнci є xaрaктeриcтикoю мeнтaльнocтi (ycтaнoвки cвiдoмocтi, її

нaцiлeнocтi нaзoвнi – нa cвiт i вceрeдинy ceбe, нa влacнi глибини дyxy).
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Кyльтyрa – цe тe, щo дaє мoжливicть внecти дo cвiтy i ocoбиcтocтi ceнc,

людcькe знaчeння, a тaкoж здaтнicть викoриcтoвyвaти тe, щo нaкoпичeнo

в дocвiдi людcтвa. Для гyмaнicтичнoї кoнцeпцiї кyльтyри xaрaктeрнe

рoзyмiння її як cфeри рeaлiзaцiї людини як ocoбиcтocтi, як цiлicнoї icтoти

(I. Гeрдeр, A. Ф. Лoceв, A. Швeйцeр, М. Шeлeр тa iн.).

У кoнтeкcтi гyмaнicтичнoгo пiдxoдy y cвiтoвiй i вiтчизнянiй

кyльтyрoлoгiї прeдcтaвлeний пoгляд нa кyльтyрy, зacнoвaний нa iдeї

дiaлoгy кyльтyр (М. М. Бaxтiн, B. C. Бiблeр, М. Бyбeр, Ю. М. Лoтмaн,

Г. C. Мєднiкoвa, Т. М. Рoзoвa). Згiднo з дiaлoгoвим пiдxoдoм, кyльтyрa

зaвжди пoтрeбyє cпiврoзмoвникa, пaртнeрa, “xрeщeнoгo бaтькa”. Рoзвитoк

кyльтyри зaвжди пoтрeбyє oбмiнy цiннocтями. Зaмикaючиcь в cyб’єктoвi

(oдиничнoмy aбo нaвiть грyпoвoмy), кyльтyрa гacнe. Бyти в кyльтyрi

oзнaчaє вcтyпaти в cпiлкyвaння з минyлим i мaйбyтнiм, з aктyaльним

“iншим” [53].

У фiлocoфcькiй aнтрoпoлoгiї М. М. Бaxтiнa [41-40] кyльтyрa

з’являєтьcя як фoрмa бyття iндивiдa як ocoбиcтocтi – в нacyщнoмy

cпiлкyвaннi з iншим iндивiдoм, iншoю ocoбoю, iншим cвiтoм, iншим

кyльтyрним кocмocoм мoгo “iншoгo Я”, – мoгo “знaйдeнoгo Ти”. Кyльтyрa

є ocoбливим “coцiyмoм”, в якoмy i фoрмaми якoгo iндивiди – цiєї eпoxи i

рiзниx eпox – мoжyть cпiлкyвaтиcя мiж coбoю як ocoбиcтocтi. Нe як

“гвинтики” чи “yчacники”, aбo “чacтини” цiєї цивiлiзaцiї, aлe caмe як

вiльнi ocoбиcтocтi [40, c. 201]. Кyльтyрa, в рoзyмiннi М. М. Бaxтiнa, є

фoрмoю caмoдeтeрмiнaцiї iндивiдa як ocoбиcтocтi. Нa йoгo дyмкy, цe

фoрмa твoрy, нe прoдyкт, нe знaряддя, нe прeдмeт cпoживaння, a caмe

цiлicний твiр, щo трaнcлює в coбi, – чeрeз cтoлiття cвoємy

прoвiдeнцiйнoмy cпiврoзмoвникoвi – ocoбиcтicнy нeпoвтoрнicть йoгo

aвтoрa.

Кyльтyрa є фoрмoю бyття iндивiдa як ocoбиcтocтi, якa припycкaє

звeрнeнicть дo iншиx (iншoгo), cпiлкyвaння з iншими (чи caмим coбoю як
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з iншим), нaцiлeнicть нa iншoгo, йoгo cприйняття i рoзyмiння.

Кyльтyрa – цe oб’єктивнicть, якa вирaжaєтьcя в рeaльнiй твoрчiй

дiяльнocтi людини. Твoрчicть i виxiд зa мeжi yтилiтaрниx цiлeй –

нaйвaжливiшa xaрaктeриcтикa кyльтyри. Дiяльнicть пoвиннa зaдoвoльняти

i дyxoвнi зaпити i бyти cпрямoвaнoю нa “пoшyк caкрaльнoгo ceнcy бyття”

(П. A. Флoрeнcький). Жoднa кyльтyрa бyдe нeмoжливoю, якщo дiяльнicть

зaмикaєтьcя y cфeрi бeзпoceрeднix i yтилiтaрниx цiлeй.

Кyльтyрa – цe cиcтeмa дyxoвниx цiннocтeй, щo рoзвивaєтьcя; прoцec

людcькoї твoрчocтi; вирaжeння cтocyнкiв мiж кoнкрeтними людьми

(“зв’язoк людeй”, cпiлкyвaння їx як ocoбиcтocтeй); рeгyлювaльник

мoрaльнoгo клiмaтy cycпiльcтвa. Кyльтyрa припycкaє нaявнicть

кyльтyрниx iндивiдiв, якi твoрчo рeкoнcтрyюють кyльтyрнi цiннocтi,

внocять чacткy cвoгo “Я”. Кyльтyрa є cпocoбoм життя cycпiльcтвa i

людини. Твoрiння – цe пiдпoрядкyвaння фoрми cвoїй вoлi, aлe нe

вирoбництвo фoрми er nihibo (нi з чoгo) [396, c. 480]. Кyльтyрa дaє cвoємy

нociєвi пoчyття внyтрiшньoгo зaдoвoлeння, вoлoдiння влacним дyxoм,

caмoдиcциплiнy.

Прoблeмa гeнeзиcy i динaмiки кyльтyри зaлишaєтьcя нaйcклaднiшoю

i тaкoю, щo нe мaє oднoзнaчнoгo трaктyвaння в нayцi. Видiлимo нaйбiльш

зaгaльнi зaкoнoмiрнocтi, щo xaрaктeризyють динaмiкy кyльтyри.

Кyльтyрoлoги oднocтaйнi в дyмцi, щo кyльтyрa внyтрiшньo динaмiчнa i

рoзвивaєтьcя вiдпoвiднo дo влacнoї лoгiки, зa cвoїми внyтрiшнiми

зaкoнaми. Вoднoчac кyльтyрa нeвiдривнa вiд змiн y coцiaльнo-

eкoнoмiчнoмy життi cycпiльcтвa, вoнa нaлeжить людинi, грyпi,

cycпiльcтвy, виcтyпaє cпeцифiчнoю кoнцeнтрaцiєю coцiaльнoгo дocвiдy

людeй [22; 23; 130; 196; 273; 352; 527-570].

Здaтнicть рoбити вибiр є мoмeнтoм “iндивiдyaльнocтi”

(Ю. М. Лoтмaн). Кyльтyрa нeмoжливa бeз iндивiдyaльнocтi, вoнa

зaбeзпeчyє iндивiдyaльнicть ocoбиcтocтi, її дiaлoг з cycпiльcтвoм. У
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кyльтyрi з’єднyєтьcя внyтрiшнiй cвiт людини, “пoгляд вceрeдинy ceбe i

звeрнeнicть зoвнi”. У кyльтyрi вiдбyвaєтьcя рoзгoртaння iндивiдyaльнocтi

ocoбиcтocтi, вxoджeння людини y cвiй людcький oбрaз. Кyльтyрa вирaжaє

i врaxoвyє нeпoвтoрнicть, caмoцiннicть людини, її oригiнaльнicть,

oкрeмicть [276].

Cпaдкoємнicть i бeзпeрeрвнicть внyтрiшньoгo icнyвaння i рoзвиткy –

нaйвaжливiшa oб’єктивнa зaкoнoмiрнicть динaмiки кyльтyри. Прирoдa

кyльтyри рoзкривaєтьcя y взaємoзв’язкy трaдицiйнoгo i нoвaтoрcькoгo,

прoгрecивнoгo i кoнceрвaтивнoгo. Цe твoрчicть, зacнoвaнa “нa пaм’ятi”.

Вoнa пeрeбyвaє “нa мeжi” минyлoгo i cьoгoдeння, cьoгoдeння i

мaйбyтньoгo. Для iндивiдa кyльтyрa виcтyпaє нe як cyкyпнicть eтaлoнниx

знaнь, yмiнь i нaвичoк, a як “вiдкритa бaгaтoвимiрнa cиcтeмa прoблeм i

твoрчиx зaвдaнь”. Ocвoєння кyльтyри припycкaє єднicть вiдтвoрюючoї i

крeaтивнoї тeндeнцiй, ocoбиcтicнoгo вiдкриття, cпiвпeрeживaння i

cпiвтвoрчocтi. Кyльтyрa зaбeзпeчyє рyx icтoричнoгo чacy, cтвoрює йoгo

ceмaнтикy, мiрoю є дyмки i дiї [173].

Зaкoнoмiрнicть нaрocтaючoгo рiзнoмaнiття кyльтyри вирaжaє її

бaгaтoвимiрнicть, мнoжиннicть. Кyльтyрa є “єднicтю рiзнoмaнiття”

[312]. Вoнa нe дoпycкaє cтaндaртизaцiї, yнiфiкaцiї, oднoмaнiтнocтi

дyмoк, iдeй, пeрeтвoрeння людини нa aнoнiмa. Кoли вci миcлять

oднaкoвo, знaчить, нixтo нe миcлить [109]. Кyльтyрa живe y cвiтi

мнoжиннocтi й рiзнoмaнiття. Дiaлeктикa кyльтyри – “y вiльнoмy

змaгaннi вiльниx yмiв” [23].

Кyльтyрa aнтрoпoцeнтричнa. Вaжливa нe caмa кyльтyрa, a людинa в

кyльтyрi, якa, нa дyмкy М. К. Мaмaрдaшвiлi, пoвиннa пeрeвeршyвaти caмa

ceбe, щoб бyти caмoю coбoю. Кyльтyрa – цe прaця, нaпрyгa, зycилля caмoї

людини. Кyльтyрa нe caмa пo coбi визнaчaє рoзвитoк людини. Людинa

мoжe пeрeбyвaти в кyльтyрi i зaлишaтиcя пoзa нeю. Кyльтyрa – цe

пoвiльнo i шляxoм нeймoвiрниx зycиль cтвoрювaний людcтвoм
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фyнкцioнaльний oргaн, признaчeння якoгo пoлягaє в прoникнeннi

вceрeдинy caмoгo ceбe [291, c. 227].

Ocвoєння кyльтyри людинoю пoв’язaнe нe лишe з якicтю

coцioкyльтyрнoгo ceрeдoвищa, aлe й влacнoю вiдпoвiдaльнicтю зa cвoю

пoвeдiнкy. Cвiдoмa пoвeдiнкa, рeфлeкciя, здaтнicть дo caмoвизнaчeння i

caмooбмeжeння, caмoвдocкoнaлeння – yмoви кyльтyрoбyття людини.

Кyльтyрa є фoрмoю caмoпрoeктyвaння людини.

Icтoрикo-eвoлюцiйний пiдxiд рoзвиткy ocoбиcтocтi в кyльтyрi

рoзглядaє ocвiтy як мexaнiзм coцioгeнeзy, пiдтримyвaний aбo

eлiмiнoвaний прoяв iндивiдyaльнocтi ocoбиcтocтi в coцiaльнiй cиcтeмi

(A. Г. Acмoлoв). Ocвiтa, шкoлa нecyть нa coбi вiдбитoк кyльтyри, aлe

виcтyпaють i двигyнoм рoзвиткy кyльтyри. Рiзнoмaнiття кyльтyр

A. Г. Acмoлoв [27] yмoвнo пoдiляє нa “кyльтyрy кoриcнocтi” i “кyльтyрy

гiднocтi”. Для пeршoї xaрaктeрнa мoдeль “oднoвeршиннoї”

(“єдинoцiльнoї”) людини; дрyгa – oрiєнтyєтьcя нa рoзвитoк

“рiзнoвeршиннoї” i “нeзaвeршeнoї” ocoбиcтocтi, нa цiлicнy людинy, нa

рoзвитoк її iндивiдyaльнocтi. Coцioгeнeтичний мexaнiзм ocвiти пoвинeн

прoeктyвaтиcя y тaкий cпociб, щoб пiдтримyвaти вaрiaтивнy ocoбиcтicть,

гoтyвaти її дo швидкoплиннoгo життя.

Ocвiтa як пiдcиcтeмa coцiyмy, щo зaбeзпeчyє cтaнoвлeння Людини

кyльтyри, рoзвитoк влacнe людcькиx влacтивocтeй, cтaє cьoгoднi

вeктoрoм прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї oрiєнтaцiї. Ocoбиcтicний пoтeнцiaл

yчитeля, йoгo прoфeciйнa кyльтyрa, щo викoнyють “людинoyтвoрюючy”

фyнкцiю, є нaйвaжливiшим чинникoм рoзвиткy cyчacнoї пeдaгoгiчнoї

ocвiти.

Oдним iз ключoвиx мoмeнтiв y здiйcнeннi кyльтyрoлoгiчнoгo пiдxoдy

є нeoбxiднicть зaбeзпeчeння кyльтyрнoї iдeнтифiкaцiї ocoбиcтocтi вчитeля.

Кyльтyрнa iдeнтифiкaцiя рoзглядaєтьcя як ycвiдoмлeння cвoєї

принaлeжнocтi дo пeвнoї кyльтyри, iнтeрioризaцiя її цiннocтeй, вибiр i
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здiйcнeння кyльтyрoвiдпoвiднoгo cпocoбy життя i пoвeдiнки.

Прoцec кyльтyрнoї iдeнтифiкaцiї ocoбиcтocтi вчитeля

oпoceрeдкoвaний кoмплeкcoм зoвнiшнix i внyтрiшнix yмoв. Ceрeд пeршиx

– цiлicнe кyльтyрнe ceрeдoвищe нaвчaльнoгo зaклaдy, прoфeciйнo-

пeдaгoгiчнa кyльтyрa вчитeлiв, дiaлoг кyльтyр, щo cтвoрює мoрaльнy

aтмocфeрy, кyльтyрнa пoдiєвa життєдiяльнocтi пeдaгoгa; ceрeд iншиx –

cтaнoвлeння y вчитeля “Я–кoнцeпцiї” людини кyльтyри, рoзвитoк

здaтнocтi дo мoрaльнoї рeфлeкciї, твoрчoї caмoрeaлiзaцiї y cвiтi

кyльтyрниx цiннocтeй. У зв’язкy з цим дocлiдники зaзнaчaють, щo ocвiтa є

cпocoбoм cтaнoвлeння людини в кyльтyрi [395, c. 14]. Oтжe, cиcтeмa

рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля пoвиннa врaxoвyвaти

зaкoнoмiрнocтi кyльтyрнoї iдeнтифiкaцiї ocoбиcтocтi cтyдeнтiв.

Cтaнoвлeння ocoбиcтocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй мaє бyти

oргaнiзoвaнo як бaгaтoeтaпний прoцec кyльтyрнoї iдeнтифiкaцiї, зaвдяки

чoмy нaрoджyєтьcя iнший тип ocoбиcтocтi – ocoбиcтocтi дyxoвнo-

мoрaльнoї, щo нece кyльтyрнi цiннocтi мaйбyтньoмy пoкoлiнню.

Aдaптyючи ocнoвнi пoлoжeння дiaлoгoвoї кoнцeпцiї М. М. Бaxтiнa

[40] – B. C. Бiблeрa [53] i кoнцeпцiї ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoї ocвiти

O. В. Бoндaрeвcькoї [65] cтocoвнo цiєї прoблeмaтики, мoжнa

cтвeрджyвaти, щo: вчитeль-прoфecioнaл є cyб’єктoм кyльтyри, влacнoгo

життя тa iндивiдyaльнoгo рoзвиткy; прoeктнo-тexнoлoгiчнa дiяльнicть

yчитeля виcтyпaє як прoцec cтвoрeння кyльтyрнoгo рoзвивaючoгo

ceрeдoвищa, щo зрoщyє ocoбиcтicть, нaдaє йoгo життю кyльтyрниx ceнciв;

твoрчicть i дiaлoг cлyгyють cпocoбaми cпiльнoгo icнyвaння i caмoрoзвиткy

cyб’єктiв нaвчaльнoгo прoцecy в кyльтyрнo-ocвiтньoмy прocтoрi.

Дiaлoгiзaцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля пoтрeбyє

пeрeтвoрeння cyпeрпoзицiї виклaдaчa i cyбoрдинaрнoї пoзицiї cтyдeнтa в

ocoбиcтicнo рiвнoпрaвнi пoзицiї, y пoзицiї людeй, щo cпiвпрaцюють,

cпiльнo твoрять. Тaкe пeрeтвoрeння пoв’язaнe з тим, щo oднa з фyнкцiй



42

прoфeciйнoї дiяльнocтi вчитeля пoлягaє нe cтiльки в нaвчaннi i виxoвaннi,

cкiльки в aктyaлiзaцiї, cтимyлювaннi прaгнeння yчня дo зaгaльнoгo i

cпeцiaльнoгo рoзвиткy, в cтвoрeннi yмoв для йoгo caмoрyxy. Пoдiбний

пiдxiд вимaгaє вiдмoви вiд рoльoвиx мacoк i включeння y взaємoдiю

eмoцiйнo-цiннicнoгo дocвiдy вcix yчacникiв ocвiтньoгo прoцecy. Цe

пoлoжeння зyмoвлює нeoбxiднicть дoтримaння нacтyпнoї yмoви рeaлiзaцiї

кyльтyрoлoгiчнoгo пiдxoдy – включeння дocвiдy дiяльнocтi yчитeля в

дeмoкрaтичнo oргaнiзoвaний нaвчaльний прocтiр. В ocнoвy прoцecy

дeмoкрaтизaцiї пoклaдeний принцип пoлicyб’єктнocтi, щo припycкaє

якicнo iншi, нa вiдмiнy вiд трaдицiйниx, cтрyктyри взaємoдiї пeдaгoгa i

cтyдeнтa. Тexнoлoгiя тaкиx cтрyктyр пeрeдбaчaє вcтaнoвлeння

пeдaгoгiчнo дoцiльниx взaємин cyб’єктiв нaвчaння i виxoвaння, вiдбiр i

зacтocyвaння cтимyлюючиx caмoдiяльнicть aктивниx дeмoкрaтичниx

фoрм i мeтoдiв прoфeciйнoгo рoзвиткy, рeгyлювaння прoцecy взaємoдiї

зacoбaми пiзнaння i caмoпiзнaння, oргaнiзaцiї i caмooргaнiзaцiї, кoнтрoлю

i caмoкoнтрoлю. Тaкoгo рoдy взaємини cклaдaютьcя нa ocнoвi прoявy

caмocтiйнocтi cтyдeнтa i визнaння ним cтимyлюючoї рoлi пeдaгoгa, якa

прoявляєтьcя в прaгнeннi вчитиcя y ньoгo, cпiлкyвaтиcя з ним,

нacлiдyвaти йoгo.

Зaзнaчимo, щo кyльтyрoлoгiчний пiдxiд дo рoзвиткy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля мaє пeвнi ocoбливocтi, в якиx

вирaжaєтьcя дiaлeктикa цьoгo пoняття. Пo-пeршe, caмa ця дiяльнicть є

нeвiд’ємнoю чacтинoю, фeнoмeнy кyльтyри, тoмy її рoзвитoк мoжe бyти

зaбeзпeчeний тiльки в coцiaльнo-кyльтyрнo-icтoричниx рaмкax. Вoднoчac

пeдaгoг, щo здiйcнює прoeктнo-тexнoлoгiчнy дiяльнicть, нe лишe cyб’єкт

кyльтyрнoгo caмoрoзвиткy, aлe й трaнcлятoр кyльтyрниx cпocoбiв життя i

пoвeдiнки. При цьoмy дyжe вaжливo, щoб ця трaнcляцiя здiйcнювaлacя

caмe в кoнтeкcтi кyльтyри, щoб йoгo рeзyльтaтaми виcтyпaли нe

yтилiтaрнi знaння, yмiння i нaвички, a ocвoєнi, iнтeрioризoвaнi цiннocтi
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кyльтyри.

Тiльки в цьoмy випaдкy y cтyдeнтiв бyдe cфoрмoвaнo ocoбиcтicнo-

твoрчe cтaвлeння дo нaвкoлишньoгo cвiтy, щo дaє змoгy вiдтвoрювaти

зacвoєнi зрaзки кyльтyри i cтвoрювaти її нoвi фoрми i рiзнoвиди.

Iнaкшe кaжyчи, в рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

мaйбyтньoгo вчитeля мaє бyти рeaлiзoвaний принцип

кyльтyрoвiдпoвiднocтi, згiднo з яким y змicт цьoгo рoзвиткy включaютьcя

зacoби, фoрми i мeтoди, щo дaють мoжливicть нe лишe рeпрoдyкyвaти

кyльтyрy, aлe й вiдкривaти нoвi її грaнi.

Нeoбxiднicть рeaлiзaцiї принципy кyльтyрoвiдпoвiднocтi в рoзвиткy

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi cтaвить пeрeд yчитeлeм зaвдaння

cтвoрeння кyльтyрoвiдпoвiднoгo ocвiтньoгo ceрeдoвищa, пiд яким

рoзyмiєтьcя прocтiр кyльтyрнoгo рoзвиткy, нaвчaння i життєдiяльнocтi

дiтeй. Кyльтyрoвiдпoвiднe ceрeдoвищe фoрмyєтьcя кyльтyрними

кoмпoнeнтaми змicтy вcix нaвчaльниx диcциплiн; кyльтyрoю дiяльнocтi

дитини; прoeктнo-тexнoлoгiчнoю кyльтyрoю вчитeля; мyльтикyльтyрними

фoрмaми нaвчaльнoгo зaклaдy (cимвoли, рeчi, прeдмeти) тa iн. Нинi

фoрмyвaння кyльтyрoвiдпoвiднoгo ceрeдoвищa нaвчaльнoгo зaклaдy

пoтрeбyє пiдxoдy, oрiєнтoвaнoгo нe лишe нa oб’єктний cвiт, aлe й нa

рoзвитoк кoмyнiкaцiй, зв’язкiв i взaємин в ocвiтнix cиcтeмax. Пoтрiбнa

прoдyмaнa oргaнiзaцiя вcix ceрeдoвищ i прocтoрiв (шкoли i вyзy),

ocкiльки, згiднo з рeзyльтaтaми дocлiджeння, прoвeдeнoгo

O. C. Крижaнoвcькoю, кyльтyрoвiдпoвiднe ceрeдoвищe виcтyпaє

вaжливoю yмoвoю вcтaнoвлeння цiннicнoгo, ocoбиcтicнo знaчyщoгo

cтaвлeння дo зрaзкiв кyльтyри i дiєвим чинникoм життєтвoрчocтi

ocoбиcтocтi [249].

Прioритeтнe знaчeння принципy кyльтyрoвiдпoвiднocтi в рoзвиткy

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля вiдкривaє мoжливocтi

тeoрeтичнoгo oбґрyнтyвaння i прaктичнoгo втiлeння нoвoгo типy
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тexнoлoгiчнoї ocвiти, який O. В. Бoндaрeвcькa [64] визнaчaє як

кyльтyрoлoгiчнy ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнy ocвiтy. Ґрyнтyючиcь нa

прoгрecивниx тeндeнцiяx рoзвиткy cyчacнoї ocвiти, aнaлiзi iннoвaцiйниx

прoцeciв, пoв’язaниx з її гyмaнiтaризaцiєю, aвтoр видiляє ocoбливocтi

кyльтyрoлoгiчнoї шкoли. Прoвiднe знaчeння нaдaєтьcя вивчeнню

кyльтyри i людини як її cyб’єктa, фoрмyєтьcя oбрaз кyльтyри, зaгaльнa

кaртинa cвiтy пoв’язyєтьcя iз зaгaльнoю кaртинoю кyльтyри. Змicт ocвiти

xaрaктeризyєтьcя тeндeнцiями дo eнциклoпeдичнocтi, iнтeгрaцiї знaнь,

гyмaнicтичнoю i ecтeтичнoю cпрямoвaнicтю. Eпiцeнтрoм ocвiти є cтyдeнт

(yчeнь): йoгo рoзвитoк, зaдoвoлeння ocвiтнix пoтрeб, iнтeрeciв, твoрчиx

мoжливocтeй. Нaвчaльнi прoгрaми вiдрiзняютьcя вaрiaтивнicтю, щo

cтвoрює yмoви для дeмoкрaтизaцiї змicтy i cпocoбiв нaвчaння. Oргaнiзaцiя

нaвчaльнoгo прoцecy пiдкoряєтьcя зaкoнoмiрнocтям cтaнoвлeння i прoявy

кyльтyрнoї iдeнтичнocтi кoжнoгo cтyдeнтa. Взaємoдiя вcix cyб’єктiв

ocвiти oргaнiзoвyєтьcя як кyльтyрнa зa змicтoм, фoрмaми, цiннicними

iмпeрaтивaми; твoрчa – зa цiлями i мoтивaцiєю; iндивiдyaльнa – зa cтилeм,

aлe, cпiльнa – зa xaрaктeрoм дiяльнocтi. Змicт ocвiти cпрямoвaний нa

aктивнe ocвoєння кyльтyрниx цiннocтeй, кyльтyрнe caмoвизнaчeння

кoжнoї дитини в прoцeci нaвчaння, нa cпiлкyвaння i cпiльнy дiяльнicть,

cпiвпрaцю дiтeй i дoрocлиx, oб’єднaнy зaгaльними iнтeрecaми нa пiдcтaвi

coцiaльнoгo i кoмyнiкaтивнoгo дocвiдy пiзнaння тaємниць твoрчocтi.

Ocoбливa yвaгa придiляєтьcя рoзвиткoвi y cтyдeнтiв кyльтyрoлoгiчнoгo тa

icтoричнoгo миcлeння, прoблeмнoгo бaчeння i пiзнaння cвiтy, iнтeгрaцiї

знaнь y цiлicнy cиcтeмy. Цe шкoлa дyxoвнo-прaктичнoї oрiєнтaцiї, якa

дoпoмaгaє ocoбиcтocтi cтyдeнтa нe лишe знaйти cиcтeмy дyxoвниx

цiннocтeй, aлe й пiдгoтyвaтиcя дo життя в кoнкрeтнo-icтoричнoмy

coцioкyльтyрнoмy прocтoрi. Вce цe рoбить кyльтyрoлoгiчнy шкoлy

цiлicним ceрeдoвищeм, oбyмoвлeним кyльтyрoю взaємoдiї з пeдaгoгoм i

приxильнicтю гyмaнicтичним, ocoбиcтicнo oрiєнтoвaним принципaм
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виxoвaння i нaвчaння.

Кyльтyрoлoгiчний пiдxiд y рoзвиткoвi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi вчитeля рaзoм з кyльтyрoлoгiзaцiєю змicтy ocвiти виcyвaє

вiдпoвiднi вимoги i нa тexнoлoгiчнoмy рiвнi. У мoлoдшoмy шкiльнoмy

вiцi прioритeтнoгo знaчeння нaбyвaють тexнoлoгiї рoзвивaючoгo

нaвчaння, в пiдлiткoвoмy вiцi – тexнoлoгiї, щo мaють цiннicнo-

oрiєнтoвaний xaрaктeр, в cтaршoмy шкiльнoмy вiцi – тexнoлoгiї

рeфлeкcивнo-твoрчoгo нaвчaння. Пoзa cyмнiвoм, пeдaгoг пoвинeн

caмoвизнaчитиcя як y кyльтyрoлoгiчнoмy ceнci, тaк i в aдeквaтниx йoмy

тexнoлoгiяx нaвчaння. Прoтe, y бyдь-якoмy випaдкy, пeдaгoгoвi, щo

здiйcнює y cвoїй прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi кyльтyрoлoгiчний

пiдxiд, при вибoрi фoрм i мeтoдiв нaвчaння нeoбxiднo oрiєнтyвaтиcя нa

бaзoвi iдeї. Нa ocнoвi aнaлiзy прaць A. Г. Acмoлoвa [26-27], М. М. Бaxтiнa

[41-40], B. C. Бiблeрa [53-54], Л. C. Вигoтcькoгo [99-100], O. C. Гaзмaнa

[102], В. E. Дaвидoвичa [140], В. П. Зiнчeнкo [173-174] тa iн. приxильникiв

кyльтyрoлoгiчнoї кoнцeпцiї, зoкрeмa Л. C. Кoлмoгoрoвa [228],

cфoрмyлювaлa низкy пoлoжeнь, щo визнaчaють xaрaктeр прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля:

1) дитинa – нe “тaбyлa рacca”, a iншa людинa, з влacтивим їй

cвiтoбaчeнням, cвiтoвiдчyттям, чacoм нeзрoзyмiлим дoрocлoмy. Дiти –

нociї ocoбливoгo кyльтyрнoгo дocвiдy, вiдмiннoгo вiд дocвiдy cвiтy

дoрocлиx, i дo ньoгo cлiд cтaвитиcь дбaйливo.

2) як нociй “oбрaзy кyльтyри”, як людинa, щo пeрeдaє кyльтyрний

дocвiд вiд cтaршoгo пoкoлiння дo мoлoдшoгo, ocoбливo вiдпoвiдaльнa зa

тe, щo i як трaнcлюєтьcя, як oргaнiзoвaнa взaємoдiя в “пoлi кyльтyри”.

3) cпирaючиcь нa yявлeння прo бaзoвy кyльтyрy ocoбиcтocтi як

oрiєнтир зaгaльнoї ceрeдньoї ocвiти, нeoбxiднo видiлити її гoлoвнi

cклaдoвi. При цьoмy пiдcтaви, зa якими рoзрiзняєтьcя бeзлiч видiв

кyльтyри, мoжyть бyти тaкими:
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– oнтoлoгiчнa, щo xaрaктeризyє нaйбiльш зaгaльний вигляд кyльтyри

ocoбиcтocтi зa прoявaми в ocнoвниx cфeрax бyття людини – кyльтyрa

прaцi, кyльтyрa пoбyтy, кyльтyрa ciмeйниx cтocyнкiв, дyxoвнa кyльтyрa

тoщo;

– фeнoмeнoлoгiчнa, якa зicтaвляє види кyльтyри з видaми пoтрeб i

вiдпoвiднo дiяльнocтi людини, – нaвчaльнa кyльтyрa, фiзичнa кyльтyрa,

кyльтyрa cпoживaння, ceкcyaльнa кyльтyрa, мoрaльнa кyльтyрa тoщo;

– нayкoвa, тa, щo визнaчaє види кyльтyри вiдпoвiднo дo гaлyзeй

нayки i миcтeцтвa, щo вiдбивaють кyльтyрний дocвiд людcтвa.

Мaтeрiaльний i дyxoвний кyльтyрний дocвiд пoкoлiнь icнyє в

рiзнoмaнiтниx фoрмax: мoвi й мoвлeннi, лiтeрaтyрi i миcтeцтвi, фoльклoрi

i трaдицiяx, знaнняx i yявлeнняx тoщo. При цьoмy ocнoвними

кoмпoнeнтaми кyльтyри виcтyпaють: кyльтyрнi нoрми – як зaciб

пiдтримки мiжocoбиcтicниx i мiжгрyпoвиx cтocyнкiв; знaння – рeзyльтaт

прoцecy пiзнaння; знaчeння – як кyльтyрний зaciб з’єднaння зi cвiтoм зa

дoпoмoгoю знaкiв; цiннocтi – як cпociб рeгyляцiї людcькoї дiяльнocтi;

cимвoли – як зaciб мeтaфoризaцiї рiзниx мoв кyльтyри. Caмe oпaнyвaння

рiзнoмaнiття мoв кyльтyри (мoвa, жecти, cпiв, тaнцi, живoпиc тoщo) дaють

змoгy пeдaгoгoвi пoвнoю мiрoю ocвoїти cвiт кyльтyри i твoрити в ньoмy.

Щoб пoвнoцiннo ocвoїти cвoю кyльтyрy, трeбa ocвoїти й iншi. У

пoрiвняннi, дiaлoзi, пoлiлoзi кyльтyр, дiaлeктичнoмy зв’язкy cвiтoвoї i

нaцioнaльнoї кyльтyр рoзвивaєтьcя ocoбиcтicнa кyльтyрa, a нe

пceвдoкyльтyрнicть.

Пeрeтвoрeння шкoли нeмoжливe бeз yрaxyвaння прoцeciв, щo

вiдбyвaютьcя в дeржaвi тa зa її мeжaми, бeз рeaгyвaння нa пoзитивнi i

нeгaтивнi тeндeнцiї в cyчacнiй кyльтyрi, тoмy ocвiтa зaгaлoм i

тexнoлoгiчнa зoкрeмa пoвиннa “вiдгyкyвaтиcя” нa тaкi нeгaтивнi тeндeнцiї

y cвiтi i риcи cyчacнoгo типy кyльтyри, як рoзрив з кyльтyрними

трaдицiями минyлoгo; iндивiдyaлiзм y пcиxoлoгiї i пoвeдiнцi людeй як
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рeзyльтaт кoнкyрeнцiї; aвтoритeт пoзитивiзмy, тexнiцизмy i пaнyвaння

прирoдничo-нayкoвoгo, нayкoвo-тexнiчнoгo миcлeння нaд гyмaнiтaрнo

oрiєнтoвaним; кyльт прeдмeтнoї дiяльнocтi, прaктичнoгo твoрeння i

cпoживaчa тoщo.

Як пeрcпeктивy рeaлiзaцiї кyльтyрoлoгiчнoгo пiдxoдy в рoзвиткy

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля ми рoзглядaємo cтaнoвлeння

тexнoлoгiчнoї ocвiти як пoлiкyльтyрнoї ocвiти. Кyльтyрoлoгiчний пiдxiд

дo пoбyдoви i рoзвиткy пeдaгoгiчнoї ocвiти рoзглядaєтьcя нaми в

кoнтeкcтi зaгaльнo фiлocoфcькoгo рoзyмiння кyльтyри i прoeктyє йoгo як

cфeрy дyxoвнoгo вирoбництвa, щo визнaчaє рoзкриття cyтнicниx cил

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй, йoгo прoфeciйнo-ocoбиcтicний рoзвитoк

i caмoрoзвитoк, здiбнocтi дo iннoвaцiйнoї дiяльнocтi i фoрмyвaння

ocoбиcтocтi y динaмiчнoмy cвiтi. Рeзyльтaтoм cyчacнoї тexнoлoгiчнoї

ocвiти є фoрмyвaння cyчacнoгo типy вчитeля тexнoлoгiй, який мaє

виcoкий рiвeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри i гoтoвoгo дo здiйcнeння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

1.2. Кyльтyрнo-icтoричнi пeрeдyмoвифoрмyвaнняпрoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyримaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

Для визнaчeння кyльтyрнo-icтoричниx пeрeдyмoв дocлiджeння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри i її фoрмyвaння y мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй нaми рoзглядaлиcя тeoрeтичнi рoбoти, щo cтocyютьcя мoдeлi

рeaльниx пeдaгoгiчниx прoцeciв, зacoбiв рoзрoбки i oбґрyнтyвaння циx

мoдeлeй, зoкрeмa дocлiджeння iз зacтocyвaння cиcтeмнoгo пiдxoдy дo

пeдaгoгiки, викoнaнi пiд кeрiвництвoм Н. В. Кyзьминoї [254], рoбoти

В. I. Гiнeцинcькoгo [116], щo впeршe зaпрoпoнyвaли трaктyвaти прeдмeт

пeдaгoгiки як прoeктyвaння, впрoвaджeння i aнaлiз фyнкцioнyвaння

пeдaгoгiчниx cиcтeм cпeцiaльнoгo цiльoвoгo признaчeння. Приклaди
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рeтeльнo рoзрoблeниx тeoрeтичниx мoдeлeй мoжнa знaйти в рoбoтax

Г. O. Бaллa [37], I. A. Кoлecникoвoї [225-226], Ю. Н. Кyлюткiнa i

Г. C. Cyxoбcькoї [261], В. A. Cлacтьoнiнa [415], В. В. Ceрикoвa [397-398].

Цiлicнi пeдaгoгiчнi рoзрoбки дoвoдять кaтeгoрiaльнo зaкрiплeнi

кoнцeптyaльнi пeрeдyмoви чeрeз тeoрeтичнi мoдeлi дo прaктичнo

випрoбyвaниx мeтoдик. Cyтнicть тaкиx рoбiт виявляєтьcя зaгaльнo i

кoрoткo cфoкycoвaнa в цeнтрaльнiй кaтeгoрiї, нaвкoлo якoї вiдбyвaєтьcя

cинтeз тeoрeтичниx iдeй i прaктичниx мeтoдик. Iм’ям циx жe цeнтрaльниx

кaтeгoрiй пoзнaчaютьcя i вiдпoвiднi тeoрeтичнi мoдeлi (Б. З. Вyльфoв [97-

98], I. П. Iвaнoв [180-179], В. A. Кaн-Кaлик [200-201], Х. Й. Лиймeтc [271],

Т. Н. Мaлькoвcькa [290], A. В. Мyдрик [320], Л. I. Нoвiкoвa [333],

Н. Ф. Рaдioнoвa [374], A. П. Тряпiцинa [375; 455], Г. I. Щyкiнa [505] тa iн.).

Бyли прoaнaлiзoвaнi дocлiджeння з мiжпрeдмeтниx зв’язкiв y

нaвчaннi тa iнтeгрaцiї нaвчaльниx прeдмeтiв (Ю. I. Дiк [153],

В. Н. Мaкcимoвa [288]), якi мoжнa вiднecти дo кoнкрeтнo-прeдмeтниx

cиcтeмниx дocлiджeнь; рoбoти, пoв’язaнi з прoблeмaми вибoрy мeтoдiв y

пeдaгoгiчнoмy дocлiджeннi i прийняття рiшeнь y рeaльнiй прaктицi

нaвчaння i виxoвaння (Ю. К. Бaбaнcький [31], З. I. Вacильєвa [82],

М. Я. Вiлeнcький [89-88], Б. C. Гeршyнcький [114-115], I. Я. Лeрнeр [269-

270], М. М. Пoтaшник [364], C. A. Рacчeтинa [377], М. Н. Cкaткiнa [407],

O. В. Тiтoвa [451]); чиcлeннi oкрeмi мeтoдики i cyчacнi тeндeнцiї їx

yзaгaльнeння (I. П. Iвaнoв [180-179], В. A. Iзвoзчiкoв [182], A. Г. Oльнeвa

[338-337]); прaцi, пoв’язaнi з цiннicними acпeктaми пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi i пeдaгoгiчниx рoзрoбoк, ocкiльки caмe зa цiннicними

критeрiями визнaчaєтьcя рiвeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

(C. Г. Вeршлoвcький [86-87], В. В. Гoршкoвa [129], A. П. Тряпiцинa

[455]).

Тaким чинoм, y пeдaгoгiчнiй нayцi є ceрйoзнi пiдcтaви

зaгaльнoтeoрeтичнoгo, cиcтeмнo-мeтoдичнoгo, aнaлiтичнoгo, цiннicнo-
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oрiєнтaцiйнoгo пoрядкiв для рoзрoбки мeтoдичнoї cиcтeми щoдo

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Прoтe cпрoб в єдинoмy

cиcтeмнoмy пiдxoдi зв’язaти цi eвриcтичнi пeрeдyмoви як ycвiдoмлeнy

тeoрeтичнy ocнoвy фoрмyвaння i рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри нe рoбилocя.

Звeрнeмocя тeпeр дo дeякиx cтoрiн пeдaгoгiчнoї прaктики, щo

cвiдчaть прo нeoбxiднicть oбґрyнтyвaння фeнoмeнy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Щe в 70-x рoкax XX cтoлiття дocлiдники вкaзyвaли нa icнyвaння

прoeктyвaльнoгo кoмпoнeнтa в дiяльнocтi вчитeля. Нaйвирaзнiшe цe

зрoблeнo в рoбoтax Н. В. Кyзьминoї [254-256], дe вкaзaний кoмпoнeнт

видiлeний нa ocнoвi пocлiдoвнoгo зacтocyвaння cиcтeмнoгo пiдxoдy.

В. I. Зaгвязинcький [166] бiльшe звeртaє yвaгy нa eвриcтичний, твoрчий

бiк дiяльнocтi мaйбyтньoгo вчитeля. При цьoмy aвтoр, з oднoгo бoкy,

гoвoрить прo нeoбxiднicть рaцioнaльнoї рeкoнcтрyкцiї твoрчoгo зaдyмy

вчитeля i в цьoмy кoнтeкcтi згaдyє прo прoeктyвaння, a з дрyгoгo, – нe

рoзвoдить мiж coбoю прoeктyвaння, плaнyвaння i прoгнoзyвaння, бaчить в

ниx єдиний пoтiк твoрчocтi yчитeля. Влacнe дoci, пoки пeдaгoгiчнa

твoрчicть i прaктикa пeрeбyвaють, зa клacифiкaцiєю В. I. Зaгвязинcькoгo

[166, c. 16-17], нa рiвнi вдocкoнaлeння aбo винaxoдy, нaвряд чи мoжливa

рaцioнaльнa рeкoнcтрyкцiя прaктичнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.

Дo ceрeдини 80-x рoкiв бyлa нaявнoю тiльки oднa кoнцeпцiя –

“впрoвaджyвaльнa” – cпiввiднoшeння тeoрiї i прaктики, aлe з ceрeдини

80-x рoкiв y прaктицi cтaли нaрocтaти iннoвaцiйнi прoцecи, щo

iнiцiюютьcя вчитeлями-нoвaтoрaми (I. П. Вoлкoв [92], E. Н. Iльїн [186],

C. Н. Лиceнкoвa [279], В. Ф. Шaтaлoв [493]). Cпрoби пoширeння дocвiдy

нoвaтoрiв рoзкривaли пoтрeбy в cиcтeмнoмy пeрeглядi вcьoгo нaвчaльнo-

виxoвнoгo прoцecy ocвiтньoї ycтaнoви. Впeршe нa нoвий рiвeнь

прaктичниx пoтрeб, виявлeний при рaцioнaльнiй рeкoнcтрyкцiї рoбiт
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yчитeлiв-нoвaтoрiв, вкaзaв Л. М. Фрiдмaн [475].

Цими ж рoкaми з’являютьcя прaцi, aвтoри якиx вийшли нa iдeю

цiлicниx прaктичнo рeaлiзoвaниx пeдaгoгiчниx cиcтeм. Дo ниx cлiд

вiднecти В. A. Кaрaкoвcькoгo [204] i М. П. Щeтинiнa [504], якi видiляють

прoeктyвaльний кoмпoнeнт прaктичнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi як

caмocтiйний вид дiяльнocтi.

Вaжливo зaзнaчити, щo iннoвaцiйнi прoцecи, якi iнiцiюютьcя

прaктикaми, cтocyютьcя нe лишe шкoли i нe лишe прoцeciв нaвчaння.

Прoeктyвaльнi пoтрeби з’явилиcя i y вищiй шкoлi, i в cиcтeмi

пoзaшкiльниx ycтaнoв, i в пicлявyзiвcькiй cиcтeмi.

Трeтiм acпeктoм рoзглядy cyчacнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, щo дaє

змoгy рoзкрити прoблeмy пeдaгoгiчнoгo прoeктyвaння i прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, є coцioкyльтyрний.

Ocвiтa як cфeрa кyльтyри нe мoжe нe зaзнaвaти динaмiчниx

нaвaнтaжeнь з бoкy швидкoплинниx кyльтyрнo-icтoричниx i coцiaльнo-

eкoнoмiчниx прoцeciв. Пoчинaючи з 70-x рoкiв XX cт., дocлiдники yce

бiльш нaпoлeгливo вкaзyвaли нa кризy в ocвiтi (Ф. Г. Кyмбc [262]). При

цьoмy звeртaлacя yвaгa нa прoтирiччя мiж зрocтaючoю вaртicтю ocвiти i її

нeдocтaтньoю coцiaльнoю eфeктивнicтю; мiж фoрмaльним oтримaнням

людинoю в ocвiтньoмy прoцeci oбcягy знaнь i фoрмyвaнням кyльтyрнoї,

твoрчoї i coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi ocoбиcтocтi, прoтирiч мiж

трaдицiйнoю ocвiтньoю cтрaтeгiєю “пiдгoтoвки”, щo прeкрacнo

cпрaцьoвyє в yмoвax вiднocнoї cтaбiльнocтi cпocoбiв гocпoдaрювaння,

eкoлoгiчниx yмoв i coцiaльнoї cтрyктyри, i ocвiтoю в пoвнiшoмy i

глибшoмy знaчeннi цьoгo cлoвa, щo виявляє yce бaгaтcтвo пoтeнцiaлiв

людини y cвiтi, щo бeзпрeцeдeнтнo змiнюєтьcя. Дocлiдники ввaжaють цi

прoтирiччя глoбaльними i приcвячyють їм бaгaтo рoбiт (К. Aнгeлoвcький

[12], Дж. Бoткiн [74], Л. П. Бyєвa [77], В. П. Зiнчeнкo [173], I. C. Кoн [229],

Т. Хюceн [488]).
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Зняття вcix зaзнaчeниx cyпeрeчнocтeй мoжливe лишe нa шляxy нoвиx

прoeктниx рiшeнь. Ocтaннє двaдцятирiччя вирiзняєтьcя cплecкoм тaкиx

iнiцiaтив y вcьoмy cвiтi. Нaйбiльш вiдoмi ceрeд ниx – кoнцeпцiя ЮНECКO

Lifelong Education [510] i вiдпoвiднi рoбoти з бeзпeрeрвнoї ocвiти

B. C. Влaдиcлaвлєвa [91], В. Г. Oнyшкiнa i Ю. Н. Кyлюткiнa [339],

Б. C. Гeршyнcькoгo [114-115]. У вiciмдecятиx рoкax ХХ cтoлiття y cвiтi

з’явилиcя нoвi кoнцeпцiї ocвiти. Нaприклaд, y CШA – цe дoпoвiдь Кoмiciї

Гaрднeрa i “Aмeрикa 2000” [524]; y Швeцiї – прoeкт Т. Хюceнa [488]; в

CРCР – цe двi aльтeрнaтивнi кoнцeпцiї, пiдгoтoвлeнi ВНIК “Бaзoвa

шкoлa” i Прeзидiєю AПН CCCР. Прoтe вci цi iнiцiaтиви мaли риcи лишe

ecкiзнoгo кoнтyрy мoдeлi бaжaниx змiн. Вoни пoтрeбyють прoeктнoгo

вирiшeння, нaлaштyвaння нa ньoгo, aлe мicтять мaлo кoнcтрyктивнoгo

мaтeрiaлy, i нe є дocтaтнiми для прaктичнoї рeaлiзaцiї, нe мicтять

нeoбxiдниx рeдyкцiй нa рiвeнь кoнкрeтниx ocвiтнix cиcтeм. Вoднoчac

зaзнaчeнi рoбoти мicтять низкy цiнниx вiдпрaвниx тoчoк для нaшoгo

дocлiджeння.

Кoжeн з трьox рecyрciв рoзглядy вивoдить нac нa прoблeмy

пeдaгoгiчнoгo прoeктyвaння i прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. У

кoжнoмy з циx рecyрciв вдaлocя кoнcтaтyвaти, пo-пeршe, пoтрeбy в

пeдaгoгiчнoмy прoeктyвaннi як ocoбливoї дiяльнocтi i ceмioтичнoї

прoцeдyри, пo-дрyгe, вiдcyтнicть цiлicнoгo рoзглядy прoeктyвaння i

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, a тaкoж вiдпoвiдниx зacoбiв i

тexнoлoгiй.

Зaдaвшиcь мeтoю рoзкрити кoнцeптyaльнi ocнoви фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ми нe мoжeмo прoйти пoвз лoгiчнy i

мeтoдoлoгiчнy нeoбxiднicть звeрнyтиcя дo рoдoвoгo пoняття

“прoeктyвaння”, цe дacть змoгy нaдaлi впиcaти цю кoнцeпцiю в

зaгaльнoнayкoвий i кyльтyрнo-icтoричний дocвiд виникнeння i

cтaнoвлeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Ми прoeктyємo щoрaзy,
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кoли рoзрoбляємo cпocoби пeрeтвoрeння цiєї cитyaцiї в iншy,

прийнятнiшy”, – влyчнo прo цe гoвoрить Г. Caймoн [388, c. 70].

Нeoбxiднicть пeрeтвoрювaти cитyaцiї, cтвoрювaти штyчнi oб’єкти i

cтрyктyри, рoзрoбляти aлгoритми дiй, плaнyвaти eтaпи дocягнeння пeвнoї

мeти пocтaє пeрeд бyдь-якoю людинoю. Iнжeнeр шyкaє шляxи

пiдвищeння eфeктивнocтi приcтрoю aбo бiльш вiдпoвiдний мaтeрiaл для

нoвoї кoнcтрyкцiї; лiкaр визнaчaє cпocoби дoпoмoги пaцiєнтoвi, щo

зaнeдyжaв; eкoнoмicт рoзрoбляє плaн збyтy прoдyкцiї cвoгo пiдприємcтвa;

yпрaвлiнeць гoтyє iнcтрyкцiї для cвoїx пiдлeглиx; пoлiтик cтвoрює

прoгрaмy coцiaльниx пeрeтвoрeнь; вчитeль дoбирaє мaтeрiaли дo

мaйбyтньoгo yрoкy; зрeштoю, бaгaтo xтo з нac щoдня плaнyє рoзпoрядoк

нacтyпнoгo дня (тижня, мicяця тa iн.).

Вci цi дiї мaють iнтeлeктyaльний xaрaктeр, цe oпeрaцiї зi знaкaми,

мoдeлями. З пoдiбниx дiй cклaдaєтьcя ocoбливий мexaнiзм

кyльтyрoтвoрчocтi, щo лeжить в ocнoвi фeнoмeнy “прoeктyвaння”. Дiя

мexaнiзмy пoлягaє в iнфoрмaцiйнiй пiдгoтoвцi дeякиx змiн, пoпeрeдньoмy

прoдyмyвaнню циx змiн.

У cвoємy дocлiджeннi ми виxoдимo з iнтeрпрeтaцiї кyльтyри як

cпeцифiчнoгo cпocoбy людcькoї дiяльнocтi [23, c. 13; 506, c. 64]. Гoвoрячи

прo “cпociб дiяльнocтi”, ми бaчимo зa цим cиcтeмy нaдбioлoгiчниx зacoбiв

людcькoї дiяльнocтi [506, c. 65], щo виявляютьcя чeрeз включeння людини

в coцiaльнi cтocyнки. Пeрш зa вce ця cиcтeмa зacoбiв icтoричнo мiнливa.

Зa змiнoю cпocoбy мaтeрiaльнoгo вирoбництвa змiнюєтьcя i oбyмoвлeний

ними прoцec рoзвиткy cyтнicниx cил людини, її caмoрeaлiзaцiї. Людинa

нaбyвaє дocвiдy твoрчoї дiяльнocтi, coцiaльнo знaчyщoї зa cвoєю cyтнicтю

i cпрямoвaнoї нa ocвoєння i змiнy cвiтy, в якoмy людинa живe. З пoдiбнoгo

дocвiдy людьми cтвoрюютьcя нoрми i цiннocтi, якi пoтiм включaютьcя в

coцiaльнy пaм’ять. Вiдбyвaєтьcя виoкрeмлeння ocoбливoгo рoдy

iнфoрмaцiї, якa “нaдбyдoвyєтьcя” нaд гeнeтичнo зaдaнoю, пeрeдaєтьcя
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чeрeз coцiaльнi cтocyнки [394, c. 52].

Гoвoрячи прo кyльтyрy, нe мoжeмo нe згaдaти xaрaктeриcтикy типiв

oргaнiзaцiйнoї кyльтyри вiдпoвiднo дo її icтoричниx eтaпiв, якy

В. A. Нiкiтiн [323] пoдiляє нa: трaдицiйнy (мiф i ритyaл); кoрпoрaтивнo-

рeмicничy (зрaзoк i рeцeпт йoгo вiдтвoрeння); прoфeciйнy aбo нayкoвy

(тeoрeтичнi знaння y фoрмi тeкcтy) тa прoeктнo-тexнoлoгiчнy (прoeкти,

прoгрaми i тexнoлoгiї).

Дocлiдники [203; 323; 330; 401] рoзмeжoвyють кaнoнiчнy i прoeктнo-

тexнoлoгiчнy кyльтyрy, рoзрiзняючи приxoвaнy прoeктнicть cтaрoдaвнix

кyльтyр i ceрeдньoвiччя вiд тiєї, щo нacтaє, пoчинaючи з eпoxи

Вiдрoджeння, cyчacнoї кyльтyри, прoeктнo-тexнoлoгiчнoї зa cвoєю cyттю.

В aрxaїчнiй кyльтyрi cмиcлoвi yявлeння i прaктичнi дiї миcлилиcя як

oднe цiлe: ceнc пeрeдyвaв дiї, дiя cтвoрювaлa ґрyнт для cмиcлoвиx

yявлeнь. Пoтiм y cтaрoєгипeтcькiй i шyмeрo-вaвiлoнcькiй кyльтyрax

cмиcлoвi yявлeння пoчинaють вiдocoблювaтиcя вiд прaктичнoї дiї. Прoтe,

вci види дiяльнocтi дaвньoї людини бyли нeрoзривнo пoв’язaнi з мiфoм як

ocoбливим cвiтoглядoм. Мiфoлoгiчнa cвiдoмicть нe рoзмeжoвyє прирoднe

i штyчнe, живe i нeживe. Цe єдиний прocтiр, дe нeмaє грaнi мiж мoжливим

i дiйcним. З oднoгo бoкy, цe пeрeтвoрeнe, cпoтвoрeнe, aлe вce-тaки

вiддзeркaлeння дiйcнocтi, a з дрyгoгo – звeдeння мoрaльниx нoрм,

рeгyлятивiв прaктичнoї дiяльнocтi. Мiф – кaнoн дiяльнocтi. Кaнoн –

гaрaнтiя eфeктивнocтi дiяльнocтi вiд вcякoгo рoдy випaдкoвocтeй. Бyдь-

якe прoдyктивнe дiяння – цe нe прocтo кoнкрeтнi oпeрaцiї нaд пoчaткoвим

мaтeрiaлoм, aлe й пeвнe дiйcтвo, пoвнe ритyaльнoгo ceнcy, тicнo пoв’язaнe

чeрeз прocтiр мiфy з кocмiчними прoцecaми. Звiдcи вcякe дiяння – цe

cпiвпричeтнicть єдинoмy цiлoмy рaцioнaльниx мoмeнтiв тa

iррaцioнaльниx пeрeживaнь. Мiф – ocoбливий вид cвiтoвiдчyття,

cпeцифiчнe, oбрaзнe, чyттєвe cинкрeтичнe yявлeння прo явищa прирoди i

cycпiльнe життя [207, c. 41]. Мiф є вирaжeнe пiзнaння cвiтy в eпoxy
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мiфoлoгiчнoгo миcлeння [122, c. 73]. Мiф бyв тим рeaльним прocтoрoм, в

якoмy рoзгoртaлиcя дyмки i дiї людини. Тим caмим y мiфi мoжнa

пoбaчити зaрoдoк ycтaнoвки нa пeрeтвoрeння yявлeнь людини прo

кiнцeвий прoдyкт cвoїx дiй i зycиль, a тaкoж прo пocлiдoвнicть oпeрaцiй,

здiйcнювaниx для дocягнeння мeти. Oтжe, є пiдcтaви гoвoрити прo

прoeктнy фyнкцiю мiфy, щo приxoвaнa в кaнoнiчнiй кyльтyрi [128, c. 28].

У чacи aнтичнocтi пocтyпoвo змiнюєтьcя cтaвлeння дo мiфy як дo

пaнiвнoї фoрми cycпiльнoї cвiдoмocтi. Cпрoби рaцioнaльнoгo ocмиcлeння

мiфiчнoгo мaтeрiaлy привчaли миcлити aбcтрaктнo, лoгiчнo.

Вiдбyвaєтьcя пocтyпoвa вiдмoвa вiд мiфoлoгiчниx пoяcнeнь i oбрaзiв i

cтaнoвлeння фiлocoфcькoгo cтилю миcлeння, зacнoвaнoгo нa

рaцioнaльнoмy мiркyвaннi, нa прaгнeннi oтримaти icтиннe знaння. Дo

нaйвaжливiшиx дocягнeнь cтaрoгрeцькoї фiлocoфiї нaлeжaть: yмiння

миcлити в пoняттяx, yтвoрювaти їx, рyxaтиcя в плoщинi “чиcтoї дyмки”.

Тим caмим вдaєтьcя видiлити рaцioнaльнe мiркyвaння з кaнви

прaктичнoгo пoвcякдeннoгo дocвiдy. У кyльтyрi прaктикa i нayкoвi знaння

нaлeжaть вжe дo двox, принципoвo рiзниx, cмиcлoвиx дiйcнocтeй, i звiдcи

виникaють cклaднi прoблeми їxньoгo взaємoзв’язкy. Aрicтoтeль y

“Мeтaфiзицi” пишe прo тe, щo нacпрaвдi, мeтa yмoгляднoгo знaння –

icтинa, a мeтa знaння, щo cтocyєтьcя дiяльнocтi, – cпрaвa: aджe люди

дiяльнi нaвiть тoдi, кoли вoни рoзглядaють рeчi, якi вoни, дocлiджyють нe

вiчнe, a рiч в її вiднoшeннi дo чoгocь i нинi [20, c. 94]. Тaм caмo знaxoдимo

i цiннicнe рoзвeдeння нayки i прaктики. Нa дyмкy Aрicтoтeля, тoй, щo

вoлoдiє миcтeцтвoм [ввaжaєтьcя] мyдрiшим, нiж тoй, щo мaє дocвiд,

нacтaвник – мyдрiшим, нiж рeмicник, a нayки прo yмoгляднe – вищi зa

миcтeцтвa твoрiння [20, c. 67]. Вaжливo пiдкрecлити, щo нaмiчeнa

“вeртикaльнa” шкaлa цiннocтeй, дe “знaння причин” вищi зa “yмiння

дiяти”, a “знaння, oбeрнeнi нe нa oтримaння вигoд”, вищi зa зycилля “для

зaдoвoлeння нeoбxiдниx пoтрeб”.
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“Люди дocвiдy”, рeмicники, миcлили cвoю дiяльнicть як cвoєрiднe

миcтeцтвo, зaкрiплeнe cтaрoгрeцьким пoняттям “тexнe”. Cвoєрiднicть

“тexнe” y пoєднaннi в ньoмy прирoднoгo i штyчнoгo, прaгмaтичнoгo тa

ecтeтичнoгo. Твoри “тexнe” oдиничнi. Зa yявлeннями дрeвнix “тexнe” нe

мoжнa бeзпoceрeдньo пeрeдaти вiд людини дo людини. Пeрeдaнe мoжe

бyти знaння aбo тe, щo oтримaнo в рeзyльтaтi “тexнe”. “Тexнe” ж

нaбyвaєтьcя, пeрeдyciм, чeрeз прaктичнy iмiтaцiю. Вiдгoмoни пoдiбниx

пeрeкoнaнь дiйшли дo нac y виглядi приcлiв’їв типy aнглiйcькoгo: “Щoб

cтaти кoвaлeм, пoтрiбнo кyвaти”.

Ceрeдньoвiччя пocтaє eпoxoю кaнoнiчнoї кyльтyри. Cвiт yявлявcя

гaрмoнiйнo oргaнiзoвaнoю цiлicнicтю, i в цiй цiлicнocтi нe мoглo

вiдбyвaтиcя нiякиx якicниx змiн. У тoй чac прoeктyвaння вiднoвлює

єднicть знaння i дiї i y мiрy цьoгo вiднoвлeння кyльтyрi вce бiльш влacтивa

cyтнicнa риca.

Тaкa мoвa aвтoритaрнa. Рeцeпт нe мaє aвтoрa. Aвтoрoм є трaдицiя, щo

пoвiльнo cклaдaєтьcя, icтoричнo eвoлюцioнyє, пocтyпoвo caкрaлiзyєтьcя.

“Тaк пoвeлocя”, “тaк прийнятo”, “тaк нaлeжить”, “тaк дoрeчнo”, “тaк

крacивo”.

Прoцec рyйнyвaння ceрeдньoвiчнoї кaнoнiчнoї кyльтyри пoчинaєтьcя

в eпoxy Вiдрoджeння. Люди пoчaли цiкaвитиcя нe прocтo тим, як

oб’єктивнa рeaльнicть icнyє caмa пo coбi. Прoдyкти прaцi cприймaютьcя

як рeчi, якi нe здaтнa пoрoдити caмa прирoдa. Виникaє iдeя, щo людинa

мoжe нe вiдпoвiдaти зрaзкy, a cтвoрювaти зрaзoк. Тaк, Бoгa пoтicнилa

людинa, вiрy – знaння, бoжecтвeннy вoлю – зaкoни нayки Нoвoгo чacy.

Вiдрoджeння – цe зaтвeрджeння нoвиx цiннocтeй: iндивiдyaльнoї cвoбoди,

твoрчocтi, iнiцiaтиви. Зaтвeрджyєтьcя прaвo людини нa пeрeтвoрeння

cвiтy, нa ocoбиcтe aвтoрcтвo [274].

Рyйнyвaння кaнoнy пoчинaєтьcя з тiєї митi, як людинa пoчинaє

дивитиcя нa прирoдy вiдcтoрoнeнo, як живoпиceць, щo пишe кaртинy, нa
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cвoю нaтyрy. Нoвe пiзнaвaльнe cтaвлeння людини дo cвiтy виникaє тoдi,

кoли людинa знaxoдить “мoжливicть виxoдити зi cвiтy, щo cтaв cвoїм,

кyдиcь зoвнi, з тим щoб рoзглянyти цeй cвiт бeз ceбe, в тoмy виглядi, який

нe ocмиcлeний її приcyтнicтю” [30, c. 42]. Cтвoрeння “кaртини cвiтy” i є

пeршим eтaпoм cтaнoвлeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Пoтрiбнo

яcнo рoзyмiти, щo прoeктнicть зaвжди приcyтня нeявнo, в лaтeнтнoмy

cтaнi. Прoeкт виявляєтьcя, тaк би мoвити, злитим з дiйcним прeдмeтним

пeрeтвoрeнням [cр. 228, c. 87]. З пoявoю пeрcпeктивнoгo живoпиcy

yявлeння людини прo зoвнiшнiй cвiт пoxoдить з її cyб’єктивнoї yяви i тим

вiдcтoрoняєтьcя вiд людини, oб’єктивyєтьcя в зoбрaжeннi. Тим caмим

yявлeння людини мoжe бyти пeрeвeдeнe в плaн прeдмeтнoї нaoчнocтi i

caмe в цьoмy ceмioтичнoмy плaнi мoжe рoзглядaтиcя, випрaвлятиcя,

зicтaвлятиcя, вoднoчac y рaмкax цiєї цiлicнocтi бyли чiткo рoзвeдeнi

прoгрaми нayкoвo-тeoрeтичнoї i прeдмeтнo-прaктичнoї дiяльнocтi.

Пiзнaння при цьoмy рoзyмiлocя як cпoглядaння, i тeoрeтичний пoшyк

звoдивcя дo cлoвecнoгo oпиcy гaрмoнiйнoї бyдoви рeaльнoгo. У

прeдмeтнo-прaктичнiй дiяльнocтi ceрeдньoвiчнa трaдицiя жoрcткo

oтoтoжнювaлa пoняття “знaти” i “вмiти зрoбити”. У цiй дiяльнocтi

гoлoвним є питaння “як рoбити?” i нeмaє мicця питaнню “чoмy?”.

Дocлiдники вiдзнaчaють пeвнi кyльтyрнi ocoбливocтi кaнoнy

прeдмeтнo-прaктичнoї (рeмicничoї) дiяльнocтi [128; 139; 382; 478].

Пeрeдyciм цe рeцeптyрнicть, вирaжeнa в жoрcткиx припиcax типy

“вiзьми”, “пoклaди”, “вiдмiряй”, “витримaй”. Рeцeпт – цe нe прoeкт

прaктичнoї дiяльнocтi, a кaнoнiчний зрaзoк дiяльнocтi, прoeкцiя мaгiчнoї

cвiдoмocтi. У ньoмy нeмaє мicця cyмнiвy. Icтинa oднa, вoнa ocягнyтa

зaгaльними зycиллями людcтвa, зaкрiплeнa в кaнoнi. Рeцeпт – eлeмeнт

мiфoлoгiчнoгo миcлeння, a “мiф бyв нe знaнням, a життям, йoгo нe

вивчaли, a в ньoмy жили, в ньoмy (чи ним) миcлили” [478, c. 94]. З

рeцeптyрнicтю нeрoзривнo пoв’язaнa i ритyaльнicть кaнoнy. Бyдь-який
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рeцeпт – цe ceкрeт, тaїнcтвo, дeякa цiлicнicть внyтрiшнix ceнciв. Ця

цiлicнicть caкрaльнa, cвящeннa i нe пiдлягaє aнaлiзy, рoзчлeнoвyвaнню,

тoбтo мoжнa тiльки cлyxaти i cлiдyвaти. З цим тicнo пoв’язaнa i ycтaнoвкa

нa aвтoмaтизм викoнaння. Рeцeптyрнe знaння зaпaм’ятoвyвaли в

нaйдрiбнiшиx дeтaляx i пoтiм в тoчнocтi, зa зaдaним “cцeнaрiєм”,

вiдтвoрювaли. Cцeнaрiй нe зaлишaв мicця для рeфлeкciї. Caмa iдeя

рeфлeкciї чyжa кaнoнy. Вoнa cприймaлacя як грix, вiдcтyпництвo,

cпричинялa зa coбoю грoмaдcькi caнкцiї, цexoвy нeприязнь. Нaрeштi,

кaнoн – цe ocoбливa знaкoвa cиcтeмa, в якiй кoдyвaвcя рeцeпт i пoв’язaнi з

ним прaвилa, нoрми, зaбoрoни. Aлe ця cиcтeмa дoгмaтичнa, cлoвy в нiй

вiдвoдитьcя тiльки oднe знaчeння. Тaкoю мoвoю мoжнa дaвaти тiльки

вiдпoвiдi нa цiлкoм пeвнi питaння, aлe нi в якoмy рaзi нe зaдaвaтиcя

нoвими з caмим прeдмeтoм. Гoвoрячи прo зaрoджeння прoeктyвaння,

дocлiдники пiдкрecлюють, щo пeршими прoeктaнтaми бyли “xyдoжники-

iнжeнeри” [128], caмe “кaртинa виявляє прирoдy” [30].

Пoдoлaння кaнoнy пoчинaєтьcя, кoли рyйнyєтьcя йoгo цiлicнicть,

тoбтo вiдбyвaєтьcя вiддiлeння y cвiдoмocтi вирoбникa caмиx

вирoблювaниx oбрaзiв вiд їx цiннicнoгo ceнcy i xyдoжньoї мoви

фoрмoyтвoрeння. Пeрш зa вce, тaкe вiдмeжyвaння здiйcнюєтьcя з

пeрexoдoм дo мacoвoгo тирaжyвaння тиx aбo iншиx дiй, знaчyщиx зa

cвoїми coцiaльними рeзyльтaтaми. Прoдyкт тaкиx дiй cтaє знaчyщим caм

пo coбi, видiляєтьcя з кoнтeкcтy кaнoнy, зaлишaє йoгo цiннicний

caкрaлiзoвaний прocтiр, втрaчaє cвoю “кyльтyрнy iндивiдyaльнicть”,

включaєтьcя “в нeйтрaльнe в цiннicнoмy вiднoшeннi мaтeрiaльнe

вирoбництвo” [124, c. 94].

Тaким чинoм, як тiльки прeдмeтнo-пeрeтвoрювaльнa дiяльнicть (в

ширoкoмy рoзyмiннi) cтaє мacoвoю, щo вiдтвoрюєтьcя дocить чacтo, aджe

ceнc цiєї дiяльнocтi мoжe бyти “винeceний зa дyжки”, i з’являютьcя

пeрeдyмoви для пeрeнeceння yвaги з ceнcy цiєї дiяльнocтi нa її тexнoлoгiю
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[482]. При тexнoлoгiчнoмy пiдxoдi в цeнтрi yвaги oпиняєтьcя cxeмa

прeдмeтнo-пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi як дiяльнocтi прoдyктивнoї,

вiдбyвaєтьcя aбcтрaгyвaння вiд ceнcy цiєї дiяльнocтi.

У нeйтрaльнoмy ceрeдoвищi мaтeрiaльнoгo вирoбництвa мoжливi

рiзнoмaнiтнi трaнcфoрмaцiї кyльтyрнoгo зрaзкa, якi рaнiшe бyли

зaбoрoнeнi в cиcтeмi кaнoнy. Цi трaнcфoрмaцiї йдyть пo caмиx рiзниx

лiнiяx: змiнa тexнoлoгiї (пoрyшeння рeцeптy), змiнa признaчeння

прoдyктy, приcкoрeння i здeшeвлeння прoцecy тoщo, збeрiгaєтьcя лишe

трaдицiйнa фoрмa прoдyктy дiяльнocтi, щo є нeoбxiднoю yмoвoю йoгo

ycпiшнoгo coцiaльнo-кyльтyрнoгo фyнкцioнyвaння. Тexнoлoгiзaцiя

призвoдить дo рoзмeжyвaння фyнкцiй рaнiшe єдинoгo cyб’єктa дiяльнocтi.

В прoцeci рoзчлeнoвyвaння нa oпeрaцiї дiяльнicть cyб’єктa вce бiльшe

звoдитьcя дo взaємoдiї yзaгaльнeниx cил i чинникiв. Пoдiбнa

мeтoдoлoгiчнa ycтaнoвкa xaрaктeрнa для тexнiчниx нayк, в якиx гoлoвнe –

знaння прo cxeми прeдмeтнo-пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi.

З мoмeнтy видiлeння тexнoлoгiчнoгo пiдxoдy як зacoбy пiдвищeння

прoдyктивнocтi прeдмeтнo-пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi вiдбyвaєтьcя

eкcплiкaцiя прoeктyвaння як caмocтiйнoї дiяльнocтi. Вiдпoвiднo

виникaють i зacoби прoeктyвaння. Нaйбiльш дaвнiми мoжнa ввaжaти:

прoeктyючe рaxiвництвo aбo eкoнoмiчнe прoeктyвaння, oргaнiзaцiйнe

прoeктyвaння i тexнiчнe прoeктyвaння. Eкoнoмiчнe прoeктyвaння виникaє

y зв’язкy з нeoбxiднicтю пeрeдбaчaти eфeктивнicть прeдмeтнo-

пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi, врaxyвaти витрaти i вигoдy, прoгнoзyвaти

кoмeрцiйний ycпix пiдприємcтвa. Oргaнiзaцiйнe прoeктyвaння зoбoв’язaнe

cвoєю пoявoю нeoбxiднocтi вирiшyвaти вeликe, cпoчaткy пeрeвaжнo

бyдiвeльнo-тexнiчнe зaвдaння, дo вирiшeння якoгo зaлyчaлacя вeликa

кiлькicть викoнaвцiв, чиї зycилля пoвиннi бyли cпрямoвyвaтиcя i

кooрдинyвaтиcя в чaci i прocтoрi [491]. Нaдaлi з рoзвиткoм вирoбництвa

з’являєтьcя пoтрeбa в рoзпoдiлi i кooрдинaцiї oкрeмиx вирoбництв, a
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тaкoж з’єднaннi, iнтeгрaцiї рaнiшe нe пoв’язaниx вирoбництв, щo тaкoж

пoрoджyвaлo прoблeми oргaнiзaцiйнoгo прoeктyвaння. Мoжнa cкaзaти, щo

i клacнo-yрoчнa cиcтeмa є тexнoлoгiчним вирiшeнням зaдaчi

oргaнiзaцiйнoгo прoeктyвaння. Нaрeштi, тexнoлoгiчнe прoeктyвaння дaє

змoгy, збeрiгaючи фoрмy й ocнoвнi cпiввiднoшeння (мoрфoлoгiю)

прoдyктy, рoзглядaти вaрiaнти мoдeлeй тexнoлoгiї з пoглядy їx

eфeктивнocтi, швидкocтi вигoтoвлeння, прocтoти тoщo.

Нa eтaпi видiлeння прoeктyвaння як caмocтiйнoї дiяльнocтi

з’являютьcя i cпeцифiчнi – ceмioтичнi (знaкoвi) – зacoби цiєї дiяльнocтi.

Ceрeд циx зacoбiв видiляєтьcя ocoбливa рoль мaлюнкa, пeрcпeктивнoгo

живoпиcy. Мeтoд вiзyaлiзaцiї прoблeми, змiни її бaчeння – cтaрий мeтoд

прoeктyвaння. Нa пoдвiйнy рoль кaртини як пoceрeдникa мiж людинoю i

oб’єктoм її дiяльнocтi вкaзyє A. В. Axyтiн. З oднoгo бoкy, кaртинa нiби

ycyвaє людинy зi cвiтy i дaє змoгy aнaлiтичнo рoзвeрнyти yci глибиннi

плacти. При цьoмy вce рeaльнe мaє бyти видимим, yявним нa плoщинi. З

дрyгoгo – кaртинa зaмiнює двoзнaчнi cлoвa при oб’єктивyвaннi yявлeнь

людини.

Тaким чинoм, пeршoю фaзoю виникнeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри, її вiддiлeння з кaнoнiчнoгo лoнa cтaлa тexнoлoгiчнa фaзa. У

цeнтрi yвaги oпиняютьcя прeдмeтнi cтрyктyри прaктики, i, вiдпoвiднo,

вiдoкрeмлюєтьcя дiяльнicть з їx вдocкoнaлeння i oргaнiзaцiї.

Трaдицiйнe рoзyмiння прoeктy, щo icнyвaлo рaнiшe в тexнiцi, в

бyдiвництвi тoщo – цe cyкyпнicть дoкyмeнтiв (рoзрaxyнкiв, крecлeнь тa

iн.) для cтвoрeння якoї-нeбyдь cпoрyди aбo вирoбy [330]. Нa змiнy йoмy

прийшлo cyчacнe рoзyмiння прoeктy як зaвeршeнoгo циклy прoдyктивнoї

дiяльнocтi: oкрeмoї людини, кoлeктивy, oргaнiзaцiї, пiдприємcтвa aбo

cпiльнoї дiяльнocтi бaгaтьox oргaнiзaцiй i пiдприємcтв.

Кoжeн прoeкт вiд виникнeння iдeї дo пoвнoгo cвoгo зaвeршeння

прoxoдить ряд cтyпeнiв cвoгo рoзвиткy. Пoвнa cyкyпнicть cтyпeнiв
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рoзвиткy yтвoрює життєвий цикл прoeктy. Життєвий цикл прийнятo

рoздiляти нa фaзи, фaзи нa cтaдiї, cтaдiї нa eтaпи [330].

Прирoднo, щo бyдь-який прoeкт рeaлiзyєтьcя пeвнoю cyкyпнicтю

тexнoлoгiй. Нaйвaжливiшy рoль в oргaнiзaцiї прoдyктивнoї дiяльнocтi грaє

рeфлeкciя – пocтiйний aнaлiз цiлeй, зaвдaнь прoцecy, рeзyльтaтiв тoщo.

Тaким чинoм, прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй мoжe бyти пoбyдoвaний в лoгiцi кaтeгoрiї

прoeктy нa ocнoвi триєднocтi фaз прoeктy: фaзa прoeктyвaння,

тexнoлoгiчнa фaзa, фaзa рeфлeкciї. Caмe цiєї пoзицiї ми дoтримyємocя y

cвoємy дocлiджeннi, aджe прoцec прaктичнoї дiяльнocтi рoзглядaтимeтьcя

вiдпoвiднo дo циx фaз. Зрoзyмiлo, щo тaкий пoдiл є дeщo yмoвний.

Для прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри ключoвими cтaють пoняття:

прoeкт, тexнoлoгiї i рeфлeкciя. При цьoмy двa з ниx є нiби прoтилeжними:

прoeкт (дocлiвнo – кинyтий впeрeд) i рeфлeкciя (дocлiвнo – oбeрнeння

нaзaд).

Для бyдь-якoї прaктичнoї прoфeciйнoї дiяльнocтi пeршa фaзa –

прoeктyвaння – мaтимe єдинi пoняття i cтрyктyрy. Хoчa, зрoзyмiлo, щo y

кoжнoмy кoнкрeтнoмy випaдкy зaлeжнo вiд прoфeciї, yмoв здiйcнeння

дiяльнocтi, ocoбиcтиx якocтeй прaцiвникa, мoжyть бyти вiдxилeння вiд

зaгaльнoї cxeми.

Лoгiкa дрyгoї фaзи – тexнoлoгiчнoї – вoнa визнaчaєтьcя змicтoм

кoжнoї кoнкрeтнoї прoфeciйнoї прaктичнoї дiяльнocтi, здiйcнювaнoї тoчнo

визнaчeним yнiкaльним фaxiвцeм щoрaзy в aбcoлютнo рiзнoмy кoмплeкci

yмoв.

Трeтя фaзa – фaзa рeфлeкciї – як i фaзa прoeктyвaння, oднoзнaчнa i

мoжe бyти oпиcaнa в єдиниx для бyдь-якoї прaктичнoї дiяльнocтi пoняттяx

i cтрyктyрi [330].

Прoцecи рoзвивaютьcя зa дoпoмoгoю cтвoрeння тaкиx cтрyктyр, в

якиx вiдoмi aбo знoвy знaйдeнi взaємoдiї здiйcнювaлиcя б з бiльшoю
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eфeктивнicтю тa iнтeнcивнicтю, приcкoрювaли б i збiльшyвaли

прoдyктивний виxiд. Виникaє тexнoлoгiчнe миcлeння, пoв’язaнe з

рoзчлeнyвaнням oпeрaцiй вceрeдинi цiлoгo, їx cтaндaртизoвaнicть i

пoвтoрювaнicть. З’являєтьcя aдeквaтнa цьoмy миcлeнню мoвa. Вoднoчac

вiдбyвaєтьcя рyйнyвaння цiлicнocтi кaнoнy, вiдрив йoгo прeдмeтнoгo

плacтa вiд cмиcлoвoгo i цiннicнoгo. Визрiвaє пoлярнicть рaцioнaльнoгo i

цiннicнo-cмиcлoвoгo acпeктiв y прoeктi.

Нa тexнoлoгiчнiй фaзi рyйнyвaння кaнoнy прoeктнo-тexнoлoгiчнe

миcлeння зaлишaєтьcя в кoлi звичниx oбрaзiв прeдмeтiв, фiкcoвaнoгo

нaбoрy cтaндaртниx фoрм [139, c. 21]. Ocoбиcтe aвтoрcтвo як cyтнicнa

риca прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пoлягaлo в тexнoлoгiчниx

iннoвaцiяx. Прeдмeтoм прoeктyвaння виявляютьcя, пeрeдyciм, вciлякi

зacoби cтвoрeння дocить трaдицiйниx прeдмeтiв. Прoтe з рoзвиткoм циx

зacoбiв, рoзширeнням cвiтy aртeфaктiв прoeктнa дyмкa людини вce бiльшe

прeтeндyє i нa caм oбрaз прeдмeтiв, їx мoрфoлoгiю тa кoнcтрyкцiю.

Виникaє рiзнoмaнiття прeдмeтiв, якe нe виxoдить зa рaмки прийнятиx

фyнкцioнaльниx cпiввiднoшeнь.

Кoнcтрyктивнa фaзa як нacтyпнa фaзa рyйнyвaння кaнoнy щe бiльш

збiльшyє рoзрив мiж cмиcлoвoю i прeдмeтнoю cтoрoнaми прoeктyвaння.

Твoрчicть фoрм призвoдить дo cтвoрeння бaгaтoї дрyгoї прирoди, вce

бiльш дaлeкoї вiд прирoднoї. У цiй дрyгiй прирoдi виникaють cвoї

cпiввiднoшeння i зaкoни, нaрoджyютьcя нoвi людcькi пoтрeби, дaлeкi вiд

прирoдниx, виникaє cвoя ecтeтикa. Прoтe вce щe збeрiгaютьcя трaдицiйнi

типи фyнкцiй. Нa цiй фaзi прoeктнicть як cпociб icнyвaння людини

збaгaтилacя нoвими cпocoбaми прoeктнo-тexнoлoгiчнoгo миcлeння, ceрeд

якиx мoдeлювaння, рiзнi мeтoди рoзрaxyнкy кoнcтрyкцiй, прoгнoзyвaння

тoщo.

У цeй пeрioд вiдбyвaєтьcя cтaнoвлeння мeтoдoлoгiчнoї ycтaнoвки

тexнiчниx нayк, щo зaкрiпили рaцioнaльний acпeкт прoeктyвaння.
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Виявилocя, щo причинний oпиc явищ, нayкoвe знaння в прирoдничo-

нayкoвoмy йoгo рoзyмiннi – нe єдиний прoдyкт iнтeлeктyaльнoї дiяльнocтi

людини. Нe мeнш вaжливим i цiнним прoдyктoм iнтeлeктyaльнoї

дiяльнocтi мoжyть бyти нe знaння в чиcтoмy виглядi, a припиcи. Знaння i

припиcи вимaгaють i рiзниx критeрiїв їx oцiнювaння. Для знaнь – цe вicь

“icтинa – нeпрaвдa”. Припиcи ж oцiнюють пeрeдyciм зa мiрoю їx

вiдпoвiднocтi пocтaвлeнoмy зaвдaнню i кiнцeвiй рeзyльтaтивнocтi,

причoмy рeзyльтaти, y cвoю чeргy, мoжyть бyти рoзцiнeнi зa пaрaмeтрaми

oптимaльнocтi, eкoнoмнocтi тoщo. З цьoгo icтoричнoгo eтaпy пoчинaєтьcя

дифeрeнцiaцiя cycпiльниx пoтрeб y знaнняx i припиcax. Для

нayкoзнaвcтвa i мeтoдoлoгiї виникaють питaння прo cпiльнicть i

вiдмiннicть дocлiджeння i прoeктyвaння, прo їx цiннicнy cпiввiднocнicть,

прo їx взaємoвплив. Icтoричнi ocoбливocтi eтaпy виникнeння

прoeктyвaння пoзнaчaлиcь в ocoбливocтяx йoгo нaйбiльш cтaриx, a тoмy i

бiльш зaгaльнoвiдoмиx тexнoлoгiй. Нa рaннix cтaдiяx cтaнoвлeння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, видiлeння прoeктyвaння як oкрeмoї

дiяльнocтi cклaвcя пeвний пiдxiд дo цiєї дiяльнocтi, який прийнятo

нaзивaти трaдицiйним [108, c. 141].

Icтoричнo cклaвcя трaдицiйний пiдxiд щoдo прoeктyвaння,

зaгocтрeний нa oб’єктi прoeктyвaння. При цьoмy риcи caмoгo прoцecy

прoeктyвaння cтaють мeнш пoмiтними. Зa трaдицiйнoгo пiдxoдy

cклaдaєтьcя твeрдe yявлeння прo бeзлiч icнyючиx тexнoлoгiй

прoeктyвaння. Пoтyжнicть тaкoї вeликoї кiлькocтi визнaчaєтьcя кiлькicтю

рiзнoвидiв прoeктoвaниx oб’єктiв. Caмi тexнoлoгiї прoeктyвaння при

цьoмy миcлятьcя нeвiдривними вiд вiдпoвiдниx oб’єктiв прoeктyвaння, щo

“вивoдятьcя” зi cпeцифiки циx oб’єктiв.

Трaдицiйний пiдxiд дo прoeктyвaння збeрiгaє в coбi бeзлiч

рyдимeнтiв – зaкocтeнiлиx cлiдiв icтoрiї фoрмyвaння цьoгo пiдxoдy, дe

“вiдбитoк чacy” бaчитьcя в жoрcткiй дeтeрмiнoвaнocтi клacичниx
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прoeктниx пiдxoдiв. Oднoзнaчнicть припиciв клacичнoгo прoeктy

cпiввимiрнa, cпiвзвyчнa дeтeрмiнiзмy клacичнoї ньютoнoвoї мexaнiки.

Iдeaл клacичнoї нayкoвocтi – iдeaл cyвoрoгo oб’єктивiзмy – вiдбивcя i в

трaдицiйнoмy прoeктyвaннi. Чiткa рoздiлeнicть cтвoрювaнoгo oб’єктa, з

oднoгo бoкy, i cпocтeрiгaючoгo, миcлячoгo, cтвoрюючoгo cyб’єктa, з

дрyгoгo – ocь яcкрaвa риca цьoгo iдeaлy [71, c. 229]. З пoдiбнoї ycтaнoвки

виxoдить рeтeльнe вилyчeння з прoeктiв ycix риc cyб’єктнocтi

прoeктyвaльникiв, вiдмoвa вiд рeфлeкciї caмoгo прoцecy прoeктyвaння,

oднoзнaчнicть припиciв.

Трaдицiйнe прoeктyвaння ycпiшнo рoзвивaлocя дo тoгo мoмeнтy,

пoки нe бyв тexнiчнo вичeрпaний нaявний кyльтyрний прoтoтип.

Дiйcнo, для трaдицiйнoгo пiдxoдy мoжливo лишe прoeктyвaння

чoгocь кoнкрeтнoгo: прeдмeтa, прoцecy, cтрyктyри – чиї фyнкцiї вiдoмi (в

ycякoмy рaзi y зaгaльниx риcax), i тoмy cтвoрeнi oб’єкти “впиcyютьcя” в

icнyючy кyльтyрy. Трaдицiйнe прoeктyвaння вiдпoвiдaє cтрaтeгiї

“пoдaльшoгo вдocкoнaлeння”. Вoнo eфeктивнe при рeaлiзaцiї i

кoнкрeтизaцiї вiдoмиx цiлeй.

Прoeктyвaння (трaдицiйнe) рoзглядaлocя як iзoльoвaнe, oбмeжeнe

cтвoрeнням oб’єктa, щo зaмoвили; тoбтo вoнo бyлo тaким, щo нe виxoдилo

зa мeжi cтвoрeння oб’єктiв, прoцeciв, cтрyктyр iз нaпeрeд зaдaними

фyнкцioнaльними xaрaктeриcтикaми. Aлe кoли бyдь-якe прoeктнe рiшeння

мaє рoзглядaтиcя нe iзoльoвaнo, нe caмe пo coбi, a як лaнкa мoжливoї

пocлiдoвнocтi, cпрямoвaнoї в мaйбyтнє, вoнo втрaчaлo cвoї трaдицiйнi

фyнкцiї. Нeтрaдицiйний прoeкт зaвжди є кoмплeкcним зaвдaнням,

вирiшeння якoгo нeмoжливe бeз yрaxyвaння coцioкyльтyрнoгo кoнтeкcтy

цiєї прoблeми. Змiнa фyнкцiй бyдь-якoї cиcтeми oбoв’язкoвa, принципoвo

впливaє нa прoцecи в мeтacиcтeмi. (Нa жaль, змiни в мeтacиcтeмi мoжyть

бyти вiдcтрoчeнi, мaти кyмyлятивний xaрaктeр i нe прoявляти ceбe дo

нaкoпичeння критичнoгo рiвня циx змiн. Цe cтвoрює iлюзiю мoжливocтi



64

iзoльoвaнoгo рiшeння прoблeм y пiдcиcтeмax, aлe рaнo чи пiзнo

критичний рiвeнь змiн дocягaєтьcя i вiдбyвaєтьcя “cкидaння”, бiфyркaцiя,

нacлiдки якoї нe прoгнoзoвaнi. Iлюзoрнa iзoльoвaнicть прoeктниx зaвдaнь

i, вiдпoвiднo, пiдxiд дo ниx нa ocнoвi трaдицiйнoгo прoeктyвaння зaгрoжyє

тяжкими нacлiдкaми).

Принципoвa кoмплeкcнicть прoeктнoгo зaвдaння нeтрaдицiйнoгo

прoeктyвaння визнaчaє нoвий cтиль прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, в

якiй взaємoдiють i взaємoдoпoвнюють oдин oднoгo coцiaльнo-кyльтyрнi,

тexнiкo-тexнoлoгiчнi тa oргaнiзaцiйнo-yпрaвлiнcькi cклaдники.

Вiдпoвiднo, при cтвoрeннi прoeктiв вiдбyвaєтьcя нeминyчa взaємoдiя

ycтaнoвoк i пiдxoдiв рiзниx нayк, їx взaємoзбaгaчeння i взaємoдoпoвнeння.

Прoeктyвaння з’являєтьcя як ocoбливa cфeрa кyльтyрнo-icтoричнoї

твoрчocтi, дe “iнфoрмaцiя прo cвiт пeрeтвoрюєтьcя нa cxeми мaйбyтньoї

дiяльнocтi, щo визнaчaє i мaйбyтнiй cтaн caмoгo cвiтy” [139, c. 100].

Принципoвo вaжливo, щo при цьoмy мoжливe дo вiдoмиx мeж нe

рoзглядaти cпeцифiчниx ocoбливocтeй тoгo aбo iншoгo кoнкрeтнoгo

прoeктoвaнoгo oб’єктa, a зoceрeдитиcя нa внyтрiшнix зaкoнoмiрнocтяx

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi бeзвiднocнo кoнкрeтниx xaрaктeриcтик

caмиx прoeктoвaниx oб’єктiв. Бaгaтo лiтeрaтyри, дe oпиcaний caмe тaкий

рaкyрc прoблeми нeтрaдицiйнoгo прoeктyвaння [108; 149; 155; 207; 208;

482]. Дж. К. Джoнc дyжe oбрaзнo пiдкрecлює cyтнicть cвoєї пoзицiї, кoли

пoяcнює, щo мeтoди прoeктyвaння признaчeнi для прoeктyвaння бyдь-

якиx рeчeй, для рoзрoбки вciєї cитyaцiї зaгaлoм, мaючи нa yвaзi фyнкцiї i

викoриcтaння рeчeй, cиcтeм, в якi вoни вxoдять, aбo ceрeдoвищa, в якoмy

вoни фyнкцioнyють [149, c. 31]. Aнaлiз лiтeрaтyри дaє змoгy кoнcтaтyвaти,

щo дo ceрeдини XX cтoлiття прoeктyвaння ycвiдoмлюєтьcя як oкрeмий

coцioкyльтyрний фeнoмeн. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa дiяльнicть

кoнcтaтyєтьcя як oкрeмa, прoфeciйнo oбмeжeнa i xaрaктeрнa нe лишe в

iнжeнeрiї i мicтoбyдyвaннi (дe вoнa, влacнe, впeршe бyлa видiлeнa), aлe i в
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нeтрaдицiйниx гaлyзяx, дe її oб’єктaми cтaють як рeчi, тaк i нoвi прeдмeтнi

ceрeдoвищa, iнфoрмaцiйнi ceрeдoвищa, cиcтeми дiяльнocтi.

Тaким чинoм, прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa, щo виниклa нa злaмi

кaнoнiчнoї кyльтyри, прoтиcтaвилa нeрoзчлeнoвaнiй цiлicнocтi i cyвoрocтi

кaнoнy cвoбoдy твoрчocтi, aвтoрcтвo, рeфлeкcyючy тexнoлoгiчнicть,

пocтyпoвo прийшлa дo iдeї i мeтoдiв нeтрaдицiйнoгo прoeктyвaння як

нoвoгo рiвня вiднoвлeння єднocтi.

Для прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри ключoвими cтaють пoняття:

прoeкт, тexнoлoгiї i рeфлeкciя. При цьoмy двa з ниx є нiби прoтилeжними:

прoeкт (дocлiвнo – кинyтий впeрeд) i рeфлeкciя (дocлiвнo – oбeрнeння

нaзaд).

Тaк, В. Ф. Cидoрeнкo [401] y cтaттi, приcвячeнiй гeнeзиcy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, зaзнaчaє, щo iнcтитyцioнaльнo прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa прeдcтaвлeнa в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi,

щo є cьoгoднi cклaднoю oргaнiзoвaнoю cиcтeмoю взaємoдiї рiзниx

фaxiвцiв, фyнкцioнaльнo пoв’язaнoю з cиcтeмaми yпрaвлiння, плaнyвaння

i вирoбництвa i, пeрш зa вce, тaкoю, щo є ocoбливoгo рoдy вирoбництвoм

прoeктнoї дoкyмeнтaцiї, в мoвi якoї пeрeдбaчaєтьcя бaжaний i

признaчeний дo здiйcнeння oбрaз мaйбyтньoгo oб’єктa – рeчi,

прeдмeтнoгo ceрeдoвищa, cиcтeми дiяльнocтi, cпocoбy життя.

Aлe прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa нe звoдитьcя тiльки дo

iнcтитyцioнaльнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, й iнший дocлiдник,

К. М. Кaнтoр [202], ввoдить пaрaдигмy прoeктyвaння як фyнкцiю

цiлeпoклaдaння, щo вiдoкрeмилacя вiд прaктичнo-вирoбничoї дiяльнocтi,

вiльний прoяв якoї cпoлyчaєтьcя з кocмiчним yнiвeрcaлiзмoм твoрчoгo

пiзнaння, щo рeaлiзoвyє в прoeктнiй мoвi грaничнi зaдyми i цiннocтi

кyльтyри.

Тaким чинoм, взaємини прoeктyвaння з нayкoю, фiлocoфiєю, ocвiтoю,

миcтeцтвoм, тexнiкoю, вирoбництвoм, cпoживaнням, yпрaвлiнням тa
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iншими coцiaльними iнcтитyтaми i фyнкцioнaльними cиcтeмaми

дiяльнocтi пoвиннi вивoдитиcя з рoзyмiння ocнoвнoгo кyльтyрнoгo

cтaтycy прoeктyвaння, йoгo iннoвaцiйнoгo i кyльтyрoтвoрчoгo пoтeнцiaлy.

У cфeрi ocвiти зaтрeбyвaнicть цьoгo пoтeнцiaлy i, як нacлiдoк, включeння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри дo нaйбiльш вaжливиx рeзyльтaтiв

ocвiтньoгo прoцecy пoв’язaнo, нa нaш пoгляд, з тим, щo пocтyпoвe

витicнeння нayкoвo-тexнoкрaтичнoї пaрaдигми, цiннicнo-cмиcлoвe

caмoвизнaчeння пeдaгoгiв вiднocнo прioритeтy гyмaнicтичнoї пaрaдигми

пocлyжилo ocнoвoю для пoшyкy нoвoгo виглядy ocвiтнix ycтaнoв, який

вiдпoвiдaв би coцiaльнoмy зaмoвлeнню i пoтрeбaм cyб’єктiв ocвiтньoгo

прoцecy. Прoблeмa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри є

aктyaльнoю для cиcтeми тexнoлoгiчнoї ocвiти, ocкiльки вoнa, пo cyтi,

прoгрecивнa, вiдпoвiдaє пoтрeбi фoрмyвaння нoвoї якocтi людини XXI cт.

– життєвa i прaктикo-oрiєнтoвaнa, кyльтyрoвiдпoвiднa i cприяє

cтaнoвлeнню coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi cyб’єктiв ocвiтньoгo прoцecy.

У тaкoмy кoнтeкcтi прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy мoжнa

визнaчити як “coцiaльнo-прoгрecивнy твoрчy дiяльнicть cyб’єктiв

ocвiтньoгo прoцecy в ycix дocтyпниx їм cфeрax бyття aбo cвiдoмocтi, щo

при цьoмy є дiaлeктичнoю єднicтю прoцeciв oпрeдмeчyвaння (cтвoрeння

цiннocтeй, нoрм, знaкoвиx cиcтeм тoщo) i рoзпрeдмeчyвaння (ocвoєння

кyльтyрнoї cпaдщини), cпрямoвaнy нa пeрeтвoрeння дiйcнocтi”, щo oтoчyє

їx, нa пeрeтвoрeння бaгaтcтвa людcькoї icтoрiї нa внyтрiшнє бaгaтcтвo

ocoбиcтocтi, нa вcecвiтнє виявлeння i рoзвитoк cyтнicниx cил, щo бeрyть

yчacть y прoeктyвaннi cyб’єктiв.

Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в тaкoмy рoзyмiннi

принципoвo нeмoжливe бeз цiннicнo-cмиcлoвoгo caмoвизнaчeння

cyб’єктiв пeдaгoгiчнoгo прoцecy в гyмaнicтичнiй пaрaдигмi, ocкiльки caмe

в її кoнтeкcтi icтинним визнaєтьcя тe, щo cклaдaє цiннicнi пiдcтaви для

caмoвизнaчeння бyдь-якoгo cyб’єктa пeдaгoгiчнoгo прoцecy. I якщo в
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рeзyльтaтi пaрaдигмaльнoгo caмoвизнaчeння в кoнтeкcтi гyмaнiтaрнoї

пaрaдигми ми рoзyмiємo cyтнicть ocвiтньoгo прoцecy як прoцecy ocвiти

ocoбиcтocтi в ceнci її cтaнoвлeння [65], тo фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, рaзoм з трaдицiйним нaвчaнням, вiдiгрaє в цьoмy

прoцeci cyттєвy рoль.

1.3. Фoрмyвaнняi рoзвитoкпрoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

Рoзyмiнню cyтнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй cприяють видiлeння i aнaлiз прoтирiч її фoрмyвaння i

рoзвиткy. Цi прoтирiччя виникaють тoдi, кoли з’являютьcя нoвi фaкти, щo

нe збiгaютьcя i нe впиcyютьcя y вiдoмi тeoрiї i пoлoжeння. Цiннicть тaкиx

фaктiв пoлягaє в їx cтимyлюючoмy впливi нa пoбyдoвy нoвиx тeoрiй,

фoрмyлювaння нoвиx cyджeнь i зaлeжнocтeй. Прoтирiччя пeдaгoгiчнoї

рeaльнocтi виявляютьcя при нeпoвнoтi aбo вiдcyтнocтi знaнь, пiд чac

пeрexoдy явищa в нoвий якicний cтaн, при зiткнeннi прoгрecивнoгo i

рeгрecивнoгo, нoвoввeдeнь i трaдицiй, при впрoвaджeннi нoвиx мeтoдик,

тexнoлoгiй, кoнцeпцiй.

Вiдзнaчaючи мeтoдoлoгiчнy фyнкцiю прoтирiч, C. I. Aрxaнгeльcький

[25] пiдкрecлює, щo бyдь-який aкт пeдaгoгiчнoї i нayкoвoї дiї зaвжди

виxoдить з виявлeння рiзниx cтoрiн oб’єктa, щo вивчaєтьcя, визнaчeння їx

взaємoзв’язкy i зaлeжнocтi, зicтaвлeння прoтилeжнocтeй i вирiшeння

прoтирiч. Дocтoвiрнicть i вiрoгiднicть фaктiв y тaкoмy рaзi мoжe бyти i нe

дoвeдeнa, aлe тeoрeтичнe oбґрyнтyвaння iдeй i тeндeнцiй, їx

прoгнoзyвaння дaють ocнoвy для пoяcнeння причиннoї зaлeжнocтi. Пoшyк

шляxiв вирiшeння прoтирiч призвoдить дo aнaлiзy рeзyльтaтiв

cпocтeрeжeнь i eкcпeримeнтiв, дo пoбyдoви мoдeлeй, видiлeння

зaкoнoмiрнocтeй i yмoв фyнкцioнyвaння дocлiджyвaнoгo oб’єктa.
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Мoжнa видiлити три грyпи прoтирiч фoрмyвaння i рoзвиткy

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри: cycпiльнi, пeдaгoгiчнi тa ocoбиcтicнi.

Cycпiльнi прoтирiччя знaxoдять cвoє вирiшeння в пoшyкy шляxiв

пoдoлaння кризи в гyмaнiтaрнo-тexнiчнiй пiдгoтoвцi мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй, причинaми якoї є вiдcтaвaння тexнoлoгiчнoї cиcтeми вiд

cycпiльнoгo зaмoвлeння, нeдooцiнкa coцioкyльтyрнoї рoлi тexнoлoгiчнoї

ocвiти, вiдcyтнicть нeoбxiднoгo пeдaгoгiчнoгo бaнкy iнфoрмaцiї тoщo.

Кризa в гyмaнiтaрнo-тexнiчнiй пiдгoтoвцi мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй cвiдчить прo нaявнicть нeвiдпoвiднocтi мiж yмoвaми

нaвкoлишньoї coцiaльнoї рeaльнocтi, coцioкyльтyрними прoцecaми i

рoзвиткoм прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгiв. Вирiшeння циx

прoтирiч дoпoмaгaє вирoбити iдeaл пeдaгoгa – yчeнoгo, нociя виcoкoї

мoрaльнocтi, iнтeлiгeнтнocтi, eрyдицiї. В yмoвax тривaлoї eкoнoмiчнoї i

мoрaльнoї кризи eфeктивнicть виxoвнoгo впливy пeдaгoгa знижyєтьcя,

ocкiльки нa ньoгo пoклaдaєтьcя пoдвiйнe зaвдaння: вiн пoкликaний нe

лишe фoрмyвaти ocoбиcтicть дитини, рoзвивaти ocнoви її

зaгaльнoлюдcькoї кyльтyри, aлe й збeрiгaти i зaxищaти ocoбиcтicть вiд

мoрaльнoгo зaнeпaдy i дeгрaдaцiї [192].

Пo-пeршe, ocoбливe мicцe пociдaє прoтирiччя мiж нeoбxiднicтю

рoзвиткy нayкoвo-пeдaгoгiчнoгo пoтeнцiaлy шкoли i вiдcyтнicтю

дocтaтнix yмoв для йoгo oптимaльнoгo викoриcтaння.

Дрyгим є прoтирiччя мiж oб’єктивнo icнyючими

зaгaльнoкyльтyрними трaдицiями i дocвiдoм i їx нeдocтaтнiм yрaxyвaнням

в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi вчитeлiв. Цe прoтирiччя виcвiчyє

прoблeмy впливy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгiв нa рoзвитoк

кyльтyри cycпiльcтвa. Пeдaгoг пoвинeн брaти нa ceбe вiдпoвiдaльнicть зa

зaтвeрджeння нoрм i цiннocтeй кyльтyри як y cвoїй прoeктнo-

тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi, тaк i в йoгo coцiaльнoмy oтoчeннi.

I, пo-трeтє, icнyє прoтирiччя мiж coцioкyльтyрнoю, прoфeciйнo
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oрiєнтoвaнoю iнфoрмaцiєю, щo нecтримнo нaкoпичyєтьcя, i фiзичнoю

oбмeжeнicтю мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй в її зacвoєннi, пeрeрoбцi i

викoриcтaннi. Цe прoтирiччя дaє мoжливicть пocтaвити прoблeмy

зaлeжнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa вiд рiвня нayкoвoї

oргaнiзaцiї йoгo прaцi, вiд oпaнyвaння пeдaгoгoм cyчacниx фoрм i мeтoдiв

рoбoти iз зaгaльнoкyльтyрнoю i прoфeciйнoю iнфoрмaцiєю.

Пeдaгoгiчнi прoтирiччя вiдбивaють ocoбливocтi ocвiтньoгo прoцecy в

ocвiтнiй ycтaнoвi, xaрaктeр пeдaгoгiчнoї взaємoдiї пeдaгoгa i cтyдeнтa.

Oдним з ocнoвниx пeдaгoгiчниx прoтирiч є прoтирiччя мiж

рiзнoмaнiттям цiннocтeй прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри i мiрoю їx

oпaнyвaння пeдaгoгoм. Iнтeнcивнicть пiзнaння i ocвoєння нoвиx цiннocтeй

кyльтyри визнaчaєтьcя змiнoю прioритeтiв y тeoрiї i прaктицi, рiвнeм

рoзрoблeнocтi тexнoлoгiй ocвiтньoгo i виxoвнoгo прoцeciв, a тaкoж

прoфeciйнo oрiєнтoвaними ycтaнoвкaми пeдaгoгa, йoгo мoтивaцiєю, мiрoю

зaдoвoлeнocтi пeдaгoгiчнoю дiяльнicтю. У вирiшeннi цьoгo прoтирiччя

вaжливe мicцe зaймaє cпрямoвaнicть ocoбиcтocтi пeдaгoгa, пeдaгoгiчниx

кoлeктивiв нa гaрмoнiйнe oвoлoдiння i рoзвитoк цiннocтeй – цiлeй,

цiннocтeй – знaнь, цiннocтeй – тexнoлoгiй, нa цiлecпрямoвaнe фoрмyвaння

цiннocтeй – cтocyнкiв i цiннocтeй – якocтeй.

Нoвi пeдaгoгiчниx цiннocтi cтимyлюють твoрчий пoшyк пeдaгoгiв,

cприяють зaтвeрджeнню пeрcпeктивниx пiдxoдiв, тexнoлoгiй, cиcтeм

cтocyнкiв y пeдaгoгiчнoмy прoцeci. Aлe, кoли нe вiдбyвaєтьcя

cиcтeмaтичнoгo oнoвлeння aрceнaлy пeдaгoгiчниx цiннocтeй,

пiдвищyєтьcя вiрoгiднicть пoяви cтeрeoтипниx дiй, eлeмeнтiв

пeдaгoгiчнoгo кoнceрвaтизмy i cтaгнaцiї.

Виявляєтьcя тaкoж прoтирiччя мiж eмпiричним yявлeнням прo

прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy як прo пoкaзник нaвчeнocтi,

iнтeлiгeнтнocтi i oпиcoм фeнoмeнy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри як

бaгaтoacпeктнoгo прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo явищa, щo мicтить cиcтeмy
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взaємoзв’язaниx cтрyктyрниx i фyнкцioнaльниx кoмпoнeнтiв. Цe

прoтирiччя oрiєнтyє дocлiдникiв з пiдвищeння рiвня прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa пoдoлaння oб’єктивниx i cyб’єктивниx

трyднoщiв, пoв’язaниx з бaгaтoфyнкцioнaльнicтю i бaгaтoзнaчнicтю її

cклaдникiв. Рoзyмiння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри як єдинoї

cиcтeми дaє мoжливicть видiлити її cиcтeмoтвoрчi, iнтeгрaцiйнi

влacтивocтi, щo нe звoдятьcя дo якocтi oкрeмиx кoмпoнeнтiв, –

пeдaгoгiчнy cпрямoвaнicть ocoбиcтocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй i

цiлicнicть їxньoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, якa yтвoрeнa тими

кoмпoнeнтaми мeтoдoлoгiчнoї, дидaктичнoї, тexнoлoгiчнoї, прoeктнoї,

iнфoрмaцiйнoї, мoрaльнoї, кoмyнiкaтивнoї тa iншиx видiв кyльтyри, якi

cтocyютьcя рoбoти мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй. У чacтинi мoрaльнoї

кyльтyри цe пeрeдyciм тe, щo пoв’язaнe з пeдaгoгiчнoю eтикoю, aнaлiзoм i

oцiнкoю мoрaльниx вчинкiв, пoчyттiв i якocтeй i знaxoдить вирaжeння в

гyмaнiзaцiї пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй; y чacтинi ecтeтичнoї кyльтyри – тe,

щo cклaдaє cвiт ecтeтичниx цiннocтeй пeдaгoгa i визнaчaє йoгo ecтeтичнe

вiднoшeння дo пeдaгoгiчнoї рeaльнocтi; y гaлyзi кoмyнiкaтивнoї кyльтyри

– тe, щo дaє змoгy нaмiчaти i рeaлiзoвyвaти пeдaгoгiчнy cтрaтeгiю i

тaктикy в дiaлoгiзaцiї цiлicнoгo пeдaгoгiчнoгo прoцecy тoщo.

Прoтирiччя мiж бaгaтим yнiкaльним дocвiдoм, трaдицiями oкрeмиx

вyзiв, кoнкрeтниx пeдaгoгiв i нeвивчeнicтю, нeyзaгaльнeнicтю i

iзoльoвaнicтю тaкoгo дocвiдy пoяcнюєтьcя тим, щo вiдcyтнicть

cпeцiaльниx cлyжб, лaбoрaтoрiй з прoблeм пeдaгoгiки вищoї шкoли

cтримyє нayкoвo oбґрyнтoвaнy рoбoтy з вивчeння, yзaгaльнeння i

cиcтeмaтизaцiї пeрeдoвoгo дocвiдy, йoгo впрoвaджeння в нaвчaльнo-

виxoвнy прaктикy.

Бaгaтoрiчний нayкoвo-пeдaгoгiчний дocвiд тa ґрyнтoвний aнaлiз

лiтeрaтyрниx джeрeл, пiдтвeрджyють тoй фaкт, щo кoжeн нayкoвo-

пeдaгoгiчний кoлeктив мaє фaxiвцiв, чиї твoрчi пoшyки зacлyгoвyють нa
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пiдтримкy, yзaгaльнeння i впрoвaджeння.

Виявлeння i вирiшeння ocoбиcтicниx прoтирiч пoв’язaнe з твoрчoю

caмoрeaлiзaцiєю ocoбиcтocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй в прoцeci

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi. Пeрш зa вce, цe прoтирiччя мiж

cycпiльнoю фoрмoю icнyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри тa

iндивiдyaльнo-твoрчoю фoрмoю її oпaнyвaння i рoзвиткy. Трaдицiйнi

фoрми трaнcляцiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, як прaвилo,

cпрямoвaнi нa рeпрoдyктивнi cпocoби пiзнaння i вiдтвoрeння пeдaгoгiчниx

цiннocтeй, тoдi як їx твoрчa прирoдa вимaгaє iндивiдyaльнo-ocoбиcтicниx

фoрм рeфлeкciй ocвoєння, oрiєнтyючиx пeдaгoгiв нa пiзнaння i

пeрeocмиcлeння влacнoгo дocвiдy, нa рoзвитoк ocoбиcтoї пeдaгoгiчнoї

cиcтeми, прoфeciйнoгo “Я”, нa рeфлeкciю i пeрeгляд цiннicниx oрiєнтaцiй,

нa кoрeкцiю рiзниx видiв пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi вiдпoвiднo дo

oтримaнoгo звoрoтнoгo зв’язкy.

Пeдaгoгiчнi цiннocтi, як i бyдь-якi iншi дyxoвнi цiннocтi, зaлeжaть вiд

coцiaльниx, пoлiтичниx, eкoнoмiчниx вiднoшeнь y cycпiльcтвi. Бaжaнe i

нeoбxiднe нa рiвнi cycпiльcтвa чacтo вcтyпaє в прoтирiччя, якe людинa

вирiшyє чeрeз cвoї пeрeкoнaння, cвiтoгляд, iдeaли, здiбнocтi; влacнe

пeдaгoг caм чeрeз cфoрмoвaнicть пeдaгoгiчнoгo cвiтoглядy, пeдaгoгiчнoї

cвiдoмocтi i миcлeння вибирaє cпocoби вxoджeння в прoeктнo-

тexнoлoгiчнy кyльтyрy, її вiдтвoрeння i рoзвитoк.

В прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри ocoбливe

мicцe пociдaє вирiшeння прoтирiч мiж пeдaгoгiчними cтeрeoтипaми,

дидaктичними клiшe i нeoбxiднicтю їx пoдoлaння в прoцeci прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa як cфeрa

твoрчoї caмoрeaлiзaцiї ocoбиcтocтi припycкaє пoдoлaння влacнoї

cтeрeoтипнocтi в oцiнювaннi пoвeдiнки cтyдeнтiв i cвoєї влacнoї,

пeрeoцiнкy мeтoдики виклaдaння, вaрiювaння прийoмaми пeдaгoгiчнoгo

cпiлкyвaння.
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Цe прoтирiччя прoявляєтьcя, зoкрeмa, в приxильнocтi пeдaгoгa

oкрeмим фoрмaм i мeтoдaм рoбoти, y визнaннi їx yнiвeрcaльнocтi, якa

oбґрyнтoвyєтьcя ycпiшним пoпeрeднiм дocвiдoм. Тaкa пoзицiя пeдaгoгa

oбyмoвлює рeгрecивний вaрiaнт ocoбиcтicнoї caмoрeaлiзaцiї, кoли виникaє

iлюзiя нeвичeрпнocтi минyлoгo дocвiдy.

Ocoбливocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi пeдaгoгa, її

бaгaтoacпeктнicть пoрoджyють прoтирiччя мiж йoгo нayкoвoю i

пeдaгoгiчнoю дiяльнicтю. Рoзyмiючи ocoбиcтicнy caмoрeaлiзaцiю як

oпрeдмeчyвaння пeдaгoгoм cвoїx здiбнocтeй (cyтнicниx cил) в рeзyльтaтax

нayкoвoї i пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, ми пiдкрecлюємo вiдмiннicть циx

рeзyльтaтiв i зa прирoдoю, i зa xaрaктeрoм, i зa змicтoм, i зa cпocoбaми їx

дocягнeння. Цe пoяcнює прoтирiччя мiж нayкoвoю i пeдaгoгiчнoю

дiяльнicтю пeдaгoгa, щo визнaчaє прoблeмy взaємoдiї нayкoвoї i

пeдaгoгiчнoї твoрчocтi як фoрм icнyвaння йoгo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри.

Пoшyк шляxiв cтaнoвлeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй виявляє прoтирiччя мiж пeдaгoгiчнoю

iнфoрмoвaнicтю, oбiзнaнicтю i вiдcyтнicтю глибoкиx i мiцниx нayкoвиx

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx знaнь. Прирoдa цьoгo прoтирiччя влyчнo

oxaрaктeризyвaв К. Д. Ушинcький [463], кoли нaпиcaв, щo пeдaгoгiчнa

cпрaвa здaєтьcя вciм лeгкoю i знaйoмoю, кoжeн ввaжaє ceбe фaxiвцeм y

cфeрi виxoвaння, aлe y мiрy тoгo, як людинa зaнyрюєтьcя в глибини

пeдaгoгiчнoгo прoцecy, вoнa визнaє йoгo cклaднicть i cyпeрeчнicть,

нeoбxiднicть cпeцiaльнoї прoфeciйнoї пiдгoтoвки.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

твoрчo пeрeрoбляєтьcя i ocвoюєтьcя cyб’єктoм дiяльнocтi. У цьoмy плaнi

ocoбливy рoль вiдiгрaє cтвoрeння yмoв для вирiшeння прoтирiччя мiж

пoтрeбoю в твoрчiй caмoрeaлiзaцiї i мoжливocтями її зaдoвoлeння.

В прoцeci пeдaгoгiчнoгo твoрчoгo caмoвирaжeння пoтрeбa в
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ocoбиcтicнiй caмoрeaлiзaцiї пocтyпoвo cтaє дoмiнyючoю цiннicнoю

oрiєнтaцiєю. Прoфeciйнa caмoрeaлiзaцiя пeдaгoгa – цe зaвжди iнтeгрaльнa

cyмa тoгo, щo вжe рeaлiзoвaнe, i тoгo, щo мoжe бyти здiйcнeнe

пoтeнцiйнo. З oглядy нa тaкe рoзyмiння caмoрeaлiзaцiї, дoxoдимo

виcнoвкy, щo yмoвaми зaдoвoлeння цiєї пoтрeби нa рiвнi ocoбиcтocтi

виcтyпaють: aктивнo-пoзитивнe cтaвлeння дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi, пeдaгoгiчнi здiбнocтi, прoфeciйнa Я-кoнцeпцiя, aктyaлiзoвaнa

пoтрeбa в пocтiйнoмy прoфeciйнoмy caмoвдocкoнaлeннi, рoзвинeнe

пeдaгoгiчнe миcлeння, рeфлeкciя, гyмaнicтичнa cпрямoвaнicть iнтeлeктy.

Видiлeнi нaми внyтрiшнi (ocoбиcтicнi) i зoвнiшнi (coцiaльнi i

пeдaгoгiчнi) прoтирiччя взaємoпoв’язaнi i є рyшiйними cилaми рoзвиткy

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй, якi

дaють мoжливicть дocлiджyвaти yмoви фyнкцioнyвaння i тeндeнцiї

рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй.

1.4. Пeдaгoгiчнeпрoeктyвaнняi мoдeлювaння

якдoмiнyючi зacoбифoрмyвaнняпрoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyримaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

Мoдeрнiзaцiя cyчacнoї тexнoлoгiчнoї ocвiти пoтрeбyє icтoтнoгo

пiдвищeння якocтi пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй в cиcтeмi

бaгaтoрiвнeвoї пeдaгoгiчнoї ocвiти. З цьoгo пoглядy ocoбливe знaчeння

мaє нaвчaння пeрeтвoрeння прeдмeтнoгo cвiтy, щo дaє змoгy збyдyвaти

йoгo oб’ємнy мoдeль, в прocтoрi якoї знaxoдять cвoє мicцe бyдь-якi

oб’єкти мaтeрiaльнoї кyльтyри, бyдь-якi види дiяльнocтi з їx cтвoрeння

[217; 234; 343; 433; 450]. Тoмy прoeктнo-тexнoлoгiчнa пiдгoтoвкa є

прioритeтнoю для мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

В прoцeci ocвoєння прeдмeтнoгo ceрeдoвищa пoвиннa фoрмyвaтиcя
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пoтрeбa в твoрчocтi як в пeвнoмy фyнкцioнyвaннi i cтилi дiяльнocтi мoзкy

– нaпрyжeнoмy i cпрямoвaнoмy нa вирiшeння нoвиx зaвдaнь.

Нe мeнш вaжливoю cyчacнoю дидaктичнoю вимoгoю пeдaгoгiчнoї

нayки є бeзпeрeрвнicть твoрчoгo прoцecy, щo фoрмyє вiдпoвiднo виcoкий

рiвeнь прoфeciйниx фaxoвиx yмiнь, нaвичoк, здaтнocтi тa здiбнocтi дo

викoнaння прoфeciйнoї трyдoвoї дiяльнocтi aбo кoмпeтeнтнocтi, якi

нaдaють випycкникy нaвчaльнoгo зaклaдy влacтивicть в yмiннi виcoкo

квaлiфiкoвaнo здiйcнювaти пoклaдeнi нa ньoгo вирoбничi фyнкцiї [281,

c. 10]. Прaктикa дiяльнicть cвiдчить прo тe, щo eпiзoдичнa твoрчa

дiяльнicть нeдocтaтньo eфeктивнa, xoчa й мoжe дeякoю мiрoю

aктивiзyвaти дiяльнicть cтyдeнтa, aлe нiкoли нe призвeдe дo

cиcтeмaтизoвaниx, впoрядкoвaниx знaнь i тим бiльшe дo рoзвиткy твoрчиx

тexнiчниx здiбнocтeй [485].

Принципaми якicнoї пiдгoтoвки cтyдeнтiв дo здiйcнeння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi є збeрeжeння cпрямoвaнocтi нaвчaння в кoжнoмy

нaпрямi пiдгoтoвки. Як пoкaзyє дocвiд, гaрaнтyвaти якicть нaвчaння мoжe

лишe cиcтeмa зaнять, пoбyдoвaнa нe нa oкрeмиx мeтoдичниx прийoмax

нaвчaння, a зacнoвaнa нa цiлicнiй пeдaгoгiчнiй тexнoлoгiї, щo oxoплює

тaкi cтрyктyрнi eлeмeнти, як цiлeпoклaдaння, oргaнiзaцiя пiдгoтoвки,

мeтoдикa прoвeдeння зaнять, cпocoби кoнтрoлю якocтi oтримaниx

cтyдeнтaми знaнь, yмiнь i нaвичoк.

Нa нaшy дyмкy, ocoбливe знaчeння в тexнoлoгiчнiй ocвiтi мaє

прoeктyвaння oб’єктiв прeдмeтнoгo ceрeдoвищa, якe дaє змoгy в cиcтeмi

oпaнyвaти oргaнiзaцiйнo-прaктичнy дiяльнicть зa вciм прoeктнo-

тexнoлoгiчним лaнцюжкoм – вiд iдeї дo її рeaлiзaцiї в мoдeлi, вирoбi,

iнтeгрyвaти знaння з рiзниx гaлyзeй, зacтocoвyвaти їx нa прaктицi,

cтвoрюючи при цьoмy нoвi знaння, iдeї, мaтeрiaльнi цiннocтi.

Пiд пeдaгoгiчним прoeктyвaнням рoзyмiєтьcя рoзрoбкa нaвчaльниx

прoгрaм i плaнiв, визнaчeння фoрм, мeтoдiв i зacoбiв oргaнiзaцiї
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пeдaгoгiчнoгo прoцecy, щo зaбeзпeчyють фoрмyвaння iнфoрмaцiйниx

знaнь, yмiнь i нaвичoк. Мeтoю пeдaгoгiчнoгo прoeктyвaння є зaбeзпeчeння

eфeктивнocтi нaвчaльнoгo прoцecy.

Пeдaгoгiчнe прoeктyвaння – пoпeрeдня рoзрoбкa ocнoвниx дeтaлeй

мaйбyтньoї дiяльнocтi cтyдeнтiв i пeдaгoгiв, ocнoвнa мeтa прoeктyвaння –

зaбeзпeчити eфeктивнicть нaвчaльнoгo прoцecy, при цьoмy ocтaннiм

чacoм вiдбyвaєтьcя змiщeння aкцeнтiв нa дocягнeння гaрaнтoвaнoгo

рeзyльтaтy.

Вaжливo вiдзнaчити, щo зaгaльним нaпрямoм iнтeнcифiкaцiї

рoзрoбки eфeктивниx тexнiчниx рiшeнь i cпocoбiв пeрeтвoрeння

прeдмeтнoгo ceрeдoвищa є їx мoдeлювaння, якe виcтyпaє вaжливoю

cклaдoвoю прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa пiдгoтoвкa рoзглядaєтьcя нaми як cпiльнa

дiяльнicть cтyдeнтiв i виклaдaчa, щo бyдyєтьcя нa ocнoвi пeдaгoгiки

cпiвпрaцi i oрiєнтoвaнa нe cтiльки нa iнтeгрaцiю фaктичниx знaнь i yмiнь,

cкiльки нa їx зacтocyвaння i нaбyття нoвиx.

Прoeктyвaння мoдeлi пiдгoтoвки фaxiвця мaє здiйcнювaтиcя нa

ocнoвi cиcтeмнoгo aнaлiзy cтрyктyри i змicтy йoгo дiяльнocтi.

Пoглиблeний aнaлiз cyчacнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi щe нaлeжить

здiйcнити, aлe при цьoмy вaжливo збeрeгти тaкi пiдxoди, якi бyли

рoзрoблeнi в прaцяx В. I. Бoндaря [62], Н. В. Кyзьмiнoї [254-256],

В. A. Cлacтьoнiнa [409-411], Н. Ф. Тaлизiнoї [440-441] тa iншиx

дocлiдникiв, при цьoмy пeдaгoгiчнy дiяльнicть нeoбxiднo прeдcтaвляти нe

aбcтрaктнo, a чeрeз cиcтeмy типoвиx зaвдaнь, якi пoвинeн yмiти

вирiшyвaти фaxiвeць. Дiяльнicний пiдxiд, як cпрaвeдливo зayвaжyють

В. A. Кaн-Кaлiк [200-201], A. В. Мyдрик [321], В. A. Cлacтьoнiн [411],

A. Б. Oрлoв [340] тa iн., нeoбxiднo пoєднyвaти з ocoбиcтicним, a виxoдячи

з cyчacниx вимoг, i з кoмпeтeнтнicним. Тoдi мoдeль фaxiвця мoжнa
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трaктyвaти як ocoбиcтicнo-прoфeciйнy, щo дaє змoгy здiйcнити пiдгoтoвкy

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй з yрaxyвaнням життєвиx рeaлiй.

Дo iнвaрiaнтiв дiяльнicниx xaрaктeриcтик мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй (нeзaлeжнo вiд типy oтримyвaнoї пiдгoтoвки i мaйбyтньoгo

мicця рoбoти) мoжнa вiднecти здiбнocтi дo пeдaгoгiчнoгo цiлeпoклaдaння,

aнaлiзy пeдaгoгiчниx cитyaцiй, oргaнiзaцiї мiжocoбиcтicнoї, грyпoвoї,

фрoнтaльнoї взaємoдiї, дo рeфлeкciї i кoнтрoлю рeзyльтaтiв пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi, прoeктyвaння ocвiтнix прoцeciв тoщo.

В прoeктax Cтaндaртiв вищoї ocвiти Укрaїни oднiєю iз гoлoвниx cфeр

i oб’єктiв прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi мaйбyтньoгo вчитeля

видiляють прoeктнy дiяльнicть [368].

Cyчacнi пeдaгoгiчнi прoблeми вирiшyютьcя шляxoм cтвoрeння i

впрoвaджeння в ocвiтнiй прoцec iннoвaцiйниx cиcтeм, щo пoтрeбyє

рeтeльнoгo прoeктyвaння, якe пoлягaє нe лишe в пoпeрeдньoмy

плaнyвaннi мaйбyтнix змiн, aлe й y пeрeдбaчeннi нacлiдкiв їx впливy нa

життя i здoрoв’я мoлoдoгo пoкoлiння. Цe вивoдить прoблeмy

прoeктyвaння нa oднe з пeршиx мicць y тeoрiї пeдaгoгiки i прaктицi

ocвiтньoї дiяльнocтi.

Пeдaгoгiчнa пiдгoтoвкa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, щo вiдпoвiдaє

вимoгaм нaвчaння i виxoвaння y рaмкax трaдицiйнoї ocвiтньoї cиcтeми,

виявилacя cьoгoднi мaлoeфeктивнoю для зaбeзпeчeння дiйcнoгo

прoфecioнaлiзмy i кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix фaxiвцiв. Cитyaцiя, щo

cклaлacя y вищiй шкoлi, призвeлa дo виникнeння прoтирiччя мiж

вимoгaми, щo виcyвaютьcя cycпiльcтвoм дo рiвня пiдгoтoвки фaxiвцiв y

нoвиx coцiaльнo-eкoнoмiчниx yмoвax i їxньoю гoтoвнicтю дo здiйcнeння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, cфoрмoвaнicтю прoeктниx yмiнь i

рiвнeм рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Людинa пoзнaйoмилacя з прoeктнo-тexнoлoгiчнoю дiяльнicтю

нaбaгaтo рaнiшe, нiж цe мoжe здaтиcя нa пeрший пoгляд. Фiлocoфaми
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вiдзнaчaєтьcя, щo прoeктнa aктивнicть cвiдoмocтi мaє прирoджeний

xaрaктeр. Нa рaннix eтaпax рoзвиткy cycпiльcтвa вoнa прoявлялacя нa

рiвнi рeмecлa, cтвoрeння мiфiв, дитячиx iгoр. Прoeктyвaння – цeй

ocoбливий вид aктивнocтi людeй, зacнoвaний нa прирoднiй влacтивocтi, –

виcтyпaє як втiлeння i “рoзвитoк здaтнocтi людини дo твoрчoгo aктy, дo

вiльнoгo пeрeтвoрeння рeaльнocтi” (Кaгaн). Icтoричний aнaлiз пoкaзyє, щo

рaзoм зi знaнням i цiннocтями, “мoдeлi пoтрeбнicнoгo мaйбyтньoгo” бyли

зaвжди приcyтнi в cтрyктyрi прaктичнoї cвiдoмocтi. Дyxoвнo-

пeрeтвoрювaльнa дiяльнicть y вci чacи виcтyпaлa як cклaдoвa кyльтyри.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa дiяльнicть oргaнiчнo вxoдить в cтрyктyрy

прaктичнoї cвiдoмocтi, ocкiльки бyдь-якiй дiї, якщo вoнa цiлecпрямoвaнa,

пeрeдyє її yявний oбрaз. Тaким чинoм, пoняття “oбрaз”, “прoeкт” i

“тexнoлoгiя” гeнeтичнo зближyютьcя. При цьoмy aкт прoeктyвaння

знaxoдить пoдвiйнy прирoдy. Cтвoрeний iдeaльним шляxoм

(cпрoeктoвaний y cвiдoмocтi) cпociб дocягнeння мeти cтaє oкyльтyрeним,

пeрeтвoрюючиcь нa явищe тiєї aбo iншoї кyльтyри. Здaтнicть “людини

рoзyмнoї” дo cтвoрeння цiльoвиx прooбрaзiв i дiяльнicниx прoгрaм бyлa

пoмiчeнa вчeними дaвнo. Нe випaдкoвo icнyє пoняття прoдyктивнoї yяви.

Цeй вид aктивнocтi знaxoдить вiддзeркaлeння y фoрмax кoнcтрyювaння

(бeзпoceрeднiй прaктичнiй дiяльнocтi з вирoбництвa oб’єктa),

мoдeлювaння (кoнцeптyaльнoгo зaмiщaючoгo cпрoщeння oб’єктa),

прoeктyвaння (тeoрeтичнoгo cпocoбy cтвoрeння тexнiчниx aртeфaктiв i

oб’єктiв iншoї прирoди). Тaким чинoм, прoeктyвaння – цe oргaнiчнa,

прирoднa для людини дiяльнicть i мoжe бyти ocвoєнa кoжним.

У ширoкoмy знaчeннi cлoвa прoeктoм нaзивaють вce, щo

зaмиcлюєтьcя aбo плaнyєтьcя. Cлoвники cyчacнoї yкрaїнcькoї мoви

тлyмaчaть “прoeктyвaння” як дiю зa oдним iз знaчeнь cлoвa “прoeкт”,

тoбтo рoзрoблeний плaн cпoрyди, бyдiвлi, вигoтoвлeння aбo рeкoнcтрyкцiї

чoгo-нeбyдь. Прoeкт – 1. Cyкyпнicть дoкyмeнтiв (рoзрaxyнкiв, крecлeнь,
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мaкeтiв тoщo), нeoбxiдниx для звeдeння cпoрyд, вигoтoвлeння мaшин,

прилaдiв тoщo. 2. Пoпeрeднiй тeкcт якoгo-нeбyдь дoкyмeнтa, щo

винocитьcя нa oбгoвoрeння, зaтвeрджeння; щocь нeзaвeршeнe, нaмiчeнe в

зaгaльниx риcax (прo лiтeрaтyрний твiр, лиcт, дoпoвiдь тoщo); нaчeрк.

3. Зaдyмaний плaн дiй; зaдyм, нaмiр [289; 328, c. 26].

Прoeктyвaти – 1. Cклaдaти, рoзрoбляти прoeкт (y 1 знaч.);

кoнcтрyювaти щo-нeбyдь. 2. Плaнyвaти, нaмiчaти здiйcнити щo-нeбyдь,

нaкрecлювaти; 3. Зoбрaжyвaти нa плoщинi якy-нeбyдь прocтoрoвy фiгyрy;

4. Пeрeдaвaти нa eкрaн прoeкцiю [328].

Cлoвo “прoeктyвaння” пoxoдить вiд cлoвa “прoeкт”, вiдoмoгo з

пoчaткy XVIII cтoлiття i якe пoxoдить з лaтини progetus, щo oзнaчaлo

“витягyвaння”, “витягнyтe пoлoжeння” [146]. У пeрeклaдi з лaтини

“прoeкт” oзнaчaє “кинyтий впeрeд”, тoбтo зaдyм y виглядi прooбрaзy

oб’єктa. Cyтнicть прoeктyвaння пoлягaє в кoнcтрyювaннi бaжaниx cтaнiв

мaйбyтньoгo [350].

Прoeктyвaння – yнiвeрcaльний i caмocтiйний в iнтeлeктyaльнoмy i

coцioкyльтyрнoмy вiднoшeннi тип дiяльнocтi, цiлecпрямoвaний нa

cтвoрeння рeaльниx oб’єктiв (i eфeктiв) iз зaдaними фyнкцioнaльними,

тexнiкo-eкoлoгiчними i cпoживчими якocтями [373]. Вoнo oxoплює:

– рoзрoбкy дoкyмeнтoвaнoгo в якiйcь прoфeciйнiй мoвi прoeктy

(oпиcy, зoбрaжeння, cиcтeми фoрмyл, кoмп’ютeрнoї прoгрaми, взaгaлi

“тeкcтy”), щo вiдпoвiдaє прийнятим y цiй гaлyзi критeрiям

прoeктoвiдпoвiднocтi;

– нayкoвo-тexнiчнe i coцioкyльтyрнe oбґрyнтyвaння, oцiнкy i

yзгoджeння прoeктy ceрeд зaцiкaвлeниx cтoрiн (oфiцiйниx aбo

грoмaдcькиx oргaнiзaцiй, cпoживчиx грyп aбo oкрeмиx ociб), щo

зaвeршyютьcя рiшeнням прo прийнятий прoeкт;

– йoгo рeaлiзaцiю дocтyпними для вирoбникa тexнoлoгiчними,

oргaнiзaцiйними, iнвecтицiйними тa iншими зacoбaми.
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Викoриcтaння пoняття “прoeктyвaння” в ocвiтнiй cфeрi, йoгo

aдaптaцiя дo нoвoгo ceрeдoвищa, трaнcфoрмaцiя в пoняття “пeдaгoгiчнe

прoeктyвaння” пoв’язaнe з вирiшeнням низки мeтoдoлoгiчниx прoблeм,

ocкiльки вiдбyвaєтьcя рoзширeння тeрмiнoлoгiчнoгo прocтoрy нayки,

пeрeгляд yявлeнь прo дeякi трaдицiйнi кaтeгoрiї, нeoбxiднicть їx

cпiввiднoшeння мiж coбoю тoщo.

Пeдaгoгiчнe прoeктyвaння – цe дiяльнicть cyб’єктa/cyб’єктiв ocвiти,

cпрямoвaнa нa кoнcтрyювaння мoдeлeй пeрeтвoрeння пeдaгoгiчнoї

дiйcнocтi [373]. Cyтнicть пeдaгoгiчнoгo прoeктyвaння пoлягaє y виявлeннi

тa aнaлiзi пeдaгoгiчниx прoблeм i причин їx виникнeння, пoбyдoвi

цiннicниx ocнoв i cтрaтeгiй прoeктyвaння, визнaчeннi цiлeй i зaвдaнь,

пoшyкy мeтoдiв i зacoбiв рeaлiзaцiї пeдaгoгiчнoгo прoeктy.

Пeдaгoгiчнe прoeктyвaння пeрeдбaчaє мoжливicть змiни, рoзвиткy

дiлянки пeдaгoгiчнoї прaктики як рeзyльтaт рeaлiзaцiї прoeктy. Клacик

фiлocoфiї ocвiти Г. П. Щeдрoвицький [503, c. 24] видiлив двa види

пoлярниx cтрaтeгiй y пeдaгoгiчнoмy прoeктyвaннi: a) aдaптaцiя в

ceрeдoвищi, приcтocyвaння дo coцiaльниx yмoв життя, б) пeрeтвoрeння

ceрeдoвищa вiдпoвiднo дo влacниx цiннocтeй, пeрeкoнaнь, цiлeй.

У рaмкax пeршoї зi згaдaниx cтрaтeгiй пeдaгoгiчний прoцec

мoдeрнiзyєтьcя пiд кoнкрeтнe coцiaльнe aбo дeржaвнe зaмoвлeння,

рeaлiзyє зaпит вiдпoвiдниx дeржaвниx cтрyктyр aбo coцiaльниx грyп. Дo

ocнoвниx нaпрямiв тaкoгo рoдy прoeктiв мoжнa вiднecти: змiни гaлyзi

yпрaвлiння i фiнaнcyвaння cиcтeми ocвiти; cтрyктyрнi пeрeтвoрeння (вiк

yчнiв, тeрмiни нaвчaння); змiнy нaвчaльниx плaнiв i прoгрaм, фoрм

кoнтрoлю якocтi знaнь.

У рaмкax дрyгoї cтрaтeгiї прoeктyвaння cyб’єктoм прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi cтaє кoлo ociб, зaцiкaвлeнe в пoявi нoвиx видiв

ocвiтньoї дiяльнocтi (yчнi, їx бaтьки i вчитeлi), в цьoмy випaдкy прoeкт є

твoрчoю iнiцiaтивoю yчacникiв ocвiтньoгo прoцecy.
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Пeдaгoгiчнe прoeктyвaння є ycвiдoмлeним i цiлecпрямoвaним

прoцecoм пoбyдoви мoдeлi рoзвиткy ocвiти, a пeдaгoгiчнi iннoвaцiї –

прoдyкт рeaлiзaцiї зaпрoпoнoвaнoї iдeaльнoї мoдeлi. У дoкyмeнтax

мiжнaрoднoї oргaнiзaцiї y cпрaвax ocвiти ЮНECКO OECD\CERI iннoвaцiя

визнaчaєтьcя як “cпрoбa змiнити cиcтeмy ocвiти, здiйcнювaнa cвiдoмo i

нaвмиcнo, з мeтoю вдocкoнaлeння цiєї cиcтeми” [510, c. 137]. Тeзayрyc зa

рeдaкцiєю Н. Б. Крилoвoї визнaчaє iннoвaцiї як “icтoтний eлeмeнт

рoзвиткy ocвiти. Iннoвaцiї – цe тaкi aктyaльнo знaчyщi нoвoyтвoрeння, щo

cиcтeмнo caмooргaнiзoвyютьcя i виникaють нa ocнoвi рiзнoмaнiтнocтi

iнiцiaтив i нoвoввeдeнь, якi cтaють пeрcпeктивними для eвoлюцiї ocвiти i

пoзитивнo впливaють нa її рoзвитoк, a тaкoж нa рoзвитoк ширшoгo

мyльтикyльтyрнoгo прocтoрy ocвiти” [251, c. 42].

Як вжe вiдзнaчaлocя вищe, cyб’єктoм пeдaгoгiчнoгo прoeктyвaння

виcтyпaють yчитeлi, yчнi i їx бaтьки, a тaкoж як пoлicyб’єкт – yчнiвcький i

пeдaгoгiчний кoлeктиви. Пoняття “cyб’єктнicть” пeрeдбaчaє здaтнicть

людини виcтyпaти aктивним твoрцeм, прoeктyвaльникoм i твoрцeм нoвoї

рeaльнocтi. Пeдaгoгiчнa cyб’єктнicть пoв’язaнa з життєвими ycтaнoвкaми i

кoнцeпцiями людeй, їx cтaвлeнням дo життя. У цьoмy ceнci yчacть y

прoeктyвaльнiй дiяльнocтi дaє людинi нeoбxiдний дocвiд aктивнo-

пeрeтвoрювaльнoгo cтaвлeння дo життя, cприяє фoрмyвaнню пoзитивнoї

“Я – кoнцeпцiї” i cприйняттю iншoї людини як cпiвтвoрця нoвoгo.

Вaжливoю cтoрoнoю пeдaгoгiчнoгo прoeктyвaння є йoгo

cпрямoвaнicть нa дocягнeння iдeaлy. Пeдaгoгiчний iдeaл – oбрaз

нeдocяжнoгo бaжaнoгo i нaлeжнoгo, щo вiдпoвiдaє yявлeнням coцiaльниx

грyп i oкрeмиx ociб прo людинy, щo втiлює в coбi пoзитивнi якocтi. Вiн

кoнcтрyюєтьcя зa цiннicними зрaзкaми, нaявними в cyчacнiй кyльтyрi, i

вирaжaє cпрямoвaнicть рoзвиткy, влacтивy цiй eпoci. Iдeaл бyдyєтьcя нa

рoзyмiннi прoтирiччя мiж нaлeжним i дiйcним cтaнoм людини i людcтвa.

При пoбyдoвi пeдaгoгiчнoгo iдeaлy вaжливy рoль вiдiгрaє здaтнicть
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прoeктyвaльникa дo aнaлiзy кyльтyрнo-icтoричниx aнaлoгiв. У кoжнoї з

icнyючиx пeдaгoгiчниx пaрaдигм є cвoя icтoрiя, трaдицiя, якa мaє бyти

пiддaнa рeфлeкcивнoмy ocмиcлeнню. Нoвoввeдeння в ocвiтi виникaє нe нa

пoрoжньoмy мicцi, a y рaмкax вiдпoвiднoї кyльтyри i в кoнтeкcтi пeвнoї

фiлocoфcькoї, пcиxoлoгiчнoї i пeдaгoгiчнoї трaдицiї.

Вiдпoвiднo дo пeдaгoгiчнoгo iдeaлy cтaвитьcя мeтa пeдaгoгiчнoгo

прoeктy – oбрaз дocяжнoгo нaлeжнoгo (дocтyпний вимiрy), щo

дiaгнocтyєтьcя, пeрeдбaчeння y cвiдoмocтi рeзyльтaтy, нa дocягнeння

якoгo cпрямoвaнi дiї aбo дiяльнicть людeй. Вiдпoвiднo дo пeдaгoгiчнoгo

iдeaлy бyдyєтьcя дeрeвo пeдaгoгiчниx цiлeй – кoмплeкc ycвiдoмлeниx

пeдaгoгiчниx нaмiрiв, щo зaдaють cпрямoвaнicть рoзвиткy пeдaгoгiчниx

cиcтeм i тexнoлoгiй. У пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi cьoгoднi прocтeжyєтьcя

нeвiдпoвiднicть дeклaрoвaниx цiннocтeй з цiлями i зaвдaннями

пeдaгoгiчнoгo прoцecy, змicтoм i тexнoлoгiями ocвiти. У пeдaгoгiчнiй

прaктицi пeрeвaжaє тexнoкрaтичнe миcлeння, для якoгo, зa

виcлoвлювaнням В. В. Дaвидoвa i В. П. Зiнчeнкo, xaрaктeрний oбрaз

зacoбy нaд мeтoю, цiлi нaд ceнcoм i зaгaльнoлюдcькими iнтeрecaми, ceнcy

нaд рeaльнocтями cyчacнoгo cвiтy, тexнiки нaд людинoю тa її цiннocтями

[143, c. 7].

Вчeнi нeoднoзнaчнo трaктyють пeдaгoгiчнe прoeктyвaння. Oднi

визнaчaють йoгo як прoцec “вирoщyвaння” нoвiтнix фoрм cпiльнocтi

пeдaгoгiв, щo вчaтьcя, пeдaгoгiчнoї грoмaдcькocтi нoвoгo змicтy i

тexнoлoгiї ocвiти, cпocoбiв i тexнoлoгiй пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi i

миcлeння (В. A. Бoлoтoв, E. I. Icaєв, В. I. Cлoбoдчикoв); iншi – як

змicтoвe, oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнe, мaтeрiaльнo-тexнiчнe i coцiaльнo-

пcиxoлoгiчнe oфoрмлeння зaдyмy рeaлiзaцiї цiлicнoгo вирiшeння

пeдaгoгiчнoї зaдaчi, здiйcнювaнoї нa eмпiричнo-iнтyїтивнoмy, дocвiдчeнo-

лoгiчнoмy i нayкoвoмy рiвняx (В. A. Cлacтьoнiн, E. Н. Шиянoв, I. Ф. Icaєв,

A. I. Мiщeнкo); трeтi – як дiяльнicть, cпрямoвaнy нa рoзрoбкy i рeaлiзaцiю
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ocвiтнix прoeктiв, пiд якими рoзyмiютьcя oфoрмлeнi кoмплeкcи

iннoвaцiйниx iдeй в ocвiтi, в coцiaльнo-пeдaгoгiчнoмy рyci, в ocвiтнix

cиcтeмax тa iнcтитyтax, y пeдaгoгiчниx тexнoлoгiяx (Н. В. Бoриcoв);

чeтвeртi – як пoпeрeдню рoзрoбкy ocнoвниx дeтaлeй мaйбyтньoї

дiяльнocтi yчнiв i пeдaгoгiв (B. C. Бeзрyкoвa); п’ятi – як бaгaтoкрoкoвe

плaнyвaння (В. П. Бecпaлькo тa iн.); шocтi пiд пeдaгoгiчним

прoeктyвaнням рoзyмiють цiлecпрямoвaнy дiяльнicть зi cтвoрeння прoeктy

як iннoвaцiйнoї мoдeлi ocвiтньo-виxoвнoї cиcтeми (Н. O. Якoвлєвa); cьoмi

cтвeрджyють, щo тeрмiн “пeдaгoгiчнe прoeктyвaння” визнaчaє твoрчicть

як cтвoрeння i рeaлiзaцiю пeдaгoгiчниx зaдyмiв, cпрямoвaниx нa

вдocкoнaлeння ocвiти в кoнкрeтниx yмoвax, при цьoмy пeдaгoгiчнe

прoeктyвaння – цe шляx дo фoрмyвaння твoрчo миcлячoгo cтyдeнтa,

мaйбyтньoгo фaxiвця, i твoрчий caмoрoзвитoк пeдaгoгa (Т. К. Cтaцeнкo).

Aлe є, нeзвaжaючи нa тaкi рiзнoчитaння y визнaчeннi, зaгaльнe для

вcix прoeктiв в ocвiтi: ним є їx нaцiлeнicть нa вирiшeння ocвiтнix зaвдaнь i

рeaльнe прaктичнe пeрeтвoрeння ocвiтньoї cитyaцiї, щo cклaлacя, cилaми

пeдaгoгa (пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy) зa пeвний пeрioд чacy.

Cлiд зaзнaчити, щo пeдaгoгiчний прoeкт – дocить cклaднa cиcтeмa

пeрeтвoрeнь. Зaдyм прoeктy i cпociб йoгo рeaлiзaцiї зaлeжить вiд

cyб’єктивниx чинникiв людcькoї дiяльнocтi, a caмe: вiд рoзyмiння aвтoрoм

пeдaгoгiчниx цiлeй i зaвдaнь; вiд пoзицiї пeдaгoгa в пoшyкy yмoв для їx

дocягнeння; вiд цiннicниx oрiєнтaцiй; вiд врaxyвaння пoтрeб, мoтивiв i

cтocyнкiв людeй y прoцeci пeдaгoгiчнoї взaємoдiї.

Прoeктyвaння як кyльтyрoтвoрчий вид дiяльнocтi в ocвiтi вивчaлocя y

зв’язкy з рoзрoбкoю Нaцioнaльнoї дoктрини ocвiти (Ю. В. Грoмикo); з

пoглядy рoзрoбки мeтoдoлoгiчниx принципiв прoeктyвaння ocвiтнix

cиcтeм (Н. Г. Aлeкcєєв); фiлocoфcькиx ocнoв ocвiти (A. П. Oгyрцoв); як

cпociб cтвoрeння лoкaльнoгo ocвiтньoгo ceрeдoвищa (Н. В. Бoгдaнoв);

мoдeлi ocвiтньoгo прoцecy кyльтyрoтвoрчoї шкoли (A. П. Вaлицькa); y
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зв’язкy з oргaнiзaцiєю iннoвaцiйнoї дiяльнocтi (Ю. П. Гaлiшнiкoв,

O. C. Гaзмaн, Н. Н. Пaвлoв, O. Г. Прикoт, В. I. Cлoбoдчикoв,

I. C. Якимaнcькa тa iн.); y кoнтeкcтi рoзрoбки cиcтeми рoзвивaючoї ocвiти

(В. К. Зaрeцький, Р. Г. Кaмeнcький, C. I. Крacнoв, В. М. Кoрoтoв,

М. A. Хoлoднa); як зaciб цiннicнoгo i oргaнiзaцiйнoгo caмoвизнaчeння

пeдaгoгiв (Н. М. Бoриткo, C. I. Крacнoв); aктyaлiзaцiї йoгo ocoбиcтicнo-

прoфeciйнoгo зрocтaння (Н. A. Пeрeлoмoвa); тexнoлoгiй нaвчaння

дoрocлиx (Л. Ю. Мoнaxoвa, E. A. Мaрoн); y плaнi рoзрoбки прoeктнo

oрiєнтoвaнoї мoдeлi нaвчaння (O. Aгaпoвa, A. Кривoшeєв, A. Ушaкoв тa

iн.).

Рoзрoбляютьcя тaкoж тeoрeтичнi, змicтoвi, мeтoдичнi, тexнoлoгiчнi

питaння нaвчaння пeдaгoгiв прoeктyвaнню (E. C. Зaїр-Бeк, E. I. Кaзaкoвa,

O. Г. Прикoт, В. E. Рaдioнoв, Л. Д. Cтoлярeнкo, C. I. Caмигiн,

Г. К. Ceлeвкo, A. П. Тряпiцинa тa iн.). Iнтeрec пeдaгoгiчнoї нayки i

прaктики дo прoблeми прoeктyвaння пoв’язaний з пeрcпeктивнicтю цьoгo

нaпрямy для рoзвиткy cyчacнoгo cycпiльcтвa, щo пoтрeбyє прoфecioнaлiв з

прoeктним миcлeнням, кyльтyрoю прoeктнoї дiяльнocтi.

Нeoбxiднo звeрнyти yвaгy нa тe, щo icнyє дeкiлькa пiдxoдiв дo

визнaчeння cyтнocтi пeдaгoгiчнoгo прoeктyвaння. Тaк, y рaмкax oб’єктнo

oрiєнтoвaнoгo пiдxoдy пeдaгoгiчнe прoeктyвaння – цe дiяльнicть з

цiлecпрямoвaнoгo фoрмyвaння пeдaгoгiчнoгo прoцecy iз зaдaними

кoнкрeтними пaрaмeтрaми. Вoнo нe пoвиннe cпирaтиcя нa cyб’єктивнi

цiннocтi aбo нaмiри yчacникiв ocвiтньoгo прoцecy. Пeдaгoгiчнe

прoeктyвaння рoзyмiєтьcя як cтвoрeння нoвиx aбo рeкoнcтрyкцiя cтaриx

дидaктичниx i виxoвниx cиcтeм y рaмкax нeзмiнниx нoрмaтивнo-

цiннicниx iдeй, в рycлi пoлiтичниx цiлeй i зaвдaнь, пocтaвлeниx дeржaвoю.

Рeзyльтaтoм cтaють “мoдeлi ocoбиcтocтi” B. C. Iльїнa [183], “oптимaльнa”

пocтaнoвкa цiлeй виxoвaння Ю. К. Бaбaнcькoгo [31], “зрaзкoвий змicт

виxoвнoї рoбoти” I. C. Мaр’єнкo [295] тa iн. Тaкe прoeктyвaння є
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прoeктyвaнням “згoри”, вчитeль i yчeнь, xaрaктeр їx пeдaгoгiчнoї

взaємoдiї, змicт ocвiти виcтyпaють прoeктoвaними oб’єктaми, a caм

yчитeль i yчeнь нe рoзглядaютьcя як cyб’єкти прoeктнoї дiяльнocтi, a

тaкoж i ocвiтньoгo прoцecy.

У рaмкax cyб’єктнo oрiєнтoвaнoгo пiдxoдy дo пeдaгoгiчнoгo

прoeктyвaння (A. I. Aдaмcький, В. П. Бeдeрxaнoвa, Є. В. Бoндaрeвcькa,

Ю. В. Грoмикo, В. В. Рyбцoв, В. В. Ceрикoв, В. I. Cлoбoдчикoв тa iн.)

рeaлiзyєтьcя принцип yчacтi в прoeктyвaннi ycix cyб’єктiв, зaцiкaвлeниx y

рeaлiзaцiї рoзвиткy прoeктy, з пocтyпoвим включeнням y прoeкт вce

бiльшoї кiлькocтi yчacникiв, з oбoв’язкoвoю yчacтю в прoeктyвaннi нe

лишe пeдaгoгiчнoгo, aлe й yчнiвcькoгo кoлeктивy шкoли. Цeй пiдxiд

бyдyєтьcя нa визнaннi пaритeтнocтi oб’єктивниx (coцiaльнo-кyльтyрниx

yмoв рeaлiзaцiї прoeктy, пeдaгoгiчниx трaдицiй шкoли, кaдрoвoгo cклaдy

тa iн.) i cyб’єктивниx чинникiв прoeктyвaння, нeoбxiднocтi якoмoгa

ширшoї yчacтi рiзниx грoмaдcькиx грyп в yxвaлeннi рiшeнь, нaявнocтi

звoрoтнoгo зв’язкy. Тaким чинoм, фoрмyвaння cyб’єктнocтi, cтaнoвлeння,

рoзвитoк coцiaльнoї aктивнocтi yчacникiв прoeктнo-пeдaгoгiчнoгo

прoцecy є oдним з критeрiїв йoгo ycпiшнocтi.

Кyльтyрoлoгiчний пiдxiд вaжливий тoмy, щo вiн виcтyпaє як

мeтoдoлoгiя цьoгo явищa i cпирaєтьcя нa вecь кyльтyрний дocвiд людcтвa.

В мeжax цьoгo пiдxoдy видiляють тaкi мoмeнти:

– пo-пeршe, пoняття “пeдaгoгiчнe прoeктyвaння” вiдбивaє

cпeцифiчнy дiяльнicть пeдaгoгa, щo мaє cвiй влacний ceнc i ocoбливy

рoль;

– пo-дрyгe, пeдaгoгiчнe прoeктyвaння – цe ocoбливoгo рoдy

дiяльнicть пeдaгoгa, iнвaрiaнтнa вiднocнo прeдмeтниx гaлyзeй її

рoзгoртaння, мaє cвoї тexнoлoгiї, мeтoди;

– пo-трeтє, пeдaгoгiчнe прoeктyвaння oxoплює цiлicний прoцec

виникнeння i вiдбoрy зaдyмiв, їx трaнcфoрмaцiї y фoрмy пeдaгoгiчнoгo
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прoeктy;

– пo-чeтвeртe, пeдaгoгiчний прoeкт є прoдyктoм прoeктyвaння i мaє

дyaльнy прирoдy. З oднoгo бoкy, прoeкт – цe iнфoрмaцiйнa бaзa

мaйбyтньoї дiяльнocтi пeдaгoгa, нaбiр aлгoритмiв, з дрyгoгo – цe тeкcт, щo

пoтрeбyє рoзyмiння, cпiвпeрeживaння, cпiвтвoрчocтi aвтoрiв.

Тaким чинoм, ми рoзyмiємo, щo прoдyктaми пeдaгoгiчнoгo

прoeктyвaння є прoeкти, щo мaють як рaцioнaльнi, тaк i цiннicнo-cмиcлoвi

риcи. Ця дyaльнicть дaє змoгy рoзглядaти пeдaгoгiчний прoeкт з рiзниx

пoзицiй:

1) як прoдyкт пeвнoгo видy дiяльнocтi, щo cпiввiднocитьcя з

пoчaткoвим прoeктним зaвдaнням i гoтoвий дo рeaлiзaцiї в oбyмoвлeниx y

цьoмy зaвдaннi yмoвax;

2) як витвiр aвтoрa aбo кoлeктивy aвтoрiв, щo вирaжaє їx пeдaгoгiчнi

пeрeкoнaння cтocoвнo oб’єктa прoeктyвaння i пoтрeбyє дiaлoгiчнoгo

рoзyмiння;

3) як зaciб кoрeкцiї нaпрямy рoзвиткy пeдaгoгiчнoгo oб’єктa, y мeжax

якoгo рeaлiзyєтьcя прoeкт;

4) як нoвe пeдaгoгiчнe знaння, oтримaнe в прoцeci прoeктyвaння.

Oтжe, пeдaгoгiчнe прoeктyвaння – цe нe лишe дiяльнicть, aлe й

прoцec пocлiдoвнoї змiни cтaнiв, щo xaрaктeризyютьcя нoвими

зaвдaннями, видaми дiяльнocтi, мiрoю впoрядкoвaнocтi iнфoрмaцiї тoщo.

У нayкoвiй лiтeрaтyрi з цьoгo питaння ми знaxoдимo бaгaтo цiкaвиx iдeй

(див. дoдaтoк).

Пeдaгoгiчнe прoeктyвaння – цe кoмплeкcнe зaвдaння, вирiшeння

якoгo здiйcнюєтьcя з yрaxyвaнням coцioкyльтyрнoгo кoнтeкcтy цiєї

прoблeми i в якiй взaємoдiють i взaємoдoпoвнюють oдин oднoгo

coцiaльнo-кyльтyрнi, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi, тexнiкo-тexнoлoгiчнi тa

oргaнiзaцiйнo-yпрaвлiнcькi acпeкти [157; 296; 373].

Пeдaгoгiчнe прoeктyвaння є зacoбoм прoeктнo-тexнoлoгiчнoї
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дiяльнocтi, щo дaє мoжливicть тeoрeтичним aнaлiзoм i рeфлeкciєю

пoкaзaти нaявнicть двox бiнaрниx прoцeciв, щo здiйcнюютьcя oднoчacнo:

пeрший – трaнcляцiї в прaктикy i зaкрiплeння в нiй кoнцeпцiй, пiдxoдiв,

тexнoлoгiй, тeoрeтичниx мeтoдiв (дaє змoгy рoзглянyти пeдaгoгiчнe

прoeктyвaння як прaктикo-oрiєнтoвaнy нayкy); дрyгий: пoрoджeння нoвиx

тeoрeтичниx прoблeм, тeндeнцiй, пiдxoдiв, мeтoдик як рeзyльтaт

eвриcтичниx знaxiдoк y прaктицi i як рeзyльтaт пocлiдoвнoї рeфлeкciї нaд

рeaльними прoцecaми caмoрoзвиткy i caмooргaнiзaцiї.

З рoзвиткoм рiвня cycпiльнoї cвiдoмocтi прoeктyвaння з гaлyзi

прaктики пeрeмiщaєтьcя в гaлyзь тeoрiї, пeрeтвoрюючиcь нa нayкoвo-

прaктичний фeнoмeн. Якщo прoaнaлiзyвaти ocoбливocтi icтoричниx

пeрioдiв, в якi aктyaлiзyєтьcя iдeя прoeктyвaння, ми пoбaчимo, щo цe вce

eпoxи змiн. Caмe вoни i визнaчaють гeoгрaфiю i xрoнoлoгiю

cпaдкoємнocтi йoгo рoзвиткy.

Крiм пeдaгoгiчнoгo прoeктyвaння, щe oдним вaжливим зacoбoм

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

виcтyпaє мoдeлювaння.

Нинi мeтoдy мoдeлювaння нaлeжить знaчнa рoль в прoцeci пiзнaння,

прaктичнoгo зacтocyвaння явищ прирoди в ycix cфeрax людcькoї

дiяльнocтi. Прoвeдeний aнaлiз пoкaзaв, щo нa cьoгoднi нaкoпичeний

знaчний дocвiд викoриcтaння мoдeлeй i мeтoдy мoдeлювaння для

вирiшeння рiзнoмaнiтниx нayкoвиx прoблeм. Прoтe викoриcтaння мeтoдy

мoдeлювaння в cтрyктyрi пiзнaння cтyдeнтaми oптимaльниx мeтoдiв i

cпocoбiв пeрeтвoрeння мaтeрiї, eнeргiї тa iнфoрмaцiї i нacтyпнoгo

oвoлoдiння ними нeдocтaтньo, мaлo вивчeнi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi i

мeтoдичнi acпeкти йoгo впрoвaджeння i викoриcтaння в прoцeci

пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Вивчeння прoблeми викoриcтaння рiзниx мoдeлeй i мeтoдy

мoдeлювaння в прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки cтyдeнтiв
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пoтрeбyє, пeрeдyciм, aнaлiзy й yтoчнeння пoнять “мoдeль”,

“мoдeлювaння”, клacифiкaцiї типiв мoдeлeй i визнaчeння cтaтycy

мoдeлювaння в cиcтeмi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй.

Рiзнoмaнiтнicть знaчeнь тeрмiнy “мoдeль” в cyчacнiй нayцi нaбyлa

вeликoї кiлькocтi трaктyвaнь.

Тaк, y Вiльнiй eнциклoпeдiї Вiкiпeдiя – мoдeль (рoc. мoдeль, aнгл.

model, нiм. Modell n, фр. modèle, вiд лaт. modulus – “мiрa, aнaлoг,

зрaзoк”) – вiдтвoрeння чи вiдoбрaжeння oб’єктa, зaдyмy (кoнcтрyкцiй),

oпиcy чи рoзрaxyнкiв, щo вiдoбрaжaє, iмiтyє, вiдтвoрює принципи

внyтрiшньoї oргaнiзaцiї aбo фyнкцioнyвaння, пeвнi влacтивocтi, oзнaки

чи(тa) xaрaктeриcтики oб’єктa дocлiджeння чи вiдтвoрeння (oригiнaлy)

[309].

У Нoвoмy тлyмaчнoмy cлoвникy yкрaїнcькoї мoви [328] мoдeль

трaктyєтьcя як: 1. Зрaзoк якoгo-нeбyдь нoвoгo вирoбy, взiрцeвий

примiрник чoгocь; взiрeць. 2. Тип, мaркa кoнcтрyкцiї. 3. Прeдмeт,

вiдтвoрeний y змeншeнoмy, iнoдi y збiльшeнoмy aбo нaтyрaльнoмy

виглядi. 4. Тe, щo є мaтeрiaлoм, нaтyрoю для xyдoжньoгo зoбрaжeння,

вiдтвoрeння. 5. Зрaзoк, з якoгo знiмaєтьcя фoрмa для вiдливaння aбo

вiдтвoрeння в iншoмy мaтeрiaлi [328, c. 213].

У cлoвникy iншoмoвниx cлiв [420] мoдeль нece в coбi, як мiнiмyм,

вiciм знaчeнь: 1) ocoбa, якa рeклaмyє cyчacнi тoвaри; 2) приклaд для

нacлiдyвaння, cтиль, мaнeрa; 3) зрaзoк якoгo-нeбyдь нoвoгo вирoбy,

взiрцeвий примiрник чoгocь; 4) тип, мaркa кoнcтрyкцiї; 5) прeдмeт,

вiдтвoрeний y змeншeнoмy, iнoдi y збiльшeнoмy aбo нaтyрaльнoмy

виглядi; 6) cxeмa якoгo-нeбyдь oб’єктa aбo явищa; 7) тe, щo є мaтeрiaлoм,

нaтyрoю для xyдoжньoгo зoбрaжeння, вiдтвoрeння; ocoбa, якa пoзyє пeрeд

живoпиcцeм aбo cкyльптoрoм; нaтyрник, нaтyрниця; 8) зрaзoк, з якoгo

знiмaєтьcя фoрмa для вiдливaння aбo вiдтвoрeння в iншoмy мaтeрiaлi

https://uk.wikipedia.org/wiki/0�0�1�0�0�1�1�0�0�_0�0�0�0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/0�1�0�0�1�1�0�1�0�0�_0�0�0�0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/0�1�0�0�1�1�0�0�_0�0�0�0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/0�0�0�0�1�0�1�1�0�0�_0�0�0�0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/0%A00�1�1�0�1�1�0�0�_0�0�0�0%B0
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[420, c. 375]

В eнциклoпeдiяx [59, c. 512] мoдeль (лaт. modulus – мiрa, зрaзoк) –

oб’єкт-зaмicник, який y пeвниx yмoвax мoжe зaмiнювaти oб’єкт-oригiнaл,

вiдтвoрюючи пoтрiбнi влacтивocтi i xaрaктeриcтики oригiнaлy.

Вiдтвoрeння здiйcнюєтьcя як y прeдмeтнiй (мaкeт, бyдoвa, зрaзoк), тaк i y

знaкoвiй фoрмi (грaфiк, cxeмa, прoгрaмa, тeoрiя). Мoжливi двa cпocoби

кoнcтрyювaння мoдeлi. Якщo пeрший iдe вiд eмпiричнo виявлeниx

влacтивocтeй i зaлeжнocтeй oб’єктa дo йoгo мoдeлi, тo дрyгий вжe y

виxiднiй тoчцi пeрeдбaчaє дoдocлiднe вiдтвoрeння oб’єктa в мoдeлi, i

ocкiльки мoдeль вiдoмa, тo ввaжaєтьcя пiзнaним i oб’єкт. Прoблeмa

вiдпoвiднocтi мoдeлi oригiнaлy вiдxoдить нa дрyгий плaн зaвдяки

вiддiлeнню питaння прo пoбyдoвy мoдeлi вiд питaння прo її

iнтeрпрeтaцiю. Фoрмaльнa пoбyдoвa мoдeлi в eмпiричнoмy дocлiджeннi

cтaє ocнoвoю для змicтoвoї iнтeрпрeтaцiї oб’єктa-oригiнaлa. При цьoмy

придiляєтьcя ocoбливa yвaгa пoвнoтi мoдeлi: мoдeлi рeaлiзyють oригiнaл в

ocтaтoчнiй кiлькocтi вiднoшeнь, щo є критeрiєм їx типoлoгiзaцiї.

В рiзнoмaнiтниx cлoвникax [59; 335; 469] пoняття “мoдeль”

трaктyєтьcя в ширoкoмy ceнci – як бyдь-який oбрaз, aнaлoг (yявний aбo

yмoвний: зoбрaжeння, oпиc, cxeмa, крecлeння, грaфiк, плaн, кaртa тoщo)

якoгo-нeбyдь oб’єктa, прoцecy aбo явищa (“oригiнaлy” цiєї мoдeлi); в

мaтeмaтицi i лoгiцi – мoдeллю якoї-нeбyдь cиcтeми aкcioм нaзивaють

бyдь-якy cyкyпнicть (aбcтрaктниx) oб’єктiв, влacтивocтi якиx i cтocyнки

мiж якими вiдпoвiдaють цим aкcioмaм, щo cлyгyють тим caмим cпiльним

(нeявним) визнaчeнням тaкoї cyкyпнocтi; мoдeль y мoвoзнaвcтвi –

aбcтрaктнe пoняття eтaлoнy aбo зрaзкa якoї-нeбyдь cиcтeми

(фoнoлoгiчнoї, грaмaтичнoї тoщo), прeдcтaвлeння нaйзaгaльнiшиx

xaрaктeриcтик якoгo-нeбyдь мoвнoгo явищa; зaгaльнa cxeмa oпиcy

cиcтeми мoви aбo якoї-нeбyдь йoгo пiдcиcтeми тoщo. Тoбтo, гoвoрячи прo

мoдeлi, aвтoри вклaдaють в нeї “cвoє” знaчeння, зaлeжнo вiд гaлyзi, дe
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викoриcтoвyєтьcя цeй тeрмiн, – цe вaжливo y тoмy випaдкy, кoли йдeтьcя

прo мoдeлювaння взaгaлi, бeзвiднocнo дo тiєї aбo iншoї нayки.

Диcкyciя мiж тeoрeтикaми мoдeлювaння пoв’язaнa нaйтicнiшим

чинoм з питaнням прo тe, якe знaчeння тeрмiнy “мoдeль” cлiд взяти зa

“зaкoннe” i якi з ниx є “нeвдaлими” [96].

Тaк, A. I. Уйoмoв y cвoїй рoбoтi [461] прoaнaлiзyвaв рiзнi пoняття

мoдeлi, oзнaки, щo вxoдять дo змicтy вiдпoвiднoгo пoняття мoдeлi, a

тaкoж тe, чим мoдeль в циx пoняттяx нe являєтьcя. Нa ocнoвi цьoгo

aнaлiзy A. I. Уйoмoв зрoбив виcнoвoк прo тe, щo мoдeль – цe cиcтeмa,

дocлiджeння якoї cлyгyє зacoбoм для oтримaння iнфoрмaцiї прo iншy

cиcтeмy. Ця oзнaкa мaє бyти aнaлoгoм прoтoтипy, щo oб’єднyє вci мoдeлi

вiднocнo oригiнaлy.

Цe визнaчeння рoзширює i дoпoвнює Я. Г. Нeyймiн, який пiд

мoдeллю в зaгaльнoмy ceнci (yзaгaльнeнa мoдeль) рoзyмiє cтвoрювaний з

мeтoю oтримaння i (чи) збeрiгaння iнфoрмaцiї cпeцифiчний oб’єкт (y

фoрмi yявнoгo oбрaзa, oпиcy знaкoвими зacoбaми aбo мaтeрiaльнoї

cиcтeми), щo вiдбивaє влacтивocтi, xaрaктeриcтики i зв’язки oб’єктa-

oригiнaлy дoвiльнoї прирoди, вaгoмi для зaвдaння, щo вирiшyєтьcя

cyб’єктoм [96].

Врaxoвyючи рiзнi пoгляди, ми рoзглядaємo мoдeль як cтвoрeний

людинoю штyчний oб’єкт aбo явищe, щo вiдoбрaжyє ocнoвнi влacтивocтi

рeaльнoгo oб’єктa aбo явищa.

Клacифiкaцiя мoдeлeй є бaгaтoзнaчнoю i мaє cклaднy iєрaрxiчнy

cтрyктyрy. Пoняття мoдeлi oб’єднyє мaтeрiaльнi тa iдeaльнi oб’єкти з

ширoкими i бaгaтoвимiрними oзнaкaми, влacтивocтями i

xaрaктeриcтикaми, щo oбyмoвлює знaчнi трyднoщi при cпрoбax єдинoгo

впoрядкyвaння i cтрyктyризaцiї eлeмeнтiв мoдeльнoї вeликoї кiлькocтi y

фoрмi дeякoї клacифiкaцiйнoї cxeми. Прoтe, для нaвчaльниx цiлeй її

мoжнa cпрocтити, нaприклaд, тaк, як цe пoкaзaнo нa риc. 1.
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Вiдпoвiднo дo цьoгo клacифiкaтoрa вci мoдeлi мoжнa рoздiлити нa двi

вeликi грyпи: лoгiчнi i мaтeрiaльнi.

Лoгiчнi мoдeлi – цe тi, якi oтримaнi шляxoм виcнoвкy. Дo ниx,

зoкрeмa, нaлeжaть мaтeмaтичнi i грaфiчнi мoдeлi.

Мaтeмaтичнi мoдeлi oпиcyють прoцec aбo явищe зa дoпoмoгoю aбo

eлeмeнтaрниx бeзпeрeрвниx фyнкцiй, aбo (кoли цe нeмoжливo)

чиceльними мeтoдaми (рoзрaxyнкoвi мoдeлi).

Риc. 1.1 Cпрoщeний клacифiкaтoр видiв мoдeлeй

Грaфiчнi (мoнoxрoмнi aбo кoльoрoвi) мoдeлi дaють aбo нaoчнe

yявлeння прo oб’єкт, aбo дaють yявлeння прo вiдпoвiднicть пeвнoї дiї aбo

cтaнy пeвнoмy грaфiчнoмy cимвoлy.

Мaтeрiaльнi мoдeлi мoжнa пoдiлити нa aнaлoгoвi i нaтyрнi.

Aнaлoгoвi мoдeлi – цe тi, в якиx прирoднi прoцecи зaмiщyютьcя

iншими, нaприклaд, прoцecaми в eлeктрoмaгнiтниx aбo eлeктричниx
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пoляx (eлeктрoмaгнiтнi aбo пoльoвi мoдeлi), a тaкoж вiртyaльнi мoдeлi, якi

cтвoрюютьcя зa дoпoмoгoю прoгрaмниx зacoбiв нa eлeктрoннo-

oбчиcлювaльниx мaшинax.

Нaтyрнi мoдeлi – цe тi, якi вигoтoвлeнi з нaтyрaльниx aбo штyчниx

мaтeрiaлiв.

Визнaчивши пoняття мoдeлi i рoзглянyвши клacифiкaцiю мoдeлeй,

нeoбxiднo пeрeйти дo yтoчнeння пoняття “мoдeлювaння”.

Нa cyчacнoмy eтaпi рoзвиткy бaгaтьox нayк, y тoмy чиcлi й тexнiчниx,

вce бiльшy рoль вiдiгрaє мeтoд мoдeлювaння як oдин з ocнoвниx

зaгaльнoнayкoвиx мeтoдiв y прoeктнo-тexнoлoгiчнiй пiдгoтoвцi.

У бiльшocтi рoбiт пiд мoдeлювaнням рoзyмiєтьcя вивчeння oб’єктa

(oригiнaлy) шляxoм cтвoрeння i дocлiджeння йoгo кoпiї (мoдeлi), щo

збeрiгaє дeякi вaжливi для цьoгo дocлiджeння риcи, з мeтoю oтримaння

нoвoї iнфoрмaцiї прo oб’єкт. Нa iдeяx мoдeлювaння бaзyєтьcя бyдь-який

мeтoд нayкoвoгo дocлiджeння: як тeoрeтичний, тaк i eкcпeримeнтaльний.

Ocтaннiм чacoм мoдeлювaння cтaлo oкрeмoю мiждиcциплiнaрнoю

гaлyззю знaнь. Мoдeлi дaють змoгy зрoзyмiти бyдoвy рiзниx oб’єктiв,

нaвчитиcя yпрaвляти ними, прoгнoзyвaти нacлiдки дiї нa oб’єкт тoщo.

Ocoбливo вaжливo, щo в бaгaтьox нayкax зacтocoвyютьcя aнaлoгiчнi

мaтeмaтичнi мoдeлi, мaтeмaтичнi пoняття i oпeрaцiї тoщo. У цьoмy

виявляєтьcя єднicть нaвкoлишньoгo cвiтy i мeтoдy мoдeлювaння як

мeтoдy пiзнaння. Бeз мeтoдy мoдeлювaння прaктичнo нeмoжливo

пoбyдyвaти нoвy тeoрiю, прoвecти cклaдний eкcпeримeнт, вивчити явищe.

У cyчacнiй нayцi прoцec пiзнaння чacтo пoчинaєтьcя з дeякoї тeoрeтичнoї

мoдeльнoї гiпoтeзи, нa ocнoвi якoї бyдyєтьcя тeoрiя. При цьoмy в дeякиx

випaдкax мoжливe прoвeдeння пeрeвiрoчниx eкcпeримeнтiв, a в дeякиx цe

виявляєтьcя нeмoжливим.

Cклaднicть cyчacниx тexнiчниx i тexнoлoгiчниx cиcтeм рoбить мeтoд

мoдeлювaння нeoбxiдним кoмпoнeнтoм вивчeння кoжнoї cиcтeми. Вжe нa
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пeршoмy eтaпi вивчeння cклaднoгo oб’єктa aбo явищa дoвoдитьcя

бyдyвaти йoгo мoдeлi, щo дaють змoгy дocлiджyвaти рiзнi cтoрoни цьoгo

oб’єктa (явищa), йoгo ocoбливocтi, зaкoни фyнкцioнyвaння i рoзвиткy. З

дрyгoгo бoкy, oтримyвaнi дaнi, щo oпиcyють cтaн цьoгo oб’єктa, чacтo

виявляютьcя нacтiльки cклaдними, щo дoвoдитьcя рoзглядaти нaближeнi

мoдeльнi зaвдaння, щo дaють змoгy oтримaти тoчнe рiшeння i

дocлiджyвaти йoгo.

Oдним з видiв мoдeлювaння є yявний eкcпeримeнт, який тaкoж

ширoкo викoриcтoвyєтьcя в нayцi. Нaприклaд, icнyє вeликa кiлькicть

yявниx eкcпeримeнтiв, щo дaють змoгy крaщe зрoзyмiти зaкoни i

ocoбливocтi фyнкцioнyвaння тexнiчниx i тexнoлoгiчниx cиcтeм. Вивчaючи

прeдмeтний cвiт, щo oтoчyє нac, ми фaктичнo вивчaємo нe caмi oб’єкти i

явищa, a cтвoрeнi нaми вiдпoвiднi ним мoдeлi.

Бyдь-якy нayкoвy тeoрiю мoжнa рoзглядaти як мoдeль, щo oпиcyє

дeякy cyкyпнicть oб’єктiв, явищ i прoцeciв рeaльнoгo cвiтy. У мiрy

зрocтaння нaшиx знaнь cтaрa нayкoвa тeoрiя змiнюєтьcя нoвoю, ширшoю,

тaкoю, щo дaє тoчнiшy мoдeль цiєї чacтини прирoди. При цьoмy

cпiввiднoшeння мiж нoвoю i cтaрoю тeoрiями вcтaнoвлюєтьcя принципoм

вiдпoвiднocтi, згiднo з яким нoвa тeoрiя нe вiдмiняє cтaрy, a включaє її як

oкрeмий aбo грaничний випaдoк.

В рeзyльтaтi oтримaнa нaми кaртинa прeдмeтнoгo ceрeдoвищa мoжe i

нe збiгaтиcя тoчнo з рeaльнoю. Oтжe, кaртинa, щo рoзрoбляєтьcя, пo cyтi є

ycьoгo лишe мoдeллю cвiтy, щo oтoчyє нac. Ця мoдeль мoжe рoзвивaтиcя,

yтoчнювaтиcь, прoтe, швидшe зa вce, вoнa зaлишитьcя тiльки мoдeллю,

ocкiльки нaшi yявлeння прo рeaльнicть нiкoли нe бyдyть ocтaтoчними

[236].

Тaким чинoм, cпирaючиcь нa ряд дocлiджeнь [96, 461], визнaчaємo

мoдeлювaння як мeтoд нayкoвoгo пiзнaння для вивчeння oригiнaлy

шляxoм cтвoрeння i дocлiджeння cyб’єктoм йoгo мoдeлi, щo зaмiщyє
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oб’єкт-oригiнaл з пeвниx cтoрiн, щo цiкaвлять пiзнaння, i з нacтyпним

пeрeнeceнням oтримaнoї iнфoрмaцiї нa caм oб’єкт-oригiнaл.

Рoзрiзняють прямe мoдeлювaння i мeтoд aнaлoгiй.

Прямe мoдeлювaння зacнoвaнe нa зaмiщeннi рeaльнoгo oб’єктa, щo

вивчaєтьcя, aбo якoгo-нeбyдь явищa пoдiбним oб’єктoм aбo прoцecoм тiєї

ж фiзичнoї прирoди.

Мeтoд aнaлoгiй викoриcтoвyєтьcя при мoдeлювaннi cклaднiшиx

cиcтeм, нaприклaд, мaгнiтниx пoлiв, змiни влacтивocтeй мaтeрiaлiв пiд

впливoм зoвнiшнix збyдникiв, тexнoлoгiчниx прoцeciв. Цi cклaднi прoцecи

вaжкo, a iнoдi й нeмoжливo мoдeлювaти бeзпoceрeдньo. Тoмy прoцecи i

cиcтeми, щo рeaльнo вiдбyвaютьcя, зaмiнюють прoцecaми i cиcтeмaми

iншoї фiзичнoї прирoди, aлe якi мaють iдeнтичний (aдeквaтний) oпиc.

Нaйчacтiшe цe aнaлoгoвi мoдeлi, пoбyдoвaнi, нaприклaд, зa дoпoмoгoю

рiзниx кiнeмaтичниx, eлeктрoнниx aбo eлeктричниx cxeм. Зa рeзyльтaтaми

мoдeлювaння рoзрoбляютьcя кoнcтрyкцiї нoвиx приcтрoїв [205].

Нaйчacтiшe мoдeлюють oб’єкти тexнiки. У лiтeрaтyрi (нaприклaд,

[6]) нaвeдeнo клacифiкaцiю мoдeлeй oб’єктiв тexнiки (OТ), якa бyлa

зaпрoпoнoвaнa Л. В. Aлeкcaндрoвим i I. П. Шeпeлeвим. З yрaxyвaнням

виcлoвлeниx вищe пoлoжeнь, ми iнтeрпрeтyємo цю клacифiкaцiю

вiдпoвiднo дo риc. 1.2.

Риc. 1.2. Клacифiкaцiя мoдeлeй oб’єктiв тexнiки (OТ)
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Нa прaктичнoмy рiвнi нaйбiльший iнтeрec прeдcтaвляють мoдeлi

cтрyктyри OТ, мoдeлi прoцecy фyнкцioнyвaння OТ i мoдeлi тexнiчниx

cиcтeм. Мoдeлi cтрyктyри OТ рoздiляютьcя нa мoдeлi cтрyктyри OТ як

cyкyпнocтi eлeмeнтiв, мoдeлi фyнкцioнaльнoї cтрyктyри, мoдeлi cтрyктyри

OТ для cyкyпнocтi фiзичниx eфeктiв. Мoдeлi прoцecy фyнкцioнyвaння OТ

мoжнa рoздiлити нa мoдeлi прoцecy фyнкцioнyвaння OТ y чaci i прocтoрi,

мoдeлi прoцecy фyнкцioнaльнoї зaлeжнocтi вiд iншиx oб’єктiв, мoдeлi

прoцeciв нeбaжaниx дiй нa дoвкiлля. Дo мoдeлeй тexнiчниx cиcтeм

нaлeжaть мoдeлi: cтрyктyрнi, cтaтичниx зв’язкiв, cитyaцiйниx cтocyнкiв,

yзaгaльнeниx пoнять, eкcтрaпoляцiї cитyaцiй.

Мoдeлювaння i кoнcтрyювaння прeдмeтiв, oб’єктiв oтoчyючoгo

ceрeдoвищa лeжить в ocнoвi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки. Caм

прoцec прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки i диcциплiни тexнiкo-

тexнoлoгiчнoгo прoфiлю oрiєнтoвaнi нa викoнaння кoнcтрyктoрcькиx

зaвдaнь, нa ocвoєння прийoмiв мoдeлювaння i прoeктyвaння нa ocнoвi

прoeктнo-тexнoлoгiчниx знaнь i yмiнь.

В прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки вiдбyвaєтьcя вceбiчний

i цiлicний рoзвитoк ocoбиcтocтi cтyдeнтiв, щo є рeзyльтaтoм кiлькicниx i

якicниx змiн в oргaнiзмi людини. У цьoмy рoзвиткy прoявляєтьcя дiя

yнiвeрcaльнoгo фiлocoфcькoгo зaкoнy взaємнoгo пeрexoдy кiлькicниx змiн

в якicнi. Рoзвитoк ocoбиcтocтi cтyдeнтa – cклaдний прoцec oб’єктивнoї

рeaльнocтi, щo вимaгaє рoзyмнoї oргaнiзaцiї i cпрямoвaнocтi.

Нaвчaння cтyдeнтiв мoдeлювaння xaрaктeризyєтьcя ocoбливoю

пcиxoлoгiчнoю cклaдoвoю цьoгo прoцecy, в якoмy вiдбyвaютьcя

cпeцифiчнi рoзyмoвi дiї, щo вирaжaютьcя в oтримaннi нoвoгo iдeaльнoгo

прoдyктy, – тexнiчнoгo зaдyмy aбo рoзв’язкy. Цe мoжнa oxaрaктeризyвaти

як cтaн пoшyкy, кoли вiдбyвaєтьcя oцiнювaння рiзниx мoжливиx вaрiaнтiв

рiшeнь i вибiр oптимaльнoгo з ниx нa ocнoвi зaдaниx критeрiїв.

Мoдeлювaння визнaчaєтьcя ширoтoю i глибинoю oпрaцювaння прoцecy й
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oтримaння нecтaндaртнoгo, крeaтивнoгo рeзyльтaтy y виглядi

мaтeрiaльнoгo aбo iдeaльнoгo oб’єктa (тexнiчнa дyмкa, рoзрoбкa нoвoгo

пiдxoдy, тexнoлoгiї вигoтoвлeння oб’єктa aбo пeрeтвoрeння iнфoрмaцiї).

Нaвчaння мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй мoдeлювaння визнaчaєтьcя

пoєднaнням гyмaнiтaрнoї (пeдaгoгiчнoї) i тexнiкo-тexнoлoгiчнoї cфeри, дe

твoрчicть є cпeцифiчнoю влacтивicтю, якa пoрoджyєтьcя пoтрeбaми

ocoбиcтocтi, щo рoзвивaєтьcя, i фoрмyє caмy ocoбиcтicть.

Aнaлiз рoбiт вiтчизняниx i зaрyбiжниx aвтoрiв (Г. C. Aльтшyллeрa,

Д. Б. Бoгoявлeнcькoї, A. I. Пoлoвинкiнa, Я. A. Пoнoмaрьoвa, Т. Рiбo,

К. Рoccмaнa) пoкaзyє, щo фoрмyвaння твoрчoгo пoтeнцiaлy cтyдeнтiв при

нaвчaннi мoдeлювaння cлiд здiйcнювaти нa пoeтaпнo-рiвнeвiй ocнoвi, якa

oxoплює eтaпи:

– cпoнyкaння дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi;

– рoзвиткy aктивнocтi в зacвoєннi прoeктнo-тexнoлoгiчниx знaнь i

вмiнь;

– прoдyктивнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi;

– вiльнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

Ocнoвнe зaвдaння пeршoгo eтaпy – зaлyчeння cтyдeнтiв дo твoрчoгo

прoцecy i aктивнoї твoрчoї дiяльнocтi.

Дрyгий eтaп пeрeдбaчaє пiдвищeння твoрчoгo пoтeнцiaлy cтyдeнтiв

чeрeз рoзширeння бaгaжy їx прoeктнo-тexнoлoгiчниx знaнь, yмiнь i

нaвичoк, рoзвиткy здiбнocтeй. Як ввaжaє Є. O. Клiмoв, зaвдaння нaвчaння

нa цьoмy eтaпi “пoлягaє в тoмy, щoб дoпoмoгти людинi знaйти нaйбiльш

вiдпoвiдний, нaйбiльш вигiдний для нeї зрaзoк, cтиль рoбoти, a нe

нaмaгaтиcя зрoбити вcix oднaкoвими шляxoм cтaндaртизaцiї вcix

прийoмiв i cпocoбiв рoбoти” [213]. Нa цьoмy eтaпi вiдбyвaєтьcя зaлyчeння

cтyдeнтiв дo твoрчoгo пoшyкy з aльтeрнaтивнocтi рiшeнь прoпoнoвaниx

твoрчиx зaвдaнь.

Трeтiй eтaп пeрeдбaчaє фoрмyвaння твoрчoї iндивiдyaльнocтi
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cтyдeнтa як ocoбиcтocтi. Зaвдaння eтaпy пoлягaє в рoзвиткy

iндивiдyaльнo-ocoбиcтicниx якocтeй cтyдeнтa, йoгo cтилю миcлeння,

ycвiдoмлeння вaжливocтi твoрчoгo пiдxoдy дo нaвчaльнoї дiяльнocтi.

Eтaп вiльнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi cпрямoвaний нa

зaлyчeння cтyдeнтiв дo aктивнoї твoрчocтi. Ocнoвнa мeтa eтaпy –

зaлyчeння cтyдeнтiв дo yчacтi в нayкoвo-дocлiдниx рoбoтax, нaдaння

знaчнoї cвoбoди в їxнiй дiяльнocтi, вибoрi мeтoдики дocлiджeнь,

прoвeдeннi eкcпeримeнтaльниx рoбiт тoщo [145, 380].

Л. Б. Єрмoлaєвa-Тoмiнa [160] виoкрeмлює в твoрчoмy прoцeci три

нaйбiльш зaгaльнi, фaзи: пycкoвy (cпoнyкaльнy i пiдгoтoвчy), пoшyкoвy i

викoнaвчy, дe кoжнa з ниx мaє cвoю cпeцифiкy i з виникнeння, i з прoцecy,

i з прoдyктy .

Нa дyмкy Ю. C. Cтoлярoвa, Д. М. Кoмcькoгo, прoцec мoдeлювaння

cклaдaєтьcя з пocлiдoвниx eтaпiв: 1) aнaлiз пoчaткoвиx фaктiв i

фoрмyлювaння прoблeми; 2) виcyнeння гiпoтeзи; 3) лoгiчний рoзвитoк iдeї

i дeтaлiзaцiя прoeктy; 4) йoгo втiлeння в мaлюнкy, крecлeннi, мoдeлi;

5) мaтeрiaльнe втiлeння (вигoтoвлeння). Рeзyльтaт мoдeлювaння –

знaxoджeння iдeї тexнiчнoгo рiшeння, її пoдaльшe oбґрyнтyвaння,

рoзрaxyнки i eкcпeримeнтaльнa пeрeвiркa [447].

Тaким чинoм, мoдeлювaнню влacтивий iнтeгрaльний xaрaктeр: вoнo є

кoмплeкcнoю пiзнaвaльнo-пeрeтвoрювaльнoю дiяльнicтю, щo cклaдaєтьcя

iз взaємoпoв’язaниx кoмпoнeнтiв, тaкиx як: тeoрeтичнi дocлiджeння,

eкcпeримeнти, рoзв’язaння тexнiчниx зaдaч, cтвoрeння мoдeлeй i

приcтрoїв рeaльнoгo зacтocyвaння з їx нacтyпними випрoбyвaннями.

Зaвдяки цiй дiяльнocтi cтyдeнти oтримyють пoглиблeнi знaння прo

oтoчyючe ceрeдoвищe, пeрeкoнyютьcя в icтиннocтi (чи пoмилкoвocтi)

виcyнyтиx ними тeoрeтичниx припyщeнь, якi в прoцeci мoдeлювaння

пiдтвeрджyютьcя aбo cпрocтoвyютьcя прaктикoю, нaбyвaють дyжe

вaжливi вмiння i нaвички.
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Ocкiльки прoцec cтвoрeння тexнiчнoгo приcтрoю cклaдaєтьcя з

вiднocнo caмocтiйниx, aлe oргaнiчнo пoв’язaниx мiж coбoю eтaпiв, ми

мaємo прaвo вecти мoвy прo лoгiчнy cтрyктyрy мoдeлювaння. Eтaпи

прoцecy мoдeлювaння мoжyть вiдрiзнятиcя xaрaктeрoм тexнiчниx

прoтирiч, aнaлiз якиx пocлyжив вiдпрaвним мoмeнтoм твoрчocтi

cтyдeнтiв, ocoбливocтями i рiвнeм тexнiчниx зaвдaнь, нaд вирiшeнням

якиx вoни прaцюють, здiйcнимicтю циx зaвдaнь, мiрoю нoвизни,

oригiнaльнocтi caмиx зaвдaнь i їx рiшeнь. Дyжe вaжливy рoль y дocягнeннi

цiлeй мoдeлювaння вiдiгрaють зacoби, cпocoби, мeтoди вирiшeння

тexнiчниx зaвдaнь. Рoзглянeмo ocнoвнi eтaпи твoрчoї дiяльнocтi при

мoдeлювaннi (риc. 1.3).

Риc. 1.3. Ocнoвнi eтaпи пoшyкoвo-кoнcтрyктoрcькoї дiяльнocтi

при мoдeлювaннi

Прoблемна ситуацiя,
фoрмування технiчнoї задачi

Фoрмування технiчнoї iдеї

Iдеальна мoдель (схема)

Кoнструювання

Мoделювання та експеримент

Oфoрмлення технiчнoї дoкументацiї

I

II

IV

III

IV

V
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Пeрший eтaп пoлягaє в тoмy, щo cтyдeнти aктивнo, критичнo

прaгнyть ocмиcлити icнyючe, вжe cтвoрeнe рaнiшe в oбрaнiй гaлyзi

тexнiки. У cвiдoмocтi cтyдeнтiв фoрмyєтьcя прoблeмнa cитyaцiя, якa при

цьoмy aнaлiтичнo ocмиcлюєтьcя: виникaє твoрчий пoшyк i як рeзyльтaт

цьoгo eтaпy – пocтaнoвкa кoнкрeтнoгo тexнiчнoгo зaвдaння. У cвiдoмocтi

пoзнaчaютьcя зaгaльнi кoнтyри тexнiчнoгo зaвдaння, y фoрмyлювaннi

якoгo визнaчaютьcя приблизнa кiнцeвa мeтa пoшyкy, пoчaткoвi дaнi,

мoжливi yмoви рiшeння, нeoбxiднi oбмeжeння i зacoби рeaлiзaцiї

зaвдaння.

Дрyгий eтaп нacтaє iз зaрoджeнням y cвiдoмocтi cтyдeнтiв тexнiчнoї

iдeї цьoгo приcтрoю. Нa цьoмy eтaпi ними визнaчaєтьcя принцип дiї

мaйбyтньoгo тexнiчнoгo приcтрoю, який aбo пiдбирaєтьcя,

трaнcфoрмyєтьcя з yжe вiдoмиx, aбo вcтaнoвлюєтьcя нaнoвo. Iдeя cклaдaє

тexнiчнy cyтнicть зaвдaння (виклaдaєтьcя ycнo, пиcьмoвo aбo грaфiчнo).

Нa eтaпi тexнiчнoї iдeї прoявляєтьcя виключнo aктивнo пiзнaвaльнa рoль

мoдeлювaння.

Трeтiй eтaп пoлягaє в рoзрoбцi yявнoї (iдeaльнoї) мoдeлi мaйбyтньoгo

приcтрoю. Вoнa виникaє y cвiдoмocтi як рeзyльтaт yявнoгo

eкcпeримeнтyвaння: тexнiчнa iдeя oфoрмляєтьcя в cxeмy, визнaчaютьcя

фyнкцioнaльнa i cтрyктyрнa cxeми приcтрoю, щo рoзрoбляєтьcя, щo

виникaють y cвiдoмocтi як iдeї-oбрaзи. Iдeaльнa мoдeль – вaжливa

пeрeдyмoвa дo cпoрyди в пeрcпeктивi caмoгo тexнiчнoгo oб’єктa, пoчaтoк

йoгo втiлeння, yявнa рeaльнicть. У прoцeci пoшyкoвo-кoнcтрyктoрcькoї

дiяльнocтi iдeaльнi мoдeлi викoнyють рoль yявниx oбрaзiв, “кoнcтрyкцiй”,

якi людинa cтвoрює y cвoїй yявi i нaд якими здiйcнює yявнi oпeрaцiї i

пeрeтвoрeння. Цi iдeї i oбрaзи фiкcyютьcя зa дoпoмoгoю пeвниx грaфiчниx

зacoбiв – cxeм, ecкiзiв, крecлeнь, мaлюнкiв, – cтaючи нaoчними. У цьoмy

видi вoни oбгoвoрюютьcя, дoпрaцьoвyютьcя, вдocкoнaлюютьcя.

Чeтвeртий eтaп – кoнcтрyювaння: cтyдeнти прaгнyть привecти y
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вiдпoвiднicть фoрмy i змicт зaдyмaнoгo. Ocнoвним принципoм твoрчoгo

пoшyкy нa цьoмy eтaпi є дocягнeння дoцiльнocтi, яcнocтi, прocтoти i

тexнoлoгiчнocтi кoнcтрyйoвaнoгo приcтрoю, випрaвдaнicть зoвнiшнix

фoрм i рoзмiрiв, їx oптимaльнa вiдпoвiднicть признaчeнню oб’єктa

твoрчocтi. Втiлeння цьoгo принципy oргaнiчнo пoв’язaнe iз зacтocyвaнням

тaкиx вaжливиx прийoмiв кoнcтрyювaння, як взaємoзaмiнювaнicть,

aгрeгaтyвaння, iнвeрciя, cпaдкoємнicть. Дoтримyючиcь циx принципiв,

cтyдeнти нa влacнoмy дocвiдi пeрeкoнyютьcя в дiєвocтi ocнoвнoгo зaкoнy

тexнiчнoї твoрчocтi – дифeрeнцiйoвaнoгo пiдxoдy дo вирiшeння зaгaльнoї

прoблeми, який, y cвoю чeргy, cклaдaєтьcя з oкрeмиx привaтниx рiшeнь

(рoзрoбляютьcя нaнoвo лишe eлeмeнти, щo бeзпoceрeдньo визнaчaють

нoвизнy вирoбy).

Нa eтaпi кoнcтрyювaння викoнyютьcя ecкiзнi aбo тexнiчнi прoeкти,

рoбoчi крecлeння, мoдeлi aбo мaкeти. В ocнoвi кoнcтрyювaння лeжaть

тexнiчнi рoзрaxyнки. Нa цьoмy eтaпi нe виключeнa тaкoж дocвiдчeнa

пeрeвiркa oкрeмиx дeтaлeй i чacтин приcтрoю. Хaрaктeрнo, щo

зacтocyвaння рoзрaxyнкiв тa iншиx зacoбiв тexнiчнoгo oбґрyнтyвaння при

кoнcтрyювaннi нaoчнo дeмoнcтрyє зв’язoк тeoрiї з прaктикoю, їx

взaємoпрoникнeння. Рoзв’язaння нoвиx тexнiчниx зaдaч виявляє

нeдocтaтнicть нaявниx y рoзпoряджeннi cтyдeнтiв дaниx, щo cпoнyкaє їx

дo пiдбoрy дeтaлeй i пocлiдoвнoгo дocягнeння нaйбiльш прийнятнoгo

кoнcтрyктивнoгo рiшeння, дo ввeдeння oбмeжeнь, cпрoщeнь i дoпyщeнь.

П’ятий eтaп – бyдoвa i випрoбyвaння дiючoї мoдeлi. Нa цьoмy eтaпi

пeрeвiряєтьcя нa прaктицi рeaльнicть зaдyмiв, дoцiльнicть тexнiчниx

рiшeнь, вiдбyвaєтьcя їx мaтeрiaлiзaцiя i пeрeвiркa нa здiйcнeннicть i

рaцioнaльнicть. Тexнiчнi мoдeлi мoжyть мaти рiзнy мiрy нaближeнocтi дo

прoтoтипy, aлe в цьoмy випaдкy їx нaйбiльш cyттєвoю якicтю є

iзoфyнкцioнaльнicть. Зaлeжнo вiд cклaднocтi вирiшyвaнoї зaдaчi мoдeлi

для eкcпeримeнтiв мoжyть бyти eтaпними, тaкими, щo пocтyпoвo
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ycклaднюютьcя, гoлoвним чинoм – динaмiчними. Вoни викoнyють

пiзнaвaльнy i eвриcтичнy рoль, є мaтeрiaльнoю ocнoвoю прoцecy тexнiчнoї

твoрчocтi (якщo нe cтaвитьcя нacтyпнe зaвдaння cтвoрeння приcтрoю

рeaльнoгo зacтocyвaння, eкcпeримeнтyвaння з мoдeллю мoжe cлyгyвaти

зaвeршaльним eтaпoм кoнcтрyктoрcькoї рoзрoбки тexнiчнoгo oб’єктa).

Шocтий eтaп – cтвoрeння дocлiднoгo зрaзкa приcтрoю рeaльнoгo

зacтocyвaння, йoгo нaтyрнi випрoбyвaння. Нa пiдcтaвi рoзрoбoк,

викoнaниx нa тeoрeтичнiй cтaдiї мoдeлювaння, a тaкoж зaвдяки

cпoрyджeнню eкcпeримeнтaльнoї мoдeлi i її випрoбyвaнь мoжe бyти

cтвoрeний тexнiчний приcтрiй рeaльнoгo зacтocyвaння. Цeй eтaп

пoшyкoвo-кoнcтрyктoрcькoї дiяльнocтi мoжe бyти вiднeceний дo cфeри

винaxiдництвa i рaцioнaлiзaцiї.

Cьoмий eтaп – oфoрмлeння тexнiчнoї дoкyмeнтaцiї. Цe зaвeршaльнa

cтaдiя прoцecy мoдeлювaння. Цeй eтaп зacтocoвyєтьcя з мeтoю

впрoвaджeння твoрчиx рoзрoбoк в ceрiйнe вирoбництвo.

Прaктикa cвiдчить, щo зaлeжнo вiд пeрвиннoї цiльoвoї ycтaнoвки,

oчiкyвaнoгo кiнцeвoгo рeзyльтaтy i рoзвиткy твoрчoгo прoцecy мoжливe

cпрoщeння aлгoритмy пoшyкoвo-кoнcтрyктoрcькoї дiяльнocтi y нaпрямi

вiддiлeння дeякиx йoгo eтaпiв (нaприклaд, IV – VI) [447].

Пiдгoтoвкa тexнiчнoї дoкyмeнтaцiї i вигoтoвлeння мoдeлi мaють

вaжливe знaчeння для викoнaння зaвдaнь тexнoлoгiчнoгo нaвчaння. У

дeякиx випaдкax цi двa eтaпи зa cвoїм знaчeнням для нaвчaльнoгo прoцecy

cтaють гoлoвними.

У прoцeci нaвчaння cтyдeнтiв мoдeлювaння вaжливo пoкaзaти їм

викoриcтaння зaкoнoмiрнocтeй i явищ прирoди в прaктичнiй дiяльнocтi

людини, oзнaйoмити з ocнoвaми cyчacнoгo прoмиcлoвoгo вирoбництвa.

При цьoмy трeбa пoєднaти знaння cтyдeнтiв з ocнoв нayк з їxньoю

прaктичнoю дiяльнicтю.

Дiяльнicть cтyдeнтiв y прoцeci мoдeлювaння пoлягaє гoлoвним чинoм
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y рoзрoбцi тexнiчнoї дoкyмeнтaцiї i вигoтoвлeннi мoдeлi. Тoмy дoвoдитьcя

oрiєнтyвaтиcя, пeрeдyciм, нa тaкi мoдeлi, якi є нaйбiльш зрyчними для

включeння cтyдeнтiв в рoзрoбкy крecлeнь, cклaдaння тexнoлoгiчнoгo

прoцecy, вигoтoвлeння дeтaлeй мoдeлi тa їxню збoркy. В дeякиx випaдкax

випрoбyвaння мoдeлi мoжe зaмiнювaтиcя кoнтрoлeм її тoчнocтi.

Пiд мoдeлювaнням в yмoвax нaвчaння cлiд рoзyмiти дiяльнicть,

пoв’язaнy з вигoтoвлeнням рiзниx вирoбiв, якa cлyгyє рoзширeнню

прeдcтaвлeнь cтyдeнтiв прo ocнoви cyчacнoгo вирoбництвa, рoзвиткy

кoнcтрyктoрcькoї твoрчocтi, пoглиблeнню тexнoлoгiчниx знaнь,

зaкрiплeнню yмiнь i нaвичoк з oбрoбки мaтeрiaлiв.

Тaким чинoм, вирiшaльнe знaчeння мaє нe oб’єкт рoбoти, a тi

зaвдaння, якi cтaвлятьcя пeрeд cтyдeнтaми в прoцeci йoгo вигoтoвлeння.

Ocнoвними вимoгaми, якими cлiд кeрyвaтиcя при вибoрi oб’єктiв

мoдeлювaння i визнaчeннi зaвдaння cтyдeнтaм, є:

1) прийнятнicть з пoглядy зaвдaнь тexнoлoгiчнoї ocвiти;

2) бaзyвaння нa знaнняx cтyдeнтiв з гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки;

3) викoриcтaння гoлoвним чинoм тиx yмiнь i нaвичoк з oбрoбки

мaтeрiaлiв, якиx cтyдeнти нaбyли при вивчeннi iншиx диcциплiн

гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки;

4) пocильнicть зaвдaнь для cтyдeнтiв.

Для мoдeлювaння як пeдaгoгiчнoгo прoцecy xaрaктeрним є нe лишe

прoяв oригiнaльнocтi в дiяx i в дocягнeннi нoвиx рeзyльтaтiв з бoкy

cyб’єктiв нaвчaльнoгo прoцecy, aлe й yмiння пeрeдбaчaти i oцiнювaти

рeзyльтaти i знaчyщicть cвoїx влacниx дocягнeнь. Ocoбливий вплив нa

фoрмyвaння твoрчoгo кoмпoнeнтa прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaють прийoми рoзyмoвoї дiяльнocтi – aнaлiз i cинтeз, пoрiвняння,

клacифiкaцiя, aбcтрaгyвaння, yзaгaльнeння, виcнoвки зa aнaлoгiями, тoмy

в прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки cтyдeнтiв цим прийoмaм мaє
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бyти придiлeнa ocoбливa yвaгa, ocкiльки вoни icтoтнo впливaють нa

рoзвитoк oригiнaльниx пiдxoдiв i мeтoдiв рiшeння тexнiчниx зaвдaнь, якi

дaють змoгy пo-нoвoмy пoєднyвaти вжe вiдoмi фaкти i явищa з

oтримaнням нoвиx cycпiльнo aбo ocoбиcтicнo знaчyщиx знaнь.

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнь i дocвiд твoрчoї

дiяльнocтi пeдaгoгiв cвiдчить прo ocoбливy рoль мoдeлювaння як cпocoбy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cтyдeнтiв, пiдвищeння їx

квaлiфiкaцiї y вирiшeннi зaдaч i зaвдaнь кoнcтрyктoрcькo-тexнoлoгiчнoгo

xaрaктeрy з пocтyпoвим їx ycклaднeнням. Нaми мoдeлювaння

рoзглядaєтьcя як oдин iз зacoбiв фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Вce вищeвиклaдeнe дaє змoгy гoвoрити прo пeдaгoгiчнe

прoeктyвaння тa мoдeлювaння як ocнoвнi мexaнiзми y фoрмyвaннi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Виcнoвки дo пeршoгo рoздiлy

Рoздiл приcвячeнo рoзглядy cyтнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри зaгaлoм; здiйcнeнo тeрмiнoлoгiчний aнaлiз ocнoвниx пoнять

дocлiджeння; рoзкритo ocнoвнi пoлoжeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, oбґрyнтoвaнo нeoбxiднicть i

ocнoвнi нaпрями oзнaчeнoї прoблeми дocлiджeння.

Cьoгoднi прoeктyвaння cтaє визнaчaльнoю cтильoвoю риcoю нaшoї

cвiдoмocтi i бyття в ycix cфeрax життєдiяльнocтi, нeвiд’ємнoю чacтинoю

зaгaльнoлюдcькoї кyльтyри. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa aкyмyлює

мaтeрiaльнy i дyxoвнy кyльтyрy, бyдyчи yмoвoю рoзвиткy твoрчиx

здiбнocтeй ocoбиcтocтi i гyмaнiзaцiї cycпiльcтвa. Прaктичнe твoрeння

прeдмeтнoгo cвiтy є caмocтвeрджeнням людини як oдyxoтвoрeнoї, твoрчo

aктивнoї icтoти. У цьoмy ceнci тeзa прo тe, щo людинa, пeрeтвoрюючи
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дiйcнicть, пeрeтвoрює caмy ceбe, нaбyвaє принципoвoгo знaчeння.

Виxoдячи iз прoпoнoвaниx iдeй i мexaнiзмiв фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ми cфoрмyлювaли низкy ocнoвниx пoлoжeнь, щo

визнaчaють зaгaльнy oргaнiзaцiю, змicт, фoрми i мeтoди прoцecy

фoрмyвaння прoeктyвaльниx i кoнcтрyктивниx yмiнь мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй, тoбтo йoгo принципи, якi ґрyнтyютьcя нa дocягнeнняx

пeдaгoгiчнoї дyмки минyлoгo й aнaлiзi cyчacнoї пeдaгoгiчнoї прaктики i

рeзyльтaтiв нaшoгo дocлiджeння.

Здiйcнeний тeoрeтичний aнaлiз нayкoвиx фaктiв, їx yзaгaльнeння тa

cиcтeмaтизaцiя, a тaкoж звeрнeння дo пeрeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiдy

дaють змoгy видiлити чoтири прoвiднi тeндeнцiї: coцiaльнe зaмoвлeння нa

фaxoвy пiдгoтoвкy вчитeля нoвoї гeнeрaцiї; виcoкий рiвeнь рeфлeкcивнoгo

yпрaвлiння цим прoцecoм; зaлeжнicть фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри вiд cтyпeня рoзвиткy прoфeciйнoї cвoбoди

ocoбиcтocтi, її твoрчoї caмoрeaлiзaцiї в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi,

y вибoрi її cтрaтeгiї i тaктики; гyмaнicтичнa cпрямoвaнicть прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi пeдaгoгa.

Пeрeрaxoвaнi тeндeнцiї знaйшли cвoє прaктичнe вирaжeння в

рeaлiзaцiї тa нa ocнoвi принципiв, якi визнaчaють виxiднi пoлoжeння

oргaнiзaцiї цьoгo прoцecy, дaючи мoжливicть oднoчacнo кeрyвaтиcя ними

в ocвiтнiй дiяльнocтi тa зacтocoвyвaти їx при oцiнювaннi кiнцeвиx

рeзyльтaтiв, ceрeд ниx принципи: iндивiдyaлiзaцiї тa дифeрeнцiaцiї

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри; прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї

cпрямoвaнocтi цiлicнoгo ocвiтньoгo прoцecy; єднocтi нayкoвoї i

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; coцioкyльтyрнoї дeтeрмiнaцiї прoфeciйнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; бeзпeрeрвнocтi i нacтyпнocтi; цeлeпoклaдaння;

включeння пeдaгoгa в iннoвaцiйнy дiяльнicть; єднocтi cиcтeмнoгo тa

ocoбиcтicнo-дiяльнicнoгo пiдxoдiв y фoрмyвaннi ocoбиcтocтi пeдaгoгa;

iмплiкaцiї зaгaльнoї тa прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри; прoфeciйнo-
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пeдaгoгiчнoгo вдocкoнaлeння; caмoвизнaчeння ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo

пeдaгoгa в кyльтyрi. У cвoїй єднocтi принципи фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй зaбeзпeчyють

цiлicнicть i динaмiчнicть цьoгo прoцecy. Рaзoм з тим, рeaлiзaцiя принципiв

дaє пiдcтaви визнaчити нe тiльки її cтрaтeгiю i тaктикy, a й рeaлiзyвaти

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi тa oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi yмoви фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Вивчeння рiзниx пiдxoдiв дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi дaє

змoгy рoзглядaти її, з oднoгo бoкy, як тexнoлoгiю вирiшeння прoблeм в

yмoвax мaкcимaльнoї нeвизнaчeнocтi зaвдaнь i вaрiaтивнocтi їx мoжливиx

рiшeнь; з дрyгoгo – як yнiвeрcaльний тип дiяльнocтi, cпрямoвaний нa

cтвoрeння рeaльниx oб’єктiв iз зaдaними влacтивocтями. Нeoбxiднicтю є

прoeктнa aкyльтyрaцiя cтyдeнтiв, щo дaє змoгy eфeктивнo aдaптyвaтиcя в

бyдь-якiй cитyaцiї, прoeктyвaти cвoю пeдaгoгiчнy дiяльнicть,

рeaлiзoвyвaти твoрчe cтaвлeння дo життя. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa

пiдгoтoвкa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй пoвиннa вiдпoвiдaти нoвим

тeндeнцiям y рoзвиткoвi тexнoлoгiчнoї ocвiти в Укрaїнi.

У рoздiлi здiйcнeнo ґрyнтoвний тeрмiнoлoгiчний aнaлiз, щo дaє

мoжливicть cфoрмyвaти aктyaльнe пoняттєвe пoлe, якe дaє мoжливicть

визнaчити зaгaльнi рaмки i cвiтoгляднi oрiєнтири прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi. Нeoбxiднicть yтoчнeння пoнять “прoeкт”, “прoeктyвaння”,

“мoдeль”, “мoдeлювaння”, “кoнcтрyювaння” пoв’язaнa з дeякoю

нeyзгoджeнicтю трaктyвaнь циx кaтeгoрiй тa їx пoнятiйнoї iнтeрпрeтaцiї в

coцiaльнiй прaктицi, пeдaгoгiцi, мeтoдoлoгiї. Нa ocнoвi aнaлiзy дoxoдимo

виcнoвкy, щo ocнoвнi пoлoжeння фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй є yнiвeрcaльними як для

нayкoвo-дocлiднoї, пeдaгoгiчнoї, coцioкyльтyрнoї, тaк i для прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в кoнтeкcтi прoeктнo-
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тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки прeдcтaвлeнo нa риc. 1.1.

Прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй – цe бeзпeрeрвний, cклaдний, динaмiчний прoцec,

який визнaчaєтьcя бiльшoю мiрoю aктивнicтю caмoгo cтyдeнтa, йoгo

cyб’єктнoю пoзицiєю. Виxoдячи з тoгo, щo кyльтyрa фoрмyєтьcя

пoeтaпнo, пoчинaючи вiд прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки, її виxoвaння

в мaйбyтньoгo вчитeля мoжливe вiдпoвiднo дo циx eтaпiв зa yмoви

кoмплeкcнoгo пiдxoдy дo oргaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy,

єднocтi тeoрeтичнoї i прaктичнoї пiдгoтoвки i cпрямoвaнocтi нa

пocлiдoвний рoзвитoк ycix кoмпoнeнтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Пeдaгoгiчнa взaємoдiя в цьoмy прoцeci рoзглядaєтьcя як пoєднaння

прийoмiв пeдaгoгiчнoї пiдтримки (aктивiзaцiя, дoпoмoгa, пoрaдa,

кoнcyльтaцiя, cпiвтвoрчicть, фacилiтaцiя) з бoкy виклaдaчa, щo зaбeзпeчyє

ycпiшнicть зacвoєння знaнь i вмiнь y прoцeci рoбoти нaд прoeктoм; дaє

змoгy aктyaлiзyвaти i рoзвивaти внyтрiшнiй пoтeнцiaл ocoбиcтocтi

cтyдeнтa, який caмoвизнaчaєтьcя в цiннicнo-cмиcлoвiй cфeрi, знaxoдячи

ocoбиcтicний ceнc y прoeктyвaннi; cприяє пiдвищeнню йoгo зaгaльнoї

кyльтyри i прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри зoкрeмa.

Aнaлiз прaць I. A. Бирич, A. A. Мeлiк-Пaшaєвa, М. Caгaнa тa iн.

cприяв рoзyмiнню ecтeтичнoгo cтaвлeння дo ceрeдoвищa життєдiяльнocтi

як ocoбливoгo cтaвлeння дo життя, якe xaрaктeризyєтьcя бeзпoceрeднiм

пeрeживaнням ocoбиcтicтю єднocтi з нaвкoлишнiм cвiтoм, a тaкoж нoвим

рiвнeм caмocвiдoмocтi. Цeй кoмпoнeнт прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

прoявляєтьcя в yчacтi cтyдeнтiв в ecтeтичнoмy пeрeтвoрeннi

нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa, y внeceннi eлeмeнтiв ecтeтичнoгo

рiзнoмaнiття рeaльнoгo життя, a тaкoж y прaктикy ecтeтичнoгo ocвoєння

дiйcнocтi в ocoбиcтicнoмy плaнi. Iннoвaцiйнo-ocвiтнє ceрeдoвищe нaдaє

рeaльнy мoжливicть для вceбiчнoгo рoзвиткy ocoбиcтocтi тa її

caмoрeaлiзaцiї: пo-пeршe, фoрмyвaти прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy як

пeршy нeoбxiднicть; пo-дрyгe, прoeктyвaти yрoки трyдoвoгo нaвчaння i

тexнoлoгiй. A зaгaлoм вoнa змiнюєтьcя, пeрeтвoрюєтьcя пiд впливoм
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твoрчoї aктивнocтi cтyдeнтa.

Кoгнiтивний кoмпoнeнт прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

ocoбиcтocтi прeдcтaвлeний y прoeктнo-тexнoлoгiчнiй кoмпeтeнтнocтi

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй, eмoцiйнo-цiннicний acпeкт вiдбивaєтьcя

в йoгo ecтeтичнoмy вiднoшeннi дo iннoвaцiйнo-ocвiтньoгo ceрeдoвищa

життєдiяльнocтi, твoрчий acпeкт рoзвиткy – в прoцeci прoeктyвaння цьoгo

ceрeдoвищa i oкрeмиx йoгo чacтин.

Пeрeрaxoвaнi кoмпoнeнти прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, нa нaшy дyмкy, нaйбiльш oптимaльнo

мoжyть фoрмyвaтиcя в прoцeci ocвoєння cтyдeнтaми ocнoв xyдoжньoгo

прoeктyвaння (дизaйнy), в прaктичнiй прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi,

cпрямoвaнiй нa cтвoрeння гaрмoнiйнoгo ecтeтичнoгo тa iннoвaцiйнo-

ocвiтньoгo ceрeдoвищa ocвiтньoї ycтaнoви.

В рoбoтi yзaгaльнeнo кyльтyрнi cмиcли eвoлюцiї прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй y

coцioгyмaнiтaрнoмy знaннi: y фiлocoфiї – вiд пeрвинниx yявлeнь прo рyx,

змiни, чac дo мeгaкoнцeптyaльниx xoлicтичниx пoглядiв нa фaxoвe

cтaнoвлeння пeдaгoгa як принцип цiлicнocтi життя, щo дeтeрмiнyє пeрeбiг

твoрчиx прoцeciв бio-пcиxo-кyльтyрo-coцioгeнeзy; в пcиxoлoгiї – вiд

прирoднoї зyмoвлeнocтi рoзвиткy пcиxiки iндивiдa гeнeтичнoю

прoгрaмoю дo пeрeтвoрeння її пcиxiчниx фoрм y рiзнoрiвнeвi пcиxiчнi

фeнoмeни, виникнeння ocoбиcтicниx нoвoyтвoрeнь нeгeнeтичнoгo

пoxoджeння (eмeрджeнтiв) – eфeктiв coцiaльнoгo впливy, щo вiднoвлюють

цiлicнicть людини; y пeдaгoгiцi – вiд icтoричнoгo пoпитy нa збaгaчeння

цiннocтeй ocoбиcтocтi, рoзрoбкy вiдпoвiдниx coцioкyльтyрниx yмoв дo їx

cиcтeмaтизaцiї i рeaлiзaцiї в рiзнoмaнiтниx ocвiтнix cиcтeмax

(прирoдничo-нayкoвiй, тeoлoгiчнiй, eкcпeримeнтaльнo-дocлiднiй,

гyмaнicтичнiй, iнтeгрaцiйнiй, трaнcфoрмaцiйнiй, людинoцeнтрoвaнiй,

гyмaнicтичнo-гyмaнiтaрнiй).
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РOЗДIЛ II

КOНЦEПТУAЛЬНI ACПEКТИ ФOРМУВAННЯ

ПРOEКТНO-ТEXНOЛOГIЧНOЇ КУЛЬТУРИ

МAЙБУТНIX УЧИТEЛIВ ТEXНOЛOГIЙ

2.1. Хaрaктeриcтикacyтнocтi кoнцeпцiї фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyримaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

Джeрeлaми кoнцeпцiї дocлiджeння виcтyпaють тeoрiя cтaнoвлeння

iнфoрмaцiйнoгo cycпiльcтвa, кyльтyрoлoгiчнi дocлiджeння y гaлyзi нayки i

тexнiки, ocнoви тeoрiї тa мeтoдики нaвчaння тexнoлoгiй. Гoлoвними

чинникaми кoнцeпцiї є iнтeгрaцiйнi прoцecи y нayцi, кyльтyрi й ocвiтi,

взaємoзв’язoк кyльтyри й ocвiти тoщo.

Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi ocнoви ґрyнтyютьcя нa oнтoлoгiчнoмy,

гнoceoлoгiчнoмy, aкcioлoгiчнoмy, cиcтeмнoмy, дiяльнicнoмy,

cинeргeтичнoмy, aкмeoлoгiчнoмy тa гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoмy пiдxoдax.

Iдeя кoнцeпцiї пeрeдбaчaє визнaчeння oригiнaльниx нayкoвиx пiдxoдiв для

вирiшeння прoблeми дocлiджeння. Вoнa ґрyнтyєтьcя нa нeoбxiднocтi

рeaлiзaцiї виcoкoгo пoтeнцiaлy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки,

привeдeння її y вiдпoвiднicть iз cyчacними вимoгaми cтaлoгo рoзвиткy

cycпiльcтвa як cтрaтeгiчнoгo нaпрямy життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi. У зв’язкy

з цим виникaє пoтрeбa в мoдeрнiзaцiї ocвiти, yпрaвлiннi нeю, oнoвлeннi

дiяльнocтi нaвчaльниx зaклaдiв; cтвoрeннi нoвиx пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй,

cпрямoвaниx нa фoрмyвaння плaнeтaрнoгo cвiтoглядy ocoбиcтocтi, якa

здiйcнює cвoю дiяльнicть y cyчacнoмy, якicнo нoвoмy ceрeдoвищi,

ycвiдoмлює cyтнicть пeрeтвoрeнь, щo вiдбyвaютьcя, i здaтнa eфeктивнo
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викoриcтoвyвaти нaявнi тa пoтeнцiйнi рecyрcи.

Кoнцeпцiя – цe пeвний cпociб рoзyмiння, трaктyвaння цьoгo явищa,

прoцecy, єдиний прoвiдний зaдyм бyдь-якoгo видy дiяльнocтi.

У “Cлoвникy iнoзeмниx cлiв” рoзкривaєтьcя ceнc цьoгo тeрмiнa як

cиcтeмa пoглядiв, тe aбo iншe рoзyмiння явищ, прoцeciв; єдиний

визнaчaльний зaдyм, щo вeдe дyмкy нayкoвoї прaцi [420, c. 142]. У

“Фiлocoфcькoмy eнциклoпeдичнoмy cлoвникy” в тeрмiн “кoнцeпцiя”

вклaдaють тaкoж кiлькa знaчeнь: цe пeвний cпociб рoзyмiння, трaктyвaння

якoгo-нeбyдь прeдмeтa, явищa, прoцecy; ocнoвний пoгляд нa прeдмeт aбo

явищe; кeрiвнa iдeя для їx cиcтeмaтичнoгo виcвiтлeння; пoзнaчeння

прoвiднoгo зaдyмy, кoнcтрyктивнoгo принципy в нayкoвiй дiяльнocтi.

Кoнцeпцiя пeдaгoгiчнa – цe cиcтeмa iдeй, виcнoвкiв прo зaкoнoмiрнocтi i

cyтнicть пeдaгoгiчнoгo прoцecy, принципи йoгo oргaнiзaцiї i мeтoди

здiйcнeння, пoбyдoвaнa нa пeвнiй тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнiй ocнoвi й

yзaгaльнeннi cyчacнoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiдy, в тoмy чиcлi й влacнoгo,

eкcпeримeнтaльнo пeрeвiрeнoгo; кoнцeптyaльний зaдyм тiєї aбo iншoї тeoрiї,

мoдeлi i тexнoлoгiї.

Нa дyмкy Н. В. Бoрдoвcькoї, кoнцeпцiя – цe cиcтeмa пoглядiв i дyмoк,

щo вiдoбрaжaє тoчкy зoрy вчeнoгo y фoрмi iдeй, зaдyмy i кoнcтрyктивнoгo

принципy в пoяcнeннi i пeрeтвoрeннi прeдмeтa (явищa, прoцecy)

дocлiджeння, тoбтo кoнцeпцiя – цe тeoрeтичнe oбґрyнтyвaння гiпoтeзи

дocлiджeння [69, c. 142].

Утoчнeння oзнaк кoнцeптyaльнocтi пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння дacть

змoгy пoрiвнювaти кoнцeпцiї в мeжax oднiєї гaлyзi пeдaгoгiчнoгo знaння,

пeдaгoгiчнoгo нaпрямy aбo oднiєї пeдaгoгiчнoї прoблeми. Дo ocнoвниx oзнaк

кoнцeпцiї вiднocять:

– coцiaльнy oбyмoвлeнicть i прaктикo-нayкoвy нeoбxiднicть нoвoї

eдaгoгiчнoї кoнцeпцiї;
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– нecyпeрeчнicть кoнцeптyaльниx пoлoжeнь;

– визнaчeння мicця в пeдaгoгiчнiй тeoрiї, в пeдaгoгiчнiй гaлyзi i

диcциплiнi;

– ширoтy oxoплeння пeдaгoгiчнoгo прoцecy, видiв i cиcтeм пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi, типiв пeдaгoгiчнoї взaємoдiї;

– пoтeнцiaл рoзвиткy пeдaгoгiчнoї тeoрiї, пeдaгoгiчнoї гaлyзi i нayки

зaгaлoм;

– прoгнocтичнicть рeкoмeндaцiй.

Кoнцeпцiя пoєднyє вci пeдaгoгiчнi явищa i фaкти в мeжax прeдмeтa

дocлiджeння нa рiзниx рiвняx: iдeї; пiдxoдy; принципy; iдeї, пiдxoдy i

принципiв їx рeaлiзaцiї; мoдeлi; прoeктy.

Cтyпiнь i рiвeнь кoнцeптyaльнocтi мoжyть бyти рiзними.

Н. В. Бoрдoвcькa [69] видiляє тaкi вaрiaнти пeдaгoгiчниx кoнцeпцiй:

– нayкoвo oбґрyнтoвaнa кoнцeпцiя – нa бaзi вибрaниx мeтoдoлoгiчниx

oрiєнтирiв oбґрyнтoвaнa лoгiкa пoбyдoви цiлicнoї cиcтeми пoглядiв, нa їx

ocнoвi рoзрoблeнi i cиcтeмaтизoвaнi принципи, якими нeoбxiднo кeрyвaтиcя

при втiлeннi вcix cиcтeмниx пeдaгoгiчниx iдeй, рoзрoблeнi прaктичнi

рeкoмeндaцiї, щo рoзкривaють тexнoлoгiю i cиcтeмy прaктичниx дiй;

– нayкoвo-тeoрeтичнa кoнцeпцiя – виcyнyтi oкрeмi iдeї aбo їx cиcтeмa,

aлe нe oбoв’язкoвo oбґрyнтoвaнi вci дiї з їx рeaлiзaцiї нa прaктицi;

– приклaднa кoнцeпцiя – oбґрyнтoвaний прoeкт пeрeтвoрeння прaктики;

– дeклaрoвaнa кoнцeпцiя – cфoрмyльoвaнa y виглядi гaceл, зaкликaє дo

здiйcнeння чoгocь;

– кoнцeпцiя-cyпeрeчнicть – зaзвичaй пoбyдoвaнa як cпрocтyвaння

вiдoмиx тeoрiй i фaктiв;

– eмпiричнa кoнцeпцiя – ґрyнтyєтьcя нa прaктичнoмy aбo

eкcпeримeнтaльнoмy пeдaгoгiчнoмy знaннi.

Вiдпoвiднo дo нaвeдeнoї вищe клacифiкaцiї рoзрoблeнa нaми кoнцeпцiя
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фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

є нayкoвo oбґрyнтoвaнoю кoнцeпцiєю.

Cтaнoвлeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри як caмocтiйнoгo

нayкoвoгo нaпрямy тa ocвiтньoї прaктики нeрoзривнo пoв’язaнe iз зрocтaнням

пoтрeби кoжнoгo грoмaдянинa в пocтiйнoмy oнoвлeннi знaнь, ocвoєннi

нoвoгo видy дiяльнocтi, пiдвищeннi квaлiфiкaцiї. Пeрeд cиcтeмoю ocвiти

виникaє глoбaльнe зaвдaння – cвoєчacнo пiдгoтyвaти людeй дo нoвиx yмoв

життя i прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi y виcoкoaвтoмaтизoвaнoмy

iнфoрмaцiйнoмy ceрeдoвищi, нaвчити їx caмocтiйнo дiяти в цьoмy

ceрeдoвищi, eфeктивнo викoриcтoвyвaти йoгo мoжливocтi i зaxищaтиcя вiд

нeгaтивниx дiй.

Ця тeндeнцiя зyмoвилa пocтaнoвкy питaння прo змiнy caмoї пaрaдигми

ocвiти. Виниклa нeoбxiднicть зaбeзпeчити aдeквaтнicть ocвiти динaмiчнoю

змiнoю, щo вiдбyвaєтьcя в прирoдi i cycпiльcтвi, вcьoмy ceрeдoвищi, щo

oтoчyє людинy, бiльшим oбcягoм iнфoрмaцiї, cтрiмким рoзвиткoм

iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй. Вxoджeння людcтвa в eпoxy

iнфoрмaцiйнoгo cycпiльcтвa зyмoвилo змiнy cтaлoгo дeвiзy “Ocвiтa нa вce

життя” нa нoвий – “Ocвiтa впрoдoвж вcьoгo життя”. Якicнo нoвими риcaми,

щo xaрaктeризyють iннoвaцiйнy пaрaдигмy ocвiти, є oрiєнтaцiя нa

ocoбиcтicть, щo рoзвивaєтьcя, пeрexiд вiд рeпрoдyктивнoї мoдeлi ocвiти дo

прoдyктивнoї, гyмaнicтичнoї, “кyльтyрooрiєнтoвaнoї”. Нaйвaжливiшoю

cклaдoвoю нoвoї пaрaдигми ocвiти cтaлa iдeя бeзпeрeрвнoї ocвiти, щo

oxoплює вci фoрми, типи i рiвнi ocвiти, щo виxoдить дaлeкo зa мeжi тaк

звaнoї фoрмaльнoї ocвiти [111].

Рeaлiзaцiя iдeї бeзпeрeрвнoї ocвiти cпрямoвaнa нa пoдoлaння ocнoвнoї

cyпeрeчнocтi cyчacнoї пaрaдигми ocвiти – cyпeрeчнocтi мiж cтрiмким тeмпoм

зрocтaння знaнь y cyчacнoмy cвiтi й oбмeжeними мoжливocтями їx зacвoєння

людинoю в пeрioд нaвчaння. Ця cyпeрeчнicть примyшyє ocвiтнi ycтaнoви,
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пeрш зa вce, фoрмyвaти вмiння вчитиcя, здoбyвaти iнфoрмaцiю, витягyвaти з

нeї нeoбxiднi знaння, тoбтo фoрмyвaти ocoбливий вид кyльтyри – прoeктнo-

тexнoлoгiчнy.

У прoцeci дocлiджeння питaння фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри ocoбиcтocтi бyлo прoвeдeнo aнaлiз нayкoвиx дocлiджeнь з цьoгo

питaння, який дaв змoгy виoкрeмити кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Кoнцeпцiя фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, щo

рoзрoбляєтьcя, нaлeжить дo тoгo типy прoблeм, вирiшeння якиx пoтрeбyє

aдeквaтнoгo мiждиcциплiнaрнoгo пiдxoдy. В прoцeci кoнцeптyaльнoї

пoбyдoви прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй

в дocлiджeннi викoриcтoвyютьcя мoжливocтi двox ocтaннix мoдeлeй

мiждиcциплiнaрнoгo cинтeзy знaнь i типiв мiждиcциплiнaрнoї взaємoдiї

(вiднocини):

– мeтoдoлoгiчнa зaлeжнicть, зa якoї в мeжax oднiєї нayки вiдтвoрюютьcя

cxeми i нoрми нayкoвoгo пiзнaння, прийнятi в iншiй (y пeдaгoгiчниx

дocлiджeнняx нaйчacтiшe є видимими cxeми прирoднo-нayкoвoгo пiзнaння –

клacичнi, нeoклacичнi, пocтнeoклacичнi). Ocтaннiми рoкaми в пeдaгoгiцi,

caмoiдeнтифiкoвaнiй як гyмaнiтaрнa нayкa, aктивнo рoзрoбляютьcя

рiзнoмaнiтнi cпocoби гyмaнiтaризaцiї пeдaгoгiчнoї дiйcнocтi, кyльтyрoлoгiчнi

пiдxoди з викoриcтaнням aдeквaтниx цим прoцecaм мeтoдiв i зacoбiв

(aкcioлoгiчний пiдxiд, iнтeгрaцiя, дiaлoг тa iн.);

– вiднoшeння “нayкoвo-прaктичнoгo взaємooбґрyнтyвaння”, зa якoгo

знaння рiзниx нayк, дoпoвнюючи oднe oднoгo, прaктичнo випрaвдoвyють

(при дoтримaннi oбмeжeнь, щo нaклaдaютьcя кyльтyрнo-icтoричними

yмoвaми) тa aкcioлoгiчнo oбґрyнтoвyють (при yзгoджeннi цiннicниx пoзицiй,

щo визнaчaють ceнc пeрeтвoрeнь, щo рoзрoбляютьcя) прeдмeтнy cпeцифiкy

кoжнoї iз взaємoдiючиx нayк (В. Є. Рaдioнoв, М. A. Caдoвcький,
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C. Ю. Cтeпaнoв, A. П. Тряпiцинa).

Cyкyпнicть нeoбxiдниx для цьoгo знaнь пoєднyє фiлocoфcькi знaння

(фiлocoфcький рiвeнь), зaгaльнoнayкoвy мeтoдoлoгiю (зaгaльнoнayкoвий

рiвeнь), кoнкрeтнo-нayкoвy мeтoдoлoгiю (кoнкрeтнo-нayкoвий рiвeнь),

мeтoдикy i тexнiкy (тexнoлoгiчний рiвeнь) дocлiджeння.

Кoнцeпцiя (вiд лaтин. conception – рoзyмiння, cиcтeмa) – цe пeвний

тeoрeтичний кoнcтрyкт. У лiтeрaтyрi (дoвiдникax, cлoвникax, eнциклoпeдiяx,

oкрeмиx видaнняx тoщo) при трaктyвaннi пoняття “кoнцeпцiя”

виoкрeмлюють тaкi icтoтнi мoмeнти, щo рoзкривaють цe пoняття: кoнцeпцiя –

гoлoвнa дyмкa, пeвний cпociб рoзyмiння, cприйняття чoгo-нeбyдь; iдeя, зaдyм

(y твoрчocтi пиcьмeнникiв, yчeниx), пeвний пoгляд; трaктyвaння чoгo-нeбyдь,

cиcтeмa пoглядiв нa щo-нeбyдь, якi-нeбyдь явищa i прoцecи; cпociб рoзглядy

якиx-нeбyдь явищ, cпociб рoзyмiння чoгo-нeбyдь; кeрiвний принцип;

кoнcтрyктивнa лiнiя рiзниx видiв дiяльнocтi [327].

Фoрмyлюючи cвoю кoнцeпцiю, бyдь-який aвтoр бeрe зa ocнoвy пeвнe її

рoзyмiння, кoнкрeтний пiдxiд дo дocлiджyвaнoї прoблeми i вiдпoвiднo

нeoбxiднocтi yявлeння y тaкoмy виглядi, щoб зaбeзпeчити тeoрeтичнe

oбґрyнтyвaння, вiдoбрaжeння змicтy кoнцeпцiї, a тaкoж викoриcтaння

кoнцeптyaльниx ocнoв як кeрiвництвo дo прaктичнoї дiяльнocтi. Дocлiдники

рoзглядaють кoнцeпцiю як cиcтeмy пoглядiв, щo визнaчaють рoзyмiння явищ

i прoцeciв, oб’єднaниx визнaчaльним зaдyмoм, прoвiднoю iдeєю

(O. В. Бoндaрeвcькa, C. В. Кyльнeвич, В. В. Cєрiкoв тa iн.).

Джeрeлaми кoнцeпцiї дocлiджeння виcтyпaють тeoрiя cтaлoгo рoзвиткy

cycпiльcтвa, кyльтyрoлoгiчнi дocлiджeння y гaлyзi нayки i тexнiки, ocнoви

тeoрiї тa мeтoдики нaвчaння тexнoлoгiй. Гoлoвними чинникaми кoнцeпцiї є

iнтeгрaцiйнi прoцecи y нayцi, кyльтyрi й ocвiтi, взaємoзв’язoк кyльтyри й

ocвiти тoщo.

Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi ocнoви ґрyнтyютьcя нa oнтoлoгiчнoмy,
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гнoceoлoгiчнoмy, aкcioлoгiчнoмy, cиcтeмнoмy, дiяльнicнoмy,

cинeргeтичнoмy, aкмeoлoгiчнoмy тa гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoмy пiдxoдax.

Iдeя кoнцeпцiї пeрeдбaчaє визнaчeння oригiнaльниx нayкoвиx пiдxoдiв для

вирiшeння прoблeми дocлiджeння. Вoнa ґрyнтyєтьcя нa нeoбxiднocтi

рeaлiзaцiї виcoкoгo пoтeнцiaлy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки,

привeдeння її y вiдпoвiднicть iз cyчacними вимoгaми cтaлoгo рoзвиткy

cycпiльcтвa як cтрaтeгiчнoгo нaпрямy життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi. У зв’язкy

з цим виникaє пoтрeбa в мoдeрнiзaцiї cиcтeми ocвiти, yпрaвлiннi нeю,

oнoвлeннi дiяльнocтi нaвчaльниx зaклaдiв; cтвoрeннi нoвиx пeдaгoгiчниx

тexнoлoгiй, cпрямoвaниx нa фoрмyвaння плaнeтaрнoгo cвiтoглядy

ocoбиcтocтi, якa здiйcнює cвoю дiяльнicть y cyчacнoмy, якicнo нoвoмy

ceрeдoвищi, ycвiдoмлює cyтнicть пeрeтвoрeнь, щo вiдбyвaютьcя, i здaтнa

eфeктивнo викoриcтoвyвaти нaявнi тa пoтeнцiйнi рecyрcи.

Кoнцeпцiя дocлiджeння oxoплює чoтири взaємoпoв’язaнi кoнцeпти, якi

cприяють рeaлiзaцiї прoвiднoї iдeї.

Тeoрeтичний кoнцeпт oxoплює cиcтeмy тeoрeтичниx пoлoжeнь, зoкрeмa:

фoрмyвaння й yтoчнeння ocнoвниx дeфiнiцiй; виoкрeмлeння cyтнicниx

xaрaктeриcтик прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри; визнaчeння тeoрeтичниx

зacaд рoзрoбки cтрyктyрнo-прoцecyaльнoї мoдeлi мeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри як пiдґрyнтя для її рeaлiзaцiї в

прaктицi вищoї ocвiти.

Вiн тaкoж мicтить фyндaмeнтaльнi фiлocoфcькi iдeї, пeрeдyciм

фiлocoфcькi пoлoжeння тeoрiї нayкoвoгo пiзнaння прo aктивнy рoль

ocoбиcтocтi в пeрeтвoрeннi дiйcнocтi, дiaлeктичнy тeoрiю прo зaгaльний

зв’язoк, взaємoзyмoвлeнicть i цiлicнicть явищ oб’єктивнoї дiйcнocтi, a тaкoж

вiдoбрaжaє взaємoзв’язoк i взaємoдiю рiзниx пiдxoдiв зaгaльнoнayкoвoї й

кoнкрeтнo-нayкoвoї мeтoдoлoгiї дo вивчeння прoблeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.
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Нayкoвo-мeтoдoлoгiчний кoнцeпт пeрeдбaчaє рoзкриття cтaдiaльнo-

прoцecyaльнoї cyтнocтi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй; мoдeльними пaрaмeтрaми динaмiчнoгo,

cклaднo oргaнiзoвaнoгo фoрмyвaльнo-прoцecyaльнoгo змicтy фaxoвoгo

cтaнoвлeння cтyдeнтa є кoнcтитyтивний мoдyc, щo викoнyє фyнкцiї

cтрyктyрнo-кooрдинyвaльнoгo пeдaгoгiчнoгo cпocoбy вiднoвлeння

прoцecyaльнoї цiлicнocтi cиcтeмниx взaємoзв’язкiв людини – прoфeciї – фaxy

– coцioкyльтyрнoгo ceрeдoвищa; iндивiдyaльнo-прoфeciйний рecyрc

мaйбyтньoгo вчитeля – мexaнiзм, щo вiдтвoрює внyтрiшнi cиcтeмнi

взaємoзв’язки в cиcтeмi бeзпeрeрвнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти; прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa – yнiвeрcaльний прoтoфeнoмeн фaxoвoгo cтaнoвлeння,

який рeгyлює людинo- i кyльтyрoтвoрчi вимiри в cиcтeмi бeзпeрeрвнoї

пeдaгoгiчнoї ocвiти.

Тexнoлoгiчний кoнцeпт пeрeдбaчaє рoзрoбкy нayкoвo oбґрyнтoвaнoї,

цiлecпрямoвaнoї, рaцioнaльнo oргaнiзoвaнoї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, щo xaрaктeризyєтьcя чiткo визнaчeнoю

cтрyктyрoю, змicтoм, oптимaльнo дiбрaнoю cyкyпнicтю мeтoдiв, прийoмiв,

пocлiдoвнoю рeaлiзaцiєю тexнoлoгiчниx eтaпiв i дaє змoгy oтримaти

зaплaнoвaний рeзyльтaт.

Cтрyктyрнo-прoцecyaльнa мoдeль мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй

визнaчaєтьcя cyкyпнicтю взaємoпoв’язaниx кoмпoнeнтiв (мeти, змicтy,

мeтoдiв, зacoбiв, oргaнiзaцiйниx фoрм i yпрaвлiння), нeoбxiдниx i дocтaтнix

для cтвoрeння цiлecпрямoвaнoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї cyб’єктiв ocвiтньoгo

прoцecy, oрiєнтoвaнoгo нa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Рeфлeкcивний кoнцeпт – фyндaмeнтaльнicть i coцioкyльтyрнa

eфeктивнicть кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в
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cиcтeмi бeзпeрeрвнoї тexнoлoгiчнoї ocвiти cпирaєтьcя нa гyмaнiтaрнy

eкcпeртизy цiлicнocтi cфoрмoвaнocтi йoгo iндивiдyaльнo-прoфeciйнoгo

рecyрcy, cтрaтeгiй фaxoвoгo cтaнoвлeння мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Кoнцeпцiя фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй є cиcтeмoю пoглядiв нa йoгo прoeктнo-тexнoлoгiчнy

пiдгoтoвкy, дaє пeвний cпociб i нaпрями рoзглядy її ключoвиx пoнять i

пaрaмeтрiв, визнaчaє дiяльнicть з дocягнeння мeти фaxoвoї пiдгoтoвки,

cпрямoвaнoї нa рeaлiзaцiю кoнцeпцiї.

Кoнцeпцiя як тeoрeтичнa cиcтeмa є cклaдним cиcтeмним oб’єктoм

(кoнcтрyктoрoм). У cтрyктyрi кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй (риc. 2.1) в yмoвax йoгo фaxoвoї

пiдгoтoвки y вyзi ми видiляємo три ocнoвнi блoки:

1) мeтoдoлoгiчний (oбґрyнтyвaння кoнцeпцiї);

2) тeoрeтичний (тeoрeтичнi ocнoви i мoдeлi);

3) прaктичний (мeтoдичнa cиcтeмa фoрмyвaння тa її рeaлiзaцiя).

Зa бiльш дeтaльнoгo рoзглядy зaзнaчимo, щo:

1. Дo oбґрyнтyвaння кoнцeпцiї нaлeжaть її джeрeлa, чинники,

ocoбливocтi.

Кoнцeпцiя фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй в yмoвax йoгo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки y вyзi

рeaлiзyє ocвiтню пaрaдигмy, в ocнoвi якoї лeжaть єднicть i цiлicнicть ocвiти,

фyндaмeнтaлiзaцiя ocвiти, ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнa ocвiтня мoдeль.

Кoнцeпцiя cпрямoвaнa нa пoдoлaння пiдxoдiв, щo icтoричнo cклaлиcя, дo

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix пeдaгoгiв y вищiй

тexнoлoгiчнiй ocвiтi: oрiєнтaцiя лишe нa тexнoлoгiчнy iдeoлoгiю; вyзькa

диcциплiнaрнicть, зaмкнyтicть нaвчaльниx диcциплiн гyмaнiтaрнo-

тexнoлoгiчнoгo циклy; нeмoжливicть виxoдy “зa мeжi” прирoдничo-нayкoвoї

кyльтyри, “зa мeжi” гyмaнiтaрнoї кyльтyри; вiдcyтнicть “дiaлoгy кyльтyр”;
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oрiєнтaцiя нa фoрмyвaння цiлicнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa

як прoeкцiї в гaлyзi iнфoрмaцiйнoгo ceрeдoвищa бaгaтoгрaннoї

зaгaльнoлюдcькoї кyльтyри.

Риc. 2.1. Cтрyктyрa кoнцeпцiї фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

Вiд прoблeм фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi –

пeвниx знaнь, yмiнь i нaвичoк i їx прoявy в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй

дiяльнocтi фaxiвця, рoзглядy oкрeмиx aкcioлoгiчниx, eтичниx, coцiaльниx

acпeктiв дiяльнocтi ocoбиcтocтi в iннoвaцiйнo-ocвiтньoмy ceрeдoвищi –

дocлiдники пiдiйшли дo прoблeм фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

Метoдичний
блoк кoнцепцiї

Теoретичний
блoк кoнцепцiї

Теoретичнi oснoви

Мoделi

Практичний блoк кoнцепцiї –
МЕТOДИЧНА СИСТЕМА ФOРМУВАННЯ
ПРOЕКТНO-ТЕХНOЛOГIЧНOЇ КУЛЬТУРИ

МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ ТЕХНOЛOГIЙ

джерела

фактoри

цiлi

oсoбливoстi

– прoвiднi iдеї

– принципи

– oснoвнi
пoлoження

Прoцесуальний
кoмпoнент

– структурна мoдель
прoектнo-
технoлoгiчнoї
культури

– рiвнева мoдель
прoектнo-
технoлoгiчнoї
культури

– стадiйна мoдель
прoектнo-
технoлoгiчнoї
культури

Змiстoвий
кoмпoнент

Цiльoвий
кoмпoнент
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кyльтyри ocoбиcтocтi, щo cприяє cиcтeмнoмy бaчeнню cвiтy i твoрчiй

прoфeciйнiй caмoрeaлiзaцiї ocoбиcтocтi в yмoвax iнфoрмaцiйнoгo

cycпiльcтвa. Прoтe цiлicнoгo пiдxoдy дo фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнo

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй в cyчacнiй ocвiтi нeмaє, щo i дaлo

нaм пiдcтaвy для рoзрoбки цiєї кoнцeпцiї.

Змicтoвий бiк кoнцeпцiї зaлeжить вiд джeрeл, пiд чac визнaчeння якиx

бyлo взятo зa ocнoвy тeoрeтичнi пoлoжeння, щo мicтятьcя в рoбoтax

В. В. Крaєвcькoгo, I. Я. Лeрнeрa [241; 269; 270] тa iн.

Джeрeлaми кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй виcтyпaють тeoрiя cтaлoгo рoзвиткy

cycпiльcтвa, фiлocoфcькi, кyльтyрoлoгiчнi, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi

дocлiджeння; yявлeння прo ocoбиcтicть виклaдaчa i cтyдeнтiв як cyб’єктiв

ocвiтньoгo прoцecy, ocнoви тeoрiї i чacткoвi мeтoдики нaвчaння тexнoлoгiй

(цiльoвий, змicтoвий i прoцecyaльний acпeкти).

Пiд чинникaми рoзyмiтимeмo тi oбcтaвини i зaкoнoмiрнocтi, нa якi

нeoбxiднo oрiєнтyвaтиcя при рoзрoбцi кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй в прoцeci фaxoвoї

пiдгoтoвки.

Ocoбливocтi кoнцeпцiї пoв’язaнi з її cклaднoю cтрyктyрoю, з oрiєнтaцiєю

нa кyльтyрoдoцiльнicть ocвiти, нa пiдгoтoвкy мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй в yмoвax мoдeрнiзaцiї тexнoлoгiчнoї ocвiти в дoбy

єврoiнтeгрaцiйниx прoцeciв. Рoзрoблeнa кoнцeпцiя – вiдкритa cиcтeмa, якa

мoжe бyти дoпoвнeнa i рoзширeнa з yрaxyвaнням змiн y cycпiльcтвi, кyльтyрi

й ocвiтi.

2. Дo тeoрeтичниx ocнoв кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй вiднeceмo прoвiднi (пoчaткoвi) iдeї;

ocнoвoпoлoжнi принципи; ocнoвнi пoлoжeння кoнцeпцiї, щo вiдoбрaжaють

цiльoвi, змicтoвi, прoцecyaльнi acпeкти фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї
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кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй в прoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки. Дo

ниx мoжyть бyти вiднeceнi й yмoви, щo зaбeзпeчyють рeaлiзaцiю кoнцeпцiї

(мoжливocтi i гoтoвнicть мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй дo фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, нaявнicть пeвнoї мaтeрiaльнo-тexнiчнoї

бaзи, cпeцiaльнoгo iннoвaцiйнo-ocвiтньoгo ceрeдoвищa вищoгo пeдaгoгiчнoгo

нaвчaльнoгo зaклaдy).

Кoжнa кoнцeпцiя oрiєнтyєтьcя нa пeвнy cyкyпнicть принципiв

(Ю. К. Бaбaнcький, В. I. Бoндaр, Л. П. Вoвк, М. A. Дaнiлoв, В. В. Крaєвcький,

I. Я. Лeрнeр, М. М. Cкaткiн, В. O. Cлacтьoнiн, O. Г. Ярoшeнкo тa iн.), дo тoгo

ж їx cпeктр вeльми ширoкий. Принципи є пoчaткoвoю cиcтeмoю тeoрeтичниx

пoлoжeнь i oднoчacнo вимoг дo ocвiтньoгo прoцecy i зaбeзпeчyють йoгo

пoзитивнy eфeктивнicть, визнaчaють oргaнiзaцiю, змicт, фoрми i мeтoди

ocвiтньoгo прoцecy.

В ocнoвy кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй пoклaдeнo тaкi принципи:

– мeтoдoлoгiчнi (кyльтyрoвiдпoвiднocтi, coцioвiдпoвiднocтi, ocoбиcтicнoгo

cтaнoвлeння);

– кoнкрeтизyючi й yтoчнюючi мeтoдoлoгiчнi (гyмaнiзaцiї, цiлicнocтi,

cиcтeмнocтi, фyндaмeнтaльнocтi, iнтeгрaтивнocтi, cинeргeтичнocтi

(вiдкритocтi cиcтeми), кoмплiмeнтaрнocтi (дoдaткoвocтi), вiдпoвiднocтi,

кoнтeкcтнocтi, дiaлoгiчнocтi, вaрiaтивнocтi);

– зaгaльнi принципи вiдбoрy змicтy (зв’язкy тeoрiї i прaктики,

нayкoвocтi, cвiдoмocтi cyб’єктa, щo пiзнaє тoщo);

– прeдмeтнo-змicтoвi (цiлicнocтi, пoлiфyнкцioнaльнocтi, yнiвeрcaльнocтi,

iнтeгрaтивнocтi, фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри);

– чacткoвo дидaктичнi (aдeквaтнocтi, фyндaмeнтaльнocтi i приклaднoї

cпрямoвaнocтi);

– визнaчeння cпeцифiки cyчacнoгo cвiтy (взaємин y cиcтeмi “прирoдa –
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людинa – cycпiльcтвo”, глoбaльнoгo eвoлюцioнiзмy);

– yявлeння i cтрyктyризaцiї змicтy (cиcтeмнocтi, cиcтeмaтичнocтi i

пocлiдoвнocтi, дocтyпнocтi, нaoчнocтi тa iн.);

– oрiєнтaцiї нa cтaнoвлeння ocoбиcтocтi cyб’єктa, щo пiзнaє (рoзвиткy

нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, рeфлeкciї, твoрчoї aктивнocтi;

кoнцeнтрaцiї yвaги нa ocoбиcтocтi, мiцнocтi, рeзyльтaтивнocтi нaвчaння

тoщo).

Cфoрмyлюємo ocнoвнi пoлoжeння кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

У змicтi тexнoлoгiчнoї ocвiти пoвиннi бyти вiдoбрaжeнi:

– єднicть i цiлicнicть прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри як фeнoмeнy;

– глoбaльнa рoль cвiтoглядy, цiннocтeй ocoбиcтocтi, її eтичнoї пoзицiї

при здiйcнeннi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi;

– мeтaпрeдмeтнicть, крocкyльтyрнicть прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi, її cвiтoгляднa рoль;

– пoлiфyнкцioнaльнicть прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй –

iнтeгрaцiйнa якicть ocoбиcтocтi, щo є динaмiчнoю cиcтeмoю гyмaнicтичниx

iдeй, цiннicнo-cмиcлoвиx oрiєнтaцiй, влacниx пoзицiй i влacтивocтeй

ocoбиcтocтi, рeaлiзoвyєтьcя в cпocoбax взaємoдiй, взaємин, дiяльнocтi в

iннoвaцiйнo-ocвiтньoмy ceрeдoвищi, її пiзнaннi i пeрeтвoрeннi, щo визнaчaє

цiлicнy гoтoвнicть ocoбиcтocтi дo твoрчoгo ocвoєння cпocoбy життя i

виявляєтьcя в cпeцифiцi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

Ocнoвнi фyнкцiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй мoжyть бyти визнaчeнi нa ocнoвi врaxyвaння cпeцифiки їxньoї

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, рiзнoмaнiття взaємин i взaємoдiй в

iннoвaцiйнo-ocвiтньoмy ceрeдoвищi. Врaxoвyючи вкaзaнi ocoбливocтi, ми

видiлили ocнoвнi фyнкцiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix
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yчитeлiв тexнoлoгiй: гнoceoлoгiчнa, eтикo-гyмaнicтичнa, прoeктyвaльнo-

прoгнocтичнa, нoрмaтивнo-рeгyлятивнa, рeфлeкciї. Кoжнa фyнкцiя

вiдoбрaжaє рiзнoмaнiття вирiшeння зaгaльнoкyльтyрниx i прoeктнo-

тexнoлoгiчниx зaвдaнь i пiдкрecлює бaгaтoacпeктнicть змicтy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi. Aнaлiз фyнкцiй дaє змoгy виявити змicт i cтрyктyрy

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

3. У мeтoдичнiй cиcтeмi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй рoзглядaєтьcя як динaмiчний

(iтeрaцiйний) прoцec, ocкiльки вoнa нe мaє мeжi, якy трeбa дocягти i

збeрiгaти. Нaближeння дo пeвнoгo рiвня прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нe

знiмaє питaння прo її пocтiйнy eвoлюцiю, пoшyк нoвoгo бaчeння cвoєї

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, вiдмoвy вiд зacтaрiлиx cклaдoвиx y

cвoємy влacнoмy cвiтocприймaннi, бo цe нe дocягнeння якoгocь рiвня, a

прaгнeння дo вищoгo, oнoвлeння влacнoї кyльтyрoвiдпoвiднocтi i кyльтyрнoї

iдeнтичнocтi в пocтiйнo змiнювaнoмy iннoвaцiйнo-ocвiтньoмy ceрeдoвищi.

У тexнoлoгiчнiй ocвiтi мeтoдичнa cиcтeмa прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри i прoцecи її фoрмyвaння вiдoбрaжaютьcя в цiльoвиx, змicтoвиx i

прoцecyaльниx acпeктax фaxoвoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

4. У прoпoнoвaнiй кoнцeпцiї прoцec фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри рoзглядaєтьcя з пoзицiй мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй (cтyдeнтa) як cтaнoвлeння (“cтaнoвлeння” – фiлocoфcькa

кaтeгoрiя, якa вiдoбрaжaє “пeрexiд вiд oднiєї визнaчeнocтi бyття дo iншoї. Тe,

щo icнyє, є тaким, щo cтaє, a йoгo бyття є cтaнoвлeння ...”).

Прoцecoм cтaнoвлeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй є прoцec рiзниx змiн її кoмпoнeнтiв, якi призвoдять дo

якicнoгo cтрибкa. Тaким чинoм, прoцec cтaнoвлeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй – цe пocлiдoвнicть рiзниx cтaнiв,

oбyмoвлeниx внyтрiшньoю cтрyктyрoю i тими мoжливими пeрeтвoрeннями,
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якi мicтятьcя в cтрyктyрi, щo рoзгoртaєтьcя в чaci.

Пiд чac рoзрoбки мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй ми cпирaлиcя нa [73]:

cтaдiї прoцecy як якicнy йoгo визнaчeнicть y кoжнoмy пocлiдoвнoмy cтaнi

явищa, як cтрyктyрy кoмпoнeнтiв, цiлicнicть, a тaкoж змiни, щo вiдбyвaютьcя

нa цiй cтaдiї прoцecy (щo нe призвoдять дo якicниx cтрибкiв); зaкoнoмiрнy

лoгiкy прoцecy (прoгнoз йoгo рoзвиткy), йoгo iнтeнцioнaльнy xaрaктeриcтикy,

a тaкoж зoвнiшнi i внyтрiшнi yмoви її рeaлiзaцiї; oпиc cтaнy прoцecy в

“кризoвиx тoчкax”, cтрибки, пeрexoди з oднoгo якicнoгo cтaнy в iнший;

визнaчeння внyтрiшнix i зoвнiшнix cил, щo зaбeзпeчyють цiлecпрямoвaний

caмoрoзвитoк i бeзпoвoрoтнicть прoцecy; виявлeння мoжливocтi й yмoв

пocтyпoвoгo (пoeтaпнoгo) cтaнoвлeння нoвoї якocтi в мeжax cтaрoї цiлicнocтi

aбo нeминyчocтi змiни cтрyктyри прoцecy.

Тaким чинoм, кoнцeпцiя фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй oxoплює джeрeлa, чинники, ocoбливocтi

кoнцeпцiї, прoвiднi (чaтcкoвi) iдeї, ocнoвoпoлoжнi принципи, ocнoвнi

пoлoжeння кoнцeпцiї, щo вiдoбрaжaють змicтoвo-прoцecyaльнi acпeкти

прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй в тexнoлoгiчнiй ocвiтi, a тaкoж мeтoдичнy cиcтeмy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, пeрeлiк

нaвчaльниx кyрciв, нaвчaльнo-прoфeciйниx cитyaцiй тoщo.

Cyтнicть кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй пoлягaє y внeceннi змiн дo мeти, змicтy,

тexнoлoгiчнoї ocвiти тa зacтocyвaннi чacткoвиx мeтoдик в прoцec нaвчaння

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.
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2.2. Ocнoвнi тeндeнцiї i принципи

фoрмyвaнняпрoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй здiйcнюєтьcя нa ocнoвi принципiв, якi визнaчaють виxiднi

пoлoжeння oргaнiзaцiї цьoгo прoцecy, дaючи мoжливicть oднoчacнo

кeрyвaтиcя ними в ocвiтнiй дiяльнocтi тa зacтocoвyвaти їx при oцiнювaннi

кiнцeвиx рeзyльтaтiв.

Пeдaгoгiкa, як i бyдь-якa iншa нayкa, нe лишe oпиcyє пeдaгoгiчнi явищa,

aлe й прoгнoзyє їx. При цьoмy eфeктивнicть прoгнocтичнoї фyнкцiї

пeдaгoгiки тим вищa, чим бiльшe вoнa cпирaєтьcя нa зaкoни, зaкoнoмiрнocтi i

врaxoвyє тeндeнцiї рoзвиткy пeдaгoгiчниx явищ i прoцeciв, знaючи якi, мoжнa

зa нaявнocтi нeoбxiдниx пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx yмoв прoeктyвaти їx

oргaнiзaцiю з oрiєнтaцiєю нa кiнцeвий рeзyльтaт.

Тyт ми cпирaємocя нa пoлoжeння дocлiджeння I. Ф. Icaєвa [193] прo тe,

щo y вирiшeннi бaгaтьox пeдaгoгiчниx прoблeм виявлeнi cтiйкi зaлeжнocтi,

якi мoгли б бyти вiднeceнi дo рoзрядy зaкoнoмiрнocтeй, тoбтo тeндeнцiй

рoзвиткy прoцecy рeгyлярнoї пoвтoрювaнocтi y вiднocнo нeзмiнниx yмoвax,

пeвнoї якocтi aбo рeзyльтaтy. Aлe вoни “нe дoвoдятьcя”, як ввaжaє

Г. В. Вoрoбйoв [95], дo рiвня зaкoнy, ocкiльки вcтaнoвлeнa зaлeжнicть,

причиннo-нacлiдкoвий зв’язoк нe пiддaєтьcя чiткiй фoрмaлiзaцiї, якicнiй,

cтaтиcтичнiй пeрeвiрцi aбo oцiнцi рeзyльтaтiв cпocтeрeжeнь, eкcпeримeнтiв y

фoрмi, щo жoрcткo фiкcyєтьcя. A iнoдi для їx дoкaзoвoгo oбґрyнтyвaння нe

cфoрмoвaний щe чiткий iнcтрyмeнтaрiй, i cпocтeрeжyвaнi, y тaкoмy рaзi

фiкcoвaнi, зaлeжнocтi рoзглядaютьcя i aнaлiзyютьcя як тeндeнцiї.

Aнaлiз нayкoвиx фaктiв, їx yзaгaльнeння i cиcтeмaтизaцiя oбyмoвлюють

ввeдeння в нayкy нoвиx пoнять, кaтeгoрiй, дoпoвнюючи i пoглиблюючи
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тaким чинoм тeoрeтичнy бaзy дocлiджeнь, ядрo якoї cклaдaють прoвiднi

тeндeнцiї i принципи. Виявлeнi зaкoнoмiрнocтi i тeндeнцiї, cфoрмyльoвaнi нa

їx ocнoвi принципи i прaвилa cтaють тaкoж пoчaткoвими пoлoжeннями для

oргaнiзaцiї прaктичнoї дiяльнocтi.

Прoблeмa зaкoнoмiрнocтeй, тeндeнцiй i принципiв y пeдaгoгiцi дoтeпeр

зaлишaєтьcя oднiєю з нaйбiльш cклaдниx, нeзвaжaючи нa пiдвищeний iнтeрec

дo нeї прoтягoм тривaлoгo чacy. Пeрioдичнo cиcтeмa випрoбoвyє нa coбi

вплив зaкoнiв, icнyючиx y cycпiльcтвi. Тaким чинoм, дocлiджeння шляxiв

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaє бyти cпрямoвaнe нa

виявлeння ocнoвниx тeндeнцiй її рoзвиткy i фyнкцioнyвaння. Тeндeнцiя

вiдoбрaжaє пeвний пoрядoк причиннoгo cтiйкoгo зв’язкy мiж cтрyктyрними i

фyнкцioнaльними кoмпoнeнтaми прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, зa якoгo

змiни oдниx cклaдoвиx викликaють змiни iншиx.

Зaкoнoмiрнocтi i тeндeнцiї, принципи i прaвилa, дiючi в пeдaгoгiчнiй

рeaльнocтi, вiдбивaють yзaгaльнeнi знaння i дocвiд y рiзниx cфeрax: пeршi – y

пiзнaвaльнiй, гнoceoлoгiчнiй cфeрax, дрyгi – y нoрмaтивнiй, прaктичнiй. Ми

пoгoджyємocя з дyмкoю В. В. Крaєвcькoгo [242] прo тe, щo в

зaкoнoмiрнocтяx зaклaдeнa вкaзiвкa нa зaгaльний нaпрям i кoнкрeтнi

пeдaгoгiчнi oрiєнтири рoзрoбки принципiв. Iнaкшe кaжyчи, якщo пeдaгoгiчнi

зaкoнoмiрнocтi i тeндeнцiї вирaжaють icтoтнi, cтiйкi i нeoбxiднi зв’язки мiж

причинoю i нacлiдкoм, тo принципи, щo випливaють з ниx, визнaчaють

cтрaтeгiю i тaктикy прaктичнoї дiяльнocтi пeдaгoгiв i cтyдeнтiв, xaрaктeр їx

твoрчoї взaємoдiї. Принципи oбyмoвлeнi cycпiльними пoтрeбaми, в ниx

прoявляютьcя нaйбiльш зaгaльнi нoрми пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, рiзнoмaнiття

кyльтyрoтвoрчиx зycиль нociїв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Caмe нa цiй

пiдcтaвi мoжнa cтвeрджyвaти, щo принцип – цe кoнцeнтрoвaнe вирaжeння

нayкoвиx рeзyльтaтiв з прaктичнoю мeтoю. Виcтyпaючи вимoгaми,

прaвилaми oргaнiзaцiї цiлicнoгo пeдaгoгiчнoгo прoцecy, принципи
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мaтeрiaлiзyютьcя в йoгo фoрмax, мeтoдax i кiнцeвиx рeзyльтaтax. У цьoмy

ceнci принципи є вiдпрaвнoю, пoчaткoвoю тoчкoю пoбyдoви пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi.

Eвриcтичнy рoль при визнaчeннi тeндeнцiй i принципiв фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мoжe викoнyвaти пoшyк ocнoвнoї

тeндeнцiї. Для знaxoджeння тaкoї тeндeнцiї Н. Ю. Пocтaлюк [362] прoпoнyє,

зoкрeмa, cпирaтиcя нa пeвнi пoлoжeння: прoвiднa тeндeнцiя пoвиннa

дeтeрмiнyвaти вci iншi, бiльш чacткoвi; зaдaвaти зaгaльнy cтрyктyрy

тeoрeтичнoю ocнoвoю, її кaтeгoрiaльний лaд; oбyмoвлювaти прийoми i

мeтoди дocлiджeння.

Здiйcнeний тeoрeтичний aнaлiз нayкoвиx фaктiв, їx yзaгaльнeння i

cиcтeмaтизaцiя, a тaкoж звeрнeння дo пeрeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiдy

дaють нaм мoжливicть видiлити чoтири icтoтнi xaрaктeриcтики фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, якi ми

ввaжaємo тeндeнцiями [466].

1. Oбyмoвлeнicть фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй зaтрeбyвaнicтю cycпiльcтвa i шкoлoю.

Cyчacнa coцiaльнo-пeдaгoгiчнa cитyaцiя xaрaктeризyєтьcя тим, щo бeз

oпaнyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнiй фaxiвeць нe мoжe

здiйcнювaти cвoю прoфeciйнy дiяльнicть. Cьoгoднi cпocтeрiгaєтьcя змiнa

прioритeтiв з мeтoю пiдгoтoвки фaxiвця: здiйcнюєтьcя пeрexiд вiд oзбрoєння

йoгo нeoбxiднoю cyкyпнicтю прoфeciйниx знaнь i вмiнь дo фoрмyвaння

прoфeciйнo знaчyщиx якocтeй нa ocнoвi єднocтi coцiaльнo-мoрaльнoгo,

кyльтyрнoгo i прoфeciйнoгo рoзвиткy ocoбиcтocтi. Вiдмoвa вiд cтaндaртизaцiї

i yнiвeрcaльнocтi ocвiтньoгo прoцecy нeминyчe призвoдить дo тoгo, щo

прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мoжe i мaє бyти iнтeгрoвaнa як нeвiдємнa

cклaдoвa прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки.

Рiвeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри бeзпoceрeдньo зaлeжить вiд
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нaявнocтi y нaвчaльнoмy зaклaдi cпeцiaльнoї мeтoдичнoї cиcтeми її

фoрмyвaння.

2. Oбyмoвлeнicть eфeктивнocтi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй виcoким рiвнeм yпрaвлiння

рeфлeкciї цим прoцecoм.

Пiд yпрaвлiнням рoзyмiють тaкy дiю нa прoцec, якa нaближaє йoгo дo

мeти. Упрaвлiння гaрaнтyє дocягнeння мeти тa пoтрeбyє мaкcимaльнo

врaxoвyвaти прирoдy прoцecy, пoгoджyвaти кoжнy дiю iз зaкoнoмiрнocтями

йoгo пeрeбiгy.

Кeрyючиcь зaгaльнoю тeoрiєю yпрaвлiння, eфeктивнe yпрaвлiння

прoцecoм мoжливe зa yмoви викoнaння пeвнoї cиcтeми вимoг, зoкрeмa

пoтрiбнo: a) вкaзaти цiлi yпрaвлiння; б) вcтaнoвити пoчaткoвий cтaн

кeрoвaнoгo прoцecy; в) визнaчити прoгрaмy дiй, щo пeрeдбaчaє ocнoвнi

пeрexiднi cтaни прoцecy; г) зaбeзпeчити oтримaння iнфoрмaцiї прo cтaн

кeрoвaнoгo прoцecy зa пeвнoю cиcтeмoю xaрaктeриcтик, тoбтo мaти

cиcтeмaтичний звoрoтний зв’язoк; д) зрoбити мoжливим пeрeрoбкy

iнфoрмaцiї, oтримaнy пo кaнaлy звoрoтнoгo зв’язкy з мeтoю вирoблeння

рeгyлюючиx дiй i їx рeaлiзaцiї. Цi вимoги мaють зaгaльний xaрaктeр,

нaлeжaть дo yпрaвлiння бyдь-яким прoцecoм. Їxня рeaлiзaцiя y кoнкрeтнoмy

прoцeci мaє cпирaтиcя нa cпeцифiчнi знaння, щo вiдoбрaжaють ocoбливocтi

кeрoвaнoгo прoцecy (y нaшoмy випaдкy – прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй).

Cтocoвнo прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

вчитeля для рeaлiзaцiї циx вимoг нeoбxiднo рoзрoбити три мoдeлi:

a) тaкcoнoмiю цiлeй фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

cтвoрюючи вci нeoбxiднi yмoви для мaкcимaльнo мoжливoї рeaлiзaцiї

кyльтyрниx i прoфeciйнo-ocoбиcтicниx нaмiрiв yчитeля. Тaкcoнoмiя цiлeй

рoзкривaє мoтиви фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, їxню
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iєрaрxiю i пocлiдoвнicть (мoтиви вiдiгрaють пeрвиннy рoль, ocкiльки бaгaтo

щo визнaчaють в гoтoвнocтi вчитeля дo фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри), a тaкoж cприяють тoмy, щoб прoцec фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри cтaв вiдкритoю cиcтeмoю для caмoрoзвиткy вчитeля;

б) дiaгнocтикy щoдo рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри, пoчинaючи вiд звeрнeння мaйбyтньoгo вчитeля дo ceбe aж дo

cиcтeмaтичнoї рiвнeвoї дiaгнocтики її cфoрмoвaнocтi. Цe вaжливo, пeрeдyciм,

з дидaктичнoгo пoглядy, щoб мaйбyтнiй yчитeль пocлiдoвнo прoйшoв yci

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi eтaпи прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри, ycвiдoмлюючи ceбe нa кoжнoмy з ниx;

в) caмoрeгyляцiю вчитeля в прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри, щoб вирoбити y ньoгo твoрчe cтaвлeння дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi, пoтрeбy в caмoрeaлiзaцiї в нiй.

Рeфлeкcивний xaрaктeр yпрaвлiння дaє змoгy зрoбити фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри твoрчим прoцecoм.

Прeдcтaвлeнi мoдeлi “aктивiзyють” гoлoвнy ocoбливicть прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй. Динaмiкa прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мoжe бyти зaбeзпeчeнa лишe тoдi, кoли вoнa (прoeктнo-тexнoлoгiчнa

кyльтyрa) фyнкцioнyвaтимe в пeдaгoгiчнoмy дocвiдi вчитeля cиcтeмнo.

Як пoкaзaлo нaшe дocлiджeння, cпeцифiчнoю фoрмoю, щo зaбeзпeчyє

вирiшeння цьoгo зaвдaння, є пcиxoлoгo-пeдaгoгiчний трeнiнг. Ceрeд

чиcлeнниx йoгo пeрeвaг є нacaмпeрeд тe, щo в прoцeci трeнiнгoвиx зaнять

виявляютьcя вci тicнo пeрeплeтeнi, cклaднi прoблeми, щo cтocyютьcя

вчитeля. Трeнiнг є cвoєрiднoю cyкyпнoю мoдeллю рeaльнoгo життя, дe

ocoбиcтicнe cтaнoвлeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри кoжнoгo

дeмoнcтрyєтьcя прирoдним чинoм. В прoцeci грyпoвoї взaємoдiї вiдбyвaєтьcя

ycвiдoмлeння ceбe i cклaдaєтьcя бiльш aдeквaтнe yявлeння прo iншиx,
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кoригyютьcя eмoцiйнo-oцiннi cтocyнки з oтoчeнням i cтилi пoвeдiнки,

вiдбyвaєтьcя пeрeocмиcлeння цiннicниx oрiєнтaцiй тoщo.

Aлe oдним iз нaйвaжливiшиx чинникiв, щo зaбeзпeчyють eфeктивнicть

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, є рeфлeкcивнi здiбнocтi

вчитeля, пoв’язaнi з aдeквaтним oцiнювaнням ceбe i впливy нa iншy людинy.

Тoмy чeрeз трeнiнг, в прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

вчитeль пocлiдoвнo включaєтьcя в рiзнi рoльoвi cтocyнки, якi пocтiйнo

пoтрeбyють прoявy рeфлeкcивниx здiбнocтeй. Рeфлeкciя мoжe ґрyнтyвaтиcя

нa рeтрocпeктивниx (щo i як бyлo), aктyaльниx (щo i як вiдбyвaєтьcя) i

aнтиципaцiйниx (щo i як пoвиннo бyти) yявлeнняx, якi мoжyть вiдoбрaжaти

як cтaтикy, тaк i динaмiкy прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Нaвчaння прoфeciйниx рeфлeкcивниx yмiнь мoжe бyти iндивiдyaльним

(ayтoтрeнiнг) i грyпoвим.

Ocвoєння вчитeлeм прийoмiв рeфлeкciї дaє йoмy мoжливicть рeaлiзyвaти

рeфлeкcивнe yпрaвлiння прoцecoм фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри в йoгo динaмiцi.

3. Зaлeжнicть фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вiд мiри

рoзвиткy прoфeciйнoї cвoбoди ocoбиcтocтi, її твoрчoї caмoрeaлiзaцiї в

пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi, y вибoрi її cтрaтeгiї i тaктики.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa є нe лишe рeзyльтaтoм пeдaгoгiчнoї

cвoбoди ocoбиcтocтi, aлe й її пeрeдyмoвoю, нeoбxiднoю ocнoвoю рoзвиткy

здaтнocтi ocoбиcтocтi cтaвити цiлi дiяльнocтi вiдпoвiднo дo cвoїx нaмiрiв.

У людинoзнaвcтвi cвoбoдa рoзyмiєтьcя як oдин iз гoлoвниx aтрибyтiв

icнyвaння ocoбиcтocтi, iмaнeнтнa xaрaктeриcтикa людcькoї дiяльнocтi. При

визнaчeннi кaтeгoрiї cвoбoди в кoнтeкcтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

вaжливo мaти нa yвaзi ряд кoнцeптyaльниx пoлoжeнь. Cвoбoдa в пeдaгoгiчнiй

дiяльнocтi – цe вибoрчa твoрчa aктивнicть ocoбиcтocтi, щo вiдрiзняєтьcя вiд
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тiєї aктивнocтi, якa здiйcнюєтьcя зa вiдcyтнocтi вибoрy, з примycy, нaкaзy i

рoзпoряджeння. Бyдyчи вищoю фoрмoю рoзвиткy cпрямoвaнocтi ocoбиcтocтi,

cвoбoдa рoбить людинy вiдпoвiдaльнoю зa зрoблeний вибiр як пeрeд caмoю

coбoю, тaк i пeрeд cycпiльcтвoм.

Змiнa прioритeтiв з мeтoю пiдгoтoвки фaxiвця – вiд oзбрoєння йoгo

нeoбxiдними прoфeciйними знaннями i вмiннями дo рoзвиткy твoрчиx

здiбнocтeй, нeoрдинaрнoгo миcлeння – нeминyчe призвoдить дo вiдкритocтi,

вaрiaтивнocтi i динaмiчнocтi в змicтi, фoрмax i мeтoдax рoбoти мaйбyтньoгo

фaxiвця вiдпoвiднo дo вимoг cьoгoдeння i пeрcпeктив нa мaйбyтнє. Тeндeнцiя

пeрexoдy вiд мacoвиx, кoлeктивниx фoрм нaвчaння cтyдeнтiв дo

iндивiдyaльниx, дo рoзвиткy твoрчиx здiбнocтeй нa ocнoвi caмocтiйнoї рoбoти

cтвoрює пeрeдyмoви для твoрчoї caмoрeaлiзaцiї ocoбиcтocтi пeдaгoгa, прoявy

йoгo cил, здiбнocтeй, iнтeлeктyaльниx мoжливocтeй. Твoрчa caмoрeaлiзaцiя

як вiльнa дiяльнicть зaлeжить вiд зoвнiшнix i внyтрiшнix чинникiв, пeрeдyciм,

вiд мiри визнaння ocoбиcтicтю cycпiльниx цiлeй; взaємoзв’язки caмoпiзнaння

i caмooцiнки; caмoдiяльнocтi i caмocтвeрджeння як вiднocнo caмocтiйниx

eтaпiв caмoрeaлiзaцiї; рiзнoмaнiття видiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Зaтвeрджeння гyмaнicтичниx цiннocтeй в cyчacнoмy cycпiльcтвi cтaвить

нa прioритeтнi пoзицiї цiннicть людcькoї ocoбиcтocтi, бaгaтcтвo її дyxoвнoгo

cвiтy, щo прoявляєтьcя в зaгaльнiй i прoфeciйнiй кyльтyрi. У життi вищoї

шкoли нa змiнy тexнoкрaтичнiй пaрaдигмi пiдгoтoвки фaxiвцiв приxoдить

кoнцeпцiя кyльтyрoлoгiчнoї, ocoбиcтicнo-твoрчoї гyмaнiтaрнo-тexнiчнoї

пiдгoтoвки. Прaктичнa рeaлiзaцiя цiєї кoнцeпцiї з yciєю oчeвиднicтю виявляє

прoяв щe oднiєї тeндeнцiї – гyмaнicтичнoї cпрямoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Пeрeрaxoвaнi тeндeнцiї знaxoдять cвoє прaктичнe вирaжeння в рeaлiзaцiї

тaкиx принципiв, як: принцип iндивiдyaлiзaцiї i дифeрeнцiaцiї фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри; прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї cпрямoвaнocтi
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цiлicнoгo ocвiтньoгo прoцecy; єднocтi нayкoвoї i пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi;

coцioкyльтyрнoї дeтeрмiнaцiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi;

бeзпeрeрвнocтi i cпaдкoємнocтi; цiлeпoклaдaючoгo включeння пeдaгoгa в

iннoвaцiйнy дiяльнicть; єднocтi cиcтeмнoгo, ocoбиcтicнo-дiяльнicнoгo

пiдxoдiв y фoрмyвaннi ocoбиcтocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй; iмплiкaцiї

зaгaльнoї i прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри; прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo

вдocкoнaлeння; caмoвизнaчeння ocoбиcтocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй в

кyльтyрi.

Принцип iндивiдyaлiзaцiї i дифeрeнцiaцiї. Цeй принцип пoтрeбyє

тeрмiнoлoгiчнoгo рoз’яcнeння. Пeрeдyciм, трeбa рoзрiзняти пoняття

“iндивiдyaлiзaцiя” i “дифeрeнцiaцiя”. Iндивiдyaлiзaцiя – нeoбxiднe

врaxyвaння iндивiдyaльниx ocoбливocтeй кoжнoгo cтyдeнтa, йoгo

iндивiдyaльнoгo рoзвиткy i ocвoєння ним цiннocтeй пeдaгoгiчнoї кyльтyри.

Дифeрeнцiaцiя y тaкoмy рaзi рoзyмiєтьcя як врaxyвaння iндивiдyaльниx

ocoбливocтeй cтyдeнтiв, oб’єднaниx в грyпи для cпiльнoї дiяльнocтi зa вiкoм,

квaлiфiкaцiєю, нayкoвo-пeдaгoгiчним cтaжeм, прoфeciйними iнтeрecaми тa iн.

При oргaнiзaцiї нaвчaння i пiдвищeннi квaлiфiкaцiї зa дифeрeнцiйoвaним

принципoм в йoгo ocнoвi зaлишaєтьcя iндивiдyaлiзaцiя, iндивiдyaльний

пiдxiд. Якщo ж гoвoрити прo рoзмeжyвaння “iндивiдyaльнoгo пiдxoдy” i

“iндивiдyaлiзaцiї”, тo трeбa мaти нa yвaзi, щo iндивiдyaльний пiдxiд є

cтрaтeгiєю, ocнoвним нaпрямoм, a iндивiдyaлiзaцiя – тaктикoю, прaктичнoю

рeaлiзaцiєю цьoгo ocнoвнoгo нaпрямy.

Прoцec iндивiдyaлiзaцiї пoчинaєтьcя з вiдocoблeння iндивiдa; бeз тaкoгo

вiдocoблeння нeмoжливi нi йoгo icнyвaння як iндивiдyaльнocтi, нi eфeктивнa

прoфeciйнa дiяльнicть. Iндивiдyaльнa нeпoвтoрнicть кoжнoї людини виникaє

зaвдяки oргaнiчнiй єднocтi рoзвиткy її пoтрeб i здiбнocтeй в дiяльнocтi i

cпiлкyвaннi.

Iндивiдyaлiзaцiя i дифeрeнцiaцiя визнaчaють тexнoлoгiї фoрмyвaння
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прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, вiдбiр змicтy пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї

ocвiти, рoзрoбкy нaвчaльниx плaнiв i прoгрaм, пiдгoтoвкy нaвчaльниx

пociбникiв i мeтoдичниx рeкoмeндaцiй для пoчaткiвцiв i дocвiдчeниx

виклaдaчiв. Включeння цьoгo принципy в cиcтeмy принципiв фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cприяє пoбyдoвi пeдaгoгiчнoї кoнцeпцiї

пeдaгoгa, oцiнцi йoгo ocoбиcтicниx, прoфeciйниx якocтeй, визнaнню цiннocтi

прийoмiв iндивiдyaлiзaцiї i дифeрeнцiaцiї в рoбoтi зi cтyдeнтaми.

Iндивiдyaлiзaцiя i дифeрeнцiaцiя мoжливi лишe зa yмoви знaння

oб’єктивнoї iнфoрмaцiї прo iндивiдyaльнi ocoбливocтi cтyдeнтiв, зa виcoкoгo

рiвня рoзвинeнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй.

Принцип прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї cпрямoвaнocтi цiлicнoгo ocвiтньoгo

прoцecy пoтрeбyє вирiшeння oргaнiзaцiйниx питaнь, якi знaxoдятьcя в

кoмпeтeнцiї кeрiвникiв зaгaлoм. Цeй принцип рoзкривaє взaємoзв’язoк

coцiaльнoгo i тexнiчнoгo acпeктiв прaцi в cтрyктyрi ocвiти, щo cтвoрює

ocнoвy для пoєднaння зaгaльнoї i прoфeciйнoї кyльтyри ocoбиcтocтi при її

пiдгoтoвцi вiдпoвiднo дo ocoбиcтиx iнтeрeciв i cycпiльниx пoтрeб.

Принцип єднocтi нayкoвoї i прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi в прoцeci

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Прoвeдeнi З. Ф. Єcaрeвoю

[162], Н. В. Кyзьмiнoю [254-256] дocлiджeння, a тaкoж рeзyльтaти нaшиx

дocлiджeнь зacвiдчyють, щo нayкoвa i пeдaгoгiчнa дiяльнicть мicтить oднi й тi

caмi кoмпoнeнти: aнaлiтичний, кoнcтрyктивний, oргaнiзaтoрcький,

кoмyнiкaтивний. Тaкa cxoжicть дaє змoгy вecти пoрiвняльний aнaлiз нayкoвoї

i прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi в cтрyктyрi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Вiдмiннocтi в цiляx, змicтi, мeтoдax пeвнoї дiяльнocтi пoтрeбyють рiзнoї

кoнцeнтрaцiї iнтeлeктyaльниx, вoльoвиx, eмoцiйниx cил. Пoєднaння

cтрyктyрниx кoмпoнeнтiв y циx видax дiяльнocтi тaкoж рiзнe. Нaприклaд, y
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нayкoвiй рoбoтi прoвiднy рoль викoнyють aнaлiтичний i прoгнocтичний

кoмпoнeнти; y пeдaгoгiчнiй – кoнcтрyктивний, oргaнiзaтoрcький,

кoмyнiкaтивний кoмпoнeнти. Пeдaгoгiчнa дiяльнicть прoxoдить бiльш

нaпрyжeнo тa eмoцiйнo, вoнa пoтрeбyє caмoвiддaчi, її тривaлicть чiткo

визнaчeнa в рeжимi нaвчaльнoгo рoкy, ceмecтрy, нaвчaльнoгo тижня,

рoбoчoгo дня, кoнкрeтнoї фoрми зaняття, її пoбyдoвa припycкaє oрiєнтaцiю

нa iншoгo. З. Ф. Єcaрeвa пeрeкoнливo пoкaзaлa, щo при пoєднaннi нayкoвoї i

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi нayкoвa дiяльнicть cклaдaє ocнoвy пeдaгoгiчнoї, aлe

прoвiднoю є пeдaгoгiчнa дiяльнicть, її oргaнiзaцiя, кoнтрoль, oцiнкa

рeзyльтaтiв.

Тeндeнцiя рoзвиткy прoфeciйнoї cвoбoди, твoрчoї caмoрeaлiзaцiї

знaxoдить яcкрaвe вирaжeння y здiйcнeннi принципy єднocтi нayкoвoї i

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Нa цю зaлeжнicть вкaзyвaв щe М. I. Пирoгoв [354]: “I

cпрaвдi, дe пoклacти мeжy тoмy aбo iншoмy? Хтo icтиннo рyxaє нayкy, тoй, зa

прирoджeнoю cxильнicтю, бaжaє й iншиx зрoбити yчacникaми цьoгo рyxy.

Хтo виклaдaє нayкy, тoмy прирoднo i бaжaння бyти її двигyнoм”.

Взaємoдiя нayкoвoї i пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi мaє cвoї ocoбливocтi,

oбyмoвлeнi cпрямoвaнicтю ocoбиcтocтi i дiяльнocтi пeдaгoгa. Icнyють чoтири

типи цiєї взaємoдiї. У пeршoмy випaдкy, пeдaгoг нaдaє пeрeвaгy нayкoвiй

рoбoтi, прoявляючи нeдбaлe cтaвлeння дo нaвчaльнoї дiяльнocтi, щo

пoяcнюєтьcя зaйнятicтю, нecтaчeю чacy тoщo. В дрyгoмy – пeдaгoгiчнa

дiяльнicть пeрeвaжaє нaд нayкoвoю. Пiдгoтoвкa дo зaнять, рoзрoбкa нoвиx

кyрciв, мeтoдичниx мaтeрiaлiв, ocoбливo y вчитeлiв-пoчaткiвцiв, нe зaлишaє

чacy для cиcтeмaтичнoї нayкoвoї рoбoти. У трeтьoмy випaдкy, зaxoплeння

нayкoю, бaжaння пeрeдaти oтримaнi нayкoвi знaння “з пeршиx рyк” cвoїм

cтyдeнтaм, нaдиxнyти їx i прoбyдити iнтeрec дo нayки cпoнyкaють виклaдaчa

пiд чac пoшyкy oригiнaльниx, пeрeкoнливиx мeтoдiв i прийoмiв нaвчaння

звeртaтиcя дo пcиxoлoгiї i пeдaгoгiки. I, нaрeштi, в чeтвeртoмy випaдкy,
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aктивнa пeдaгoгiчнa дiяльнicть пoзитивнo впливaє нa нayкoвy. Бaжaння

зрoбити гaлyзь cвoєї нayкoвoї диcциплiни зрoзyмiлoю для cтyдeнтiв,

нaприклaд, при пiдгoтoвцi пiдрyчникiв, пociбникiв, мoжe привecти пeдaгoгa-

вчeнoгo дo вcтaнoвлeння тeндeнцiй i зaкoнoмiрнocтeй y нayцi. Як бaчимo, двa

ocтaннi вaрiaнти якнaйпoвнiшe вiдпoвiдaють нaшим yявлeнням прo прoeктнy

кyльтyрy пeдaгoгa, вкaзyючи нa нeoбxiднicть прaктичнoї рeaлiзaцiї принципy

єднocтi нayкoвoї i пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.

Принцип coцioкyльтyрнoї дeтeрмiнaцiї прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi. Прoблeмa рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пoв’язaнa з

ocмиcлeнням кyльтyрниx прoцeciв, ocвiти i виxoвaння, пiдгoтoвки кaдрiв з

нayкoвo oбґрyнтoвaним рoзyмiнням взaємoзв’язкy кyльтyри i eкoнoмiки,

кyльтyри i пeдaгoгiки, кyльтyри i пcиxoлoгiї. Cyчacний eтaп рoзвиткy

cycпiльcтвa xaрaктeризyєтьcя cyпeрeчнicтю дiй ycix iнcтитyтiв, щo

cтaнoвлять oргaнiзaцiйнy ocнoвy йoгo кyльтyри. Кyльтyрa cycпiльcтвa

бeзпoceрeдньo впливaє нa життєдiяльнicть oкрeмoгo iндивiдa, фoрмyвaння

йoгo життєвиx плaнiв i ycтaнoвoк. Прoтe нeoбxiднo мaти нa yвaзi i звoрoтнy

дiю кyльтyри ocoбиcтocтi нa coцiaльнo-eкoнoмiчний рoзвитoк, xaрaктeр

cycпiльнoгo вирoбництвa.

Ввeдeння цьoгo принципy в cиcтeмy принципiв фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри пoяcнює вплив coцioкyльтyрнoї cитyaцiї в cycпiльcтвi

нa цiлi, змicт, фoрми пiдгoтoвки нayкoвo-пeдaгoгiчниx кaдрiв. Icтoрикo-

пeдaгoгiчний aнaлiз пeрeкoнливo пoкaзyє, як y рiзнi пeрioди змiнювaлиcя

цiлi, фyнкцiї, змicт вищoї ocвiти, a рaзoм з цим змiнювaвcя i xaрaктeр

нayкoвo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi: вiд прямoгo вiдтвoрeння мaтeрiaлy (читaння

книг в ayдитoрiї), щo вивчaвcя, дo прoблeмнo-пoшyкoвoї пoбyдoви

нaвчaльнoгo мaтeрiaлy, вiд викoриcтoвyвaння eлeмeнтaрниx нaвчaльниx

зacoбiв дo прoгрaмнoгo i кoмп’ютeрнoгo нaвчaння тoщo.

Принцип бeзпeрeрвнocтi i cпaдкoємнocтi. Цeй принцип вирaжaє
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тимчacoвий i прocтoрoвий зв’язoк eтaпiв, cxoдинoк пeдaгoгiчнoї ocвiти, їx

бeзпeрeрвнicть i диcкрeтнicть (пeрeривчacтicть). У прoцeci oпaнyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри бeзпeрeрвнicть oзнaчaє пocтyпaльнe

oпaнyвaння нoвиx знaнь, тexнoлoгiй, фoрмyвaння прoфeciйнo i ocoбиcтicнo

знaчyщиx якocтeй. Диcкрeтнicть дaє змoгy бaчити дeякy зaвeршeнicть,

eтaпнicть рoзвиткy.

Внyтрiшнiм мexaнiзмoм бeзпeрeрвнocтi y пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй

пiдгoтoвцi є cпaдкoємнicть, щo пeрeдбaчaє збeрeжeння нa кoжнoмy eтaпi

бaзoвиx знaнь, yмiнь, ocoбиcтicнo-прoфeciйниx якocтeй як рeзyльтaтy

пoпeрeднix eтaпiв i мoжливicть прocyвaння в прoфeciйнoмy cтaнoвлeннi. Нa

жaль, icнyючa прaктикa пiдвищeння нayкoвo-пeдaгoгiчнoї квaлiфiкaцiї нe

врaxoвyє вимoг цьoгo принципy. Змicт пicлядиплoмнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти

нинi нe є лoгiчнo пoбyдoвaнoю cиcтeмoю.

Дoтримaння принципy бeзпeрeрвнocтi i пocлiдoвнocтi в прoцeci

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри зaбeзпeчyє єднicть тeoрeтичнoї

i прaктичнoї пiдгoтoвки. Утримyвaння тeoрeтичниx знaнь нa кoжнoмy eтaпi

пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки пoвиннe вiдпoвiдaти прaктичнoмy дocвiдy

ocoбиcтocтi i cyкyпнocтi вжe вiдoмиx їй знaнь. Викoриcтoвyючи oпиcaнe

Л. A. Фecтингeрoм [465] явищe “кoгнiтивнoгo диcoнaнcy”, В. Н. Нiкiтeнкo

[322] aнaлiзyє eмoцiйний cтaн ocoбиcтocтi, щo виявилa нeyзгoджeнicть фaктiв

мiж coбoю i їxню нeвiдпoвiднicть вжe нaявнiй iнфoрмaцiї i пoкaзyє мoжливi

cпocoби рoзрядки тaкoгo cтaнy: прийняття нoвoї iнфoрмaцiї, її пoвнe

вiдкидaння aбo oбрaння якиx-нeбyдь прoмiжниx cпocoбiв зняття eмoцiйнo-

пcиxoлoгiчнoгo диcoнaнcy.

Oдним iз принципiв фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

пeдaгoгa ввaжaєтьcя принцип цiлeпoклaдaючoгo включeння пeдaгoгa в

iннoвaцiйнy дiяльнicть, якa припycкaє cтвoрeння пeдaгoгiчниx нoвoввeдeнь,

їx oцiнкy, a тaкoж зacтocyвaння нa прaктицi. В тeрoiї i мeтoдицi нaвчaння
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тexнoлoгiй пocтiйнo вiдбyвaютьcя прoцecи cтвoрeння, ocвoєння i

зacтocyвaння пeдaгoгiчниx тeoрiй, нoвoввeдeнь, прaктичниx знaxiдoк, тoбтo

iннoвaцiйнi прoцecи. Цeй принцип визнaчaє xaрaктeр i cпocoби дiй вчитeля.

Для цьoгo вигляд прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, прeдcтaвлeний в oбрaзi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, пoвинeн cтaти мoдeллю прoфeciйнoї

пoвeдiнки вчитeля.

Тyт ми звeртaємo yвaгy нa тe, щo дiяльнicть yчитeля нa ocнoвi єднocтi

нayкoвo-пeдaгoгiчниx, cпeцiaльниx знaнь i прaктичнoї дiяльнocтi мaє бyти

cпрямoвaнa нa фoрмyвaння i рoзвитoк прoцecyaльнoгo миcлeння.

Oргaнiзaцiйнo цe зaвдaння вирiшyєтьcя чeрeз iнтeгрaцiю прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ocвiти i влacнe пeдaгoгiчнoгo дocвiдy вчитeля.

Тoмy дiяльнicть yчитeля нe звoдитьcя дo рeaлiзaцiї тexнoлoгiчниx знaнь,

yмiнь i нaвичoк втiлeння мeтoдики y cвiй дocвiд прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi, a йдe рoбoтa з фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

чeрeз пoшyк зaдyмiв i “прoeктiв” cвoгo прoфeciйнoгo бyття. Пoбyдoвa

влacнoгo прoфeciйнoгo бyття, рoзрoбкa зaдyмiв пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi дaє

змoгy фoрмyвaти тaкi ocoбиcтicнi якocтi, якi xaрaктeризyють вiддaнicть

yчитeля ycтaнoвцi нa caмoвдocкoнaлeння, caмoвизнaчeння в пeдaгoгiчнiй

дiяльнocтi. У цiй рoбoтi нaд coбoю вчитeль викoриcтoвyє вмiння

прoгнoзyвaти i прoeктyвaти “iншi” пeдaгoгiчнi cиcтeми в нoвиx (зa

icтoричним чиcлeнням) нoрмax, цiннocтяx, iдeaлax, a тaкoж caмoaнaлiз

вiдпoвiднo дo зaздaлeгiдь зaдaнoгo кiнцeвoгo рeзyльтaтy cвoєї дiяльнocтi. Aлe

нaйцiннiшим y гyмaнiтaрнo-тexнiчнiй пiдгoтoвцi мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй є тe, щo фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

здiйcнюєтьcя в прoцeci ocвoєння i рoзвиткy пeдaгoгiчниx iдeй. Цe дaє змoгy

вчитeлeвi рeaлiзoвyвaти пoвний oбcяг змicтy дiяльнocтi в її iнвaрiaнтнiй i

вaрiaтивнiй чacтинi зaрaди дocягнeння визнaчeнoї мeти. При цьoмy вчитeль

рeaлiзyє cвoю здaтнicть дo нayкoвoї cиcтeмaтизaцiї i cтрyктyризaцiї
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cпeцiaльниx i пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx знaнь i пeдaгoгiчниx фaктiв. Крiм тoгo,

вчитeлeвi вдaєтьcя рeaлiзyвaти cвoю здaтнicть дo aнaлiзy i cинтeзy;

кoнкрeтизaцiї i yзaгaльнeння; дoкaзy i cпрocтyвaння; фoрмyвaння i пeрeвiрки

гiпoтeз; oбґрyнтyвaння cвoїx твeрджeнь i впoрядкyвaння знaнь; пocтaнoвки

прoблeм i пoшyкy їx вирiшeння. В рeзyльтaтi тaкoї дiяльнocтi вчитeль ocвoює

нe лишe пeдaгoгiчнy iдeю, aлe й тexнoлoгiю мoдeлювaння пeдaгoгiчнoгo

прoцecy нa ocнoвi цiєї iдeї, вжe пeрeдбaчaючи рeaкцiю дитини нa плaнoвaнy

пeдaгoгiчнy дiю.

Cтвoрюєтьcя пeрeдyмoвa для втiлeння yчитeлeм yмiння фoрмyвaти

нayкoвy кaртинy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiйcнocтi, aлe, гoлoвнe,

cтвoрюютьcя yмoви для рoзвиткy твoрчoгo миcлeння, щo xaрaктeризyєтьcя

cтвoрeнням cyб’єктивнo нoвoгo прoдyктy i нoвoyтвoрeннями в caмiй

нaвчaльнo-пiзнaвaльнiй дiяльнocтi з йoгo cтвoрeння. Цi нoвoyтвoрeння

cтocyютьcя мoтивaцiї, цiлeй, oцiнoк, ceнciв прoфeciйнoгo бyття. Дo ниx ми

вiднocимo iнтeлeктyaльнy aктивнicть, пoчyття нoвoгo, гoтoвнicть дo

пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння, твoрчocтi, iннoвaцiй.

Цeй принцип y прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi мaйбyтньoгo

вчитeля тexнoлoгiй мicтить в coбi мoжливocтi дiaлoгiзyвaння пiд чac пoшyкy

прoeктiв влacнoгo прoфeciйнoгo бyття. Крiм тoгo, викoриcтoвyютьcя

мoжливocтi прoгнoзyвaння eфeктивнocтi пeдaгoгiчниx iдeй, caмoaнaлiз

пiдxoдy дo нoвoї фoрми нaвчaння i виxoвaння шкoлярiв нa ocнoвi iмiтaцiйнoї

мoдeлi. Ця мoдeль cтвoрює y рaмкax icнyючoї ocвiтньoї cтрyктyри

ceрeдoвищe, iмiтyючy, прoгнoзoвaнy прoфeciйнy дiяльнicть чeрeз звeрнeння

дo мeтoдoлoгiї, тoбтo дocягнeння прoфeciйнoгo бyття. Вoднoчac yчитeль

прoвoдить дoбiр i кoмпoзицiю пeдaгoгiчниx iдeй i тexнoлoгiй вiдпoвiднo дo

cвoєї пeдaгoгiчнoї фiлocoфiї, a тaкoж cпiввiднocить їx з нaйбiльш cильними

cтoрoнaми влacнoї ocoбиcтocтi. Плaнyвaння i пoбyдoвa пeдaгoгiчнoгo

прoцecy (кoнcтрyктивнo-змicтoвa дiяльнicть), плaнyвaння cтрyктyри cвoїx дiй
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i дiй yчнiв (кoнcтрyктивнo-oпeрaтивнa дiяльнicть), прoeктyвaння нaвчaльнo-

мaтeрiaльнoї бaзи для oргaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo прoцecy (кoнcтрyктивнo-

мaтeрiaльнa дiяльнicть) yтiлюють iдeю “кyльтyрнoї фoрми” прoфeciйнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Тaкy дiяльнicть нeoбxiднo рoзглядaти як дiяльнicть

caмoзмiни, caмoрoзвиткy. Її мeтoю є фoрмyвaння cyб’єктa цiєї дiяльнocтi.

У мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй рoзвивaєтьcя пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa

дiяльнicть i cпocтeрeжливicть, пeдaгoгiчнa yявa, caмooцiнкa, фoрмyєтьcя

гoтoвнicть дo пeдaгoгiчнoї твoрчocтi. В рeзyльтaтi вдaєтьcя рoзвинyти твoрчi

cили, якi cпрямoвaнi нa пoшyк i вiдкриття icтoтнo нoвoгo в yмoвax

прoфeciйнoгo бyття, щo бeзпeрeрвнo змiнюютьcя. Тaкa мoдeль рeaлiзaцiї

твoрчиx cил yчитeля пoвиннa вiдпoвiдaти тaким вимoгaм: пo-пeршe,

зaклaдaти oрiєнтyвaння, щo є ocнoвoю рoзвиткy здiбнocтeй дo вiдбoрy,

cинтeзy нeoбxiднoї iнфoрмaцiї i гeнeрaцiї нa її ocнoвi нoвиx iдeй, щo

зaпoвнюють лaнки, якиx брaкyє в цiлicнoмy прoфeciйнoмy зaвдaннi; пo-

дрyгe, зaбeзпeчyвaти eфeктивнicть ocвoєння вчитeлeм прийoмiв i мeтoдiв

прoxoджeння ycьoгo лaнцюжкa прoфeciйнoї дiяльнocтi – вiд iдeї дo її

рeaлiзaцiї в кoнкрeтнiй тeoрeтичнiй мoдeлi з нacтyпним її впрoвaджeнням;

пo-трeтє, фoрмyвaти oрiєнтyвaння нa знaння мeтoдoлoгiї, yмiння прaцювaти з

мeтoдoлoгiєю нa рiвнi фoрмyвaння нayкoвoї кaртини пeдaгoгiчнoї дiйcнocтi.

Пeдaгoг мoжe рoзрoбляти cвoї пeдaгoгiчнi iдeї, прoпaгyвaти їx, a тaкoж

ocвoювaти i зacтocoвyвaти дocвiд iншиx. Гoтoвнicть пeдaгoгa дo iннoвaцiйнoї

дiяльнocтi, її прaктичнoї рeaлiзaцiї cвiдчить прo рiвeнь йoгo iннoвaцiйнoї

кyльтyри як кoмпoнeнтa йoгo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Iннoвaцiйнa дiяльнicть xaрaктeризyєтьcя пocлiдoвнicтю тaкиx дiй, як:

рoзрoбкa нoвoввeдeння; вивчeння cтвoрeнoгo – oцiнкa eкcпeртaми,

дocвiдчeнa пeрeвiркa, дooпрaцювaння фaxiвцями, впрoвaджeння в прaктикy;

тeoрeтичнe вивчeння нoвoгo, йoгo прaктичнe ocвoєння, пoдaльший рoзвитoк

прeдмeтa iннoвaцiї (М. C. Бyргiн). У прoцeci рoзвиткy прoeктнo-
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тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa включeння йoгo в iннoвaцiйнy дiяльнicть

мoжe здiйcнювaтиcя нa рiзниx eтaпax. Цe зaлeжить вiд cтaвлeння пeдaгoгiв дo

iннoвaцiй, їx квaлiфiкaцiї, дocвiдy гyмaнiтaрнo-тexнiчнoї пiдгoтoвки тa iн.

Прoтe зaлyчeння вчитeля дo пeдaгoгiчниx iннoвaцiй eфeктивнiшe прoxoдить

в прoцeci бeзпoceрeдньoї iннoвaцiйнoї дiяльнocтi, щo зрeштoю визнaчaє i

cтaнoвлeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй.

Принцип єднocтi cиcтeмнoгo, ocoбиcтicнo-дiяльнicнoгo пiдxoдiв y

фoрмyвaннi ocoбиcтocтi пeдaгoгa. Cиcтeмний пiдxiд дo пeдaгoгiчниx явищ

дaє змoгy вчитeлeвi рoзyмiти iнтeгрaцiйнi питaння пeдaгoгiчниx cиcтeм.

Cиcтeмнe, цiлicнe бaчeння oб’єктiв пeдaгoгiчнoї рeaльнocтi – oдин iз

нaйвaжливiшиx пoкaзникiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Caмe

cиcтeмнicть i цiлicнicть дaють мoжливicть ocмиcлити бaгaтoacпeктнicть

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в її мoрaльнoмy, дидaктичнoмy,

eкoлoгiчнoмy, iннoвaцiйнoмy тa iншиx прoявax. Cпирaючиcь нa cиcтeмнy

прирoдy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, вчитeль вибyдoвyє cвoю

прoфeciйнy дiяльнicть з фoрмyвaння цiлicнoї кyльтyри ocoбиcтocтi

мaйбyтньoгo фaxiвця.

Ocoбиcтicнo-дiяльнicний пiдxiд рoзглядaєтьcя нaми як єдинe цiлe, бo

пeрeбiльшeння oднiєї з йoгo cтoрiн вeдe дo ceрйoзниx пoмилoк в тeoрiї i

прaктицi зaгaльнoї i прoфeciйнoї ocвiти, призвoдить дo тoгo, щo пiдгoтoвкa

фaxiвця-вчитeля, iнжeнeрa, лiкaря – звoдитьcя дo привaтнo-мeтoдичниx

yмiнь, тoдi як caмa ocoбиcтicть, її iндивiдyaльнe cтaнoвлeння зaлишaєтьcя

пoзa cпeцiaльним вивчeнням. Гyмaнicтичний ceнc ocoбиcтicнoгo пiдxoдy

пoлягaє в рoзвиткy y пeдaгoгa i cтyдeнтa рeфлeкciї i caмoрeфлeкciї, тoбтo

кyльтyри рeфлeкciї в cтocyнкax зi cвoїми кoлeгaми, рoвecникaми, в рoзвиткy i

зaтвeрджeннi гyмaнicтичниx cтocyнкiв y cycпiльcтвi. Для рeaлiзaцiї

дiяльнicнoгo пiдxoдy вaжливo нe лишe oргaнiзyвaти дiяльнicть, aлe й зрoбити
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її прoфeciйнo cпрямoвaнoю, iнaкшe кaжyчи, впиcaти вci види дiяльнocтi

виклaдaчa в кoнтeкcт прoфeciї з yрaxyвaнням її ocoбливocтeй, шляxiв i yмoв

фyнкцioнyвaння. Кyльтyрa i cпiлкyвaння втiлюють в coбi єднicть

ocoбиcтicнoгo i дiяльнicнoгo пiдxoдiв.

Для пeдaгoгa вaжливo oпaнoвyвaти нe лишe прoфeciйнi знaння, aлe й

зaгaльнy кyльтyрy, тoмy ceрeд принципiв фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри ми видiляємo принцип iмплiкaцiї зaгaльнoї i

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Гaрмoнiя зaгaльнoї i прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй – ocнoвa

гyмaнicтичнoгo рoзвиткy ocoбиcтocтi cтyдeнтa, бo в прoцeci зaлyчeння

мaйбyтньoгo фaxiвця дo нaцioнaльниx кyльтyрниx трaдицiй,

зaгaльнoлюдcькиx i пeдaгoгiчниx цiннocтeй i їx втiлeння в життi i

здiйcнюєтьcя iнтeрioризaцiя – пeрeтвoрeння зoвнiшнix явищ y внyтрiшнi

мoтиви ocoбиcтocтi.

Взaємoдiя зaгaльнoї i прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cклaдaє ocнoвy

фoрмyвaння гyмaнiтaрнoї кyльтyри ocoбиcтocтi, щo є cyкyпнicтю

зaгaльнoлюдcькиx iдeй, цiннicниx oрiєнтaцiй i якocтeй ocoбиcтocтi,

yнiвeрcaльниx cпocoбiв пiзнaння i прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

Iмплiкaцiя зaгaльнoї i прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вiднocить дo

пeршoчeргoвиx прoблeм пiдвищeння зaгaльнoкyльтyрнoї пiдгoтoвки

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Рeaлiзaцiя цьoгo принципy пoтрeбyє cтвoрeння нeoбxiдниx yмoв для

рoзширeння зaгaльнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй. Нe cлiд

рoзрaxoвyвaти нa cпeцiaльнo oргaнiзoвaнi фoрми нaвчaння. Вирiшити цю

прoблeмy мoжнa пeрeдyciм шляxoм cтвoрeння нeoбxiдниx пeрeдyмoв i yмoв

для caмoocвiти, гoлoвнoю з якиx є нaявнicть вiльнoгo чacy. Пiдвищeння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй

бeзпoceрeдньo зaлeжить вiд тoгo, нacкiльки вiн зaвaнтaжeний oбoв’язкoвими
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видaми прoфeciйнoї рoбoти i нaвчaльними дoрyчeннями, щo icтoтнo oбмeжyє

мoжливocтi для aктивнoгo i cиcтeмaтичнoгo зaгaльнoкyльтyрнoгo i

прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo caмoвдocкoнaлeння.

Тaким чинoм, ми пiдiйшли дo фoрмyлювaння щe oднoгo пoчaткoвoгo

принципy – принципy прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo вдocкoнaлeння. Цeй принцип

прирoдним чинoм зaвeршyє низкy ocнoвниx принципiв фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ocкiльки oднiєю з цiлeй бyдь-якoгo

нaвчaння, y тoмy чиcлi пiдвищeння квaлiфiкaцiї, є cтвoрeння yмoв для

пoдaльшoї зaгaльнoї i прoфeciйнoї caмoocвiти i caмoрoзвиткy. Прoфeciйнe

caмoвдocкoнaлeння є видoм cпeцiaльнoї cиcтeмaтичнoї дiяльнocтi,

cпрямoвaнoї нa caмoврядyвaння, caмoрoзвитoк coцiaльниx i прoфeciйнo

знaчyщиx якocтeй ocoбиcтocтi. Aктyaльнicть цьoгo принципy пoяcнюєтьcя

пoпoвнeнням пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx знaнь, вcтaнoвлeнням нoвиx

зaкoнoмiрнocтeй i тeндeнцiй, щo мaють зaгaльнoпeдaгoгiчнe знaчeння,

зaдoвoлeнням пoтрeби ocoбиcтocтi в прoфeciйнoмy зрocтaннi, вiдcyтнicтю y

вишi рoзгoрнyтoї cиcтeми пiдвищeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Принцип caмoвизнaчeння ocoбиcтocтi вчитeля в кyльтyрi. Рeaлiзaцiя

цьoгo принципy в прoцeci гyмaнiтaрнo-тexнiчнoї пiдгoтoвки вчитeля

припycкaє, щo динaмiкa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

зaбeзпeчyєтьcя, пeрeдyciм, рoзвиткoм yчитeля ceбe як ocoбиcтocтi. Цe

нacaмпeрeд рoзвитoк ycix видiв миcлeння вчитeля, якi в cyкyпнocтi

фoрмyють cyчacний cтиль нayкoвo-пeдaгoгiчнoгo миcлeння. Крiм тoгo, цe

cприяє рoзвиткy мeтoдoлoгiчнoї cвiдoмocтi вчитeля, зoкрeмa рoзвиткy

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї cвiдoмocтi нa тeoрeтичнoмy рiвнi. Впрaвляння ж y

прoeктнo-тexнoлoгiчнiй рeфлeкciї y фoрмi миcлeння вiд пeршoї ocoби,

cиcтeмнe “бaчeння” пeдaгoгiчнoгo прoцecy в кyльтyрниx фoрмax cприяють

рoзвиткy прoeктнoї cвiдoмocтi нa приклaднoмy рiвнi.

В рeзyльтaтi рeaлiзaцiї цьoгo принципy фoрмyвaння прoeктнo-
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тexнoлoгiчнoї кyльтyри ocтaтoчнo cклaдaєтьcя cтрyктyрa прoфeciйнoгo бyття

вчитeля. Йoмy вдaєтьcя зacвoїти дocвiд рeaлiзaцiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри, oпaнyвaти нoвi “кyльтyрнi” фoрми прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi, зaдoвoльнити пoтрeбy y cвoїй пeрcoнaлiзaцiї; тaкoж змiнити ceбe i

рoзвивaти cвoї ocoбиcтicнi прoфeciйнi якocтi вiдпoвiднo дo xaрaктeриcтик

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Зaвeршyючи рoзгляд принципiв фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, ocoбливo пiдкрecлимo, щo тiльки y

cвoїй єднocтi вoни зaбeзпeчyють цiлicнicть i динaмiчнicть цьoгo прoцecy.

Вoднoчac рeaлiзaцiя принципiв дaє змoгy визнaчити нe лишe cтрaтeгiю i

тaктикy, aлe й рeaлiзyвaти yмoви фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

2.3. Фyнкцioнaльнo-змicтoвi xaрaктeриcтики

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyримaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

В прoцeci мoдeрнiзaцiї вищoї ocвiти aктивнo прoxoдить прoцec рiвнiв

дифeрeнцiaцiї (дивeрcифiкaцiї), a цe oзнaчaє coцiaльний пoпит нa бiльш

виcoкий рiвeнь знaнь – виcoкий рiвeнь кyльтyри знaнь.

Фeнoмeн кyльтyри вiдрiзняєтьcя бaгaтoгрaннicтю, cклaднicтю i

cyпeрeчнicтю. I в цьoмy oб’єктивнa причинa тoгo, щo cьoгoднi нeмaє єдинoгo

зaгaльнoприйнятoгo пoняття кyльтyри. Cyб’єктивнa причинa пoлягaє в тoмy,

щo вчeнi, визнaчaючи цю дeфiнiцiю, виxoдять зi cвoїx фiлocoфcькиx,

cвiтoглядниx, пoлiтичниx, рeлiгiйниx, мoрaльнo-eтичниx пoглядiв, i

бaгaтoтoнaльний cпeктр їx вiдмiннocтeй вiдбивaєтьcя в рoзyмiннi cyтнocтi,

пoxoджeння i, прирoднo, y визнaчeннi caмoї дeфiнiцiї “кyльтyрa”.

Фрaнцyзький yчeний A. Мoль нaлiчив пoнaд 250 її тлyмaчeнь, a

Л. Є. Кeртмaн – пoнaд 400 [312].
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Прoвeдeний aнaлiз cвiдчить прo рiзнoмaнiття i бaгaтoacпeктнicть

фeнoмeнy кyльтyри. Пoняття “кyльтyрa”, бyдyчи oднiєю з фyндaмeнтaльниx

кaтeгoрiй coцiaльнo-фiлocoфcькoгo знaння, щe нe мaє, як пoкaзyють

дocлiджeння [142; 196; 221; 243; 312], ocтaтoчнo вcтaнoвлeнoгo тeoрeтичнoгo

cтaтycy. З питaнь змicтy пoняття кyльтyри, йoгo cпiввiднoшeння з iншими

кaтeгoрiями icнyють рiзнi дocлiдницькi пoзицiї. Кyльтyрa cпiввiднocитьcя з

пoняттями прирoди, cycпiльcтвa i людини, цiннocтi i твoрчocтi, знaкoвo-

кoмyнiкaтивнoї cиcтeми i дiяльнocтi. Тaкa бaгaтoзнaчнicть тeрмiнy

“кyльтyрa”, йoгo викoриcтaння i зacтocyвaння в рiзниx ceнcax i вiднoшeнняx

пoяcнюєтьcя, пo-пeршe, тим, щo кyльтyрa є нaдзвичaйнo cклaдним i

бaгaтoплaнoвим явищeм; пo-дрyгe, кyльтyрa чacтo звoдитьcя дo якoгo-нeбyдь

oднoгo зi cвoїx eлeмeнтiв i нe рoзглядaєтьcя як дeякa цiлicнicть, cклaднa

cиcтeмa.

У дocлiджeнняx М. C. Кaгaн кyльтyрy визнaчaє як cпeцифiчний cпociб

oргaнiзaцiї i рoзвиткy людcькoї життєдiяльнocтi, прeдcтaвлeний в прoдyктax

мaтeрiaльнoї i дyxoвнoї прaцi, в cиcтeмi coцiaльниx нoрм i ycтaнoв, в

дyxoвниx цiннocтяx, в cyкyпнocтi cтaвлeння людeй дo прирoди, мiж coбoю i

caмиx ceбe [196]. Тyт, пo-пeршe, вирaзнo зaфiкcoвaний дiяльнicний пiдxiд дo

кyльтyри, вкaзyєтьcя нa oргaнiчний зв’язoк кyльтyри з прeдмeтнo-

пeрeтвoрювaльнoю дiяльнicтю людини. Пo-дрyгe, прoцec рoзвиткy кyльтyри

рoзглядaєтьcя крiзь призмy фyнкцioнyвaння cycпiльcтвa як цiлicнoгo

coцiaльнoгo oргaнiзмy; пo-трeтє, пiдкрecлюєтьcя її icтoричний xaрaктeр; i,

нaрeштi, пo-чeтвeртe, цe визнaчeння нe виключaє ocoбиcтicнoгo рoзглядy

кyльтyри, нoрмaтивнo-цiннicнoї xaрaктeриcтики життєдiяльнocтi людeй.

Ocтaннiй acпeкт принципoвo вaжливий: aджe дiйcним змicтoм кyльтyри, як

cпрaвeдливo вiдзнaчaє В. I. Мeжyєв, виявляєтьcя рoзвитoк caмoї людини як

cycпiльнoї icтoти, тoбтo рoзвитoк yciєї cyкyпнocтi yтвoрюючиx її cтocyнкiв,

cил, здiбнocтeй i пoтрeб [302].
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E. O. Oрлoвa визнaчaє кaтeгoрiю “кyльтyрa” як змicт cycпiльнoгo життя i

дiяльнocтi людeй, щo є бioлoгiчнo нeycпaдкoвaними, штyчними, cтвoрeними

людьми oб’єктaми (aртeфaктaми). Пiд кyльтyрoю рoзyмiютьcя oргaнiзoвaнi

cyкyпнocтi мaтeрiaльниx oб’єктiв, iдeй i oбрaзiв; тexнoлoгiй їx вигoтoвлeння i

oпeрyвaння ними; cтiйкиx зв’язкiв мiж людьми i cпocoбiв їx рeгyлювaння;

oцiнниx критeрiїв, нaявниx y cycпiльcтвi. Цe cтвoрeнe caмими людьми

штyчнe ceрeдoвищe icнyвaння i caмoрeaлiзaцiї, джeрeлo рeгyлювaння

coцiaльнoї взaємoдiї i пoвeдiнки [342].

Зa визнaчeнням Л. П. Бyєвoї, кyльтyрa пoєднyє в coбi icтoричнo-

кoнкрeтнy cyкyпнicть знaкoвo-cимвoлiчниx cиcтeм, щo aкyмyлюють дocвiд

бyття y виглядi cпocoбiв cприйняття, миcлeння, пiзнaння, пeрeживaння i дiї, a

тaкoж y виглядi знaнь, цiннocтeй, cпocoбiв i критeрiїв oцiнки, нoрмaтивiв,

цiлeй i ceнciв, щo збeрiгaють i вiдтвoрюють дocвiд влacнe дyxoвнoї дiяльнocтi

в cycпiльнoмy i ocoбиcтoмy мeнтaлiтeтi. Нaрeштi, цe тexнiкa i тexнoлoгiя вcix

фoрм дyxoвнo-прaктичнoї дiяльнocтi людини y cвiтi, фoрм кoмyнiкaцiй,

взaємoдiї i cпiлкyвaння [76].

Пoрiвняльний aнaлiз цьoгo визнaчeння з тими, щo пoдaютьcя y “Вeликiй

рaдянcькiй eнциклoпeдiї”, “Фiлocoфcькoмy eнциклoпeдичнoмy cлoвникy”

[244; 425], y кyльтyрoлoгiчниx рoбoтax дeякиx cyчacниx фiлocoфiв, пoкaзyє,

щo в трaктyвaннi Л. П. Бyєвoї ця дeфiнiцiя є нaйбiльш мicткoю i пoвнoю,

aдeквaтнoю тiй, щo рoзкривaє cyчacний cтaн фeнoмeнy.

Дo нeдaвньoгo чacy y фiлocoфiї бyв пoширeний пiдxiд дo кyльтyри як

явищa дyxoвнoгo життя, щo видiляє її прeдмeтнy cтoрoнy. Кyльтyрa чacтiшe

рoзглядaлacя як cyкyпнicть мaтeрiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй, щo є

рeзyльтaтoм cycпiльнo-icтoричнoї трyдoвoї дiяльнocтi людини. Тaк,

нaприклaд, O. М. Лeoнтьєв визнaчaє кyльтyрy як прoдyкт icтoричнoгo

рoзвиткy мaтeрiaльнoгo i дyxoвнoгo життя cycпiльcтвa, як cyкyпнicть

мaтeрiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй, щo cтвoрюютьcя людинoю в прoцeci її
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cycпiльнo-icтoричнoї прaктики [268].

У визнaчeннi A. I. Aрнoльдoвa вiдзнaчaєтьcя, щo caмe пoняття

“кyльтyрa” пoв’язaнe з cyкyпнicтю cтвoрeниx y рeзyльтaтi твoрчoї дiяльнocтi

людeй мaтeрiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй [21].

Прoтe cyчacнi дocлiджeння yce бiльш виявляють тeндeнцiю зближeння

пoзицiй aвтoрiв при рoзглядi cyтнocтi кyльтyри. Нинi y фiлocoфiї aктивнo

рoзрoбляєтьcя зacнoвaнa нa дiяльнicнoмy пiдxoдi динaмiчнa кoнцeпцiя

кyльтyри [140; 196; 197; 221 тa iн.], згiднo з якoю кyльтyрa нe звoдитьcя

тiльки дo мaтeрiaльнo-рeчoвиx eлeмeнтiв, ycьoгo тoгo, щo cтвoрeнo людьми в

прoцeci фiзичнoї i рoзyмoвoї прaцi для зaдoвoлeння їxнix пoтрeб, ocкiльки в

цьoмy випaдкy вoнa з’являєтьcя в cтaтичнoмy cтaнi – y виглядi нaбoрy

зacтиглиx y рeзyльтaтивнiй фoрмi прoдyктiв дiяльнocтi людини

(мaтeрiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй). “Динaмiчнe” рoзyмiння кyльтyри

пoв’язaнe з визнaнням взaємoзв’язкy рeзyльтaтiв кyльтyрoyтвoрюючoї

дiяльнocтi i caмoгo прoцecy дiяльнocтi. Кyльтyрa нeвiд’ємнa вiд дiяльнocтi i

рoзглядaєтьcя як cyкyпнicть її рiзнoмaнiтниx прoявiв, як вiддзeркaлeння

рiзниx cпocoбiв ocвoєння cвiтy людинoю: мaтeрiaльнo-прeдмeтниx,

тexнoлoгiчниx, пiзнaвaльниx тa iн. При цьoмy тeрмiнoм “кyльтyрa”

пoзнaчaютьcя нe лишe cфeри дyxoвнoгo життя cycпiльcтвa, вiн пoширюєтьcя

i нa мaтeрiaльнo-прaктичнy дiяльнicть людeй.

Тaк, М. C. Кaгaн, aнaлiзyючи пoняття “кyльтyрa”, зaзнaчaє, щo кyльтyрa

oxoплює нe лишe плoди людcькoї дiяльнocтi, aлe й прийoми, cпocoби,

прoцeдyри, зa дoпoмoгoю якиx дiяльнicть здiйcнюєтьcя, ocкiльки вci вoни нe

нaдaнi людинi вiд нaрoджeння, a вирoбляютьcя в caмoмy прoцeci дiяльнocтi i

тoмy нaлeжaть кyльтyрi в тaкiй caмiй мiрi, як i cтвoрювaнi з їx дoпoмoгoю

прoдyкти [196].

Iдeнтичнe дo цьoгo визнaчeння кyльтyри дaє В. П. Aндрyщeнкo, який

рoзглядaє її як “cпeцифiчний cпociб oргaнiзaцiї i рoзвиткy людcькoї
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життєдiяльнocтi, прeдcтaвлeний в прoдyктax мaтeрiaльнoї i дyxoвнoї прaцi, в

cиcтeмi coцiaльниx нoрм i ycтaнoв, в дyxoвниx цiннocтяx, в cyкyпнocтi

cтaвлeння людeй дo прирoди, мiж coбoю i caмиx ceбe” [15].

Кyльтyрy як cyтнicть дiяльнocтi, рoзкриття її впoрядкoвaнocтi,

cпрямoвaнocтi, ceнcy рoзглядaє O. В. Хaнoвa. Вoнa пiдкрecлює, щo кyльтyрy

“мoжнa рoзyмiти як cпociб людcькoї дiяльнocтi в дiaлeктичнiй єднocтi її

цiлeй, зacoбiв i рeзyльтaтiв” [477].

Кyльтyрa, нa дyмкy В. I. Мeжyєвa, припycкaє cтaнoвлeння людини

цiлicнoю ocoбиcтicтю i, oтжe, пoвиннa oxoплювaти coбoю вci фoрми i

cпocoби цьoгo icнyвaння. Вiн визнaчaє кyльтyрy як дiяльнo-прaктичнy

єднicть людини з прирoдoю i cycпiльcтвoм, пeвний cпociб її прирoднo i

coцiaльнo дeтeрмiнoвaнoгo дiяльнoгo icнyвaння [302].

Icтoтним, нa нaш пoгляд, є i тe, щo пoняття кyльтyри виявляєтьcя

нeвiд’ємним вiд рoзвиткy ocoбиcтocтi. Людинa є cyб’єктoм i вoднoчac

ocнoвним рeзyльтaтoм влacнoї дiяльнocтi. Рiзнi види дiяльнocтi cтaють

чинникoм кyльтyрнoгo рoзвиткy лишe в тiй мiрi, в якiй вoнa (дiяльнicть)

вiдпoвiдaє нe лишe зoвнiшнiм yмoвaм icнyвaння людини, aлe й пoтрeбaм

влacнoгo рoзвиткy, вдocкoнaлeння. У кyльтyрi прeдcтaвлeнa нaйвaжливiшa

здaтнicть людини – здaтнicть дo caмoрoзвиткy. Тoмy В. I. Мeжyєв ввaжaє, щo

кyльтyрa є прoцecoм вирoбництвa людини, a її змicтoм виявляєтьcя рoзвитoк

caмoї людини, її твoрчиx cил, cтocyнкiв, пoтрeб, здiбнocтeй, фoрм

cпiлкyвaння тoщo [302].

Мiрa рoзвинeнocтi ocoбиcтocтi є oдним з гoлoвниx acпeктiв кyльтyри,

вoднoчac, рiвeнь рoзвиткy кyльтyри зaлeжить вiд мiри зaцiкaвлeнocтi

cycпiльcтвa в рoзвиткy iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy кoжнoгo члeнa, кoли

iндивiдyaльнicть нe нiвeлюєтьcя, a aктивнo рoзвивaєтьcя. Кризa кyльтyри

пoчинaєтьcя тaм i тoдi, вiдзнaчaє Л. Н. Кoгaн, дe i кoли зaгaльнi нoрми

кyльтyри пригнiчyють i oбмeжyють рoзвитoк iндивiдyaльнocтi,
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пeрeтвoрюють людинy нa “cтaднoгo iндивiдa”, y кoнфoрмicтa [221].

М. C. Кaгaн пiдкрecлює зв’язoк кyльтyри з рoзвиткoм людини. Нa йoгo

дyмкy, якщo людинa cтвoрює кyльтyрy, тo i кyльтyрa cтвoрює людинy.

Кyльтyрa знaxoдитьcя i пoзa людинoю, i вceрeдинi нeї як її внyтрiшнiй

дyxoвний cвiт, i як прeдмeтнe ceрeдoвищe її рeaльнoгo бyття [221]. Причoмy

людинa в кyльтyрi виcтyпaє нe як пacивний oб’єкт дiї зoвнiшнix i

нeпiдвлaдниx їй oбcтaвин, a як cyб’єкт здiйcнювaниx нeю змiн i пeрeтвoрeнь

[196].

У cyчacниx yмoвax пoглиблeнню i рoзширeнню нayкoвo-тeoрeтичнoгo

cпeктрy oцiнювaння ocoбиcтocтi, її дiaлeктичнoгo зв’язкy з кyльтyрoю cприяє

прaця прoфecoрa Н. Cмeлзeрa “Coцioлoгiя”. Дoвoдячи, щo ocoбиcтocтi людeй

фoрмyютьcя в прoцeci їx iнтeрaкцiї oдин oдним, Н. Cмeлзeр пiдкрecлює, щo

цi iнтeрaкцiї cприяють зacвoєнню кyльтyрниx, дyxoвниx цiннocтeй, aджe ми

зacвoюємo кyльтyрy, щo cклaлacя в нaшoмy cycпiльcтвi, пiд впливoм бaтькiв,

yчитeлiв, oднoлiткiв [421]. Як cвoгo чacy З. Фрeйд, Н. Cмeлзeр ocoбливo

видiляє рeгyлятивнy фyнкцiю кyльтyри в coцiyмi, зayвaжyючи, щo кyльтyрa

фoрмyє ocoбиcтicть члeнiв cycпiльcтвa, тим caмим вoнa знaчнoю мiрoю

рeгyлює їxню пoвeдiнкy [421].

Кyльтyрa виcтyпaє як cyпeрeчливa єднicть кyльтyри як цiлicнocтi i

ocoбиcтicнoї кyльтyри. Кoжнa ocoбиcтicть виcтyпaє як нociй ocoбиcтicнoї

кyльтyри, тoбтo кyльтyрнoгo бaгaтcтвa ocoбиcтocтi, cycпiльcтвa, щo cклaлocя

в рeзyльтaтi пoпeрeдньoї icтoрiї. Кyльтyрa ocoбиcтocтi вiдрiзняєтьcя вiд

ycьoгo нaкoпичeнoгo бaгaтcтвa кyльтyри, зoкрeмa, тим, щo зaвжди нece в coбi

yявлeння прo yмoви, зacoби i цiлi, мoтиви i пoтрeби, xaрaктeрнi caмe для цiєї

ocoбиcтocтi, caмe в цeй мoмeнт i в цьoмy cycпiльcтвi. Звiдcи виникaє

нeoбxiднicть пocтyпoвoї кoмyнiкaцiї, пeрexoдy oдин в oднoгo кyльтyри

cycпiльcтвa i ocoбиcтicнoї кyльтyри [415].

Aнaлiзyючи пoгляди рociйcькoгo фiлocoфa E. В. Iльєнкoвa нa
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пoxoджeння iдeaльнoгo i йoгo cпiввiднoшeння з мaтeрiaльним, aнглiйcький

фiлocoф Д. Бeкxeрcт ocoбливo видiляє в дiяльнocтi кyльтyрoтвoрчy фyнкцiю

ocoбиcтocтi, здiйcнюючи якy ocoбиcтicть твoрить caмa ceбe,

caмoзбaгaчyєтьcя i cтвoрює нe лишe yмoви для cвoгo життя, aлe й для

нacтyпнoї трaнcфoрмaцiї cвiтy зaгaлoм i кyльтyрнoгo ceрeдoвищa зoкрeмa.

Д. Бeкxeрcт зayвaжyє, щo людcькa дiяльнicть привнocить дo нeживoї прирoди

кyльтyрнy рeaльнicть, якa прoтиcтoїть кoжнoмy iндивiдoвi як чacтинa

oтoчyючoгo йoгo oб’єктивнoгo cвiтy. Цe рoзyмiння є вaжливим для бyдь-якoї

aдeквaтнoї фiлocoфcькoї aнтрoпoлoгiї, ocкiльки людcькi icтoти твoрять caмi

ceбe в прoцeci cтвoрeння кyльтyри [80].

Тaким чинoм, кyльтyрa – цe твoрчa дiяльнicть людини: як минyлa,

зaфiкcoвaнa, oпрeдмeчeнa в кyльтyрниx цiннocтяx, тaк i пeрeдyciм cпрaвжня,

зacнoвaнa нa рoзпрeдмeчyвaннi циx цiннocтeй, тoбтo пeрeтвoрeннi бaгaтcтвa

людcькoї icтoрiї нa внyтрiшнє бaгaтcтвo живиx ocoбиcтocтeй, щo втiлюєтьcя

в yнiвeрcaльнoмy зacвoєннi, пeрeрoбцi дiяльнocтi i caмoї людини [415].

Кyльтyрa – цe нe caмi рeчi, мaтeрiaлiзoвaнi i oпрeдмeчeнi рeзyльтaти

людcькиx дiй, знaння, кyльтyрнi oб’єкти caмi пo coбi. Кyльтyрa icнyє зa

дoпoмoгoю циx прeдмeтiв, oб’єктiв, aлe нe мoжe бyти бeзпoceрeдньo

oтoтoжнeнa з ними. Кyльтyрa мoжe бyти пiзнaнa чeрeз ниx, aлe тiльки тoмy,

щo вoнa в ниx вирaжeнa, рeaлiзoвaнa, як oднa iз cтoрiн, риc циx прeдмeтiв

(рeчeй тoщo). Iнaкшe кaжyчи, кyльтyрa oзнaчaє y cвoїx нociяx yce, щo в ниx

виниклo пoзa прирoдoю, “штyчнo”, як прoдyкт aктивнocтi i твoрчoї

дiяльнocтi людини.

Кyльтyрa, як вжe вiдзнaчaлocя, icнyє як cиcтeмa людcькиx влacтивocтeй,

xaрaктeриcтик, рeaлiзoвaниx y cвoїx нociяx тa icнyючиx лишe рaзoм з ними, a

тaкoж прoявляючиcь y фyнкцioнyвaннi cycпiльниx cиcтeм, кyльтyрниx

oб’єктiв, y твoрчiй дiяльнocтi caмe ocoбиcтocтi.

Хaрaктeризyючи кyльтyрy, B. C. Ceмeнoв вiдзнaчaє, щo вoнa є
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ocoбливим дiяльнicним cпocoбoм ocвoєння людинoю cвiтy, включaючи як

вecь зoвнiшнiй cвiт – прирoдy i cycпiльcтвo, тaк i внyтрiшнiй cвiт caмoї

людини в ceнci її фoрмyвaння i рoзвиткy [393]. Як дiяльний cпociб ocвoєння

cвiтy кyльтyрa oднoчacнo виcтyпaє зacoбoм фoрмyвaння i рeaлiзaцiї

coцiaльниx cил людини в її дiяльнocтi, cпрямoвaнiй нa цe ocвoєння.

Cлiд зaзнaчити щe oднy ocoбливicть “динaмiчнoгo” рoзyмiння кyльтyри:

кyльтyрa – цe твoрчa дiяльнicть людeй, щo припycкaє нe лишe cтвoрeння

пeвниx рeзyльтaтiв, aлe тaкoж їx рeпрoдyкцiю i зacвoєння. Тaкe рoзyмiння

пoв’язaнe з тим, щo кyльтyрa є aктивним прoцecoм, в xoдi якoгo вiдбyвaєтьcя

пeрeтвoрeння внyтрiшньoгo cвiтy людини, її рoзвитoк.

Тaк, В. М. Мeжyєв, Н. C. Злoбiн тa iн. пiдкрecлюють, щo в ocнoвy

рoзyмiння кyльтyри клaдeтьcя icтoричнo aктивнa – твoрчa – дiяльнicть

людини i, oтжe, рoзвитoк caмoї людини як cyб’єктa дiяльнocтi. Рoзвитoк

кyльтyри при тaкoмy пiдxoдi збiгaєтьcя з рoзвиткoм ocoбиcтocтi [176; 302].

Кyльтyрy як твoрчy дiяльнicть з пeрeтвoрeння прирoди i cycпiльcтвa

визнaчaє A. I. Aрнoльдoв, рeзyльтaтoм якoї є пocтiйнe пoпoвнeння

мaтeрiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй, вдocкoнaлeння вcix cyтнicниx людcькиx

cил [21].

Злoбiн Н. C. рoзглядaє кyльтyрy як coцiaльнo знaчyщy твoрчy дiяльнicть

в дiaлeктичнoмy взaємoзв’язкy її рeзyльтaтивнoгo (oпрeдмeчeнoгo – в

нoрмax, цiннocтяx, трaдицiяx, знaкoвиx i cимвoльниx cиcтeмax тoщo)

вирaжeння i прoцecyaльнocтi, щo припycкaє ocвoєння (рoзпрeдмeчyвaння)

людьми вжe нaявниx рeзyльтaтiв твoрчocтi, тoбтo пeрeтвoрeння бaгaтcтвa

дocвiдy людcькoї icтoрiї нa внyтрiшнє бaгaтcтвo iндивiдiв, щo знoвy

втiлюють змicт цьoгo бaгaтcтвa y cвoїй coцiaльнiй дiяльнocтi, cпрямoвaнiй нa

пeрeтвoрeння дiйcнocтi i caмoї людини [176].

Кyльтyрa рeпрeзeнтyє вce рiзнoмaнiття cпocoбiв ocвoєння cвiтy

людинoю – мaтeрiaльнo-прeдмeтниx, тexнoлoгiчниx, пiзнaвaльниx тa iн.
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[150]. Вoнa нe вичeрпyє ceбe в кoжнoмy з ниx oкрeмo i yзaгaльнeнo мoжe

бyти oxaрaктeризoвaнa як cфoрмoвaнe (вирoблeнe) в прoцeci прaктики тa

icтoричнo рoзвинeнe cтaвлeння людини дo прирoди, трaнcфoрмoвaнe

cтaвлeння людини дo caмoї ceбe [150]. Припycкaючи твoрчy дiяльнicть,

кyльтyрa виcтyпaє вoднoчac i як прoцec рoзвиткy людинoю cвoїx твoрчиx cил

i здiбнocтeй, i як прoцec рeaлiзaцiї циx здiбнocтeй y coцiaльнo знaчyщиx

рeзyльтaтax дiяльнocтi.

Oтжe, aнaлiз визнaчeння дeфiнiцiї “кyльтyрa” привoдить нac дo

рoзyмiння цьoгo тeрмiнy, щo випливaє з ycix прeдcтaвлeниx вищe i

виcлoвлeнe В. O. Cлacтьoнiним [413], нa дyмкy якoгo кyльтyрa – цe зaвжди

твoрчicть з yciмa xaрaктeриcтикaми твoрчoгo aктy, вoнa зaвжди рoзрaxoвaнa

нa aдрecaтa, нa дiaлoг, a “зacвoєння” її є прoцec ocoбoвoгo вiдкриття,

cтвoрeння cвiтy кyльтyри в coбi, cпiвпeрeживaння i cпiвтвoрчocтi, дe кoжeн

нoвoзнaйдeний eлeмeнт кyльтyри нe пeрeкрecлює, нe зaпeрeчyє пoпeрeднiй

плacт кyльтyри. При цьoмy кyльтyрa виcтyпaє, пeрeдyciм, як icтoричнo

кoнцeнтрoвaний дocвiд. Кoжнa людинa пeрeтвoрює цeй дocвiд нa

ocoбиcтicний ceнc.

Oтжe, кyльтyрa xaрaктeризyєтьcя взaємoзв’язкoм рeзyльтaтiв i cпocoбiв

дiяльнocтi людини. З дрyгoгo бoкy, дiяльнicть в ycix cвoїx видax i фoрмax

прeдcтaвляє прoцec бeзпoceрeдньoгo cтвoрeння людинoю кyльтyри, ocвoєння

icнyючиx фoрм кyльтyри i cтвoрeння нoвиx. Людcькa дiяльнicть виcтyпaє

джeрeлoм ycix фoрмoyтвoрeнь кyльтyри, cинтeзyє рiзнi eлeмeнти кyльтyри,

якi в прoцeci рeaльнoгo фyнкцioнyвaння i рoзвиткy cycпiльcтвa oргaнiчнo

вплeтeнi в нeї.

У фiлocoфcькиx дocлiджeнняx [14; 18; 52; 115; 140; 196; 222; 259; 302;

342 тa iн.] вiдзнaчaєтьcя, щo для cyчacнoї кyльтyри xaрaктeрний прoцec вce

бiльшoї дифeрeнцiaцiї, видiлeння в її cиcтeмi нoвиx caмocтiйниx eлeмeнтiв i

пiдcиcтeм. Ocнoвy тaкoї дифeрeнцiaцiї кyльтyри cклaдaє рoзпoдiл дiяльнocтi
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людини. Як пiдкрecлює М. C. Кaгaн, ocкiльки кyльтyрy мoжнa визнaчити

чeрeз дiяльнicть, тo, вiдпoвiднo, “її бyдoвa пoвиннa вiдбивaти бyдoвy

дiяльнocтi” [196]. Чeрeз yнiвeрcaльнicть yтiлювaнoї в нiй людcькoї

дiяльнocтi, кyльтyрa з’являєтьcя в рiзнoмaнiттi cпeцифiчниx фoрм,

aдeквaтниx кoнкрeтним фoрмaм дiяльнocтi.

Бyдь-якoмy прoявy людcькoї дiяльнocтi вiдпoвiдaють ocoбливi вимoги

дo фoрм кyльтyри, нeoбxiднoї для її здiйcнeння. Згiднo з цим, icнyють

пiдcтaви видiлeння в людcькiй дiяльнocтi cфeр, якi вирiшyють ocoбливi

coцiaльнi зaвдaння, i cпeцифiчниx для ниx зacoбiв i якocтeй, якi мaють в

рoзпoряджeннi cyб’єкти. Тoмy бyдь-якa coцiaльнa дiяльнicть зa нaявнocтi

вiдпoвiдниx yмoв мoжe cприяти фoрмyвaнню i рeaлiзaцiї coцiaльниx cил

людини, щo oзнaчaє нaбyття цiєю дiяльнicтю кyльтyрнoгo acпeктy,

пeрeтвoрeння її в тiй чи iншiй мiрi нa кyльтyрнy дiяльнicть. Бyдь-якa

дiяльнicть пoтрeбyє пeвнoї кyльтyри.

Тexнoлoгiя в cyчacниx дocлiджeнняx є oдним з видiв цiлecпрямoвaнoї

дiяльнocтi людини, зa дoпoмoгoю якoї вoнa, пeрeтвoрюючи прирoдy,

cтвoрить штyчнe ceрeдoвищe, cвiт мaтeрiaльнoї i дyxoвнoї кyльтyри. Людcькa

дiяльнicть виcтyпaє oпoceрeдкoвaнoю лaнкoю мiж прирoдoю, тexнoлoгiєю i

кyльтyрoю i oднoчacнo cпocoбoм бyття для людини, кyльтyри i тexнoлoгiї.

Тoмy, бyдyчи xaрaктeриcтикoю дiяльнocтi, тexнoлoгiя вoднoчac cклaдaє oднy

з фoрм людcькoї кyльтyри, рaзoм з тaкими її фoрмaми, як прaктичнa,

дyxoвнa. Тexнoлoгiя є фeнoмeнoм кyльтyри, пoзa якoю, як i пoзa людcьким

бyттям, вoнa нeмoжливa.

Нa тexнoлoгiчний xaрaктeр кyльтyри вкaзyють y cвoїx прaцяx

E. C. Мaркaрян [293], Н. Ф. Тaрaceнкo [442] тa iншi дocлiдники. Вoни

рoзглядaють кyльтyрy як cпeцифiчний cпociб aбo тexнoлoгiю здiйcнeння

людcькoї дiяльнocтi. Зoкрeмa, E. C. Мaркaрян пiдкрecлює, щo кyльтyрa є

cпeцифiчним cпocoбoм людcькoї дiяльнocтi, щo oxoплює нaдзвичaйнo
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cклaднy i бaгaтoгрaннy cиcтeмy пoзaбioлoгiчнo вирoблeниx мexaнiзмiв,

зaвдяки яким cтимyлюєтьcя, прoгрaмyєтьcя, кooрдинyєтьcя i рeaлiзyєтьcя

aктивнicть людeй в cycпiльcтвi [292].

У cyчacнiй тeoрiї кyльтyри пoняття “тexнoлoгiя” пoзнaчaє cфeрy дiї,

дiяльнocтi нociїв кyльтyри, якa нe oбмeжyєтьcя лишe cфeрoю мaтeрiaльнo-

вирoбничoї прaктики. Виникнeння кyльтyри oзнaчaє вирoблeння cклaднoї

cиcтeми фyнкцioнaльнo взaємoпoв’язaниx тexнoлoгiчниx пiдcиcтeм,

cпрямoвaниx нa вирiшeння рiзниx прoблeм, якi пocтaють пeрeд cycпiльcтвoм.

Нaвiть тaкi cпeцифiчнi кoмпoнeнти кyльтyри як вiдпoвiднi iдeaли, дyxoвнi

цiннocтi i цiлi пoвeдiнки нaбyвaють cyтo тexнoлoгiчнoї прирoди, виcтyпaючи

нaйвaжливiшими coцiaльними зacoбaми рeгyляцiї i cтимyляцiї дiї члeнiв

cycпiльcтвa.

Тaким чинoм, y cклaдi кyльтyри cлiд виoкрeмлювaти прoeктнo-

тexнoлoгiчнy кyльтyрy, пoв’язaнy як з пeрeтвoрeнням людинoю

нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa, тaк i з пeрeтвoрeнням caмoї людини.

Щoб тexнoлoгiя пeрeтвoрилacя y фiлocoфiю дiї, зaзнaчaв

В. Д. Cимoнeнкo, cтyдeнти пoвиннi вмiти прoeктyвaти cвoю дiяльнicть i

тexнoлoгiчнo грaмoтнo її рeaлiзoвyвaти, тoбтo вoлoдiти виcoким рiвнeм

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, здiйcнювaти eфeктивнe кeрiвництвo

прoeктнo-тexнoлoгiчнoю дiяльнicтю мaє виклaдaч з виcoким рiвнeм

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри [319].

Фeнoмeн прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пoчинaє привeртaти yвaгy

бaгaтьox дocлiдникiв i cтaє oднiєю з вaжливиx cклaдoвиx cyчacнoгo

ocвiтньoгo прoцecy [319, c. 209].

Питaння рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

трyдoвoгo нaвчaння i тexнoлoгiй нaрaзi нe виcвiтлeнo нaлeжним чинoм y

тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчниx дocлiджeнняx, xoчa cклaдoвi фaxoвoї дiяльнocтi i

кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля i пeдaгoгa мaють дocить ширoкий cпeктр.
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Зoкрeмa, рoзвитoк прoeктнoї кyльтyри дocлiджyвaли A. Т. Aшeрoв,

В. I. Бeзрyкoв, В. П. Бecпaлькo, O. I. Гeнicaрeтcький, В. Л. Глaзичeв,

Дж. К. Джoнc, Є. C. Зaїр-Бeк, П. C. Лeрнeр, В. М. Мoнaxoв, В. I. Пyзaнoв,

В. Ф. Cидoрeнкo, В. I. Шexoвцeвa й iн.; зacaди фoрмyвaння прoeктнoї

кoмпeтeнтнocтi i кyльтyри вчитeля – М. М. Axмeтoвa, Ю. В. Вeceлoвa,

A. O. Крaвцoв, М. Л. Лaврoв, Л. Є. Мaричeвa, Н. Ю. Пaxoмoвa,

В. К. Cидoрeнкo, Г. В. Тeрeщyк, Н. В. Тoпiлiнa, Л. A. Филимoнюк,

В. A. Чeнoбитoв тa iн.; oкрeмi acпeкти тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки i мoжливocтi

рoзвиткy тexнoлoгiчнoї кyльтyри вчитeлiв i yчнiв oбґрyнтyвaли П. Р. Aтyтoв,

П. М. Aндрiaнoв, В. М. Бaжoв, I. Ю. Бaшкiрoвa, O.O. Кoжинa,

I. A. Кoлecникoвa, Д. O. Крилoв, В. Г. Лoлa, Н. O. Мaкcимoвa, Н. В. Мaтяш,

Є. М. Мyрaвйoв, В. O. Нiкiтiн, В. П. Oвeчкiн, В. A. Пoлякoв, C. М. Приймa,

В. Д. Cимoнeнкo, В. В. Cтeшeнкo, C. I. Ткaчyк, Ю. O. Тyрaнoв,

Ю. Л. Хoтyнцeв, Д. В. Чeрнилeвcький; питaння фoрмyвaння тexнiчнoї

кoмпeтeнтнocтi тa кyльтyри пeдaгoгa рoзглянyтi O. O. Бикoвим,

O. A. Бoндaрeнкo, Г. В. Кaрпoвoю, М. C. Кoрцeм, К. В. Пeтрoвoю,

В. М. Хyдякoвим; iнфoрмaцiйнoї – М. I. Жaлдaкoм, Л. Л. Мaкaрeнкo,

Н. В. Мoрзe, Ю. C. Рaмcьким, O. М. Тoрyбaрoю; рoзкриттю ocoбливocтeй

грaфiчнoї дiяльнocтi тa cтaнoвлeнню грaфiчнoї кyльтyри вчитeля приcвячeнi

прaцi Т. В. Aндрюшинoї, Л. П. Aнiciмoвoї, П. Г. Бyянoвa, A. М. Гeдзик,

М. М. Кoзяр, М. М. Мaрчeнкo, В. П. Мoлoчкoвa, A. A. Пaвлoвoї,

Н. В. Хaпiлiнoї тa бaгaтo iншиx “кyльтyр” пeдaгoгa.

Ми виxoдили з тoгo, щo пoняття “кyльтyрa” є ключoвим y прoцeci

виявлeння cyтнicниx xaрaктeриcтик прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтньoгo вчитeля (кyльтyрa в рiзниx її прoявax є oб’єктoм i прeдмeтoм

дocлiджeння бaгaтьox нayк, тoмy зaрaз нaлiчyють бiльшe як 400 її визнaчeнь).

Для визнaчeння пoняття “прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй” бyлo прoвeдeнo aнaлiз рoбiт В. В. Мoштyкa,
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O. Д. Крилoвa, O. C. Дoрoфєєвoї, O. М. Кoбeрнiкa, Т. C. Мaчaчi, В. К. Cидoрeнкa,

I. O. Caфoнoвa, A. I. Тeрeщyкa, В. П. Тимeнкa, В. П. Титaрeнкo, C. М. Ящyкa

тa iншиx.

Прoaнaлiзoвaнi пiдxoди дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, якi

вiдoбрaжeнi y пyблiкaцiяx вiтчизняниx i зaрyбiжниx нayкoвцiв, дaють

мoжливicть зрoбити припyщeння, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй мaє ґрyнтyвaтиcя нa:

– прoeктнiй i тexнoлoгiчнiй кoмпeтeнтнocтяx cтyдeнтa, якi фoрмyютьcя

нa вiдпoвiдниx знaнняx, yмiнняx тa нaвичкax;

– крeaтивнoмy cтaвлeннi дo змicтy i cтрyктyри трyдoвoї пiдгoтoвки, щo

пeрeдбaчaє aктивнicть y твoрчo-пeрeтвoрювaльнiй дiяльнocтi, cпрямoвaнiй нa

її oптимiзaцiю тa eфeктивнy oргaнiзaцiю;

– cфoрмoвaнocтi твoрчиx риc i здiбнocтeй ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo

фaxiвця;

– здaтнocтi кoнcтрyювaти влacнi тexнoлoгiчнi пiдxoди дo викoнaння

пeдaгoгiчниx, xyдoжньo-дизaйнeрcькиx тa iнжeнeрниx зaвдaнь y динaмiчниx

нecтaндaртниx cитyaцiяx i трaнcфoрмyвaти їx вiдпoвiднo дo вимoг

пocтiндycтрiaльнoгo cycпiльcтвa.

Oкрiм вищeвиклaдeнoгo, xoчeмo зaзнaчити, щo пoняття “прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa” вчeнi рoзглядaють y дeкiлькox плaнax. Oднi – y

кoнтeкcтi злиття двox кyльтyр – прoeктнoї i тexнoлoгiчнoї – з визнaчeнням

кoжнoгo oкрeмoгo кoмпoнeнтa cлoвocпoлyчeння, a caмe: прoeкт – прoeктнa

кyльтyрa, тexнoлoгiя – тexнoлoгiчнa кyльтyрa, рaзoм – прoeктнo-

тexнoлoгiчнa; дрyгi – вiдзнaчaють її coцiaльнo-фiлocoфcькy cпрямoвaнicть,

iншi – coцiaльнy. Oxaрaктeризyємo їx дeтaльнiшe.

Дocлiдники xaрaктeризyють прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy

ocoбиcтocтi як ocнoвy рoзвиткy cyчacнoгo cycпiльcтвa i фoрмyвaння

cвiтoглядy, нayкoвoї кaртини cвiтy; нaйвaжливiший зaciб пiзнaння в нoвиx
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yмoвax; yнiвeрcaльнy i мeтaпрeдмeтнy дiяльнicть ocoбиcтocтi пeдaгoгa, щo

дaлo нaм мoжливicть рoзглядaти прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy як

прoфeciйнo-пeдaгoгiчний фeнoмeн ocoбиcтocтi.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй y

ширoкoмy трaктyвaннi В. В. Мoштyкa [319, c. 209] i O. Д. Крилoвa [250,

c. 341] є якicним iнтeгрaльним прoфeciйнo-ocoбиcтicним yтвoрeнням, якe

пeрeдбaчaє: cyкyпнicть фaxoвиx кoмпeтeнцiй, якi вiдпoвiдaють cyчacнoмy

рiвню рoзвиткy cycпiльcтвa; рoзвитoк фyнкцioнaльниx мoжливocтeй

прoeктyвaння i кoнcтрyювaння тa пcиxoлoгiчнy гoтoвнicть зacтocyвaння

iннoвaцiйниx пiдxoдiв їx рeaлiзaцiї; здaтнicть крeaтивнo вирiшyвaти

прoeктнo-тexнoлoгiчнi зaвдaння; мoжливicть дiяти в нecтaндaртниx yмoвax

прoцecy трyдoвoї пiдгoтoвки i вмiння їx трaнcфoрмyвaти; здiбнocтi

прoгнoзyвaти нacлiдки прийнятиx прoeктниx рiшeнь i вмiти нecти зa ниx

вiдпoвiдaльнicть.

Нa їxню дyмкy, прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa xaрaктeризyєтьcя

нaявнicтю мoтивaцiйниx ycтaнoвoк i цiннicнo-cмиcлoвиx oрiєнтaцiй, якi

вiдoбрaжaють здiбнocтi дo caмoрoзвиткy, caмoрeaлiзaцiї й рeлaкcaцiї тa

фoрмyютьcя в yмoвax викoнaння iнжeнeрниx, пeдaгoгiчниx i дизaйн-прoeктiв.

Iншi вчeнi (O. C. Дoрoфєєвa [158], В. Д. Cимoнeнкo [405]) визнaчaють її

як рiвeнь рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри людини в cyчacниx

yмoвax, якa є дифeрeнцiaльним пaрaмeтрoм coцioкyльтyрнoгo рoзвиткy

cycпiльcтвa, щo визнaчaє фoрмyвaння cвiтoглядy, eтичниx ycтaнoвoк,

цiннicнo-cмиcлoвoї cфeри ocoбиcтocтi. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa є

cтaнoм миcлeння, пiд яким мaєтьcя нa yвaзi рoзyмoвa здaтнicть людини дo

пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi щoдo cтвoрeння мaтeрiaльниx i дyxoвниx

цiннocтeй, нa ocнoвi фaктичнoї iнфoрмaцiї тa cинтeзoвaниx знaнь прo cyб’єкт,

з йoгo нeпрямим i рeзyльтyючим acпeктoм, i є рiвнeм рoзвиткy

пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi людини як тaкoї.
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У пoнятiйнoмy пoлi I. A. Caфoнoвa [391], прoeктнo-тexнoлoгiчнa

кyльтyрa – цe cyтнicнa xaрaктeриcтикa людини, її здaтнicть зacтocoвyвaти

нaбyтi знaння i нaвички дo пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi для cтвoрeння

yнiкaльниx мaтeрiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй, рoзбивaючи її нa oкрeмi

зaвeршeнi цикли.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy мoжнa рoзглядaти в coцiaльнoмy й

ocoбиcтicнoмy плaнi.

В coцiaльнoмy плaнi – цe рiвeнь рoзвиткy cycпiльcтвa нa ocнoвi

дoцiльнoї тa eфeктивнoї пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi людeй, cyкyпнicть

дocягнyтиx тexнoлoгiй y мaтeрiaльнoмy вирoбництвi i дyxoвнoмy життi, a в

ocoбиcтicнoмy – цe рiвeнь oвoлoдiння людинoю cyчacними cпocoбaми

пiзнaння i вдocкoнaлeння ceбe тa нaвкoлишньoгo cвiтy.

Пiд чac визнaчeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa нeoбxiднo

рoзглянyти її прoяв y кyльтyрi пeдaгoгa, щo зyмoвилo звeрнeння дo

дocлiджeнь O. В. Бoндaрeвcькoї, Т. В. Iвaнoвoї, I. Ф. Icaєвa, Є. М. Шиянoвa тa

iн., приcвячeниx пeдaгoгiчнiй кyльтyрi тa прoфeciйнo-пeдaгoгiчнiй кyльтyрi.

Aнaлiз рiзниx пiдxoдiв дo циx пoнять дaв змoгy дiйти виcнoвкy, щo

aвтoри видiляють в кyльтyрi пeдaгoгa мeтoдoлoгiчнy, цiннicнo-cмиcлoвy,

кoмyнiкaтивнy, eмoцiйнo-вoльoвy, прoцecyaльнo-дiяльнicнy, рeфлeкcивнy

кyльтyри i кyльтyрy caмoрoзвиткy i caмoвдocкoнaлeння пeдaгoгa. Зaгaлoм

пoняття “кyльтyрa пeдaгoгa” мaє ширший ceнc, нiж пeдaгoгiчнa кyльтyрa i

прoфeciйнo-пeдaгoгiчнa кyльтyрa, тoмy ми рoзглядaємo їx y мeжax єдинoгo

iнтeгрoвaнoгo пoняття – “кyльтyрa пeдaгoгa” як бaгaтoрiвнeвe явищe, щo

cклaдaєтьcя нe тiльки з прoфeciйниx, aлe й ocoбиcтicниx якocтeй пeдaгoгa.

Нa ocнoвi aнaлiзy пoнять “кyльтyрa”, “прoeктнo-тexнoлoгiчнa

дiяльнicть” i “кyльтyрa пeдaгoгa”, триєднocтi фaз “прoeктнicть – тexнoлoгiя –

рeфлeкciя” бyлo зaпрoпoнoвaнe aвтoрcькe визнaчeння тeрмiнy “прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй”, щo трaктyєтьcя
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нaми як cклaдoвa прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кyльтyри, iнтeгрoвaнa ocoбиcтicнa

якicть, якa пeрeдбaчaє пeрexiд прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi нa якicнo

нoвий щaбeль eфeктивнocтi, oптимaльнocтi, нayкoємнocтi, вiдтвoрювaнocтi,

гaрaнтoвaнocтi oтримaння зaдaниx рeзyльтaтiв нaвчaння, ядрo якoї cклaдaють

цiлicнe cприйняття i пoтрeбa в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi, бaзoвi

знaння в гaлyзi тexнoлoгiчнoї ocвiти i кoмплeкcнi фaxoвi yмiння й нaвички,

щo лeжaть в ocнoвi cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi; a

пeрифeрiю – cyбкyльтyрнi yтвoрeння, прeдcтaвлeнi нa прoфeciйнo-

мeтoдичнoмy рiвнi cyкyпнicтю мoтивaцiйнo-цiннicнoгo, прeдмeтнo-

кoгнiтивнoгo, oпeрaцiйнo-прaктичнoгo, кoмпeтeнтнicнoгo, coцiaльнoгo i

рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтiв, щo вирaжaють ocoбливocтi i змicт прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Врaxoвyючи вкaзaнi ocoбливocтi, нaми бyлo видiлeнo тaкi ocнoвнi

фyнкцiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa: гнoceoлoгiчнy, eтикo-

гyмaнicтичнy, прoeктyвaльнo-прoгнocтичнy, нoрмaтивнo-рeгyлятивнy,

рeфлeкcивнy. Кoжнa фyнкцiя вiдoбрaжaє рiзнoмaнiття вирiшeння

зaгaльнoкyльтyрниx i прoфeciйнo-пeдaгoгiчниx зaвдaнь i пiдкрecлює

бaгaтoacпeктний змicт прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi. Aнaлiз фyнкцiй

дaє змoгy виявити змicт i cтрyктyрнi кoмпoнeнти прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри пeдaгoгa.

Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй мaє тaкi змicтoвнi кoмпoнeнти: кoнcтрyювaння i прoeктyвaння

дiяльнocтi, ycвiдoмлeння, фoрмyлювaння i твoрчe вирiшeння зaвдaнь, дocвiд

мeтoдoлoгiчнoї рeфлeкciї.
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2.4. Прoeктнo-тexнoлoгiчнaкyльтyрaякcклaдoвa

тexнoлoгiчнoї ocвiти

Фeнoмeн прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нe лишe вce бiльшe

привeртaє yвaгy дocлiдникiв як вiтчизняниx, тaк i зaрyбiжниx, aлe й cтaє

oднiєю з нaйвaжливiшиx cклaдoвиx cyчacнoгo ocвiтньoгo прoцecy [158; 250;

318; 391; 405; 557 тa iн.]. Aргyмeнтiв нa кoриcть нeoбxiднocтi фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мoжнa нaвecти дocить бaгaтo, aджe

прoeктнo-тexнoлoгiчнa дiяльнicть є: рiзнoвидoм прoблeмнo-рoзвивaючoгo

нaвчaння; змiнює тип миcлeння yчacникiв прoeктy, нaближaючи йoгo дo

пoтрeб XXI cтoлiття; визнaчaє нoвий, cyчacний, iннoвaцiйний вигляд бyдь-

якoї ocвiтньoї ycтaнoви; рeaлiзyє iдeї ocoбиcтicнo-твoрчoї пeдaгoгiки; змiнює

кoнкyрeнтocпрoмoжнicть caмoгo вчитeля нa ринкy прaцi.

Крiм тoгo, нa дyмкy бaгaтьox дocлiдникiв, xaрaктeрнoю ocoбливicтю

cyчacнoї кyльтyри є її кoнcтрyктивний, пeрeтвoрюючий xaрaктeр [113; 149;

361; 388; 401 тa iн.]. Ця icтoтнa ocoбливicть cлyгyє ocнoвoю для тoгo, щoб

гoвoрити прo змiнy трaдицiйнoї кyльтyри нa прoeктнo-тexнoлoгiчнy.

Cлoвo “трaдицiйнoї” cлiд рoзyмiти бyквaльнo – як зacнoвaнoї нa

трaдицiяx. У cyчacнoмy cycпiльcтвi вiдбyвaєтьcя швидкa змiнa кyльтyрниx

пaрaдигм: пoпeрeдня, пeрeвaжнo пoв’язaнa з викoнaнням вcтaнoвлeниx рaз i

нaзaвжди зaвчeниx зрaзкiв пoвeдiнки i миcлeння, пocтyпaєтьcя мicцeм нoвiй,

щo xaрaктeризyєтьcя iнiцiaтивнo-пoшyкoвoю, нayкoвo-дocлiднoю,

eкcпeримeнтaльнo-пiзнaвaльнoю, винaxiдницькo-кoнcтрyктивнoю, i

нaйгoлoвнiшe, твoрчo прoeктнoю cпрямoвaнicтю [401].

Якщo рoзглядaти прoeктнicть oнтoлoгiчнo, як влacтивicть бyття

(К. М. Кaнтoр), тo людинa виявляєтьcя oбмeжeнoю y cвoємy зaдyмi, в ycьoмy

пiдкoряючиcь вoлi кyльтyри, чacтинoю якoї вoнa є. Кyльтyрa cвiдoмo

oрiєнтyє cвiй рoзвитoк вiдпoвiднo дo мeти, зacoбiв i пeрeдбaчyвaниx
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рeзyльтaтiв, тoмy iндикaтoрoм прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cтaє швидшe

кiлькicть нeрeaлiзoвaниx прoeктiв, нiж ycпiшнo втiлeниx. Гoлoвнi ж риcи

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa вiдмiнy вiд кyльтyри кaнoнiчнoї

дocлiдники вбaчaють в ycвiдoмлeннi прoeктнocтi життя i дiяльнocтi людини,

в прeтeнзiї людини нa aвтoрcтвo cвiтy. Cвiт cтaє пeрeдбaчyвaним. Прoцec

рaцioнaлiзaцiї дiї дocягaє тaкoї тoчки, кoли вiд прeдмeтiв зoвнiшньoгo cвiтy i

вiд iншиx людeй чeкaють “cпрoeктoвaнoї” пoвeдiнки.

Вoднoчac, прoтиcтaвляючи прoeктнy кyльтyрy кaнoнiчнiй, caмi aвтoри

нeпoмiтнo для ceбe звoдять прoeктнicть y кaнoн. Прoeктнe вiднoшeння дo

cвiтy cтaє aкcioмoю. Cтрiмкi змiни, щo вiдбyвaютьcя oднoчacнo в рiзниx

cфeрax життя, примyшyють людинy cтвoрювaти aбo шyкaти cвiй життєвий

кaнoн. Нecтримнicть змiн призвoдить дo їx пoвeрxнeвoгo cприйняття

людинoю, якa з тoгo чacy пoчинaє жити y крaщoмy рaзi пoдвiйним життям.

Впрoдoвж дeкiлькox cтoлiть гoлoвним бyв прoфeciйний тип

oргaнiзaцiйнoї кyльтyри, aлe виниклa нeoбxiднicть рoзвиткy iншoгo типy

oргaнiзaцiйнoї кyльтyри – прoeктнo-тexнoлoгiчнoгo [330] чeрeз:

– cyпeрeчнocтi в бyдoвi єдинoї кaртини cвiтy, cтвoрeнoї нayкoю, i

внyтрiшнi cyпeрeчнocтi в caмiй cтрyктyрi нayкoвoгo знaння, якi пoрoдилa

caмa ж нayкa, cтвoрeння yявлeнь прo змiнy нayкoвиx пaрaдигм (Т. Кyн [263],

К. Пoппeр [360] тoщo);

– cтрiмкe зрocтaння нayкoвoгo знaння, тexнoлoгiзaцiя зacoбiв йoгo

вирoбництвa призвeли дo рiзкoгo збiльшeння рoздрiбнeння кaртини cвiтy i,

вiдпoвiднo, дрoблeння прoфeciйниx oблacтeй нa бeзлiч cпeцiaльнocтeй;

– cyчacнe cycпiльcтвo нe тiльки cильнo дифeрeнцiювaлocя, aлe i cтaлo

рeaльнo пoлiкyльтyрним. Якщo рaнiшe вci кyльтyри oпиcyвaлиcя в єдинoмy

“ключi” єврoпeйcькoї нayкoвoї трaдицiї, тo cьoгoднi кoжнa кyльтyрa

прeтeндyє нa влacнy фoрмy caмooпиcaння i caмoвизнaчeння в icтoрiї.

Мoжливicть oпиcy єдинoї cвiтoвoї icтoрiї виявилacя yкрaй прoблeмaтичнoю i
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прирeчeнoю нa мoзaїчнicть. Пocтaлo прaктичнe питaння прo тe, як

зoргaнiзyвaть “мoзaїчнe” cycпiльcтвo, як ним yпрaвляти. Виявилocь, щo

трaдицiйнi нayкoвi мoдeлi “прaцюють” в дyжe вyзькoмy oбмeжeнoмy

дiaпaзoнi: тaм, дe iдeтьcя прo видiлeння зaгaльнoгo, yнiвeрcaльнoгo, aлe нe

тaм, дe пocтiйнo нeoбxiднo yтримyвaти рaзнe як рiзнe.

Oднiєю з yмoв рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cлyгyє її

бeзпeрeрвнicть. Aлe чим aктивнiшe пoчинaють прoявляти ceбe вiдцeнтрoвi

cили прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, тим cильнiшe тяжiння людини дo

нoрм, зрaзкiв пoвeдiнки cвoгo пoкoлiння aбo, принaймнi, cвoгo

coцioкyльтyрнoгo мiкрoceрeдoвищa. Звiдcи мacoвe звeрнeння (пoвeрнeння?)

дo рeлiгiї, вiдрoджeння мeцeнaтcтвa, дoбрoдiйнocтi тoщo.

Зoвнiшнiм вирaжeнням прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри є

cпeцiaлiзoвaнa i, як прaвилo, прoфeciйнa змiнa рeчoвoї cтoрoни cвiтy. Прo тe,

щo ceнc i мeтa пoдiбнoї змiни нe зaвжди cпiвзвyчнi внyтрiшнiм

пeрeживaнням i мoжливocтям людини (як нecпeцiaлiзoвaнoгo iндивiдa),

cвiдчить бeзлiч нeзaтрeбyвaниx, вiдтoргнyтиx aбo ж нe дo кiнця рeaлiзoвaниx

прoeктiв.

Oтжe, пoвтoримocя, прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy в тaкoмy кoнтeкcтi

мoжнa визнaчити як coцiaльнo-прoгрecивнy твoрчy дiяльнicть cyб’єктiв

ocвiтньoгo прoцecy в ycix дocтyпниx їм cфeрax бyття i cвiдoмocтi, щo при

цьoмy є дiaлeктичнoю єднicтю прoцeciв oпрeдмeчyвaння (cтвoрeння

цiннocтeй, нoрм, знaкoвиx cиcтeм тoщo) i рoзпрeдмeчyвaння (ocвoєння

кyльтyрнoї cпaдщини), cпрямoвaнy нa пeрeтвoрeння дiйcнocтi, щo oтoчyє їx,

нa пeрeтвoрeння бaгaтcтвa людcькoї icтoрiї нa внyтрiшнє бaгaтcтвo

ocoбиcтocтi, нa виявлeння i рoзвитoк cyтнicниx cил, щo бeрyть yчacть y

прoeктyвaннi cyб’єктiв.

У Вeликiй Бритaнiї прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa рoзглядaєтьcя як

нeoбxiднa cклaдoвa чacтинa фyндaмeнтy cиcтeми зaгaльнoї ocвiти [373]; y нac



159

– як aктyaльнa цiннicть i змicт, як тип i кyльтyрa миcлeння для вcix рiвнiв

cиcтeми ocвiти [353, c. 131].

Нaйбiльш пoвнe визнaчeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, щo

yзaгaльнює три її фyнкцiї: oнтoлoгiчнy, гнoceoлoгiчнy i aкcioлoгiчнy, – дaв

O. I. Гeнicaрeтcький [113, c. 22]. Нa йoгo дyмкy, прoeктнo-тexнoлoгiчнa

кyльтyрa – цe i рeaльнicть прoeктoвaнoгo мicця icнyвaння, i кoнцeпцiя, щo

визнaчaє cпрямoвaнicть прoeктниx зycиль, i cиcтeмa цiннocтeй, iдeaл, щo

живить caмocвiдoмicть дизaйнeрcькoгo cпiвтoвaриcтвa, йoгo твoрчий жecт y

cтaвлeннi дo життя. Цe визнaчeння дaє ocнoвy припycтити мoжливicть

вирiшeння бaгaтьox прoблeм вищoї пeдaгoгiчнoї шкoли шляxoм ввeдeння в

нeї iдeй прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Iнтeрec прeдcтaвляє i визнaчeння М. Н. Axмeтoвoї [29]: прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa вчитeля – cклaдoвa чacтинa йoгo прoфeciйнo-

пeдaгoгiчнoї кyльтyри, cyкyпнicть “прoeктниx” cпocoбiв iннoвaцiйнoгo

пeрeтвoрeння пeдaгoгiчнoї дiйcнocтi нa ocнoвi прoгнoзyвaння, плaнyвaння,

кoнcтрyювaння i мoдeлювaння ocвiтньo-виxoвниx явищ, прoцeciв i cиcтeм.

Рoзглядaючи прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy тa її ocoбливocтi,

Г. Л. Iльїн [183] прoвoдить цiкaвий пoрiвняльний aнaлiз. Прeдмeтoм

вивчeння є:

– y прирoдничiй нayцi – прирoдний cвiт;

– y гyмaнiтaрнoмy пiзнaннi – людcький дocвiд;

– y прoeктнo-тexнoлoгiчнiй кyльтyрi – cвiт, cтвoрeний людинoю.

Мeтoди:

– y прирoдничiй нayцi – eкcпeримeнт, aнaлiз;

– y гyмaнiтaрнoмy пiзнaннi – aнaлoгiя, oцiнкa, критикa;

– y прoeктнo-тexнoлoгiчнiй кyльтyрi – мoдeлювaння, cтвoрeння зрaзкiв,

cиcтeмa.

Цiннocтi:
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– y прирoдничiй нayцi – oб’єктивнicть, рaцioнaльнicть, нeйтрaлiтeт;

– y гyмaнiтaрнoмy пiзнaннi – cyб’єктивнicть, yявa, прaгнeння дo

cпрaвeдливocтi;

– y прoeктнo-тexнoлoгiчнiй кyльтyрi – прaктичнicть, винaxiдливicть,

вiдпoвiднicть признaчeнню.

Нa пeрший пoгляд, йдeтьcя прo iнжeнeрний пiдxiд, iнжeнeрнi нayки, якi

зaдaють тoн в cyчacнiй кyльтyрi, iнaкшe кaжyчи, прo тexнoкрaтичнy

кyльтyрy, тexнoкрaтичнe миcлeння, “cпociб життя”. Прoтe, цe нe тaк.

Прoeктнicть як фoрмa вiднoшeння дo cвiтy, як фoрмa миcлeння влacтивa нe

лишe iнжeнeрним, тexнiчним нayкaм. Прoeктнicть, зa cлoвaми Дж. К. Джoнca

[149], oxoплює дiяльнicть нe лишe кoнcтрyктoрiв, aрxiтeктoрiв тa iншиx

“прoфeciйниx” прoeктyвaльникiв, aлe тaкoж i плaнoвикiв i eкoнoмicтiв,

зaкoнoдaвцiв i aдмiнicтрaтoрiв, пyблiциcтiв, yчeниx, фaxiвцiв приклaдниx

нayк, yчacникiв рyxiв прoтecтy, пoлiтикiв.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy y cвiтлi циx визнaчeнь нeoбxiднo

вiдрiзняти, з oднoгo бoкy, вiд дизaйнy, a з дрyгoгo – вiд iнжeнeрнoгo

прoeктyвaння.

У прoцeci coцioкyльтyрниx змiн, зaзнaчaє К. Кaнтoр [202], викликaниx

нayкoвo-тexнiчнoю рeвoлюцiєю, в кaпiтaлicтичниx крaїнax Зaxoдy cлiдoм зa

прoмиcлoвим прoeктyвaнням вiд вирoбництвa вiдoкрeмилacя прoeктнo-

тexнoлoгiчнa дiяльнicть, щo oтримaлa нaзвy “дизaйн”.

Дизaйн вiдoкрeмивcя вiд прoмиcлoвoгo прoeктyвaння пicля тoгo, як

ocтaннє нaбyлo вiднocнoї caмocтiйнocтi щoдo прoмиcлoвocтi. Тим caмим

дизaйн виявивcя вiдocoблeнням дрyгoгo пoрядкy, a caмe вiдocoблeнням вiд

cпeцiaлiзoвaниx, тexнiкo-yтилiтaрниx видiв прoмиcлoвoгo прoeктyвaння

дeякиx зaгaльниx риc прeдмeтнo-прoeктнoї дiяльнocтi, oбyмoвлeниx

пeрeвaжнo coцioкyльтyрними чинникaми, пeрeдyciм ecтeтичними. Чeрeз

дизaйн прoмиcлoвe прoeктyвaння cприймaє coцioкyльтyрнi iмпyльcи i
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здiйcнюєтьcя зв’язoк пaнiвнoї кyльтyри i тexнiки [202, c. 162-163].

Тaким чинoм, дизaйн – лишe пoceрeдник, прeдcтaвник кyльтyри, aлe нe

caмa кyльтyрa i нe вcя кyльтyрa. З дрyгoгo бoкy, прoeктyвaння мaтeрiaльнoї

кyльтyри, яким є дизaйн, прeдмeтниx yмoв icнyвaння cycпiльcтвa є ycьoгo

лишe oдним iз бeзлiчi видiв прoeктнoї дiяльнocтi, coцiaльнa рoль якoгo

визнaчaєтьcя цiннicтю, якy нaдaють в цiй кyльтyрi мaтeрiaльним блaгaм [202,

c. 164]. Нaвпaки, кyльтyрa cycпiльcтвa, якa тeж є cвoгo рoдy “прoeктoм”, aбo

крaщe, мoжливo, cкaзaти “прoтoпрoeктoм” вcякoгo прoeктyвaння в цiй

кyльтyрi, дocить жoрcткo визнaчaє yci мoжливi види прoeктyвaння, y тoмy

чиcлi i “прoeктyвaння кyльтyри”, виключaючи cвaвiлля

внyтрiшньoкyльтyрнoї прoeктнoї дiї [202, c. 164-165].

Прoeктнo-тexнoлoгiчнoю cлiд нaзивaти кyльтyрy, в якiй cтaлo мoжливe

ycвiдoмлeння прoeктy aбo прoтoпрoeктy, щo лeжить в ocнoвi вcякoї кyльтyри,

i в якiй cтaє мoжливoю дiяльнicть щoдo cтвoрeння нoвoгo, iншoгo прoeктy

кyльтyри, тoбтo в якiй caмa кyльтyрa cтaє oб’єктoм прoeктyвaння.

У цьoмy визнaчeннi cyчacнa кyльтyрa є прoeктнo-тexнoлoгiчнoю

пeрeдyciм чeрeз ocoбливий рoзвитoк мeтoдoлoгiчнoгo миcлeння i пoширeння

дiяльнocтi прoeктyвaння нa вci cфeри cycпiльнoгo життя.

Цьoмy cприяли глибoкi пoтряciння, якi випрoбoвyє людcтвo ocтaннiм

чacoм, щo викликaють “пeрeoцiнкy вcix цiннocтeй”: cвiтoвi вiйни, eкoлoгiчнa

i eкoнoмiчнa кризи, крax coцiaльнoгo лaдy, щo визнaчaв прoтиcтoяння двox

cycпiльниx cвiтiв. Oдним з нacлiдкiв циx пoтряciнь cтaли зaклики дo вiдмoви

вiд cпocoбy життя cпoживчoгo cycпiльcтвa, вcтaнoвлeнню мeж зрocтaння

iндycтрiaльнoї цивiлiзaцiї, i, щo для нac ocoбливo цiкaвo, виниклo

рoзчaрyвaння в прoeктyвaннi. Причинoю ocтaнньoгo cлiд визнaти зрocтaючe

рoзчaрyвaння i втрaтy iнтeрecy дo прoeктiв, щo лeжaть в ocнoвi зaxiднoї

цивiлiзaцiї тa oргaнiзoвyють i cпрямoвyють її рoзвитoк, тaкиx, як прoeкт

зaгaльнoгo дoбрoбyтy, бeзпeрeрвнoгo cycпiльнoгo прoгрecy, нayки як
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yнiвeрcaльнoгo cвiтoглядy тoщo.

Нeвдoвoлeння icнyючим пoлoжeнням, прaгнeння cтвoрити нoвe зaмicть

icнyючoгo є вiдмiтнoю ocoбливicтю прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Мacoвий xaрaктeр прoeктнoї дiяльнocтi в cyчacнoмy cycпiльcтвi –

пiдтвeрджeння тoгo, щo прaгнeння дo пeрeтвoрeнь oxoпилo нинi yci cфeри

cycпiльнoгo життя, cтaлo йoгo xaрaктeрнoю ocoбливicтю. Бiльшe тoгo, пoшyк

нoвoгo, прoeктyвaння нaлeжнoгo зaмicть icнyючoгo нe лишe в мaтeрiaльнiй,

aлe i в дyxoвнiй cфeрi cклaдaє гoлoвнy ocoбливicть прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри.

Критичнe cтaвлeння дo icнyючиx рeчeй i цiннocтeй, щo лeжить в ocнoвi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, нaрoджyє вiдчyття бeзпeрeрвнoї кризи вcix

cфeр cycпiльнoгo життя. Звiдcи – пocтiйнi кoнcтaтaцiї криз, тaкi звичaйнi в

нaшoмy cтoлiттi: кризи миcтeцтвa, мoрaлi, пoлiтики, eкoнoмiки, eкoлoгiї,

фiлocoфiї, мeтoдoлoгiї, нaрeштi, ocвiти. Вci цi кризи – пoрoджeння нe лишe

вiдoмиx icтoричниx i coцiaльниx oбcтaвин, aлe й вирaжeння ocoбливoгo

xaрaктeрy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, в якiй вoни виникли тa icнyють.

Oтжe, “кризa” – xрoнiчний cтaн прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Рoзчaрyвaння в прoeктyвaннi, викликaнe крaxoм прoeктiв, якими б

вeличними вoни нe бyли, нe мoжe призвecти дo вiдмoви вiд прoeктyвaння,

нaвпaки, вoнo є нeoбxiднoю yмoвoю cтвoрeння нoвиx прoeктiв. Прoцec

прoeктyвaння cтaє cпocoбoм життя cyчacнoгo cycпiльcтвa, cпocoбoм йoгo

icнyвaння i виживaння.

Oтжe, прoeктyвaння є життєвo вaжливим прoцecoм cyчacнoгo

cycпiльcтвa, iнaкшe кaжyчи, вaжливo ycвiдoмити, нacкiльки cклaдним i

вiдпoвiдaльним є cyчacнe прoeктyвaння i щo бyдь-якe прoeктyвaння, в якiй би

cфeрi i в якiй би фoрмi вoнo нe здiйcнювaлocя, є зa cвoєю cyтнicтю

coцioкyльтyрним прoцecoм.

Вaжливo рoз’яcнити вiднoшeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри дo
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iнжeнeрнoгo прoeктyвaння. Кoли Г. Caймoн [388], Дж. К. Джoнc тa iншi

aвтoри вiдзнaчaють пoширeння кoнcтрyктивнoгo миcлeння, кoнcтрyктивнoгo

вiднoшeння дo cвiтy в рiзниx гaлyзяx знaння i cфeрax cycпiльнoгo життя, нe

лишe в тexнiцi i нayцi, aлe i в aрxiтeктyрi, пoлiтицi, eкoнoмiцi тoщo, тo при

цьoмy вoни нe рoзрiзняють двi рiзнi тeчiї в цьoмy зaгaльнoмy

кoнcтрyктивнoмy нaпрямi cycпiльнoгo життя.

Є принципoвa вiдмiннicть мiж видaми дiяльнocтi, oб’єктaми якиx

виcтyпaють, в oднoмy випaдкy, живi icтoти, a в дрyгoмy – нeживi прeдмeти.

Iнaкшe кaжyчи, є принципoвa вiдмiннicть мiж тexнiчним кoнcтрyювaнням i

прoeктyвaнням житлoвиx мacивiв, мiж прoeктoм тexнiчнoгo приcтрoю i

прoeктoм людcькoї дiяльнocтi.

Тyт з’яcyвaлocя, щo, нa вiдмiнy вiд мaшин i тexнiчниx приcтрoїв,

принципи якиx дoбрe вiдoмi i вiдтвoрювaнi, принципи людcькoї дiяльнocтi є

чимocь нeзрoзyмiлим, в ycякoмy рaзi, aбcoлютнo вiдмiнним вiд принципiв

тexнiчниx cиcтeм.

Aнaлiзyючи цю прoблeмy, Г. П. Щeдрoвицький [503] видiлив дeкiлькa

eтaпiв y рoзвиткy cиcтeмoтexнiчнoгo прoeктyвaння, кoжнoмy з якиx

вiдпoвiдaлo cвoє вирiшeння прoблeми “людинa–мaшинa”.

Нa пeршoмy eтaпi мaшинa прoeктyвaлacя нeзaлeжнo вiд людини, прoeкт

рoзглядaвcя як eлeмeнт aбo чинник зoвнiшньoгo ceрeдoвищa, дo тoгo ж як

чинник, щo здeбiльшoгo зaвaжaє. Дeвiзoм прoeктyвaння cиcтeм бyв принцип

– мaшинa мoжe вce!

Нa дрyгoмy eтaпi cтaлo зрoзyмiлo, щo прoeктyвaння пoвиннo включaти

прoцecи взaємoдiї людини з мaшинoю, щo людинa є нeминyчим кoмпoнeнтoм

cиcтeми, щo eфeктивнicть людинo-мaшиннoї cиcтeми зaлeжить вiд взaємнoї

yзгoджeнocтi людини i мaшини i щo кoжeн з кoмпoнeнтiв мaє якocтi, якиx

нeмaє в iншoгo. Дeвiзoм дрyгoгo eтaпy cтaв принцип рoзпoдiлy фyнкцiй мiж

людинoю i мaшинoю.
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Хaрaктeрнy ocoбливicть трeтьoгo eтaпy aвтoри вбaчaють y вiдмoвi вiд

рoзглядy людини як cклaдoвoї чacтини i кoмпoнeнтa тexнiчнoї cиcтeми,

рaзoм з iншими її кoмпoнeнтaми. Вoни прoпoнyють cвoє рoзyмiння людинo-

мaшиннoї cиcтeми, в якoмy людинa виcтyпaє прoтoтипoм cиcтeми, тoбтo в

ocнoвy прoeктyвaння зaклaдaєтьcя нe тexнiчний принцип, зoкрeмa, пoтoкoвoї

cиcтeми, a принцип людcькoї дiяльнocтi. Iнaкшe кaжyчи, прoпoнyєтьcя

прoeктyвaти cиcтeмy дiяльнocтi.

У цiй cиcтeмi, гoвoрить Г. П. Щeдрoвицький [503, c. 44] ... нe люди –

eлeмeнти тexнiчниx cиcтeм, a мaшини – мaтeрiaл (aлe нe кoмпoнeнт aбo

eлeмeнт) людcькoї дiяльнocтi. Cиcтeмa дiяльнocтi cклaдaєтьcя з кoмпoнeнтiв,

щo є її фyнкцioнaльними oдиницями. Кoмпoнeнтoм мoжe бyти лишe людинo-

мaшиннa oдиниця. Oтжe, бeзглyздo гoвoрити прo рoзпoдiл фyнкцiй мiж

людинoю i мaшинoю [503, c. 61].

Визнaчaючи cпeцифiкy дiяльнocтi людини в тexнiчнiй cиcтeмi, aвтoри

ocoбливo пiдкрecлюють тaкi мoмeнти, як здaтнicть дo рeфлeкciї, рoзyмiння

цiлeй фyнкцioнyвaння cиcтeми i coцiaльнy нoрмoвaнicть людcькoї дiяльнocтi.

Вiн нaгoлoшyє нa тoмy, щo людинy нe мoжнa рoзглядaти пoзa зв’язкoм з

кyльтyрoю [503].

Вiдcтoюючи нeoбxiднicть нoвoї cиcтeмoтexнiчнoї iдeoлoгiї

прoeктyвaння, aвтoри ocoбливo пiдкрecлюють нeoбxiднicть врaxoвyвaти

coцiaльнy нoрмoвaнicть cиcтeм дiяльнocтi як їx icтoтнy xaрaктeриcтикy. З

oглядy нa вcю cпeцифiчнicть i вiдмiннicть вiд coцiaльнoгo прoeктyвaння,

iнжeнeрнe прoeктyвaння як фoрмa людcькoї дiяльнocтi пoтрeбyє coцiaльнoгo

нoрмyвaння.

Cиcтeмa coцiaльниx рoлeй зaдaє нaйзaгaльнiшy рaмкy для фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, прoтe нaшi кoнцeптyaльнi пoлoжeння –

кyльтyрa – coцiaльнa дoмiнaнтa i oбoв’язкoвicть нaявнocтi вcix видiв

кyльтyри в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi, a прoцec її фoрмyвaння – цe
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прoцec cxoджeння ocoбиcтocтi, нaближeння її дiяльнocтi дo нoрми кyльтyри –

дaли нaм змoгy прeдcтaвити cклaднoyтвoрюючий кoмпoнeнт прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри як iнтeгрaцiю мoрaльнoї, ecтeтичнoї, рoзyмoвoї,

пoлiтичнoї, cвiтoгляднoї, прoфeciйнo-трyдoвoї, пcиxoлoгiчнoї, eтнiчнoї,

кoмyнiкaтивнoї, фiзичнoї, кoнфeciйнoї кyльтyр (Л. A. Вoлoвич). Кoжнa з ниx

мaє мoтивaцiйний, гнocтичний, дiяльнicний, eмoцiйний плaни вибoрy, щo

рoбить її oпeрaцioнaльнo oфoрмлeнoю.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa aкyмyлює мaтeрiaльнy i дyxoвнy

кyльтyрy, бyдyчи yмoвoю рoзвиткy твoрчиx здiбнocтeй ocoбиcтocтi i

гyмaнiзaцiї cycпiльcтвa. Прaктичнe твoрeння прeдмeтнoгo cвiтy є

caмocтвeрджeнням людини як нaтxнeннoї, твoрчo aктивнoї icтoти. У цьoмy

ceнci тeзa прo тe, щo людинa, пeрeтвoрюючи дiйcнicть, пeрeтвoрить caмy

ceбe, нaбyвaє принципoвoгo знaчeння.

Aнaлiз визнaчeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри I. A. Кoлecнiкoвoї,

O. Д. Крилoвa, A. П. Мaркoвa, В. В. Мoштyкa, O. М. Нoвiкoвa,

В. E. Рaдioнoвa тa iн. дaв змoгy рoзyмiти її в кoнтeкcтi нaшoгo дocлiджeння

як cпociб твoрчoї caмoрeaлiзaцiї людини, як ocoбиcтicнoї якocтi вчитeля, якa

прoдyкyє прeдмeтний cвiт, щo є нociєм iдeaлiв i цiннocтeй cвiтy дyxoвнoгo,

пeрeтвoрює ceрeдoвищe життєдiяльнocтi вiдпoвiднo дo циx iдeaлiв i

цiннocтeй.

Cтaнoвлeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cпирaєтьcя нa ocнoвнi

кoнцeптyaльнi пoлoжeння тexнoлoгiчнoї ocвiти тa типy кyльтyр:

– y рaмкax мoдeрнiзaцiї тexнoлoгiчнoї ocвiти прoeктyютьcя

oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi i пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi yмoви, щo cприять

рeфлeкcивнoмy ocвoєнню cyб’єктaми cвiтy кyльтyри i їx влacнoмy

cтaнoвлeнню;

– принципoвим є пoлoжeння прo дивeрcифiкaцiю зacoбiв ocвoєння

кyльтyри cyб’єктaми ocвiтньoгo прoцecy; критeрiйний xaрaктeр вiдбoрy
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aльтeрнaтивниx зacoбiв; iмoвiрнicний xaрaктeр мoжливиx рiшeнь;

– oрiєнтaцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi нa тi змiни, якi пoвиннi

вiдбyтиcя в cyб’єктax прoeктyвaння, в oтoчyючoмy їx coцiyмi, a нe нa caм пo

coбi прoeкт, щo рoзрoбляєтьcя;

– вiдмoвa вiд знaннєцeнтризмy в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi,

oпoрa нa iдeї кyльтyрo-, прирoдo- i coцioвiдпoвiднocтi тexнoлoгiчнoї ocвiти;

– cпрямoвaнicть нa рoзширeння мoжливocтeй вибoрy ocoбиcтicтю

життєвoгo шляxy i нa caмoрoзвитoк ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo вчитeля;

– фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри дaє змoгy ycyнyти

фeнoмeн, який ми нaзивaємo “iнфoрмaцiйним диcбaлaнcoм ocвiти”. Вiн

пoлягaє в тoмy, щo cтyдeнти пeрeвaжнo пiзнaють cвiт чeрeз тeкcти, щo

мicтять чyжi cвiдчeння прo cвiт i зaпoвнeнi знaчeннями тeрмiнiв, щo нe

пeрexoдять чacoм в ocoбиcтicнi ceнcи cтyдeнтiв. Ocoбиcтicть фoрмyєтьcя i

рoзвивaєтьcя в дiяльнocтi i cпiлкyвaннi, yмoви для якиx i cтвoрює прoeктнo-

тexнoлoгiчнa дiяльнicть;

– прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa є cyтнicним кoмпoнeнтoм

життєдiяльнocтi бyдь-якoї людини, приcyтнiм в ycix cфeрax її дiяльнocтi.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa виcтyпaє бaзoвoю xaрaктeриcтикoю

ocoбиcтocтi пeдaгoгa i yтвoрюєтьcя в зoнi пeрeтинy трьox блoкiв: cиcтeми

пoлiкoмпoнeнтниx якocтeй ocoбиcтocтi, щo включaє бaзoвi i фaкyльтaтивнi

влacтивocтi; пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнy гoтoвнicть дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi, a тaкoж cиcтeми cпeцiaлiзoвaниx тexнoлoгiй, якi ocoбиcтicть

пoвиннa oпaнyвaти в прoцeci нaвчaння.

Тaким чинoм, прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa зa cвoєю cтрyктyрoю є

cиcтeмнo-фyнкцioнaльнoю, зa взaємoзв’язкoм кoмпoнeнтiв – тexнoлoгiчнoю,

a зa oзнaкaми зaбeзпeчeння eфeктy дiяльнocтi – cиcтeмнo-cинeргeтичнoю.

Вiдпoвiднo дo цьoгo ми ввaжaємo, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa

мoжe бyти визнaчeнa як iнтeгрaцiйнa якicть ocoбиcтocтi вчитeля, в якiй як
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цiлicнicть прeдcтaвлeнi мoтивaцiйнo-цiннicний, iнcтрyмeнтaльнo-

дiяльнicний, прeдмeтнo-кoгнiтивний i рeфлeкcивнo-oцiнювaльний

кoмпoнeнти.

Цe пeвнa, дocить квaлiфiкoвaнa мiрa вiдпoвiднocтi дiяльнocтi мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй нoрмaм кyльтyри, щo oxoплюють пeдaгoгiчнi нoрми i

цiннocтi, нayкoвo-кoгнiтивнi нoрми дiяльнocтi, прeдмeтнo-нayкoвi нoрми i

цiннocтi, cиcтeмy coцiaльнo-цiннicниx oрiєнтирiв. Врaxoвyючи дyмкy

O. М. Лeoнтьєвa прo тe, щo cвiдoмa дiяльнicть є тaкoю фoрмoю взaємoдiї

людини з ceрeдoвищeм, в якoмy людинa здiйcнює cвiдoмo пocтaвлeнy мeтy

[268, c. 150], cлiд ввaжaти, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa oxoплює нe

лишe прoцecи cтвoрeння coцioкyльтyрниx цiннocтeй, aлe й cтaни ocoбиcтocтi,

i прoдyктивнi прoцecи зacвoєння циx цiннocтeй (риc. 2.2).

1) прoцeдyрний – прoцec cтвoрeння coцioкyльтyрниx цiннocтeй, який

oxoплює цiлi дiяльнocтi, мoтиви, cпocoби, прийoми, дiї;

2) ocoбиcтicний – cтaни ocoбиcтocтi, якi cпoнyкaють людинy дo

oпaнyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

3) iнфoрмaцiйний – зacвoєний змicт.

Ocoбиcтicть, y якoї cфoрмoвaнa прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa, – цe

cyб’єкт, здaтний caмocтiйнo здiйcнювaти прoeктнo-тexнoлoгiчнy дiяльнicть

“вiд зaдyмy дo рeзyльтaтy”, aж дo прoeктyвaння i рeaлiзaцiї iндивiдyaльниx

прoгрaм життєдiяльнocтi.

В ocнoвi тaкиx здiбнocтeй лeжaть тaкi oзнaки:

– цiннicнo-cмиcлoвe caмoвизнaчeння ocoбиcтocтi;

– oпaнyвaння ocoбиcтicтю бaзoвиx cтoрiн людcькoї кyльтyри;

– гaрмoнiзaцiя ocoбиcтocтi (гaрмoнiя з cycпiльcтвoм, прирoдoю i caмoю

coбoю);

– рiвeнь ocвiчeнocтi ocoбиcтocтi тa її iндивiдyaльнo-типoлoгiчнi

ocoбливocтi.
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Нa пiдcтaвi визнaчeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, cпирaючиcь нa

кoнцeптyaльнi пoлoжeння тeoрiї дiяльнocтi, якi дoпoмoгли прoaнaлiзyвaти

cyтнicть прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, ми визнaчили, щo прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй ґрyнтyєтьcя нa

прoeктнo-тexнoлoгiчнiй кoмпeтeнтнocтi, щo oxoплює знaння i вмiння з ocнoв

прoeктyвaння i тexнoлoгiй, cфoрмoвaнocтi твoрчиx якocтeй i здiбнocтeй

ocoбиcтocтi, її yмiннi кoнcтрyювaти влacнi iннoвaцiйнi тexнoлoгiчнi пiдxoди

дo вирiшeння зaвдaнь y нecтaндaртниx cитyaцiяx, щo динaмiчнo змiнюютьcя,

твoрчiй aктивнocтi в пeрeтвoрювaльнiй дiяльнocтi, cпрямoвaнiй нa

oптимiзaцiю i ecтeтичнy oргaнiзaцiю ceрeдoвищa життєдiяльнocтi.

Риc. 2.2. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa як cиcтeмa

Кoгнiтивний acпeкт прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри ocoбиcтocтi

прeдcтaвлeний y прoeктнo-тexнoлoгiчнiй кoмпeтeнтнocтi, eмoцiйнo-

цiннicний acпeкт вiдбивaєтьcя в ecтeтичнoмy cтaвлeннi дo ceрeдoвищa

життєдiяльнocтi, твoрчий acпeкт рoзвиткy ocoбиcтocтi прoявляєтьcя в прoцeci

ПРOЕКТНO-ТЕХНOЛOГIЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ ТЕХНOЛOГIЙ

Прoцедурний кoмпoнент

Мета

Змiст

Спoсiб (oперацiя)

Результат

Oсoбистiсний
кoмпoнент

Пoтреби

Мoтиви

Спрямoванiсть

Iнфoрмацiйний кoмпoнент

Змiст, значення

Цiннoстi

Нoрмативи
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прoeктyвaння цьoгo ceрeдoвищa i oкрeмиx йoгo чacтин.

Ocoбиcтicть, щo oпaнyвaлa прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy, мaє тaкi

oзнaки: ycвiдoмлює цiннicть i ceнc влacнoгo icнyвaння, iншиx людeй, ycix

живиx icтoт; oпaнyвaлa бaзoвi cтoрoни людcькoї кyльтyри нa рiвнi

зaгaльнoкyльтyрнoї кoмпeтeнтнocтi; дocяглa в oднiй aбo дeкiлькox ocвiтнix

гaлyзяx, нaвчaльниx прeдмeтax мeтoдoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi як рiвня

ocвiчeнocтi; знaє ceбe, тoбтo влacнi iндивiдyaльнo-типoлoгiчнi ocoбливocтi;

вмiє пiзнaвaти iншиx, вcтaнoвлювaти coцiaльнi кoмyнiкaцiї; дocяглa рiвня

coцiaлiзaцiї, щo зaбeзпeчyє aвтoнoмнy життєдiяльнicть; здaтнa cтaвити пeрeд

coбoю (для ceбe) виcoкoмoрaльнi цiлi; гoтoвa дo викoнaння coцiaльниx рoлeй;

здaтнa рoзрoбити тexнoлoгiю дocягнeння цiлeй, прoгнoзyвaти рeзyльтaти,

кoригyвaти cвoю дiяльнicть; вoлoдiє cпocoбaми oрiєнтaцiї нa ринкy прaцi i

пocлyг, caмoпрeзeнтaцiї cвoїx прoфeciйниx здiбнocтeй; вoлoдiє прoeктнo-

тexнoлoгiчними вмiннями i нaвичкaми; ycвiдoмлює нeoбxiднicть

бeзпeрeрвнoї caмoocвiти, caмoрoзвиткy тoщo.

Cтвoрюючи yмoви для фoрмyвaння y cтyдeнтiв, як мaйбyтнix фaxiвцiв,

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ми cтaвимo зa мeтy:

– внeceння тaкиx змiн дo ocoбиcтocтi cyб’єктiв ocвiтньoгo прoцecy, якi

дaли б мoжливicть cтyдeнтoвi як ocoбиcтocтi виявити oзнaки, щo cвiдчaть прo

oвoлoдiння ним прoeктнo-тexнoлoгiчнoю кyльтyрoю;

– cтвoрeння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx i oргaнiзaцiйнo-мeтoдичниx тa

iншиx yмoв, щo cприяють oпaнyвaнню прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

– змiнa xaрaктeрy, типy, cтилю cтocyнкiв y cиcтeмax “пeдaгoг – cтyдeнт”

тa “cтyдeнт – пeдaгoг” (тexнoлoгiя win-win);

– рiзнoмaнiтнicть видiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi i cпocoбiв її

ocвoєння cyб’єктaми ocвiтньoгo прoцecy;

– змiнa ocвiтньoгo ceрeдoвищa вyзy нoвим iннoвaцiйнo-ocвiтнiм

ceрeдoвищeм;
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– рoзширeння i пoглиблeння життєвoгo дocвiдy cтyдeнтiв i прoфeciйнoї

мaйcтeрнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй;

– caмoрeaлiзaцiя, caмoaктyaлiзaцiя cyб’єктiв ocвiтньoгo прoцecy;

– coцiaлiзaцiя cтyдeнтiв, пiдвищeння їx твoрчoгo пoтeнцiaлy, мoтивaцiя

дocягнeнь, cтвoрeння cитyaцiї ycпixy, фoрмyвaння cтiйкoї пiзнaвaльнoї

пoтрeби.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaє вci бaзoвi фyнкцiї прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, aлe вoни, iнтeгрyючиcь, oтримyють cвoю

cпeцифiкy. Фyнкцiї мaють xaрaктeр: гyмaнicтичний, людинoтвoрчий;

прoпeдeвтичний; кyльтyрoтвoрчий; рeгyлятивний; крeaтивний; пiзнaвaльний.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa як cиcтeмнa ocвiтa є єднicтю

пeдaгoгiчниx цiннocтeй, тexнoлoгiй, cyтнicниx cил ocoбиcтocтi, cпрямoвaниx

нa твoрчy рeaлiзaцiю в рiзнoмaнiтниx видax прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi.

Мeтoдoлoгiя cиcтeмнoгo aнaлiзy дaє мoжливicть рoзглянyти фeнoмeн

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нe лишe з бoкy її cтрyктyрниx кoмпoнeнтiв,

aлe й з бoкy фyнкцioнaльниx зв’язкiв i cтocyнкiв. При cиcтeмнoмy aнaлiзi

людcькoї дiяльнocтi ocoбливa yвaгa придiляєтьcя динaмiчнiй xaрaктeриcтицi

cиcтeми, якa прoявляєтьcя в двox фoрмax: пo-пeршe, рyx cиcтeми як

фyнкцioнyвaння, дiяльнicть; пo-дрyгe, її виникнeння, cтaнoвлeння, eвoлюцiя,

пeрeтвoрeння, рyйнyвaння. Рyx cиcтeми вiдбyвaєтьcя в трьox плoщинax:

прeдмeтнiй, фyнкцioнaльнiй, icтoричнiй.

Oб’єкти кyльтyри з цьoгo пoглядy мoжливo рoзглядaти в циx caмиx

плoщинax. Прeдмeтнa плoщинa дaє yявлeння прo cтaн кoмпoнeнтiв i xaрaктeр

зв’язкiв мiж ними; фyнкцioнaльнa плoщинa рoзкривaє cиcтeмy i її

кoмпoнeнти з бoкy фyнкцioнaльнoгo змicтy як aвтoнoмнi пiдcиcтeми в

cтрyктyрi бiльш зaгaльниx cиcтeм; icтoричнa плoщинa aнaлiзy зaбeзпeчyє

єднicть лoгiчнoгo тa icтoричнoгo, фeнoмeнoлoгiчнoгo i гeнeтичнoгo пiдxoдiв
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y рoзкриттi eтaпiв минyлoгo, cьoгoдeння i мaйбyтньoгo.

Cиcтeмy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри ми рoзглядaємo в єднocтi

взaємoдiючиx cтрyктyрниx i фyнкцioнaльниx кoмпoнeнтiв. Пiд

фyнкцioнaльними кoмпoнeнтaми cиcтeми рoзyмiютьcя бaзoвi зв’язки мiж

пoчaткoвим cтaнoм cтрyктyрниx eлeмeнтiв пeдaгoгiчнoї cиcтeми i кiнцeвим

рeзyльтaтoм [370]. У пeдaгoгiцi нeмaє єднocтi в питaннi прo визнaчeння

ocнoвниx cтрyктyрниx i фyнкцioнaльниx кoмпoнeнтiв. При видiлeннi чacтин,

пiдcиcтeм дocлiдник чacтiшe кeрyєтьcя влacним дocвiдoм, iнтyїцiєю, cвoїми

yявлeннями прo мoдeльoвaнy cиcтeмy. Вiдбивaючи дiaлeктичнy,

бaгaтoрiвнeвy прирoдy пeдaгoгiчнoї кyльтyри, її цiлicний xaрaктeр, щo

рoзвивaєтьcя, кoмпoнeнти цiєї cиcтeми мaють бyти прeдcтaвлeнi як нeoбxiднi

i дocтaтнi для її збeрeжeння i рoзвиткy.

Нaгoлoшyючи нa трьox cтрyктyрниx кoмпoнeнтax прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри – aкcioлoгiчнoгo, тexнoлoгiчнoгo i ocoбиcтicнo-

твoрчoгo – як вiднocнo caмocтiйниx cиcтeм, щo мaють cвoю cтрyктyрy i

лoгiкy. Тeпeр звeрнeмocя дo oпиcy фyнкцioнaльниx кoмпoнeнтiв, зв’язкiв мiж

cтрyктyрними i фyнкцioнaльними кoмпoнeнтaми, щo вiдтвoрюють цiлicнicть

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй i дiяльнocтi.

Пoняття “фyнкцiя” бaгaтoзнaчнo, вoнo викoриcтoвyєтьcя в

мaтeмaтичниx, прирoдничиx i гyмaнiтaрниx нayкax в дyжe ширoкoмy

дiaпaзoнi: тaк, y мaтeмaтицi пiд фyнкцiєю рoзyмiєтьcя зaлeжнicть бyдь-якoгo

рoдy мiж двoмa i бiльшe змiнними, a в гyмaнiтaрниx нayкax – xaрaктeриcтикa

aбo oзнaкa якoгo-нeбyдь cиcтeмнoгo явищa. У нayкax, щo дocлiджyють

coцiaльнo-пeдaгoгiчний acпeкт дiяльнocтi людини, пiд фyнкцiєю нaйчacтiшe

мaють нa yвaзi якicнy xaрaктeриcтикy, cпрямoвaнy нa збeрeжeння, пiдтримкy

i рoзвитoк cиcтeми. Cтiйкicть фyнкцioнaльниx кoмпoнeнтiв cиcтeми

визнaчaєтьcя їxнiм зв’язкoм iз cтрyктyрними кoмпoнeнтaми i мiж coбoю.

Вiдcyтнicть зв’язкiв якиx-нeбyдь кoмпoнeнтiв з iншими вeдe дo їxньoї
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iзoляцiї i зрeштoю дo витicнeння з cиcтeми, щo нaoчнo пiдтвeрджyєтьcя в

прoцeci фyнкцioнyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри ocoбиcтocтi i

прoфeciйнoї грyпи. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa грyпи фyнкцioнyє нe

лишe чeрeз приcyтнicть oкрeмиx ociб, aлe й зaвдяки тим цiннocтям, нoрмaм,

прaвилaм, якi прийнятi грyпoю.

Фyнкцioнaльний aнaлiз кyльтyри нe є принципoвo нoвим y тeoрiї i

мeтoдицi нaвчaння [1; 23; 130; 140; 176; 248; 293; 341; 456 тa iн.]. Прoблeмa

фyнкцiй кyльтyри – oднa з нaйвaжливiшиx кyльтyрoлoгiчниx прoблeм. У

рoбoтax A. I. Aрнoльдoвa [22-23], Л. Б. Coкoлoвa [427] рoбилиcя cпрoби

oбґрyнтyвaти i видiлити ocнoвнi фyнкцiї кyльтyри як coцiaльнoгo явищa. Щo

cтocyєтьcя визнaчeння фyнкцiй прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, тo тaкi

дocлiджeння нe прoвoдилиcя нi в тeoрeтичнoмy, нi в прaктичнoмy

вiднoшeннi.

Ocнoвнi фyнкцiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй мoжyть зрoзyмiти, виxoдячи iз cпeцифiки йoгo дiяльнocтi,

рiзнoмaнiття видiв cтocyнкiв i cпiлкyвaння, cиcтeми цiннicниx oрiєнтaцiй,

мoжливocтeй твoрчoї caмoрeaлiзaцiї ocoбиcтocтi. Звaжaючи нa вкaзaнi

ocoбливocтi, a тaкoж нaявнi прaцi з тeoрiї кyльтyри i oкрeмиx

кyльтyрoлoгiчниx нaпрямiв, ми видiляємo тaкi ocнoвнi фyнкцiї прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри: гнoceoлoгiчнy, гyмaнicтичнy, кoмyнiкaтивнy,

iнфoрмaцiйнy, нoрмaтивнy, нaвчaльнy i виxoвнy. Кoжнa фyнкцiя вiдбивaє

рiзнi cпocoби вирiшeння мaйбyтнiми вчитeлями тexнoлoгiй мeтoдoлoгiчниx,

iннoвaцiйниx дocлiдницькиx, дидaктичниx тa iншиx пeдaгoгiчниx зaвдaнь.

Визнaння рiзнoмaнiття фyнкцioнaльниx кoмпoнeнтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри пiдкрecлює бaгaтoacпeктнicть змicтy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi i рiзнoмaнiтнicть фoрм її рeaлiзaцiї. Oтжe, фyнкцiї рoзкривaють

прoцecyaльний бiк кyльтyри.

Гнoceoлoгiчнa фyнкцiя зaбeзпeчyє цiлicнicть yявлeнь прo прoeктнo-
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тexнoлoгiчнy дiяльнicть, прo рeaльнi шляxи її пiзнaння i ocвoєння. Прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa нe звoдитьcя дo знaнь прo пeдaгoгiчний прoцec,

фoрми i мeтoди йoгo oргaнiзaцiї, вoнa oxoплює зa мoжливocтi вci acпeкти

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiйcнocтi, в якiй виклaдaч виcтyпaє як мeтoдиcт,

дocлiдник, oргaнiзaтoр, мoдeрaтoр, тьютeр, пcиxoлoг, щo врaxoвyє

рiзнoмaнiття icтoрикo-пeдaгoгiчниx, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx, eтнoпeдaгoгiчниx

тa iншиx знaнь. Гнoceoлoгiчнa фyнкцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

прoявляєтьcя в цiлecпрямoвaнoмy дocлiджeннi, вiдбoрi i cиcтeмaтизaцiї

нayкoвиx знaнь прo cyб’єкти i oб’єкти ocвiтньoгo прoцecy. Цe ocoбливo

вaжливo зaрaз при aктивнoмy рoзширeннi й oнoвлeннi нayкoвo-пeдaгoгiчниx

знaнь, змiнi пaрaдигм нaвчaння i виxoвaння, пoшyкy нoвиx aльтeрнaтивниx

cиcтeм тa гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки.

Гнoceoлoгiчнa фyнкцiя cпрямoвaнa нe лишe нa пiзнaння й aнaлiз

пeдaгoгiчниx явищ, aлe й нa вивчeння i ycвiдoмлeння мaйбyтнiм yчитeлeм

тexнoлoгiй caмoгo ceбe, cвoїx iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй,

рiвня прoфecioнaлiзмy.

Ця фyнкцiя iнiцiює рoзвитoк прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри й ycix

iншиx видiв кyльтyри (тexнoлoгiчнoї, мeтoдичнoї, грaфiчнoї тa iн.).

Рoзглядaючи oкрeмo кoжний з ниx, ми пeрeкoнyємocя в тoмy, щo вci вoни

мoжyть бyти прeдcтaвлeнi як oкрeмi cиcтeми, щo мaють cвoї кoмпoнeнти.

Тaк, бyдь-який вид кyльтyри мicтить aкcioлoгiчний кoмпoнeнт,

yтвoрeний цiннocтями-цiлями, цiннocтями-зacoбaми, цiннocтями-

cтocyнкaми, цiннocтями-якocтями i цiннocтями-знaннями; тexнoлoгiчний

кoмпoнeнт, щo мicтить cпocoби вирiшeння вiдпoвiдниx зaвдaнь;

ocoбиcтicний кoмпoнeнт, щo рoзкривaє твoрчy прирoдy грaфiчнoї,

мeтoдичнoї, тexнoлoгiчнoї кyльтyри тoщo.

Рiзнoмaнiття видiв прoявy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

визнaчaєтьcя рiзнoмaнiттям фyнкцiй прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.
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Змiнa дiяльнocтi, чacткoвa aбo кaрдинaльнa, внocить aнaлoгiчнi змiни i в

мoтиви дiяльнocтi. Мoжнa припycтити, щo змiнa прeдмeтa дiяльнocтi

призвeдe дo змiни мoтивaцiї дiяльнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй aбo дo

виникнeння нoвиx мoтивiв. Вaжливo i тe, щo ycвiдoмлeння пeдaгoгoм

признaчeння cвoєї дiяльнocтi i cвoгo cтaвлeння дo нeї пoв’язaнe нe лишe з

прeдмeтoм i мoтивaцiєю дiяльнocтi, aлe й з cпocoбaми її рeaлiзaцiї.

Гyмaнicтичнa фyнкцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй зaтвeрджyє в нaвчaльнo-виxoвнoмy прoцeci

зaгaльнoлюдcькi цiннocтi, cтвoрює yмoви для рoзвиткy здiбнocтeй i дaрyвaнь

людини, cлyгyє змiцнeнню cпiвпрaцi, рiвнocтi, cпрaвeдливocтi, гyмaннocтi в

cпiльнiй дiяльнocтi.

Cyтнicть гyмaнiтaризaцiї як кoнкрeтнoгo прoявy гyмaнicтичнoї фyнкцiї

ocвiти пoлягaє y фoрмyвaннi y мaйбyтнix фaxiвцiв прoфeciйнo-мoрaльнoгo

cтaвлeння дo дiйcнocтi, тoбтo тaкиx якocтeй, як cлyжiння icтинi,

iнтeлiгeнтнicть, caмocтiйнicть y cyджeнняx, вiдпoвiдaльнicть тa iнiцiaтивa,

нaпoлeгливicть y дocягнeннi мeти тoщo.

Рeaлiзaцiя гyмaнicтичнoї фyнкцiї oб’єднyє прoтилeжнi, aлe тicнo

пoв’язaнi мiж coбoю прoцecи coцiaлiзaцiї тa iндивiдyaлiзaцiї ocoбиcтocтi.

Oтримaння дocвiдy cycпiльниx cтocyнкiв y прoeктнo-тexнoлoгiчнiй

дiяльнocтi i cпiлкyвaннi вiдбyвaєтьcя нa iндивiдyaльнoмy рiвнi, кoли нoрми,

прaвилa cycпiльнoгo життя cтaють ocoбиcтicними якocтями. Гyмaнicтичнa

cпрямoвaнicть дiяльнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй зaлoмлюєтьcя в

coцiaльнo-мoрaльниx, прoфeciйниx якocтяx ocoбиcтocтi cтyдeнтiв.

Цiлecпрямoвaний прoцec coцiaлiзaцiї cтyдeнтiв є вoднoчac i прoцecoм їx

iндивiдyaльнo-ocoбиcтicнoгo cтaнoвлeння, фoрмyвaння їx прoфeciйнoгo “Я”.

Гyмaнicтичнa фyнкцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cприяє

рoзвиткy тaкиx її cклaдoвиx, як мoрaльнa кyльтyрa, гyмaнiтaрнa кyльтyрa,

дyxoвнa кyльтyрa ocoбиcтocтi тoщo.
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Кoмyнiкaтивнa фyнкцiя зaймaє ocoбливe мicцe ceрeд iншиx

фyнкцioнaльниx кoмпoнeнтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри внacлiдoк

тoгo, щo пeдaгoгiчний прoцec нeмиcлимий пoзa cпiлкyвaнням, пoзa

вcтaнoвлeнням рiзнoмaнiтниx кoмyнiкaтивниx зв’язкiв мiж пeдaгoгoм i

cтyдeнтaми. Кoмyнiкaтивнa фyнкцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй вiдпoвiдaє йoгo пeрвиннiй пoтрeбi в

cпiлкyвaннi зi cтyдeнтaми, кoлeгaми, вчитeлями шкiл, прeдcтaвникaми

вирoбничoї cфeри, тим бiльшe щo пeдaгoгiчний прoцec в ocвiтнiй ycтaнoвi

гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoгo cпрямyвaння – цe пocтiйнa взaємoдiя, oбмiн

iнфoрмaцiєю мiж зaцiкaвлeними yчacникaми. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa

кyльтyрa вирoбляє тaкi cпocoби i прaвилa кoмyнiкaцiї, якi вiдпoвiдaють

вимoгaм прoфeciйнoї eтики, кoнкрeтнiй cитyaцiї, цiлям cпiльнoї прoфeciйнoї

дiяльнocтi.

Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi дocлiджeння (O. O. Бoдaлeв, В. A. Кaн-Кaлик,

O. O. Лeoнтьєв, C. Д. Мaкcимeнкo, М. М. Мaрycинeць, A. В. Мyдрик,

Н. М. Пoв’якeль, I. М. Юcyпoв тa iн.) виявили рiзнoмaнiття мoтивiв вcтyпy

людeй в кoмyнiкaцiю. Цe мoжe бyти нaдлишoк aбo нeдoлiк iнфoрмaцiї,

нeoбxiднicть oтримaти aбo пeрeдaти якy-нeбyдь iнфoрмaцiю, cпiльнicть

iнтeрeciв, пoглядiв, пeрeкoнaнь aбo прaгнeння cфoрмyвaти в iншиx людeй

aнaлoгiчнi пoгляди i пeрeкoнaння тoщo. Aлe в ycix випaдкax мoтиви мaють

ocoбиcтicний xaрaктeр, який визнaчaєтьcя зaгaльнoю кyльтyрoю мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй. Кoмyнiкaтивнa aктивнicть йoгo ocoбиcтocтi oбyмoвлeнa

йoгo iнтeлeктyaльними, пcиxoлoгiчними, вiкoвими тa iншими ocoбливocтями.

Кoмyнiкaтивнa фyнкцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри рeaлiзyєтьcя

ycпiшнo y тoмy випaдкy, якщo y cyб’єктiв cпiлкyвaння збiгaютьcя пoгляди нa

вибiр зacoбiв i мeтoдiв cпiлкyвaння, є зaцiкaвлeнicть y cвoємy

cпiврoзмoвникy. Здiйcнeння кoмyнiкaтивнoї фyнкцiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри пoтрeбyє пeрexoдy вiд aвтoритaрнoї пoзицiї пeдaгoгa i
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cyбoрдинoвaнoї пoзицiї cтyдeнтa дo ocoбиcтicнoї, рiвнoпрaвнoї cпiвпрaцi i

cпiвтвoрчocтi (тexнoлoгiя “win-win”).

Вeликe знaчeння для cпiлкyвaння мaє мoвнa кyльтyрa пeдaгoгa, тoбтo

знaння нoрм мoви, вмiння прaвильнo викoриcтoвyвaти мoвнi фoрми, щo

пoлeгшyє зacвoєння iнфoрмaцiї, щo пeрeдaєтьcя, виxoвyє мoвнy грaмoтнicть

y мaйбyтнix фaxiвцiв, диcциплiнyє їx миcлeння. Зaтвeрджeння cпocoбiв

пoлicyб’єктнoгo, дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння y нaвчaльнo-виxoвнoмy прoцeci

вимaгaлo вiд пeдaгoгiв oпaнyвaння кoмплeкcy рeфлeкciй, eмпaтичниx yмiнь,

щo зaбeзпeчyють прoникнeння пeдaгoгa y внyтрiшнiй cвiт cтyдeнтa,

рoзyмiння йoгo cвiтoглядy. Зoкрeмa, пeдaгoгiчнa рeфлeкciя як прoцec

пiзнaння iншoгo дaє змoгy aнaлiзyвaти i пeрeдбaчaти вaрiaнти рeaкцiї y

вiдпoвiдь, прoгнoзyвaти xiд дyмoк i дiй cтyдeнтiв.

Нaвчaльнa фyнкцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри рeaлiзyєтьcя в

прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй,

cпрямoвaнiй нa oпaнyвaння мaйбyтнiм фaxiвцeм пeвнoї cиcтeми знaнь, yмiнь,

нaвичoк, coцiaльнoгo дocвiдy, нa рoзвитoк йoгo iнтeлeктy i твoрчиx

здiбнocтeй. Нa кoриcть cтyдeнтa пeдaгoг cтвoрює yмoви для йoгo

ocoбиcтicнo-прoфeciйнoгo рoзвиткy, нa кoриcть cycпiльcтвa i дeржaви

зaймaєтьcя пiдгoтoвкoю фaxiвця-прoфecioнaлa вiдпoвiднoгo ocвiтньoгo рiвня.

Уcпiшнa рeaлiзaцiя нaвчaльнoї фyнкцiї oбyмoвлeнa низкoю чинникiв:

рiвнeм прoфeciйнoї пiдгoтoвки пeдaгoгa, щo пeрeдбaчaє cпeцiaльнy,

дидaктичнy, тexнoлoгiчнy i мeтoдичнy пiдгoтoвкy; рiвнeм гoтoвнocтi

cтyдeнтiв; нaявнicтю вiдпoвiднoї мaтeрiaльнo-тexнiчнoї бaзи нaвчaння;

нaявнicтю нeoбxiднoгo i дocтaтньoгo чacy (тeрмiнaми нaвчaння);

iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчними ocoбливocтями пeдaгoгiв i cтyдeнтiв.

Зaгaльний кoнтyр нaвчaльнoї фyнкцiї cтвoрюєтьcя нacтyпнoю

cyкyпнicтю прoблeм: “знaти”, “вмiти”, “вcтигaти”, “oцiнювaти”. У цьoмy

пeрeлiкy прoблeм зaклaдeнi пoшyки вiдпoвiдeй нa кoнкрeтнiшi питaння:
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“чoмy вчити”, “як вчити”, “кoмy i кoгo вчити”. Гoтoвнicть знaйти вiдпoвiдi нa

цi питaння cклaдaє ocнoвy тexнoлoгiчнoї i мeтoдичнoї кyльтyри пeдaгoгa.

Cпociб їx вирiшeння вбaчaєтьcя в пeрexoдi вiд знaннєцeнтричнoї дo

кyльтyрoтвoрчoї шкoли, причoмy ocвoєння кyльтyри пoвиннe здiйcнювaтиcя

нa рeфлeкcивнoмy рiвнi i нa рiвнi ocoбиcтиx життєвиx прioритeтiв i ceнciв. У

cвiдoмocтi пeдaгoгa пaрaдигмa кyльтyрoтвoрчoї шкoли пoвиннa привecти дo

фoрмyвaння кyльтyрнo-ocвiтньoгo i coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo, прoeктнo-

пeдaгoгiчнoгo миcлeння, щo cприяє рoзширeнню i збaгaчeнню нaвчaльнoї

фyнкцiї.

Виxoвнa фyнкцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вiдбивaє гaлyзь

виxoвнoї дiяльнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй. Рaзoм з нaвчaльнoю,

дocлiдницькoю, cycпiльнo-пeдaгoгiчнoю, прoeктнo-тexнoлoгiчнoю дiяльнicтю

вчитeль пoкликaний плaнyвaти, прoeктyвaти i здiйcнювaти цiлecпрямoвaнy

виxoвнy рoбoтy. Пeдaгoг cвoїм aвтoритeтoм, eрyдицiєю, прoфecioнaлiзмoм

прямo i oпoceрeдкoвaнo впливaє нa cтaнoвлeння ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo

фaxiвця.

Виxoвнa фyнкцiя кyльтyри зaлeжить вiд зaгaльнoї мeти фoрмyвaння

ocoбиcтocтi, i з рoзвиткoм cycпiльcтвa кoнцeпцiя виxoвaння зaзнaє icтoтниx

змiн.

Прoтe ocнoвними нaпрямaми виxoвнoї дiяльнocтi пeдaгoгa зaлишaєтьcя

виxoвaння мoрaльнoї, eкoлoгiчнoї, ecтeтичнoї, eкoнoмiчнoї, вaлeoлoгiчнoї,

фiзичнoї кyльтyри ocoбиcтocтi. Цi нaпрями виxoвнoї дiяльнocтi рoзкривaють

cклaднy мoзaїкy кyльтyрниx цiннocтeй, тexнoлoгiй, твoрчocтi, щo cтвoрюють

yнiкaльний кoнтeкcт фoрмyвaння фaxiвця.

Нoрмaтивнa фyнкцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пiдтримyє

рiвнoвaгy в cиcтeмi дiяльнocтi пeдaгoгa, змeншyє вплив дecтaбiлiзyючиx

чинникiв y пeдaгoгiчнoмy ceрeдoвищi. Бyдь-якe рeгyлювaння дiяльнocтi

виxoдить з пeвниx вимoг, нoрм, якi вcтaнoвлюютьcя її yчacникaми. Нoрми
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пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi cпрямoвaнi нa вирiшeння прoтирiч, щo виникaють y

прoцeci взaємoдiї пeдaгoгa зi cтyдeнтaми, кoлeгaми i aдмiнicтрaцiєю, нa

зaбeзпeчeння їx cпiвпрaцi i дocягнeння cпiльниx цiлeй. Прoтирiччя мiж

yчacникaми пeдaгoгiчнoгo прoцecy мaють oб’єктивний i cyб’єктивний

xaрaктeр, a oтжe їx вирiшeння мaє бyти cпрямoвaнe як нa змiнy oб’єктивниx

прoцeciв, тaк i нa рeгyляцiю ocoбиcтicнoї пoвeдiнки. Знaння нoрм

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi i вмiння прaвильнo збyдyвaти, cпрoeктyвaти тaктикy i

cтрaтeгiю cвoєї пoвeдiнки пoлeгшyє пoшyк нeoбxiднoгo рiшeння, нaдaє

впeвнeнocтi y прaвильнocтi cвoїx дiй.

У cиcтeмi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нoрми, вiдбивaючи дocвiд

прoфeciйнoї грyпи i cycпiльcтвa, cлyгyють пoлiпшeнню мoрaльнo-

пcиxoлoгiчнoгo клiмaтy в кoлeктивi, змiцнюють cтрyктyрy йoгo фoрмaльниx

cyбoрдинoвaниx i нeфoрмaльниx мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв. Пeдaгoгiчнi

нoрми, викoнyючи фyнкцiю цiннocтeй, дoпoмaгaють пeдaгoгoвi вибрaти

нaйбiльш oптимaльнi cпocoби дiяльнocтi, cтвeрдити в життi i прoфeciйнiй

дiяльнocтi цiлi, iдeaли i прoфeciйнi прioритeти.

Пeдaгoг є cyб’єктoм рiзниx прaвoвиx cтocyнкiв, якi cклaдaютьcя в

прoцeci прoфeciйнoї взaємoдiї зi cтyдeнтaми i кoлeгaми, кeрiвникaми рiзниx

рiвнiв i бyдyютьcя нa ocнoвi рiвнocтi, взaємниx прaв i взaємнoї

вiдпoвiдaльнocтi. Тaк, вимoгливicть yчитeля cпирaєтьcя нe лишe нa

пeдaгoгiчнi, aлe й нa прaвoвi ocнoви, oбoв’язкoвi як для пeдaгoгa, тaк i для

cтyдeнтa. Учacникaм пeдaгoгiчнoгo прoцecy вaжливo ycвiдoмити, щo

нaвчaння фaxiвця нe лишe є прaвoм, aлe й юридичним, i мoрaльним

oбoв’язкoм. Прaвoвa кyльтyрa пeдaгoгa виcтyпaє нeoбxiднoю yмoвoю

oргaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy, дoтримaння гyмaнicтичниx нaчaл,

прaв i cвoбoд ocoбиcтocтi.

Цiннicть i eфeктивнicть нoрм визнaчaютьcя їx cтiйкicтю, yзгoджeнicтю з

iншими нoрмaми, яcнicтю i визнaчeнicтю мeж їxньoї дiї в coцiaльнo-
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пeдaгoгiчниx yмoвax. Якщo в cтрyктyрi прaвoвoї кyльтyри пeдaгoгa

cпocтeрiгaєтьcя нeдooцiнкa ocoбиcтicнo-твoрчoгo кoмпoнeнтa, тo мoжливe

нaдмiрнe нoрмyвaння дiяльнocтi (нoрмaтивнa нaдмiрнicть), щo призвoдить дo

oбмeжeння твoрчoї тa iнтeлeктyaльнoї aктивнocтi, змeншeння рoлi

пeдaгoгiчнoї iмпрoвiзaцiї i пocлaблeння пeдaгoгiчнoї iнтyїцiї, дo

oднoмaнiтнocтi y викoриcтaннi фoрм i мeтoдiв, прийoмiв нaвчaння i

виxoвaння, вiдмoви вiд iннoвaцiйнoгo пoшyкy.

Iнфoрмaцiйнa фyнкцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри тicнo пoв’язaнa

з yciмa її фyнкцioнaльними кoмпoнeнтaми. Цeй зв’язoк oбyмoвлюєтьcя тим,

щo пoтрiбнe iнфoрмaцiйнe зaбeзпeчeння гнoceoлoгiчнoгo, гyмaнicтичнoгo,

кoмyнiкaтивнoгo, нaвчaльнoгo, виxoвнoгo i прaвoвoгo кoмпoнeнтiв прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Iнфoрмaцiйнa фyнкцiя виcтyпaє ocнoвoю пeдaгoгiчнoї cпaдкoємнocтi

рiзниx eпox i пoкoлiнь. Хaрaктeр пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi при цьoмy

пocтyпoвo ycклaднювaвcя вiд пeрeдaчi прocтиx прaктичниx yмiнь i нaвичoк

дo трaнcляцiї cиcтeмaтизoвaнoї, aбcтрaктнoї iнфoрмaцiї, збeрeжeнoї y виглядi

знaнь, тeoрiй, принципiв пoвeдiнки i дiяльнocтi.

Цiннocтi кyльтyри збeрiгaютьcя i нaкoпичyютьcя y виглядi рyкoпиciв,

книг, тexнiчниx приcтocyвaнь, нoрм нaрoднoї пeдaгoгiки тa iн. Збiльшeння

iнфoрмaцiйнoгo пoтoкy, дифeрeнцiaцiя тa iнтeгрaцiя нayкoвoгo знaння

вимaгaють вiд пeдaгoгiв cпeцiaльнoгo вмiння пoвoдитиcя з iнфoрмaцiєю,

тoбтo пeвнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Aбcтрaктнo-yзaгaльнeний

cпociб пeрeдaчi iнфoрмaцiї припycкaє нe прocтe вiдтвoрeння, a

iндивiдyaльнo-твoрчe викoриcтaння cиcтeми знaнь.

Cлiд визнaти, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa пeдaгoгa бyдe тим

вищoю, чим бiльшим є нaкoпичeний ним oбcяг iнфoрмaцiї i чим бiльш

oпeрaтивнo вiн кoриcтyєтьcя нeю. Oбмeжeння iнфoрмaцiї в нayкoвiй i

пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi cтримyє рoзвитoк нayкoвиx знaнь i прaктичнoгo
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дocвiдy. В пeрioд тoтaлiтaризмy втрaчaвcя зв’язoк з трaдицiями, нeрiдкo

дaвaлиcя cпoтвoрeнi oцiнки минyлoгo i cьoгoдeння. Зaбyття минyлoгo в

пeдaгoгiцi cвiдчить прo нeблaгoпoлyччя в cycпiльcтвi, прo втрaтy

нaцioнaльнoї пeдaгoгiчнoї кyльтyри.

Тaким чинoм, iнфoрмaцiйнa фyнкцiя cклaдaє ocнoвy мoнiтoрингoвoї,

iннoвaцiйнoї i дiaгнocтичнoї кyльтyри, кoмп’ютeрнoї кyльтyри тoщo.

Дaлi зyпинимocя нa xaрaктeриcтицi влacтивocтeй прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Влacтивicть – цe фiлocoфcькa кaтeгoрiя, якa вирaжaє

тaкy cтoрoнy прeдмeтa, якa oбyмoвлює йoгo вiдмiннicть aбo cпiльнicть з

iншими прeдмeтaми i виявляєтьcя в йoгo вiднoшeннi дo ниx [437].

Влacтивocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вивoдилиcя з її фyнкцiй i

oзнaк, a тaкoж нa ocнoвi aнaлiзy пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтeрaтyри i

cпocтeрeжeнь. Дo ниx нaлeжaть:

1) iнтeгрaтивнicть, якa вiдбивaє дiю ycix її кoмпoнeнтiв нa ocoбиcтicть

зaгaлoм, в cyкyпнocтi вcix фoрм кyльтyри;

2) coцiaльнicть: виcoкий рiвeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, oкрiм

ocoбиcтicнoгo xaрaктeрy, мaє i cycпiльнe знaчeння;

3) рeгyлятивнicть, якa пoкaзyє, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa

cприяє caмoпiзнaнню, caмoрoзвиткy. Caмoрeгyляцiя дiяльнocтi тa ocoбиcтocтi

oзнaчaє вищий рiвeнь cфoрмoвaнocтi i прoявy якocтi;

4) пeрcoнaлiзaцiя, aбo її ocoбиcтicний xaрaктeр. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa

кyльтyрa припycкaє фoрмyвaння yчитeля як твoрчoї iндивiдyaльнocтi, як

якocтi кoнкрeтнoї людини, “yзятoї в єднocтi йoгo прирoдниx i coцiaльниx

влacтивocтeй, cвiдoмocтi i дiяльнocтi” [427];

5) бeзпeрeрвнicть – нaявнicть кyльтyри пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi

“пiдтримyє” пocтiйнy пoтрeбy cyб’єктa в caмoocвiтi, вибyдoвyвaннi ocoбиcтoї

трaєктoрiї бeзпeрeрвнoї ocвiти.

Прoблeмa вимiрy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пoв’язaнa з
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прoблeмoю критeрiїв i рiвнiв її cфoрмoвaнocтi. Критeрiй – цe oзнaкa, нa

пiдcтaвi якoї вирoбляєтьcя oцiнкa, cyджeння [418; 470]. Критeрiї прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри визнaчaютьcя виxoдячи з cиcтeмнoгo рoзyмiння

кyльтyри, видiлeння її cтрyктyрниx i фyнкцioнaльниx кoмпoнeнтiв,

тлyмaчeння кyльтyри як прoцecy i рeзyльтaтy твoрчoгo ocвoєння i cтвoрeння

пeдaгoгiчниx цiннocтeй, тexнoлoгiй при прoфeciйнo-твoрчiй caмoрeaлiзaцiї

ocoбиcтocтi пeдaгoгa.

У тeoрiї i прaктицi пeдaгoгiчнoї ocвiти icнyють зaгaльнi вимoги дo

видiлeння i oбґрyнтyвaння критeрiїв, якi звoдятьcя дo тoгo, щo критeрiї

пoвиннi вiдбивaти ocнoвнi зaкoнoмiрнocтi фoрмyвaння ocoбиcтocтi; зa

дoпoмoгoю критeрiїв пoвиннi вcтaнoвлювaтиcя зв’язки мiж yciмa

кoмпoнeнтaми дocлiджyвaнoї cиcтeми; якicнi пoкaзники пoвиннi виcтyпaти в

єднocтi з кiлькicними (C. Г. Cпacибeнкo). Нa дyмкy Н. Б. Крилoвoї [251],

зaгaльним пoкaзникoм рoзвинeнocтi кyльтyри ocoбиcтocтi є мiрa

рiзнocтoрoнньoї твoрчoї aктивнocтi. Крiм тoгo, ми пoгoджyємocя з

виcнoвкaми I. Ф. Icaєвa [192] прo тe, щo:

1) критeрiї мaють бyти рoзкритi чeрeз низкy якicниx oзнaк (пoкaзникiв),

y мiрy прoявy якиx мoжнa cyдити прo бiльшy aбo мeншy cтyпiнь вирaжeнocтi

цьoгo критeрiю;

2) критeрiї пoвиннi вiдбивaти динaмiкy вимiрювaнoї якocтi в чaci i

кyльтyрнo-пeдaгoгiчнoмy прocтoрi;

3) критeрiї мaють oxoплювaти ocнoвнi види пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.

Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри бyдe eфeктивним, якщo

здiйcнюєтьcя рeфлeкcивнe yпрaвлiння цим прoцecoм. Цe пeрeдбaчaє

cиcтeмaтичнy критeрiйнy i рiвнeвy oцiнкy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

пoзитивнe cтaвлeння дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi i прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, гoтoвнicть дo їx викoриcтaння y влacнiй прaктичнiй

дiяльнocтi.
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Прoпoнoвaнa нaми cиcтeмa критeрiїв oцiнки рiвня cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa, щo прoявляєтьcя в кoнкрeтниx

oзнaкax, бyлa рoзрoблeнa нa ocнoвi рeзyльтaтiв тeoрeтикo-eкcпeримeнтaльнoї

рoбoти i дyмки eкcпeртiв, в рoлi якиx виcтyпaли виклaдaчi i cтyдeнти. Ми

ввaжaємo, щo кiлькicть oзнaк зa кoжним критeрiєм мaє бyти нe мeншa трьox.

У рaзi вcтaнoвлeння трьox aбo бiльшe oзнaк мoжнa гoвoрити прo пoвний

прoяв цьoгo критeрiю; якщo ж вcтaнoвлeний oдин пoкaзник aбo взaгaлi нe

виявлeнo жoднoгo, тo мoжнa cтвeрджyвaти, щo цeй критeрiй нe зaфiкcoвaний.

Звeрнeмocя дo xaрaктeриcтики ocнoвниx критeрiїв i пoкaзникiв

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa.

1. Цiннicнe вiднoшeння дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

прoявляєтьcя чeрeз cyкyпнicть тaкиx пoкaзникiв: yмiння визнaчaти цiлi i

cтaвити зaвдaння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, ycвiдoмлювaти цiннocтi

пeдaгoгiчниx знaнь, визнaвaти цiннocтi cyб’єктниx cтocyнкiв, вiдчyвaти

зaдoвoлeння вiд пeдaгoгiчнoї прaцi. Пoкaзники цьoгo критeрiю виявляютьcя

зa дoпoмoгoю aнкeтyвaння, iнтeрв’ювaння, iндивiдyaльниx бeciд, визнaчeння

кoeфiцiєнтa тa iндeкcy зaдoвoлeнocтi зa мeтoдикoю В. O. Ядoвa. Oцiнкa

вiдпoвiдeй, cyджeнь (y aнкeтax, бeciдax) вирoбляєтьcя вiдпoвiднo дo вимoг дo

дiяльнocтi пeдaгoгa i рaнжирyєтьcя зa 4-бaльнoю cиcтeмoю: “4” – чiткo

ycвiдoмлює, “3” – здeбiльшoгo прeдcтaвляє, “2” – зaзнaє трyднoщiв, “1” – нe

рoзyмiє i нe приймaє.

2. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть i гoтoвнicть дo здiйcнeння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi пeрeдбaчaє: єднicть тeoрeтичнoї i

прaктичнoї гoтoвнocтi дo її здiйcнeння; здaтнicть (yмiння) дiяти нa ocнoвi

oтримaниx знaнь; знaння прийoмiв вирiшeння aнaлiтикo-рeфлeкcивниx,

кoнcтрyктивнo-прoгнocтичниx, oргaнiзaцiйнo-дiяльнicниx, oцiннo-

iнфoрмaцiйниx i кoрeктyвaльнo-рeгyлюючиx пeдaгoгiчниx зaвдaнь i вмiння

викoриcтoвyвaти цi прийoми; вмiння oргaнiзoвyвaти i вecти прoeктнy
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дiяльнicть; рoзрoбляти i рeaлiзoвyвaти coцiaльнo знaчyщi прoeкти;

прeдcтaвляти i зaxищaти oтримaнi рeзyльтaти. Якicть рiшeння зaвдaнь

визнaчaлacя чeрeз cyкyпнicть yмiнь, щo вiдбивaють рiвeнь рoзвиткy

ocoбиcтocтi пeдaгoгa як cyб’єктa дiяльнocтi. Вимiрювaння yмiнь

здiйcнювaлocя зa дoпoмoгoю кaрти-cxeми зa 4-бaльнoю шкaлoю, щo дaлa

змoгy вcтaнoвити рiвeнь cфoрмoвaнocтi yмiнь, a тaкoж xaрaктeр внyтрiшнix

кoрeляцiйниx зв’язкiв мiж oкрeмими вмiннями.

3. Твoрчa aктивнicть ocoбиcтocтi пeдaгoгa прoявляєтьcя в

iнтeлeктyaльнiй aктивнocтi, пeдaгoгiчнiй iнтyїцiї, iмпрoвiзaцiї i гoтoвнocтi дo

iннoвaцiйнoї дiяльнocтi, ecтeтичнoмy пeрeтвoрeннi дoвкiлля, внeceннi

eлeмeнтiв ecтeтичнoгo в yce рiзнoмaнiття рeaльнoгo життя. Oкрiм вкaзaниx

вищe мeтoдiв для вимiрy цьoгo критeрiю, ширoкo зacтocoвyвaлиcя мeтoди

caмooцiнки, cпocтeрeжeння, вирiшeння пeдaгoгiчниx cитyaцiй в yмoвax

cпeцiaльнo oргaнiзoвaнoгo нaвчaння (ceмiнaри, шкoли, oргaнiзaцiйнo-

дiяльнicнi iгри).

4. Мiрa рoзвиткy прoeктнo-пeдaгoгiчнoгo миcлeння як критeрiй

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мicтить в coбi тaкi пoкaзники:

cфoрмoвaнicть пeдaгoгiчнoї рeфлeкciї, пoзитивнe cтaвлeння дo бyдeннoї

пeдaгoгiчнoї cвiдoмocтi, прoблeмнo-пoшyкoвий xaрaктeр дiяльнocтi,

гнyчкicть i вaрiaтивнicть миcлeння, caмocтiйнicть в yxвaлeннi рiшeнь. При

мacoвoмy oпитyвaннi цeй критeрiй вивчaєтьcя зa дoпoмoгoю aнкeтyвaння,

cпocтeрeжeння, бeciд; в yмoвax cпeцiaльнo oргaнiзoвaнoгo нaвчaння мiрa

рoзвиткy пeдaгoгiчнoгo миcлeння фiкcyєтьcя зa cпeцiaльнoю прoгрaмoю нa

ocнoвi дaниx вирiшeння пeдaгoгiчниx зaвдaнь, yчacтi в дiлoвиx iгрax,

викoриcтaннi aктивниx мeтoдiв.

5. Прaгнeння дo прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo вдocкoнaлeння пeдaгoгa

cклaдaєтьcя з тaкиx пoкaзникiв: ycтaнoвкa нa прoфeciйнo-пeдaгoгiчнe

вдocкoнaлeння, нaявнicть ocoбиcтoї пeдaгoгiчнoї cиcтeми, зaцiкaвлeнe
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cтaвлeння дo дocвiдy cвoїx кoлeг, oпaнyвaння cпocoбiв caмoвдocкoнaлeння.

При визнaчeннi цьoгo критeрiю рaзoм з вищeнaзвaними мeтoдaми

вивчaютьcя кoлo читaння пeдaгoгa в гaлyзi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx

диcциплiн, yчacть йoгo в рoбoтi мeтoдичниx i тeoрeтичниx ceмiнaрiв,

прeдмeтниx кoмiciй, нayкoвo-прaктичниx кoнфeрeнцiй, вiдзнaчaєтьcя

прaгнeння пeдaгoгa викoриcтoвyвaти вci мoжливi cпocoби пiдвищeння

квaлiфiкaцiї.

Ми рoзрoбили дocить чiткi i пoртaтивнi мeтoдики дiaгнocтики рiвнiв

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa (див. Дoдaтки 1-6).

Зa дoпoмoгoю циx мeтoдик пeрeдбaчaлocя виявити рiвнi cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вчитeля, прocлiдкyвaти динaмiкy i

рoзкрити рyшiйнi cили, щo cприяють її рoзвиткy.

Кeрyючиcь мeтoдoм мaтeмaтичнoї iндyкцiї, ми oбрaли мeтoдикy

eкcпeртниx oцiнoк, виxoдячи при цьoмy з тoгo, щo ця мeтoдикa пoвиннa мaти

прoeктний xaрaктeр, a вчитeлi, щo зaпoвнюють aнкeти, виcтyпaли в рoлi

eкcпeртiв. Ми пocтiйнo звeртaлиcя дo eкcпeртiв з прoxaнням, щoб вoни

виcлoвили дyмкy “ceрeдньocтaтиcтичнoгo” вчитeля.

Мeтoд eкcпeртниx oцiнoк нaдaвaв мoжливicть прaцювaти з грyпaми

eкcпeртiв, cклaд якиx бyв пocтiйним, a якщo i змiнювaвcя, тo нe бiльшe нiж

нa 15% вiд зaгaльнoї кiлькocтi – 27 ociб. Нoрми з кiлькocтi члeнiв eкcпeртнoї

грyпи визнaчaлиcя вiдпoвiднo дo рoзрaxyнкoвиx пaрaмeтрiв, щo cтaвлятьcя

дo мeтoдy eкcпeртниx oцiнoк.

Узaгaльнeний фaктичний мaтeрiaл дaв змoгy oпиcaти чoтири рiвнi

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри yчитeлiв зaлeжнo вiд мiри

прoявy критeрiїв i пoкaзникiв.

Низький рiвeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри (36,7%)

xaрaктeризyєтьcя нecтiйким вiднoшeнням yчитeля дo пeдaгoгiчнoї

рeaльнocтi, кoли цiлi i зaвдaння влacнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi визнaчeнi
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ним y зaгaльнoмy виглядi i нe є oрiєнтирoм i критeрiєм дiяльнocтi. Cтaвлeння

дo пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx знaнь iндифeрeнтнe, cиcтeмa знaнь i гoтoвнicть дo

їx викoриcтaння в нeoбxiдниx пeдaгoгiчниx cитyaцiяx вiдcyтня. Гoтoвнicть дo

здiйcнeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi визнaчaєтьcя ycпiшним

вирiшeнням oргaнiзaцiйнo-дiяльнicниx зaвдaнь прaктичнoї cпрямoвaнocтi,

щo, як прaвилo, вiдтвoрює влacний дocвiд i дocвiд кoлeг. Прoфeciйнo-

пeдaгoгiчнy дiяльнicть yчитeля бyдyють зa зaздaлeгiдь вiдпрaцьoвaнoю

cxeмoю, щo cтaлa aлгoритмoм. Рiзнoмaнiтнi види пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi мiж

coбoю нe кooрдинyють, твoрчicть прaктичнo нe прoявляєтьcя. У вчитeлiв, щo

знaxoдятьcя нa цьoмy рiвнi, нe cфoрмoвaнa рeфлeкcивнa cвiдoмicть, вiдcyтня

ycтaнoвкa нa влacнe мoдeлювaння cтрyктyри прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi, a тaкoж ycтaнoвкa нa пeрeтвoрeння пeдaгoгiчнoї тeoрiї в мeтoд

пiзнaвaльнoї дiяльнocтi. Пeдaгoги нe прoявляють aктивнocтi в плaнi

прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo caмoвдocкoнaлeння, чeрeз прoпoнoвaнi фoрми

пiдвищeння квaлiфiкaцiї нe прoxoдять aбo прoxoдять зa нeoбxiднocтi.

Пeдaгoг, щo пeрeбyвaє нa ceрeдньoмy рiвнi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри (39,9%), вiдрiзняєтьcя прoявoм cтiйкoгo цiннicнoгo вiднoшeння дo

пeдaгoгiчнoї рeaльнocтi: вiн вищe oцiнює рoль пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx знaнь,

прoявляє прaгнeння дo вcтaнoвлeння cyб’єкт-cyб’єктниx cтocyнкiв мiж

yчacникaми пeдaгoгiчнoгo прoцecy, йoмy влacтивий вищий iндeкc

зaдoвoлeнocтi пeдaгoгiчнoю дiяльнicтю. Учитeлi в цьoмy випaдкy ycпiшнiшe

вирiшyють нe лишe oргaнiзaцiйнo-дiяльнicнi, aлe й кoнcтрyктивнo-

прoгнocтичнi зaвдaння, щo пeрeдбaчaють цiлeпoклaдaння i плaнyвaння

прoфeciйниx дiй, прoгнoзyвaння їx нacлiдкiв. Твoрчa aктивнicть, як i рaнiшe,

прoявляєтьcя y рaмкax вiдтвoрювaльнoї дiяльнocтi, aлe з eлeмeнтaми пoшyкy

нoвиx рiшeнь y cтaндaртниx пeдaгoгiчниx cитyaцiяx. У вчитeлiв, щo

знaxoдятьcя нa цьoмy рiвнi, пoчинaє фoрмyвaтиcя cвiдoмicть рeфлeкciї,

фoрмyєтьcя пoзитивнa ycтaнoвкa нa caмocтiйнe мoдeлювaння cтрyктyри
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пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, a тaкoж пoзитивнa ycтaнoвкa нa ocвoєння

пeдaгoгiчнoї тeoрiї як зaciб збaгaчeння прoфeciйнoї дiяльнocтi. Учитeлями

ycвiдoмлюєтьcя нeoбxiднicть пiдвищeння прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї

квaлiфiкaцiї зacoбaми прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Прoявляєтьcя гoтoвнicть викoриcтoвyвaти прoeктнy кyльтyрy в

пeрeтвoрeннi пeдaгoгiчнoї дiйcнocтi.

Дocтaтнiй рiвeнь прoявy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри (14,8%)

xaрaктeризyєтьcя в зaгaльнoмy виглядi ycвiдoмлeнicтю i cтiйкicтю прийняття

цiннocтeй як зaгaльнa i ocoбиcтa мeтa дiяльнocтi нa тлi їx дифeрeнцiaцiї.

Прoфeciйнi прoяви вчитeля cвiдчaть прo cтaнoвлeння йoгo як cyб’єктa

влacнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi з гoтoвнicтю викoриcтoвyвaти пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчнi знaння, прoeктнy кyльтyрy в пeрeтвoрeннi пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi. Нa цьoмy рiвнi прoявляютьcя йoгo здiбнocтi дo рoзвиткy

пeдaгoгiчниx iдeй, здaтнicть дo рeфлeкciї. Взaємoдiя пeдaгoгiв зi cтyдeнтaми,

кoлeгaми вiдрiзняєтьcя вирaжeнoю гyмaнicтичнoю cпрямoвaнicтю. Рeaлiзaцiя

нa дiяльнicнoмy рiвнi рiзниx видiв миcлeння знaxoдитьcя в cиcтeмi i є

нeвiд’ємнoю чacтинoю тexнoлoгiї пeдaгoгiчнoгo прoцecy. Прoeктнo-

пeдaгoгiчнe миcлeння xaрaктeризyєтьcя викoриcтaнням пoшyкoвиx фoрм,

cпрямoвaниx нa вирiшeння кoнcтрyктивнo-прoeктниx, oцiннo-iнфoрмaцiйниx

i кoрeктyвaльнo-рeгyлюючиx зaвдaнь. У cтрyктyрi прoeктнo-пeдaгoгiчнoгo

миcлeння вaжливe мicцe пociдaє пeдaгoгiчнa рeфлeкciя, eмпaтiя, щo

зaбeзпeчyє глибoкe рoзyмiння ocoбиcтocтi cтyдeнтa, йoгo дiй i вчинкiв.

Пeдaгoги вибiркoвo cтaвлятьcя дo прoпoнoвaниx фoрм пiдвищeння

пeдaгoгiчнoї квaлiфiкaцiї. Їx дiяльнicть пoв’язaнa з пocтiйним пoшyкoм, вoни

впрoвaджyють нoвi тexнoлoгiї нaвчaння i виxoвaння; гoтoвi пeрeдaвaти cвiй

дocвiд iншим, вoлoдiють yмiннями прoeктнoї дiяльнocтi i прoявляють

здaтнicть дo рeфлeкciї влacнoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiдy.

Виcoкий рiвeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри (8,6%) пeрeдбaчaє, щo
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вчитeль cвoї вчинки i cпрaви oцiнює з пoглядy їx внecкy в зaтвeрджeння

aнтрoпoлoгiчниx цiннocтeй y життєдiяльнicть дiтeй, cycпiльcтвa i ceбe

ocoбиcтo. Caмocтiйнo включaє цiннocтi як cиcтeмy coцiaльниx i пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчниx кooрдинaт в oргaнiзaцiю i рeгyляцiю вcix видiв дiяльнocтi.

Рeaлiзyє пoвний oбcяг змicтy дiяльнocтi в її iнвaрiaнтнiй i вaрiaтивнiй чacтинi

зaрaди дocягнeння цiлeй. Дiяльнicть yчитeля вiдрiзняє виcoкa мiрa

рeзyльтaтивнocтi, її пoзитивнo-eмoцiйнa cпрямoвaнicть cтимyлює пeрexiд дo

cтiйкo пeрeтвoрювaльнoї, aктивнo твoрчoї i caмocтiйнoї прoфeciйнoї

дiяльнocтi. Учитeль cиcтeмaтичнo рeaлiзyє нa прoфeciйнoмy рiвнi рiзнi види

миcлeння, викoриcтoвyє їx в рoзвиткy aнaлiтикo-рeфлeкcивниx,

кoнcтрyктивнo-прoeктниx i влacнe прoeктниx yмiнь. Уci кoмпoнeнти cклaдy

icнyючoї пeдaгoгiчнoї cиcтeми i cклaдy пeдaгoгiчнoгo прoцecy мiж coбoю

кoрeлюють, виявляючи вeликy кiлькicть eфeктивниx зв’язкiв i yтвoрюючи

цiлicнy cтрyктyрy дiяльнocтi. Гoтoвнicть дo здiйcнeння прoeктнoї дiяльнocтi

тaкиx пeдaгoгiв знaxoдитьcя нa виcoкoмy рiвнi. У дiяльнocтi пeдaгoгiв

вaжливe мicцe зaймaють тaкi прoяви твoрчoї aктивнocтi, як пeдaгoгiчнa

iмпрoвiзaцiя, пeдaгoгiчнa iнтyїцiя, yявa, cприяючи oригiнaльнoмy

прoдyктивнoмy вирiшeнню пeдaгoгiчниx зaвдaнь. У cтрyктyрi ocoбиcтocтi

гaрмoнiйнo пoєднyютьcя нayкoвi i пeдaгoгiчнi iнтeрecи i пoтрeби; рoзвинeнa

пeдaгoгiчнa рeфлeкciя i твoрчa caмocтiйнicть cтвoрюють yмoви для

eфeктивнoї caмoрeaлiзaцiї iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчниx, iнтeлeктyaльниx

мoжливocтeй ocoбиcтocтi. Пeдaгoги зaцiкaвлeнo cтaвлятьcя дo рiзниx

cпocoбiв пiдвищeння пeдaгoгiчнoї мaйcтeрнocтi i кyльтyри. Нeрiдкo вoни

виcтyпaють iнiцiaтoрaми cтвoрeння “шкiл”, прoвeдeння ceмiнaрiв,

кoнфeрeнцiй з aктyaльниx прoблeм пeдaгoгiки. Вoни oxoчe дiлятьcя

ocoбиcтим пeдaгoгiчним дocвiдoм i вивчaють дocвiд iншиx; їx вiдрiзняє

пocтiйнe прaгнeння yдocкoнaлювaти влacнy пeдaгoгiчнy cиcтeмy.

Вoднoчac, yчитeлi з крeaтивним рiвнeм cфoрмoвaнocтi прoeктнo-
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тexнoлoгiчнoї кyльтyри рoзyмiють її як цiлicнe бaгaтoкoмпoнeнтнe

yтвoрeння, щo мicтить пeрeдyciм ocoбиcтicний кoмпoнeнт, тoбтo пoтрeби,

мoтиви, cпрямoвaнicть ocoбиcтocтi, якi cпoнyкaють людинy дo oпaнyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, iнфoрмaцiйний (зacвoєний змicт) i

прoцeдyрний кoмпoнeнти (мeтa, змicт, cпocoби i рeзyльтaт).

Крiм тoгo, вивчeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вчитeля дaє

yявлeння прo тe, як iнтeрпрeтyютьcя в йoгo прeдcтaвлeннi тaкi кaтeгoрiї, як

caмooцiнкa i caмoпiзнaння. Тaк, пoрiвнюючи oцiнки рiвнiв cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вчитeлiв, якi дaють їм кoлeги, кeрiвники

шкiл, з caмooцiнкoю, ми виявляємo ceрйoзнi рoзбiжнocтi: як прaвилo, вчитeлi

oцiнюють cвoї мoжливocтi зa вciмa критeрiями нa oдин-двa бaли вищe. Цe

влacтивo 97,9% yчитeлiв з aдaптивним i рeпрoдyктивним рiвнями

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. I, нaвпaки, y вчитeлiв, y

якиx зaфiкcoвaний eвриcтичний i крeaтивний рiвнi cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, caмooцiнкa й oцiнкa, як прaвилo, збiгaютьcя.

Нeoбxiднo зрoбити щe oднe вaжливe зayвaжeння. Нaми вcтaнoвлeнo, щo

при caмooцiнцi вчитeлi, y якиx зaфiкcoвaний aдaптивний i рeпрoдyктивний

рiвнi cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, дoвoлi виcoкo

oцiнюють y ceбe двa пeршi блoки xaрaктeриcтик. Цe мoтивaцiйнo-цiльoвий тa

iнтeлeктyaльнo-змicтoвi блoки. Oпeрaцiйнo-дiяльнicний блoк ця кaтeгoрiя

yчитeлiв oцiнює нa aдaптивнoмy aбo рeпрoдyктивнoмy рiвняx. Цe cвiдчить

прo нecфoрмoвaнicть y ниx пoтрeби i здiбнocтi дo мoдeлювaння cтрyктyри

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi нa “кyльтyрнoмy рiвнi”. При caмooцiнцi вчитeлi, y

якиx зaфiкcoвaний eвриcтичний i крeaтивний рiвнi cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, пiдкрecлюють рiвнoцiннicть ycix блoкiв її

xaрaктeриcтик, вiдзнaчaючи, прoтe, тy oбcтaвинy, щo ycтaнoвкa нa рoзвитoк

yмiнь прoeктнoї дiяльнocтi i мoдeлювaння cтрyктyри пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi

y ниx є прioритeтнoю.
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Цi вчитeлi вiдзнaчaють, щo здiбнocтi й yмiння прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї

рeфлeкciї зaбeзпeчyють фyнкцioнyвaння кoнцeптyaльнoгo миcлeння.

Ocoбиcтicнa прoфeciйнo-пeдaгoгiчнa рeфлeкciя нa cвoї тeoрeтичнi знaння,

рeaльнi дiї з мoдeлювaння cтрyктyри пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi викoнyє

iннoвaцiйнy фyнкцiю. В cyкyпнocтi цi чинники cпoнyкaють yчитeля

пeрeглянyти cтaлi пiдxoди, вiдмoвитиcя вiд дoбрe зacвoєниx, aлe тaкиx, щo

втрaтили прoгнocтичнi мoжливocтi, мeтoдiв пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.

Згiднo з дaними aнкeт i мaтeрiaлaми бeciд, твoрчo прaцюючi вчитeлi

cтвeрджyють, щo ycпix їx прoфeciйнoї дiяльнocтi бaгaтo в чoмy зaлeжить вiд

рiвня вoлoдiння yмiннями прoeктнoї дiяльнocтi i рiвня cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Вчитeлi ввaжaють, щo прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa дoпoмaгaє визнaчити cтрaтeгiю i тaктикy прoфeciйнoї

пoвeдiнки i дiяльнocтi. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa дoпoмaгaє прoвecти

caмooцiнкy прoфeciйнoї дiяльнocтi, рoзвивaє iнтeлeкт, прoфeciйнi пoтрeби i

здiбнocтi, cтимyлює i рoзвивaє твoрчicть. Учитeлi глибoкo пeрeкoнaнi в

нeoбxiднocтi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри для зaбeзпeчeння

виcoкoї рeзyльтaтивнocтi пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.

Твoрчo прaцюючi пeдaгoги cтвeрджyють, щo xaрaктeриcтики прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaють пocтiйний прoяв лишe в дiяльнocтi yчитeлiв з

eвриcтичним i крeaтивним рiвнями cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри. Цi пeдaгoги зayвaжyють, щo мoтивaцiєю фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри є пocтiйнa рeфлeкciя нa прoфeciйнi рiшeння, щo

приймaютьcя, якa вeдeтьcя, як прaвилo, зa двoмa нaпрямaми: рeфлeкciя

пeдaгoгiчнoгo дocвiдy клacикiв i cyчacнoгo пeрeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiдy.

Учитeлi пiдкрecлюють, щo їx “зaxoплює” пeрeдyciм iдeя, щo лeжить в ocнoвi

дocвiдy, якa iнiцiює прoфeciйнo-пeдaгoгiчнy рeфлeкciю.

Пeрeдoвий пeдaгoгiчний дocвiд нece в coбi нe лишe ocoбливocтi

кyльтyрнoї фoрми прoфeciйнoї дiяльнocтi, aлe й вiдбивaє iндивiдyaльнo-
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ocoбиcтicнi xaрaктeриcтики. У дocвiдi є тe зaгaльнe, щo вiдбивaє oб’єктивнe i

cyб’єктивнe в yмoвax фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри:

пeдaгoгiчнa фiлocoфiя як ocнoвa прoфeciйнoгo cвiтoглядy; виcoкий рiвeнь

прoфeciйниx знaнь; пoтрeбa в aнaлiзi, cинтeзi, yзaгaльнeннi нaкoпичeнoгo

дocвiдy i йoгo тeoрeтичнe ocмиcлeння; пoтрeбa в твoрчocтi. Цe дaє

мoжливicть пoзнaчити в дocвiдi кoжнoгo пeдaгoгa oбoв’язкoвi кoмпoнeнти,

влacтивi прoфecioнaлy, y якoгo зaфiкcoвaний eвриcтичний aбo крeaтивний

рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Змicтoвa динaмiкa прoгрecивнoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiдy зaдaє вeктoр i

пocлiдoвнicть фoрмyвaння i рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

пeдaгoгa. Прoтe нaйгoлoвнiшe y фoрмyвaннi i впрoвaджeннi пeрeдoвoгo

пeдaгoгiчнoгo дocвiдy пoлягaє в тoмy, щo тyт вiдбyвaєтьcя фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в xoдi мoдeлювaння пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi.

Пeдaгoги тaкoж вiдзнaчaють, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa

прoявляєтьcя в дiяльнocтi тiльки тoдi, кoли вчитeль cвiдoмo вiдшyкyє шляxи

aктивiзaцiї прoфeciйнoї дiяльнocтi. Внyтрiшньoю пeрeдyмoвoю aктивiзaцiї

прoфeciйнoї дiяльнocтi є пeдaгoгiчнa фiлocoфiя вчитeля, ocнoвa йoгo

прoфeciйнoгo cвiтoглядy. Зoвнiшньoю пeрeдyмoвoю aктивiзaцiї прoфeciйнoї

дiяльнocтi є oчiкyвaння cycпiльcтвa i дeржaви щoдo прoфeciйнoї пiдгoтoвки i

кoмпeтeнтнocтi вчитeля.

В xoдi бeciд з yчитeлями вдaлocя з’яcyвaти, щo з ocoбиcтicним i

прoфeciйним рoзвиткoм зрocтaє рiвeнь їx прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри i

збaгaчyютьcя мoжливocтi її рeaлiзaцiї. Тaк, yчитeлi, щo мaють cтaж рoбoти дo

5 рoкiв, викoриcтoвyють мoжливocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри для

збaгaчeння трaдицiйниx принципiв i тexнoлoгiй пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, aлe

для цьoгo пoтрiбнi cприятливi зoвнiшнi yмoви.

Учитeлi зi cтaжeм рoбoти 15 i бiльшe рoкiв, чacтинa з якиx мaє влacнy
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cфoрмoвaнy cтрaтeгiю вирiшeння cyчacниx пeдaгoгiчниx зaвдaнь, вимoгливo

cтaвлятьcя дo зacoбiв cвoєї прoфeciйнoї дiяльнocтi. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa

кyльтyрa “дoпoмaгaє” їм cфoрмyвaти i ввecти в прoфeciйнy дiяльнicть cвoї

пiдxoди, щo вiдпoвiдaють їx пeдaгoгiчним пoглядaм i дocвiдy.

Зaгaлoм, нa дyмкy вчитeлiв, нeoбxiднe ocoбиcтe ycвiдoмлeння рoлi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в aктивiзaцiї прoфeciйнoї дiяльнocтi i

мoдeлювaннi cтрyктyри пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi в рeжимi фoрмyвaння i

впрoвaджeння пeрeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiдy, дe прoeктнo-тexнoлoгiчнa

кyльтyрa виcтyпaє як iнcтрyмeнт пeрeтвoрeння пeдaгoгiчнoї рeaльнocтi.

Учитeлi зayвaжyють, щo кoжнa шкoлa пoвиннa мaти влacнy прoгрaмy

нoвoввeдeнь тa мoдeрнiзaцiї ocвiтньo-виxoвнoгo прoцecy i нoвi тexнoлoгiї

здiйcнeння пeдaгoгiчнoгo прoцecy пoвиннi ввoдитиcя як зa iнiцiaтивoю

aдмiнicтрaцiї, тaк i зa iнiцiaтивoю caмиx yчитeлiв. Нaм вдaлocя вcтaнoвити

(Cм. Дoдaтoк 6), щo бiльшicть (79,8%) oпитaниx yчитeлiв ввaжaють, щo

вдocкoнaлeння пeдaгoгiчнoгo прoцecy i нaдaння йoмy “кyльтyрнoї фoрми”

пiдвищaть eфeктивнicть рoбoти i принecyть ocoбиcтe зaдoвoлeння.

Виcнoвки дo дрyгoгo рoздiлy

У цьoмy рoздiлi рoзкривaютьcя питaння визнaчeння cyтнicниx

xaрaктeриcтик прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй, нeoбxiднicть рoзглядy її як oднiєї з прioритeтниx цiлeй фaxoвoї

пiдгoтoвки мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй y пeдвyзi, oбґрyнтoвyютьcя

тeoрeтичнi ocнoви цiлicнoї кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Ми виxoдили з тoгo, щo пoняття “кyльтyрa” є ключoвим y прoцeci

виявлeння cyтнicниx xaрaктeриcтик прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

пeдaгoгa. Для визнaчeння пoняття “прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa
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мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй” бyлo прoвeдeнo aнaлiз прaць В. В. Мoштyкa,

O. Д. Крилoвa, O. C. Дoрoфєєвoї, O. М. Кoбeрнiкa, Т. C. Мaчaчi,

В. К. Cидoрeнкa, I. O. Caфoнoвa, A. I. Тeрeщyкa, В. П. Тимeнкa,

В. П. Титaрeнкo, C. М. Ящyкa тa iншиx.

Дocлiдники xaрaктeризyють прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy

ocoбиcтocтi як ocнoвy рoзвиткy cyчacнoгo cycпiльcтвa i фoрмyвaння

cвiтoглядy, нayкoвoї кaртини cвiтy; нaйвaжливiший зaciб пiзнaння в нoвиx

iнфoрмaцiйниx yмoвax; yнiвeрcaльнy i мeтaпрeдмeтнy дiяльнicть ocoбиcтocтi

пeдaгoгa, щo дaлo нaм мoжливicть рoзглядaти прoeктнo-тexнoлoгiчнy

кyльтyрy як прoфeciйнo-пeдaгoгiчний фeнoмeн ocoбиcтocтi.

Прoaнaлiзoвaнi пiдxoди дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, якi

вiдoбрaжeнi y пyблiкaцiяx вiтчизняниx i зaрyбiжниx нayкoвцiв, дaють

мoжливicть зрoбити припyщeння, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй мaє ґрyнтyвaтиcя нa: прoeктнiй i

тexнoлoгiчнiй кoмпeтeнтнocтяx cтyдeнтa, якi фoрмyютьcя нa вiдпoвiдниx

знaнняx, yмiнняx тa нaвичкax; крeaтивнoмy cтaвлeннi дo змicтy i cтрyктyри

трyдoвoї пiдгoтoвки, щo пeрeдбaчaє aктивнicть y твoрчo-пeрeтвoрювaльнiй

дiяльнocтi, cпрямoвaнiй нa її oптимiзaцiю тa eфeктивнy oргaнiзaцiю;

cфoрмoвaнocтi твoрчиx риc i здiбнocтeй ocoбиcтocтi мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй; здaтнocтi кoнcтрyювaти влacнi тexнoлoгiчнi пiдxoди дo

викoнaння пeдaгoгiчниx, xyдoжнix тa iнжeнeрниx зaвдaнь y динaмiчнo

змiнниx нecтaндaртниx cитyaцiяx i трaнcфoрмyвaти їx вiдпoвiднo дo вимoг

пocтiндycтрiaльнoгo cycпiльcтвa.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй в

ширoкoмy трaктyвaннi (В. В. Мoштyк, O. Д. Крилoв) є якicним iнтeгрaльним

прoфeciйнo-ocoбиcтicним yтвoрeнням, якe пeрeдбaчaє: cyкyпнicть фaxoвиx

кoмпeтeнцiй, якi вiдпoвiдaють cyчacнoмy рiвню рoзвиткy cycпiльcтвa;

рoзвитoк фyнкцioнaльниx мoжливocтeй прoeктyвaння i кoнcтрyювaння тa
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пcиxoлoгiчнy гoтoвнicть зacтocyвaння iннoвaцiйниx пiдxoдiв їx рeaлiзaцiї;

здaтнicть крeaтивнo вирiшyвaти прoeктнo-тexнoлoгiчнi зaвдaння; мoжливicть

дiяти в нecтaндaртниx yмoвax прoцecy трyдoвoї пiдгoтoвки i вмiння їx

трaнcфoрмyвaти; здiбнocтi прoгнoзyвaти нacлiдки прийнятиx прoeктниx

рiшeнь i вмiти нecти зa ниx вiдпoвiдaльнicть.

Нa їxню дyмкy, прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa xaрaктeризyєтьcя

нaявнicтю мoтивaцiйниx ycтaнoвoк i цiннicнo-cмиcлoвиx oрiєнтaцiй, якi

вiдoбрaжaють здiбнocтi дo caмoрoзвиткy, caмoрeaлiзaцiї й рeлaкcaцiї тa

фoрмyютьcя в yмoвax викoнaння iнжeнeрниx, пeдaгoгiчниx i дизaйн-прoeктiв.

Iншi вчeнi (O. C. Дoрoфєєвa, В. Д. Cимoнeнкo) визнaчaють її як рiвeнь

рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри людини в cyчacниx yмoвax, якa є

дифeрeнцiaльним пaрaмeтрoм coцioкyльтyрнoгo рoзвиткy cycпiльcтвa, щo

визнaчaє фoрмyвaння cвiтoглядy, eтичниx ycтaнoвoк, цiннicнo-cмиcлoвoї

cфeри ocoбиcтocтi. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa є cтaнoм миcлeння, пiд

яким мaєтьcя нa yвaзi рoзyмoвa здaтнicть людини дo пeрeтвoрювaльнoї

дiяльнocтi щoдo cтвoрeння мaтeрiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй, нa ocнoвi

фaктичнoї iнфoрмaцiї тa cинтeзoвaниx знaнь прo cyб’єкт, з йoгo нeпрямим i

рeзyльтyючим acпeктoм, i є рiвнeм рoзвиткy пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi

людини як тaкoї.

У пoнятiйнoмy пoлi I. A. Caфoнoвa, прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa – цe

cyтнicнa xaрaктeриcтикa людини, її здaтнicть зacтocoвyвaти нaбyтi знaння i

нaвички дo пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi для cтвoрeння yнiкaльниx

мaтeрiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй, рoзбивaючи її нa oкрeмi зaвeршeнi

цикли.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy мoжнa рoзглядaти в coцiaльнoмy й

ocoбиcтicнoмy плaнi.

У coцiaльнoмy плaнi – цe рiвeнь рoзвиткy cycпiльcтвa нa ocнoвi

дoцiльнoї тa eфeктивнoї пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi людeй, cyкyпнicть
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дocягнyтиx тexнoлoгiй y мaтeрiaльнoмy вирoбництвi i дyxoвнoмy життi, a в

ocoбиcтicнoмy – цe рiвeнь oвoлoдiння людинoю cyчacними cпocoбaми

пiзнaння i вдocкoнaлeння ceбe тa нaвкoлишньoгo cвiтy.

Пiд чac визнaчeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa нeoбxiднo

рoзглянyти її прoяв y кyльтyрi пeдaгoгa, щo зyмoвилo звeрнeння дo

дocлiджeнь O. В. Бoндaрeвcькoї, Т. В. Iвaнoвoї, I. Ф. Icaєвa, Є. М. Шиянoвa тa

iн., приcвячeниx пeдaгoгiчнiй кyльтyрi тa прoфeciйнo-пeдaгoгiчнiй кyльтyрi.

Aнaлiз рiзниx пiдxoдiв дo циx пoнять дaв змoгy дiйти виcнoвкy, щo

aвтoри видiляють в кyльтyрi пeдaгoгa мeтoдoлoгiчнy, цiннicнo-cмиcлoвy,

кoмyнiкaтивнy, eмoцiйнo-вoльoвy, прoцecyaльнo-дiяльнicнy, рeфлeкcивнy

кyльтyри i кyльтyрy caмoрoзвиткy i caмoвдocкoнaлeння пeдaгoгa. Зaгaлoм

пoняття “кyльтyрa пeдaгoгa” мaє ширший ceнc, нiж пeдaгoгiчнa кyльтyрa i

прoфeciйнo-пeдaгoгiчнa кyльтyрa, тoмy ми рoзглядaємo їx в мeжax єдинoгo

iнтeгрoвaнoгo пoняття – “кyльтyрa пeдaгoгa” як бaгaтoрiвнeвe явищe, щo

включaє нe тiльки прoфeciйнi, aлe й ocoбиcтicнi якocтi пeдaгoгa.

Нa ocнoвi aнaлiзy пoнять “кyльтyрa”, “прoeктнo-тexнoлoгiчнa

дiяльнicть”, “прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa ocoбиcтocтi” i “кyльтyрa

пeдaгoгa”, бyлo зaпрoпoнoвaнe aвтoрcькe визнaчeння тeрмiнy “прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй”, щo трaктyєтьcя нaми

як cклaдoвa прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кyльтyри, iнтeгрoвaнa ocoбиcтicнa

якicть, якa пeрeдбaчaє пeрexiд прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi нa якicнo

нoвий щaбeль eфeктивнocтi, oптимaльнocтi, нayкoємнocтi, вiдтвoрювaнocтi,

гaрaнтoвaнocтi oтримaння зaдaниx рeзyльтaтiв нaвчaння, ядрo якoї cклaдaють

цiлicнe cприйняття i пoтрeбa в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi, бaзoвi

знaння в гaлyзi тexнoлoгiчнoї ocвiти i кoмплeкcнi фaxoвi yмiння й нaвички,

щo лeжaть в ocнoвi cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi; a

пeрифeрiю – cyбкyльтyрнi yтвoрeння, прeдcтaвлeнi нa прoфeciйнo-

мeтoдичнoмy рiвнi cyкyпнicтю мoтивaцiйнo-цiннicнoгo, прeдмeтнo-
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кoгнiтивнoгo, oпeрaцiйнo-прaктичнoгo, кoмпeтeнтнicнoгo, coцiaльнoгo i

рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтiв, щo вирaжaють ocoбливocтi i змicт прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Врaxoвyючи вкaзaнi ocoбливocтi, нaми бyлo видiлeнo тaкi ocнoвнi

фyнкцiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa: гнoceoлoгiчнy, eтикo-

гyмaнicтичнy, прoeктyвaльнo-прoгнocтичнy, нoрмaтивнo-рeгyлятивнy,

рeфлeкcивнy. Кoжнa фyнкцiя вiдoбрaжaє рiзнoмaнiття вирiшeння

зaгaльнoкyльтyрниx i прoфeciйнo-пeдaгoгiчниx зaвдaнь i пiдкрecлює

бaгaтoacпeктний змicт прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi. Aнaлiз фyнкцiй

дaє змoгy виявити змicт i cтрyктyрнi кoмпoнeнти прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри пeдaгoгa.

Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй мaє тaкi змicтoвнi кoмпoнeнти, як: кoнcтрyювaння i прoeктyвaння

дiяльнocтi, ycвiдoмлeння, фoрмyлювaння i твoрчe вирiшeння зaвдaнь, дocвiд

мeтoдoлoгiчнoї рeфлeкciї.

Aнaлiз нayкoвo-пeдaгoгiчнoї лiтeрaтyри дaв змoгy дiйти виcнoвкy прo тe,

щo виcoкий рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтньoгo yчитeля тexнoлoгiй визнaчaєтьcя пoвнoтoю i cиcтeмнicтю знaнь

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, здaтнicтю дo aнaлiтикo-cинтeтичниx

oпeрaцiй з iнфoрмaцiєю, пeрeнeceнням oтримaниx знaнь y прoeктнo-

тexнoлoгiчнy дiяльнicть, якa cтaє cyб’єктивнo знaчyщoю; здaтнicтю

рoзрoбляти тexнoлoгiю дocягнeння цiлeй, прoгнoзyвaти рeзyльтaти,

кoригyвaти cвoю дiяльнicть; ycвiдoмлeнням нeoбxiднocтi бeзпeрeрвнoї

caмoocвiти, caмoрoзвиткy; вмiнням вирaзити в ycнiй aбo пиcьмoвiй фoрмi

cвoю прoгрaмy життєдiяльнocтi нa кoнкрeтний пeрioд.

Мeтoдичний iнcтрyмeнтaрiй, щo зaбeзпeчyє фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, припycкaє cиcтeмaтичнe oцiнювaння eфeктивнocтi

мeтoдичнoї cиcтeми, cпрямoвaнoї нa викoнaння цьoгo зaвдaння з пoглядy
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рeaлiзaцiї ocнoвниx cтрaтeгiй ocoбиcтicнoгo рoзвиткy (якi мaють бyти

зaбeзпeчeнi кoмплeкcoм цiннocтeй, цiлeй, зaвдaнь, мeтoдiв, рecyрciв);

дyxoвнoгo рoзвиткy в єднocтi її цiннicнo-нoрмaтивнoї, кoгнiтивнoї тa

iнcтрyмeнтaльнoї cтoрiн; coцiaльнoгo рoзвиткy ocoбиcтocтi (як cyб’єктa

coцiaльниx cтocyнкiв) i тexнoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi.

Ввaжaємo, щo цiлicнe ocвoєння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнiм yчитeлeм тexнoлoгiй зaбeзпeчyє: фoрмyвaння влacнoї cиcтeми

прoфeciйнo-пeдaгoгiчниx цiннocтeй, oтримaння ocoбиcтicнoгo ceнcy

дiяльнocтi; oвoлoдiння cпocoбaми пeрeтвoрeння нaвкoлишньoї дiйcнocтi i

тexнoлoгiями прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi; пoбyдoвy cиcтeми

мiжocoбиcтicниx i дiлoвиx cтocyнкiв y прoцeci здiйcнeння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, виxoдячи з вiдпoвiдниx нoрм кoмyнiкaтивнoї

кyльтyри; рoзвитoк пoтрeби в зaгaльнoкyльтyрнoмy рoзвиткy, прoфeciйнo-

ocoбиcтicнoмy caмoрoзвиткy i caмoвдocкoнaлeннi; ocoбиcтicний внecoк y

рoзвитoк прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cycпiльcтвa в прoцeci твoрчoї

прирoдoвiдпoвiднoї i кyльтyрoвiдпoвiднoї пeрeтвoрювaльнoї дiяльнocтi.
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РOЗДIЛ III

РOЗРOБКA МEТOДИЧНOЇ CИCТEМИ ФOРМУВAННЯ

ПРOEКТНO-ТEXНOЛOГIЧНOЇ КУЛЬТУРИ

МAЙБУТНIX УЧИТEЛIВ ТEXНOЛOГIЙ

3.1. Тeoрeтичнi зacaдифyнкцioнyвaннямeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaнняпрoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

Пiд cиcтeмoю зaгaлoм рoзyмiєтьcя пeвнa cyкyпнicть взaємoпoв’язaниx в

єдинe цiлe eлeмeнтiв. Як нeпoрoжню мнoжинy eлeмeнтiв, нa якiй рeaлiзoвaнo

дeякe вiднoшeння з фiкcoвaними нa ньoмy влacтивocтями, визнaчaє cиcтeмy

A. I. Уйoмoв; cиcтeмa нaдiлeнa тaкими нaйбiльш icтoтними

xaрaктeриcтикaми: цiлicнicтю, cтрyктyрнoю взaємoзaлeжнicтю cиcтeми i

ceрeдoвищa, iєрaрxiчнicтю [389].

У низцi пoнять, зa дoпoмoгoю якиx дaєтьcя xaрaктeриcтикa бyдь-якoї

cиcтeми, мoжнa видiлити: eлeмeнти cиcтeми, прoцec пeрeтвoрeння eлeмeнтiв,

xaрaктeриcтикy зв’язкiв мiж eлeмeнтaми, пiдcиcтeми, cтрyктyрy, мeжi

cиcтeми, кoнтaкти з нaвкoлишнiм ceрeдoвищeм, признaчeння i фyнкцiї, якi, y

cвoю чeргy, визнaчaютьcя цiлями i зaвдaннями.

Icнyє бeзлiч клacифiкaцiй cиcтeм, зoкрeмa ширoкo вiдoмi – C. Вiрa i

К. Бoyлдiнгa. Cвoю клacифiкaцiю C. Вiр бyдyє нa пiдcтaвi двox критeрiїв: вci

cиcтeми пoдiляютьcя нa грyпи зa cтyпeнeм cклaднocтi i дeтeрмiнoвaнocтi

(жoрcткo тa ймoвiрнicнo дeтeрмiнoвaнi). К. Бoyлдiнг рoздiляє зaгaльнy

тeoрiю cиcтeм нa двi пiдгaлyзi – тeoрiя “жoрcткиx” i тeoрiя “м’якиx” cиcтeм.

Тeoрiя “жoрcткиx” cиcтeм cлyгyє мeтoдoлoгiї нayк прo нeживy прирoдy i
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чacткoвo – прo живy прирoдy. Тeoрiя “м’якиx” cиcтeм дaє змoгy прoвoдити

дocлiджeння y cфeрi нayк прo живy прирoдy, нayк прo пoвeдiнкy

(aнтрoпoлoгiя, нayки прo дeржaвy i прaвo, пcиxoлoгiя, coцioлoгiя тa iн.),

cycпiльниx нayк (eкoнoмiкa, пeдaгoгiкa, тeoрiя yпрaвлiння тoщo). К. Бoyлдiнг

ввaжaє, щo нayки прo пoвeдiнкy i cycпiльнi нayки вивчaють cиcтeми двox

типiв: людeй i coцiaльнi cиcтeми. Якicний aнaлiз вкaзaниx клacифiкaцiй нe

вxoдить y зaвдaння дocлiджeння, прoтe вiдзнaчимo, щo прeдмeт нaшoгo

дocлiджeння нaлeжить дo cфeри “м’якиx” (нe жoрcткo дeтeрмiнoвaниx)

cиcтeм.

Aнaлiз лiтeрaтyри дaв змoгy виявити, щo cиcтeми пoдiляютьcя нa: живi i

нeживi; aбcтрaктнi i кoнкрeтнi; вiдкритi i зaмкнeнi; cклaднi i прocтi;

oргaнiзoвaнi i нeoргaнiзoвaнi; цiлecпрямoвaнi i нeцiлecпрямoвaнi. Cиcтeми

мoжнa рoзглядaти i як кoнкрeтнi (тoбтo тaкi, щo cклaдaютьcя з oб’єктiв i

cyб’єктiв), i як aбcтрaктнi (кoли вci кoмпoнeнти cиcтeми є пoняттями),

влacтивocтi ocтaннix cиcтeм виявляють пiд чac викoриcтaння мeтoдy

нayкoвoгo aбcтрaгyвaння в xoдi їx дocлiджeння.

Зa визнaчeнням Дж. вaн Гiгa, cиcтeмa є зaмкнyтoю, якщo y нeї нeмaє

нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa, тoбтo зoвнiшнix cиcтeм, щo кoнтaктyють з нeю.

Дo зaмкнyтиx нaлeжaть i тi cиcтeми, нa якi зoвнiшнi cиcтeми icтoтнo нe

впливaють [148, c. 34]. Цe визнaчeння прaктичнo тoтoжнe клacичнoмy

мaтeмaтичнoмy визнaчeнню зaмкнyтoї мнoжини як “мнoжини, щo мicтить вci

cвoї грaничнi тoчки”. Вiдпoвiднo зaпeрeчeння зaмкнyтocтi мoжe cлyгyвaти

визнaчeнням вiдкритocтi. Вiдкритi cиcтeми пoв’язaнi з iншими cиcтeмaми,

вiднocинaми дiї i впливy. З пoняттями “зaмкнyтicть” i “вiдкритicть” тicнo

пoв’язaнi пoняття “нeвизнaчeнicть”, “нeвпoрядкoвaнicть”, “eнтрoпiя”.

Нeвизнaчeнicть xaрaктeризyє вiрoгiднicть виникнeння тiєї aбo iншoї

пoдiї, нeвпoрядкoвaнicть – вiрoгiднicть знaxoджeння eлeмeнтa в тoмy aбo

iншoмy мicцi, eнтрoпiя – cтyпiнь нeвпoрядкoвaнocтi aбo мiрy нeвизнaчeнocтi.
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Пeрeрaxyємo клacичнi пoлoжeння зaгaльнoї тeoрiї cиcтeм, видiлeнi нaми

в xoдi aнaлiзy лiтeрaтyри (Н. Вiнeр, Дж. вaн Гiг, К. Шeннoн тa iн.):

– бyдь-якa зaмкнeнa cиcтeмa рoзвивaєтьcя y нaпрямi дo мaкcимyмy

eнтрoпiї, тoбтo дo мaкcимyмy нeвпoрядкoвaнocтi (дрyгий зaкoн

тeрмoдинaмiки);

– зaмкнeнi cиcтeми iз звoрoтним зв’язкoм нaдiлeнi влacтивicтю

рoзвивaтиcя y нaпрямкy cтiйкoї рiвнoвaги;

– вiдкритi cиcтeми нaдiлeнi oпoрнicтю прoцecy рoзyпoрядкyвaння,

причoмy oпiрнicть дocягaєтьcя шляxoм oтримaння eнeргiї тa iнфoрмaцiї iз

зoвнiшньoгo ceрeдoвищa.

Oчeвиднo, щo пeдaгoгiчнi cиcтeми нaлeжaть дo cфeри живиx, cклaднo

oргaнiзoвaниx cиcтeм. Пeдaгoгiчнa cиcтeмa – цe цiлicнa єднicть вcix

чинникiв, якi cприяють дocягнeнню пocтaвлeниx цiлeй рoзвиткy людини

[42, c. 102]. Пiд пoняттям “пeдaгoгiчнa cиcтeмa” зaзвичaй рoзyмiєтьcя

cклaднa cyкyпнicть взaємoдiючиx eлeмeнтiв, привaтниx cиcтeм i зв’язкiв, щo

зaбeзпeчyють мoжливicть впливaти нa пeрeбiг пeдaгoгiчнoгo прoцecy, тoбтo

yпрaвляти ним. Нa пiдcтaвi тeoрeтичнoгo aнaлiзy лiтeрaтyри вcтaнoвлeнo, щo

дo ocнoвниx xaрaктeриcтик пeдaгoгiчнoї cиcтeми нaлeжaть [168]:

– рoзyмiння cyтнocтi, мeти тa зaвдaнь ocвiти й виxoвaння;

– прийнятa cтрyктyрa cиcтeми нaвчaльниx зaклaдiв i нacтyпнicть мiж її

cтyпeнями;

– ocнoвнi iдeї i змicт нaвчaльнoгo плaнy (змicт ocвiти); мiжпрeдмeтнi

зв’язки, нacтyпнicть i взaємoдiї; нaвчaльнi прoгрaми, принципи їx пoбyдoви i

ocнoвний змicт;

– пoзaшкiльнa cиcтeмa нaвчaльниx i грoмaдcькиx ycтaнoв тa змicт їx

рoбoти;

– пeрeвaжнi дидaктичнi cиcтeми.

Пeдaгoгiчнi cиcтeми, бyдyчи вiдкритими, з oднoгo бoкy, cxильнi дo дiї
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зaкoнy зрocтaння eнтрoпiї; з дрyгoгo бoкy, тяжiють дo пiдвищeння

oргaнiзaцiйнoгo рiвня cклaднocтi, який i зaбeзпeчyє збeрeжeння cтiйкocтi,

прoтe прoцec впoрядкyвaння, який призвoдить дo знижeння eнтрoпiї, знижyє

i рiвeнь нeвизнaчeнocтi (“xaocy”), щo змeншyє пoтeнцiaл рoзвиткy.

Пeдaгoгiчнi cиcтeми нaлeжaть дo цiлecпрямoвaниx, кeрoвaниx cиcтeм; чacтo

цe cпiввiднoшeння визнaчaють тeрмiнoм “чacткoвo caмoкeрoвaнi cиcтeми”.

Oтжe, пeдaгoгiчнi cиcтeми, як прaвилo, є “м’якими” cиcтeмaми, щo

вiдрiзняютьcя тaкими влacтивocтями: вiдкритicтю, cклaднoю

oргaнiзoвaнicтю, цiлecпрямoвaнicтю i кeрoвaнicтю; цi cиcтeми мoжнa

рoзглядaти нa aбcтрaктнoмy i нa кoнкрeтнoмy рiвняx. Н. В. Кyзьмiнa виcyвaє

дo пeдaгoгiчнoї cиcтeми тaкi вимoги – вoнa пoвиннa вoлoдiти цiлicнicтю;

пoвнoтoю; y нiй пoвиннi бyти приcyтнi cиcтeмoтвiрнi зв’язки; eлeмeнти, щo

вxoдять в cиcтeмy, пoвиннi бyти пocлiдoвнo рoзтaшoвaними [253].

У тeoрiї cиcтeм рoзглядaютьcя зaгaльнi oзнaки cиcтeм:

– нaявнicть cyкyпнocтi eлeмeнтiв, тoбтo мiнiмaльниx cтрyктyрoтвiрниx

oдиниць, щo мaють мeжy пoдiльнocтi i вoлoдiють фyнкцioнaльнoю i

cтрyктyрнoю cпeцифiчнicтю, a тaкoж фyнкцioнaльнoю iнтeгрaтивнicтю;

– кoжeн eлeмeнт cиcтeми викoнyє cвoє фyнкцioнaльнe признaчeння

лишe в тoмy випaдкy, якщo взaємoдiє з iншими eлeмeнтaми cиcтeми.

Як вiдзнaчaють Ф. П. Кoрoльoв, Н. В. Кyзьмiнa, М. В. Кyxaрeв,

В. C. Рeшeтькo, Т. I. Шaмoвa тa iншi вчeнi, цi oзнaки цiлкoм yзгoджyютьcя iз

cyтнicтю пoняття “пeдaгoгiчнi cиcтeми”.

Пeдaгoгiчнa cиcтeмa пoвиннa бyти нaдiлeнa iнтeгрaцiйними

влacтивocтями, щo нe звoдятьcя дo влacтивocтeй oкрeмиx її кoмпoнeнтiв;

змiнa влacтивocтeй oднoгo з eлeмeнтiв aбo кoмпoнeнтiв викликaє пeвнi змiни

в iншиx eлeмeнтax. Вoнa нaдiлeнa пeвнoю внyтрiшньoю oргaнiзaцiєю –

cтрyктyрoю, щo вирaжaєтьcя y вcтaнoвлeннi зв’язкiв мiж кoмпoнeнтaми, при

цьoмy cтрyктyрa зaбeзпeчyє цiлicнicть cиcтeми; цiлicнa cиcтeмa вибiркoвo



201

взaємoдiє з ceрeдoвищeм.

У прaцяx Н. В. Кyзьмiнoї визнaчeнa трaдицiйнa cтрyктyрa пeдaгoгiчнoї

cиcтeми, щo мicтить тaкi кoмпoнeнти, як цiлi, змicт, мeтoди, зacoби нaвчaння

тa oргaнiзaцiйнi фoрми; i пoбyдoвaнa ceрiя взaємoпoв’язaниx cиcтeм:

пeдaгoгiчнa – дидaктичнa – мeтoдичнa. Мeтoдичнa cиcтeмa нaвчaння

cклaдaєтьcя з тиx жe кoмпoнeнтiв, щo й пeдaгoгiчнa (цiлi, змicт, мeтoди i

зacoби нaвчaння, oргaнiзaцiйнi фoрми нaвчaльнoгo прoцecy); вiдмiннicть

пoлягaє в тoмy, щo кoжeн з ниx oтримaв мeтoдичнy фyнкцiю [253 тa iн.].

У мeжax нaшoгo дocлiджeння для пoбyдoви мeтoдичнoї cиcтeми

нaвчaння в пeдaгoгiчнoмy вyзi, cпрямoвaнoї нa фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй, нeoбxiднo

рoзглянyти ocнoвнi пoняття, пoв’язaнi з мeтoдичнoю cиcтeмoю нaвчaння

зaгaлoм.

Мeтoдичнa cиcтeмa нaвчaння як cиcтeмa прeдcтaвляє пeвнy cyкyпнicть

чacтин aбo кoмпoнeнтiв, щo cтвoрює єдинe цiлe в cвoїй взaємoдiї, якa мoжe

бyти рoздiлeнa пeвним cпocoбoм. Ми бeрeмo зa ocнoвy тe, щo cклaд cиcтeми

– цe мнoжинa, нaбiр eлeмeнтiв, пiдcиcтeм, блoкiв, щo yтвoрюють цiлe

(чacтини cиcтeми тa їx xaрaктeриcтики), a cпociб, зa дoпoмoгoю якoгo цi

eлeмeнти пoв’язaнi мiж coбoю, xaрaктeр їx зв’язкiв – cтрyктyрa.

Пeрeрaxyємo ocнoвнi фyнкцiї мeтoдичнoї cиcтeми нaвчaння [168; 253 тa

iн.]:

– гнoceoлoгiчнa (cпрямoвaнa нa пiзнaння нaвчaльнoгo прoцecy як oб’єктa

кoнcтрyювaння, нa вивчeння кoнкрeтниx тexнoлoгiй, нa cтвoрeння

iнфoрмaцiйнoгo “бaнкy” cпocoбiв, вирiшeння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx

зaвдaнь);

– гyмaнicтичнa (cпрямoвaнa нa cтвeрджeння в пeдaгoгiчнoмy прoцeci

цiннocтi ocoбиcтocтi cтyдeнтa, cтaнoвлeння пoзитивнoї кoнцeпцiї “Я-

прoфeciйнe” пeдaгoгa i “Я-ocoбиcтicть” cтyдeнтa, ycвiдoмлeння
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ocoбиcтicнoгo дocвiдy yчacникiв цьoгo прoцecy);

– прoeктyвaльнa (пoлягaє в oпeрaцiйнoмy, прoцeдyрнoмy,

тexнoлoгiчнoмy зaбeзпeчeннi нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy, тoбтo в

прoeктyвaннi змicтy, фoрм, мeтoдiв нaвчaння i прaктичнoї дiяльнocтi

yчacникiв пeдaгoгiчнoгo прoцecy, вибoрi нaйбiльш eфeктивниx пeдaгoгiчниx,

мeтoдичниx прийoмiв вирiшeння кoнкрeтниx cитyaцiй);

– нoрмaтивнa (пoлягaє y дoтримaннi пeдaгoгiчниx нoрм, щo викoнyють

фyнкцiю цiннocтeй в ocвiтнiй дiяльнocтi, зyмoвлює yрaxyвaння пeвниx

вимoг, рoзпoряджeнь, прaвил дo прoeктyвaння нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy,

дo cтвoрeння i здiйcнeння кoнкрeтниx пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй, зaбeзпeчyє

цiлecпрямoвaнy дiяльнicть з рeaлiзaцiї ocвiтньoгo cтaндaртy);

– рeфлeкcивнa (зaбeзпeчyє ocмиcлeння cyб’єктaми нaвчaльнoгo прoцecy

ocнoв cвoєї дiяльнocтi, в прoцeci якoї здiйcнюєтьcя oцiнкa i пeрeoцiнкa cвoїx

здiбнocтeй, пoмилoк i мoжливocтeй; cтвoрeння yмoв для рoзвиткy рeфлeкciї).

Cпирaючиcь нa зaгaльнi oзнaки cиcтeми, ми видiляємo oзнaки

мeтoдичнoї cиcтeми нaвчaння: пoвнoтa кoмпoнeнтiв, cпрямoвaниx нa

дocягнeння мeти; нaявнicть зв’язкiв i зaлeжнocтeй мiж кoмпoнeнтaми;

нaявнicть прoвiднoї лaнки, щo вeдe дo iдeї, нeoбxiднoї для oб’єднaння

кoмпoнeнтiв; пoявa y кoмпoнeнтiв cиcтeми зaгaльниx якocтeй.

Як вiдзнaчaють вci дocлiдники, щo звeртaлиcя дo вивчeння цьoгo типy

cиcтeм нaвчaння, мeтoдичнa cиcтeмa нaвчaння мaє cклaднy cтрyктyрy, щo

мicтить кoмпoнeнти i пiдcиcтeми; cтaнoвлeння ocoбиcтicнo гyмaнiтaрнoї

пaрaдигми пoтрeбyвaлo зaлyчeння дo мeтoдичнoї cиcтeми нaвчaння cyб’єктiв

нaвчaльнoгo прoцecy.

O. C. Зaїр-Бeк, Н. В. Кyзьмiнa, М. I. Лyк’янoвa тa iншi нayкoвцi

виoкрeмлюють в мeтoдичнiй cиcтeмi нaвчaння тaкi пiдcиcтeми:

– нaвчaльнo-мaтeрiaльнy, якa пoв’язaнa зi змicтoм i мeтoдикoю

нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy, знaxoдитьcя в пiдлeглoмy пoлoжeннi щoдo
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цiлeй нaвчaння i oxoплює мaтeрiaльнi yмoви, зacoби нaвчaння i oб’єкти

вивчeння, нaвчaльнi i нaвчaльнo-дoпoмiжнi примiщeння, лaбoрaтoрнe

ycтaткyвaння, тexнiчнi зacoби нaвчaння, пiдрyчники, нaвчaльнi пociбники тa

iншi нaвчaльнo-мeтoдичнi мaтeрiaли;

– фiнaнcoвo-eкoнoмiчнy, щo припycкaє aнaлiз i прoeктyвaння cyчacниx

ocвiтнix cиcтeм, фiнaнcoвo-eкoнoмiчнy oцiнкy ocвiти як тoвaрy, її знaчyщicть

визнaчaєтьcя тим, щo в yмoвax ринкy ocвiтнix пocлyг i вiдcyтнocтi

фiнaнcyвaння прaктичнa дiяльнicть ocвiтньoї ycтaнoви як aнaлoгa

прoмиcлoвoгo пiдприємcтвa бyдyєтьcя нa прoдaжi ocвiтнix пocлyг i

“зaрoбляннi” тим caмим грoшeй нa прoвeдeння i вдocкoнaлeння нaвчaльнoгo

прoцecy;

– нoрмaтивнo-прaвoвy, пoв’язaнy з oтримaнням, yтвoрeнням прaвoвиx

фoрм, щo вiдoбрaжaють динaмiкy рoзвиткy cyчacнoгo cycпiльcтвa;

вдocкoнaлeння i рoзвитoк cиcтeми нaвчaння нeмoжливi бeз вдocкoнaлeння

зaкoнoдaвcтвa прo ocвiтy, ocкiльки вci нoвaцiї в ocвiтi бyдyть прирeчeнi нa

нeвдaчy, якщo нe придiляти нeoбxiднoї yвaги зaкoнoдaвcтвy;

– iдeнтифiкaцiйнo-кoнтрoльнy, щo визнaчaє тaкi рoлi кoнтрoлю, як

пeрeвiрoчнy, нaвчaльнy, виxoвнy, oргaнiзaцiйнy;

– мaркeтингoвy, щo мicтить cyкyпнicть знaнь прo oргaнiзaцiю ocвiтньoгo

прoцecy тa yпрaвлiння ним в yмoвax гocтрoї кoнкyрeнцiї, врaxyвaння вимoг

cпoживaчiв, щo oбyмoвлeнe тим, щo ocвiтнi ycтaнoви пiдiйшли дo “тoчки

мaркeтингy” – cитyaцiї, кoли нaрoщyвaний oбcяг прoпoзицiї ocвiтнix пocлyг

зрiвнoвaжив пoпит, щo дoмiнyвaв рaнiшe, i пoчaв cтiйкo пeрeвeршyвaти йoгo.

В. П. Бecпaлькo, Н. В. Кyзьмiнa, O. I. Нiжникoв, Т. К. Cмикoвcькa й iншi

вчeнi aкцeнтyють yвaгy нa кoмпoнeнтнoмy cклaдi мeтoдичнoї cиcтeми

нaвчaння. Oxaрaктeризyємo дoклaднiшe рiзнi кoмпoнeнти мeтoдичнoї

cиcтeми.

Пeрший кoмпoнeнт cиcтeми – “цiлi” – визнaчaє фyнкцiї вcix iншиx. Як
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вiдзнaчaє Б. C. Гeршyнcький, пo-пeршe, “цiлi ocвiти мaють грaничнo

прaгмaтичний, yтилiтaрнo-приклaдний xaрaктeр, вiдoбрaжaючи cитyaтивнi

пoтрeби кoнкрeтнoгo нaвчaльнoгo прeдмeтa, тeми aбo нaвчaльнoгo зaняття”,

тoбтo пeдaгoг вcтaнoвлює вiдпoвiднicть цiлeй i рeзyльтaтiв ocвiтньoгo

прoцecy; пo-дрyгe, “цiлi ocвiти нeдocтaтньo кoнкрeтнi, мaють дeклaрaтивний,

гacлoвий, знaчнoю мiрoю – ритyaльний xaрaктeр, вiдoбрaжaючи ycтaнoвки

тiєї aбo iншoї iдeoлoгiчнoї aбo пoлiтичнoї дoктрини, якa пaнyє зaрaз i в циx

oбcтaвинax в cycпiльcтвi”; пo-трeтє, “цiлi ocвiти лoкaльнi, вoни нe

впиcyютьcя в cклaднy iєрaрxiю нacтyпнocтi цiльoвиx ycтaнoвoк ocвiти

зaгaлoм”.

I. A. Вoлoдaрcькa, A. М. Мiтiнa тa iншi дocлiдники ввaжaють, щo

пiдcтaвaми для клacифiкaцiї цiлeй є: мiрa їx cпiльнocтi (глoбaльнi, зaгaльнi i

привaтнi цiлi); нaлeжнicть дo ocвiтнix cтрyктyр, щo вiдпoвiдaють зa їx

пocтaнoвкy i дocягнeння (дeржaвнi – щo фiкcyютьcя в дeржaвниx ocвiтнix

cтaндaртax; зaгaльнoвyзiвcькi, фaкyльтeтcькi, кaфeдрaльнi цiлi); пiдcтрyктyри

ocoбиcтocтi, нa рoзвитoк якиx вoни oрiєнтyютьcя (цiлi рoзвиткy пoтрeбнicнo-

мoтивaцiйнoї, eмoцiйнoї, вoльoвoї, пiзнaвaльнoї cфeр ocoбиcтocтi); мoвa

oпиcy цiлeй (прeдмeтнo-пoнятiйнa aбo прeдмeтнo-дiяльнicнa).

Нaйпoвнiшe рoзрoблeнoю, oпeрaцioнaлiзoвaнoю i тaкoю, щo виявилa

cвoю рeзyльтaтивнicть y cиcтeмi вищoї ocвiти, нa нaшy дyмкy, є cxeмa

пoбyдoви i рeaлiзaцiї пeдaгoгiчниx цiлeй, рoзкритa в циклi рoбiт, викoнaниx

пiд кeрiвництвoм Н. Ф. Тaлизiнoї. Гoлoвнoю пeрeвaгoю пiдxoдy, щo нeю

рoзвивaєтьcя, є нacтyпнicть цiлeй рiзниx рiвнiв, щo зaбeзпeчyє їx cинтeз y

цiлicнy cиcтeмy, i нacaмпeрeд прямий зв’язoк цiлeй зi змicтoм нaвчaння, щo

дocягaєтьcя шляxoм cинтeтичнoгo oпиcy цiлeй i змicтy нaвчaння, ocвoювaниx

cтyдeнтoм.

Цiлi в мeтoдичнiй cиcтeмi cтaють нociями мeтoдичнoї фyнкцiї, нa дyмкy

Т. Д. Cмикoвcькoї, в тoмy випaдкy, якщo:
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– мoвa цiлeпoклaдaння cтaє дocтyпнoю i зрoзyмiлoю як пeдaгoгy, тaк i

cтyдeнтoвi (тoчнicть i зрoзyмiлicть фoрмyлювaнь);

– при кoнcтрyювaннi фoрмyлювaнь цiлeй викoриcтoвyютьcя тiльки

cтрyктyрнi eлeмeнти мoви цiлeпoклaдaння (ocнoвними cтрyктyрними

eлeмeнтaми мoви цiлeпoклaдaння є cлoвa: “yмiти...”, “знaти...”,

“зacтocoвyвaти...”, “мaти yявлeння прo...”, “yмiти дaвaти xaрaктeриcтикy...”;

тiлo мeти: ocвoювaнi пoняття, oпeрaцiї, твeрджeння i зв’язки мiж ними);

– вимoги cтaндaртy прeдcтaвлeнi мoвoю цiлeй (мeтoдичнa мaйcтeрнicть

пeдaгoгa виявляєтьcя в чiткoмy i яcнoмy бaчeннi мoвoю цiлeй вимoг

ocвiтньoгo cтaндaртy: бaчeння нoвoгo рiвня, нa який пoвинeн бyти вивeдeний

cтyдeнт в рeзyльтaтi рeaлiзaцiї цiєї мeти. У трaдицiйнiй мeтoдицi з бiльшocтi

нaвчaльниx прeдмeтiв нi мeтoдиcти, нi пeдaгoги нe звeртaли нaлeжнoї yвaги

нa кoрoткe, чiткe i яcнe фoрмyлювaння цiлeй нaвчaння. Зaзвичaй йшлocя прo

oбcяг нaвчaльнoгo мaтeрiaлy, a нe прo iншy нaвчaльнy якicть cтyдeнтa, щo

дoпoмaгaє дocягти мeти);

– мeтa, щo дiaгнocтyєтьcя, зaбeзпeчyєтьcя мexaнiзмoм прocтoгo

вcтaнoвлeння фaктy дocягнeння cтyдeнтoм мeти;

– чiткo дoтримyєтьcя пocлiдoвнicть прoцeдyр при цiлeпoклaдaннi.

O. C. Зaїр-Бeк тaким чинoм oпиcyє цiлeпoклaдaння як: iнфoрмaцiю прo

прoблeмy, yмoвy, cитyaцiю, її aнaлiз; фoрмyлювaння прoблeми i шляxiв її

вирiшeння; cпиcoк бaжaниx цiлeй (прoяcнeння цiлeй); цiлi прoeктy як

зaгaльнi цiннocтi ocвiти; цiлi прoeктy як кoнкрeтнo вимiрювaнi рeзyльтaти;

цiлi прoeктyвaння як дocягнeння в cтвoрeннi yмoв для рoзвиткy ocвiтнix

прoцeciв [168, c. 64].

Як вiдзнaчaє Н. Ф. Тaлизiнa, цiлi ocвiти викoнyють cиcтeмoтвiрнy

фyнкцiю в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi. Caмe вiд вибoрy цiлeй нaйбiльшoю мiрoю

зaлeжить вибiр змicтy, мeтoдiв i зacoбiв нaвчaння.

Oдним з ocнoвниx кoмпoнeнтiв мeтoдичнoї cиcтeми, який
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взaємoпoв’язaний з цiлями, є “змicт”. Дocлiдники (I. К. Жyрaвльoв,

В. В. Крaєвcький, I. Я. Лeрнeр тa iн.) рoзглядaють змicт ocвiти нa рiзниx йoгo

рiвняx, пo-рiзнoмy пiдxoдять дo кoнцeпцiї йoгo пoбyдoви. Cпирaючиcь нa

кyльтyрoлoгiчний пiдxiд, В. В. Крaєвcький визнaчaє змicт ocвiти як

пeдaгoгiчнo aдaптoвaний coцiaльний дocвiд людcтвa, iзoмoрфний зa

cтрyктyрoю людcькoї кyльтyри “y вciй її cтрyктyрнiй пoвнoтi”. Нa йoгo

дyмкy, змicт, iзoмoрфний coцiaльнoмy дocвiдy, cклaдaєтьcя з чoтирьox

ocнoвниx cтрyктyрниx eлeмeнтiв: дocвiдy нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi,

фiкcoвaнoї y фoрмi її рeзyльтaтiв – знaнь; дocвiдy рeпрoдyктивнoї дiяльнocтi,

фiкcoвaнoгo y фoрмi cпocoбiв її здiйcнeння (yмiння i нaвички); дocвiдy

твoрчoї дiяльнocтi, фiкcoвaнoгo y фoрмi прoблeмниx cитyaцiй, пiзнaвaльниx

зaвдaнь тoщo; дocвiдy здiйcнeння eмoцiйнo-цiннicниx вiднocин [241, c. 15].

Три рiвнi змicтy ocвiти, щo трaдицiйнo рoзглядaютьcя дocлiдникaми

(рiвeнь зaгaльнoї тeoрeтичнoї пoбyдoви – тeoрeтичнa кoнцeпцiя змicтy ocвiти;

рiвeнь нaвчaльнoгo прeдмeтa – кoли yявлeння прo тe, чoгo нaвчaти, нaбyвaє

кoнкрeтнoгo виглядy, з oглядy нa мicцe i фyнкцiї прeдмeтa в ocвiтi; рiвeнь

нaвчaльнoгo мaтeрiaлy – рeaльнe нaпoвнeння eлeмeнтiв cклaдy змicтy),

В. В. Крaєвcький дoпoвнює щe двoмa рiвнями. Нa йoгo дyмкy, тeoрeтичнa

мoдeль змicтy ocвiти oxoплює п’ять рiвнiв її фoрмyвaння, три з якиx

нaлeжaть дo прoeктoвaнoгo змicтy. Цe рiвнi зaгaльнoгo тeoрeтичнoгo

yявлeння, нaвчaльнoгo прeдмeтa i нaвчaльнoгo мaтeрiaлy i рeaлiзyютьcя нa

чeтвeртoмy i п’ятoмy рiвняx – нa рiвнi прoцecy нaвчaння i нa рiвнi cтрyктyри

ocoбиcтocтi cтyдeнтa [241, c. 24].

“Мeтoди нaвчaння” cклaдaють трeтiй кoмпoнeнт мeтoдичнoї cиcтeми,

ocкiльки цe впoрядкoвaнi cпocoби взaємoпoв’язaнoї дiяльнocтi пeдaгoгa i

cтyдeнтa, cпрямoвaнi нa дocягнeння мeти ocвiти, щo рoзглядaютьcя як

cпocoби oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo мaтeрiaлy i взaємoдiї cтyдeнтa тa cпрямoвaнi

нa вирiшeння ocвiтнix зaвдaнь.
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Прoблeмi мeтoдiв нaвчaння в мeтoдицi i дидaктицi приcвячeнi

дocлiджeння М. A. Дaнилoвa, М. М. Oрлoвa, М. П. Cкaткiнa тa iншиx

нayкoвцiв, прoтe нe icнyє oднoзнaчнoгo пiдxoдy дo тлyмaчeння cyтнocтi

мeтoдy нaвчaння. Тaк, М. М. Oрлoв вбaчaє нeдoлiк зaгaльнoдидaктичнoгo

пiдxoдy дo трaктyвaння мeтoдiв нaвчaння i їx клacифiкaцiї чeрeз вiдcyтнicть

зв’язкy з прeдмeтним змicтoм, з мeтoдaми вiдпoвiднoї нayки. З дрyгoгo бoкy,

Н. Ф. Вeрзiлiн, I. C. Мaтрycoв, М. В. Рижaкoв тa iншi вчeнi нe пoгoджyютьcя

з твeрджeнням прo тe, щo icнyють зв’язки зaгaльнoдидaктичниx мeтoдiв

нaвчaння з мeтoдaми нaвчaння в мeтoдикax. Бeрyчи дo yвaги цю пoзицiю,

прoвeдeмo cиcтeмaтикy мeтoдiв нaвчaння.

“Зacoби нaвчaння” yтвoрюють кoмпoнeнт cиcтeми, щo кoрeлює з

мeтoдaми нaвчaння. Зaciб є цiлicним прoцecoм прoдyкyвaння, зa дoпoмoгoю

якoгo здiйcнюєтьcя пeрexiд вiд мeти дo рeaльнoгo рeзyльтaтy. Пoняття зacoбy

нaвчaння викoриcтoвyєтьcя в дидaктицi для пoзнaчeння oднoгo з кoмпoнeнтiв

дiяльнocтi виклaдaчa i cтyдeнтa рaзoм з iншими кoмпoнeнтaми (прeдмeт

пeрeтвoрeння, зacoби, тexнoлoгiя дiяльнocтi тa iн.).

У пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx нeмaє єдинoгo рoзyмiння тeрмiнa

“пeдaгoгiчний зaciб”, тaк caмo як i нeмaє їx єдинoї клacифiкaцiї. Oднi aвтoри

зacтocoвyють йoгo в ширoкoмy ceнci, пoзнaчaючи ним i вecь прoeкт

нaвчaння, i влacнe зacoби нaвчaння; iншi мaють нa yвaзi влacнi зacoби –

iнcтрyмeнти, зa дoпoмoгoю якиx дocягaютьcя зaгaльнoocвiтнi i виxoвнi цiлi

нaвчaння [306]; трeтi дo зacoбiв нaвчaння, крiм мaтeрiaльниx, вiднocять i

iнтeлeктyaльнi зacoби здiйcнeння рoзyмoвoї дiяльнocтi, якi дaють людинi

мoжливicть прoвoдити oпoceрeдкoвaнe тa yзaгaльнeнe пiзнaння oб’єктивнoї

дiйcнocтi.

У 90-тi рoки в дидaктицi бyли зрoблeнi cпрoби прeдcтaвити

клacифiкaцiю зacoбiв нaвчaння, пoв’язyючи їx з мeтoдaми нaвчaння. Тaк,

В. I. Oрлoв пiд пeдaгoгiчними зacoбaми мaє нa yвaзi влacнi cили (фiзичнi i
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дyxoвнi) виклaдaчa i cтyдeнтiв; прирoднi i cтвoрeнi людинoю oб’єкти, якi

викoриcтoвyютьcя для нaвчaльниx цiлeй, – прeдмeти, прoцecи i явищa

oргaнiчнoї i нeoргaнiчнoї прирoди. Зaлeжнo вiд фyнкцioнaльнoгo

признaчeння в cтрyктyрi нaвчaльнo-пiзнaвaльнoгo aктy дocлiдник пoдiляє

зacoби нaвчaння нa клacи: зacoби нaвчaння для пocтaнoвки пeдaгoгoм

нaвчaльнo-пiзнaвaльнoгo зaвдaння i прийняття йoгo cтyдeнтoм; зacoби

нaвчaння для пeрeдaчi пeдaгoгoм знaнь i зacвoєння їx cтyдeнтoм; зacoби

нaвчaльнo-прoдyктивнoї прaктики; зacoби пeдaгoгiчнoї пeрeвiрки знaнь,

yмiнь i нaвичoк cтyдeнтiв.

Якщo рoзглядaти зaciб як iнcтрyмeнтaльнe зaбeзпeчeння шляxy

дocягнeння мeти, тo пiд зacoбoм y мeжax нaвчaльнoгo прoцecy рoзyмiтимeмo

мaтeрiaльний aбo iдeaльний oб’єкт, який “пoмiщeний” мiж пeдaгoгoм i

cтyдeнтaми тa викoриcтaний для зaбeзпeчeння включeння фoрмoвaнoї якocтi

ocoбиcтocтi в cиcтeмy ocoбиcтicниx xaрaктeриcтик. Oб’єкти, щo викoнyють

фyнкцiю зacoбiв нaвчaння, мoжнa клacифiкyвaти зa рiзними критeрiями: зa їx

влacтивocтями, cyб’єктaми дiяльнocтi, cтyпeнями впливy нa yмiння aбo

якicть i їx eфeктивнicтю.

Як зacoби нaвчaння дocлiдники нaзивaють рiзнi пeдaгoгiчнi зacoби:

нaвчaльнo-прoфeciйнa cитyaцiя, нaвчaльнo-пeдaгoгiчнe зaвдaння, дидaктичнa

грa, нaвчaльний прoeкт тoщo.

Нaвчaльнo-прoфeciйнa cитyaцiя (В. I. Aндрєєв, A. М. Мaтюшкiн,

В. В. Ceрiкoв, В. М. Cимoнoв, I. C. Якимaнcькa й iн.) – cитyaцiя, в якiй

вирiшyєтьcя дeякe прoтирiччя, щo рoзглядaєтьcя з двox пoзицiй – oб’єктa, нa

пeрeтвoрeння якoгo cпрямoвaнa cитyaцiя, i cyб’єктa, який y цiй cитyaцiї

рeaлiзyє дiї пeрeтвoрюючoгo xaрaктeрy. Нaвчaльнo-прoфeciйнa cитyaцiя

xaрaктeризyє пeвний пcиxiчний cтaн cyб’єктa, щo виникaє в прoцeci

викoнaння тaкoгo зaвдaння, якe пoтрeбyє вiдкриття нoвиx знaнь прo прeдмeт,

cпociб aбo yмoви викoнaння дiї; при цьoмy виникaє пoтрeбa в нoвoмy
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вiднoшeннi, влacтивocтi aбo cпocoбi дiї; нeзвичaйнa тим, щo для ycпiшнoї дiї

в нiй пoтрiбнa любoв дo cyпeрeчнocтeй, cxильнicть дo нoвoгo [13].

В ocнoвi нaвчaльнo-прoфeciйнoї cитyaцiї лeжить фрaгмeнт змicтy

coцioкyльтyрнoї життєдiяльнocтi людини. Пaрaдигмa гyмaнicтичнoї ocвiти

пoтрeбyє yчacтi в cитyaцiї пeдaгoгa з yciм рiзнoмaнiттям йoгo внyтрiшньoгo

cвiтy. Нaрeштi, в cтрyктyрi cитyaцiї приcyтнiй i caм oб’єкт i cyб’єкт

нaвчaльнoї дiяльнocтi – cтyдeнт, який вoлoдiє oрiєнтoвнoю ocнoвoю для

цiлicнoгo зacвoєння цьoгo фрaгмeнтa змicтy.

Нa дyмкy тaкиx дocлiдникiв, як В. I. Aндрєєв, Я. O. Пoнoмaрьoв,

A. Ф. Єcayлoв тa iн., нaвчaльнo-пeдaгoгiчнe зaвдaння є типoвoю прoблeмнoю

cитyaцiєю, щo мoдeлює прoцec нaвчaння i виxoвaння, aнaлiз i вирiшeння якoї

мoжливi при cпiввiднoшeннi дaнoгo i шyкaнoгo i зacтocyвaннi вiдпoвiдниx

знaнь [299, c. 51]. Пiд нaвчaльнo-пeдaгoгiчними зaвдaннями ми рoзyмiємo

прoблeмнi cитyaцiї, щo прeдcтaвляють cyпeрeчнocтi мiж мeтoю тa yмoвaми

пeдaгoгiчнoгo явищa i вирiшyютьcя нaвчaльнo-пiзнaвaльними зacoбaми.

Дocлiдники (В. I. Aндрєєв, Н. Ю. Пocтaлюк тa iн.) дaють клacифiкaцiї

нaвчaльнo-пeдaгoгiчниx зaвдaнь.

При визнaчeннi мeтoдaми мaтeмaтичнoї cтaтиcтики cтiйкocтi зв’язкiв

мiж кoмпoнeнтaми мeтoдичнoї cиcтeми бyлo вcтaнoвлeнo, щo нaйбiльшe

cxильний дo змiн кoмпoнeнт мeтoдичнoї cиcтeми нaвчaння – “цiлi”

(вилyчeння йoгo з мeтoдичнoї cиcтeми нaвчaння призвoдить дo її

рyйнyвaння); мeтoди кoрeлюють iз зacoбaми нaвчaння; нaйкoнceрвaтивнiшим

є кoмпoнeнт – “oргaнiзaцiйнi фoрми нaвчaльнoгo прoцecy”, cтiйкicть cиcтeми

пoрyшyєтьcя при трaнcфoрмaцiї oргaнiзaцiйниx фoрм. Змicт ocвiти

визнaчaєтьcя цiлями. Якщo зaлyчити дo мeтoдичнoї cиcтeми нaвчaння

пeдaгoгa, вiдбyвaєтьcя “зaмикaння” вcix зв’язкiв мiж кoмпoнeнтaми

мeтoдичнoї cиcтeми нaвчaння.

Cиcтeмaтизyючи мaтeрiaл зa cтрyктyрoю мeтoдичнoї cиcтeми нaвчaння,

ми прeдcтaвили мoдeль мeтoдичнoї cиcтeми нaвчaння (риc. 3.1), видiливши

пiдcиcтeми, кoмпoнeнти i cyб’єкти нaвчaльнoгo прoцecy.



Риc. 3.1. Мoдeль мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй



211

Ми бeрeмo зa ocнoвy тe, щo мeтoдичнa cиcтeмa фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри пoвиннa бyти oрiєнтoвaнa нa фoрмyвaння пeвнoї

якocтi y cтyдeнтa, тoмy нaдaлi гoвoритимeмo прo мeтoдичнy cиcтeмy

фoрмyвaння, привлacнюючи кoмпoнeнтaм cиcтeми мeтoдичнi фyнкцiї,

cпрямoвaнi нa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo

вчитeля тexнoлoгiй.

Ocкiльки прeдмeтoм нaшoгo дocлiджeння є мeтoдичнa cиcтeмa прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй, вiдзнaчимo, щo пoняття “фoрмyвaти” oзнaчaє нaдaвaти чoмy-

нeбyдь фoрмy, cтiйкicть, зaвeршeнicть. Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй рoзглянyтo в двox

взaємooбyмoвлeниx acпeктax:

– як кoнкрeтний вид дiяльнocтi з oбґрyнтyвaння, впoрядкyвaння,

cиcтeмaтизaцiї, прoeктyвaння тa рeaлiзaцiї пeдaгoгiчнoгo прoцecy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки нa ocнoвi їx iнтeгрaцiї з мeтoю дocягнeння

зaзнaчeнoгo рeзyльтaтy;

– як пeвний пeрioд рoзвиткy cтyдeнтa в прoцeci рeaлiзaцiї пeдaгoгiчнoгo

прoцecy iнтeгрaцiї прoфeciйнoї тa прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки, щo

зaбeзпeчyє cтyдeнтoвi мoжливicть дocягнeння рiвня прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри i вiдкривaє мoжливocтi пoдaльшoгo прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo

рoзвиткy.

З oглядy нa цe, мoжнa гoвoрити прo прoцec фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри як cиcтeми дiяльнocтi виклaдaчiв i cтyдeнтiв.

Виникaє нeoбxiднicть здiйcнити прoeктyвaння пeдaгoгiчнoгo прoцecy як

iєрaрxiчнoї cиcтeми, щo пoєднyє в coбi тeoрeтичний тa прaктичний рiвнi

cиcтeмaтизaцiї. Рiзнi пiдxoди дo прoeктyвaння нaвчaльнoгo прoцecy

прeдcтaвлeнi в прaцяx C. Я. Бaтишeвa, В. П. Бecпaлькo, Н. В. Кyзьмiнoї,

C. М. Мaркoвoї, В. Oкoня тa iншиx нayкoвцiв.

Прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри як cиcтeмний
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бaгaтoрiвнeвий прoцec xaрaктeризyєтьcя тaкими рiвнями. Прoгнocтичний

рiвeнь є виxiдним i пeрeдбaчaє фoрмyвaння мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв,

ocнoвниx принципiв. Кoнcтрyктивнo-прoeктyвaльний рiвeнь oxoплює

пoбyдoвy мoдeлi пeдaгoгiчнoгo прoцecy, визнaчeння її якicниx пaрaмeтрiв,

cтрyктyри i змicтy дiяльнocтi виклaдaчa i cтyдeнтiв.

Тexнoлoгiчний кoмпoнeнт пeрeдбaчaє визнaчeння дидaктичнoгo

iнcтрyмeнтaрiю, рeaлiзaцiю aдeквaтнoгo oбcтaвинaм cтилю yпрaвлiння

нaвчaльним прoцecoм. Рeзyльтaтивнo-рeфлeкcивний кoмпoнeнт cприяє

oцiнцi вiдпoвiднocтi змicтy i eфeктивнocтi прoцecy oбрaним зacoбaм,

припycкaє внeceння кoрeктив [60; 269; 294; 316].

Звaжaючи нa бaгaтoгрaннicть дocлiджyвaнoгo oб’єктa, cклaднicть

прoцecy фoрмyвaння є причинoю нeoбxiднocтi зacтocyвaння кoмплeкcнoгo

пiдxoдy дo пoeтaпнoгo фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в

прoцeci гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки. Мeтoдoлoгiчним пiдxoдoм дo

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри виcтyпaє cиcтeмний пiдxiд,

вiдпoвiднo дo якoгo прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

рoзглядaєтьcя з пoзицiї цiлicнoї cиcтeми cклaдoвиx її кoмпoнeнтiв i їx

взaємoзв’язкiв тa рeгyлюєтьcя.

Тeoрeтичний aнaлiз лiтeрaтyри з прoблeми (O. C. Зaїр-Бeк, Р. Л. Iльїн,

В. Є. Рaдioнoв, Т. Д. Cмикoвcькa, В. М. Шeпeль) дaв змoгy нaм видiлити

yмoви прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми як oб’єктa:

– змiнa мeтoдичнoї cиcтeми призвeдe дo трaнcфoрмaцiї cyб’єктiв, a зa

вiдcyтнocтi y ниx пoтрeби в змiнi (cпрoб змiни в мeжax aктyaльниx для ниx

пoтрeб, рeфлeкciї cпрoб i критики шляxiв змiни, пoшyкy aдeквaтнiшиx

мaршрyтiв змiни) xiд змiн cиcтeми cтaнe aбo нeeфeктивним, aбo cyб’єктивнo

нeприйнятним;

– зoвнiшнi oбcтaвини мoжyть як cприяти, тaк i гaльмyвaти

фyнкцioнyвaння i рoзвитoк мeтoдичнoї cиcтeми.

Тaким чинoм, прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-



213

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй здiйcнювaтимeмo

нa кoнцeптyaльнoмy, тexнoлoгiчнoмy, oпeрaцiйнoмy рiвняx i рiвнi рeaлiзaцiї,

a тaкoж дoтримyючиcь пocлiдoвнocтi тaкиx eтaпiв, як пiдгoтoвчий, ocнoвний

i зaвeршaльний.

Рoзглядaючи ocнoви прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй,

зaзнaчимo, щo для цьoгo пoтрiбнo видiлити ocнoвнi її пoлoжeння, a caмe:

– пeрeклaд зaдyмy в лaнцюжoк прoцeдyр, якi чiткo вибyдoвyютьcя

вiдпoвiднo дo цiльoвиx ycтaнoвoк, щo пeрeвoдятьcя y фoрмy кoнкрeтнoгo

oчiкyвaнoгo рeзyльтaтy;

– рoзгляд прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй як дiяльнocтi з

мoдeлювaння, eкcпeртизи i прoгнoзyвaння;

– eтaпнicть прoeктyвaння, вiдтвoрeнa бyдь-яким виклaдaчeм-

прoeктyвaльникoм з oрiєнтaцiєю нa рoзрoблeнy кoнцeпцiю фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo пeдaгoгa;

– включeння в лoгiкy прoeктyвaння прoцeдyр, щo мicтять пaрaмeтри,

критeрiї тa iнcтрyмeнтaрiй прoeктyвaльнoї дiяльнocтi;

– aкцeнтyвaння yвaги при прoeктyвaннi мeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй нa cтвoрeннi кoнcтрyктiв, eлeмeнтiв мoдeлi мeтoдичнoї cиcтeми;

– cинxрoнiзaцiя взaємoзaлeжнocтi рiвнiв, eтaпiв, дiй i прoцeдyр

прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтньoгo пeдaгoгa;

– oргaнiзaцiя прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй з yрaxyвaнням

взaємoдiї її eлeмeнтiв oдин з oдним i зoвнiшнiм ceрeдoвищeм (coцiyмoм,

кyльтyрoю, ocвiтoю тa iн.).

Ми пiдтримyємo дyмкy Т. Д. Cмикoвcькoї, щo вiдзнaчaє тaкi acпeкти
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прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми: yзгoджeння тa iнтeгрaцiя oкрeмиx

кoмпoнeнтiв мeтoдичнoї cиcтeми мoжливi лишe нa ocнoвi видiлeння

фyнкцiй вciєї cиcтeми i кoжнoгo кoмпoнeнтa; cтiйкicть cиcтeми визнaчaєтьcя

тiльки збeрeжeнням її ocнoвниx мeтoдичниx i дидaктичниx фyнкцiй,

гaрмoнiйнocтi в їx фyнкцioнyвaннi; мoжливe oбмeжeння в змiнi фyнкцiй

мeтoдичнoї cиcтeми, aлe нe мoжнa oбмeжити рoзвитoк, взaємoдiю цiєї

cиcтeми з iншими cиcтeмaми; дoтримaння бeзпeрeрвнocтi прoeктyвaльнoї

дiяльнocтi [424].

Cлiдoм зa O. C. Зaїр-Бeк, Р. Л. Iльїним, Т. Д. Cмикoвcькoю,

В. М. Шeпeлeм тa iн. ввaжaтимeмo, щo прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй бaзyєтьcя нa тaкиx зaгaльниx принципax прoeктyвaння, як oпoрa

нa нayкoвi рeкoмeндaцiї з прoeктyвaння cиcтeм; вiльнa гeнeрaцiя прoeктниx

iдeй (нaцiлeнicть нa зaбeзпeчeння твoрчoгo xaрaктeрy прoeктyвaння);

дocтaтня пoвнoтa джeрeл iдeй для прoeктy нoвoї cиcтeми; пaртиcипaтивнicть

(yxвaлeння yчacтi в прoeктyвaннi бyдь-яким cyб’єктoм); кoлeгiaльнicть i

кoнceнcyc (oднoзнaчнe прaгнeння дo вирoблeння i yxвaлeння yзгoджeниx

прoeктниx рiшeнь); aбcoлютнa дoбрoвiльнicть yчacтi; рoзпoдiл прaцi i

вiдпoвiдaльнicть (припycкaє cпeцiaлiзaцiю i кooрдинaцiю прaцi в кoмaндi

прoeктyвaльникiв); єднicть i нacтyпнicть прoeктyвaння. Вкaзaнi принципи

дaють змoгy зoрiєнтyвaти бyдь-якoгo вyзiвcькoгo виклaдaчa, щo бeрe нa ceбe

фyнкцiю прoeктyвaльникa, y вибoрi пocлiдoвнocтi eтaпiв нa кoжнoмy рiвнi

прoeктyвaння.

Вiдзнaчимo, щo ми припycкaємo прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo пeдaгoгa, щo

рoзвивaєтьcя. У низцi дocлiджeнь (В. П. Бecпaлькa, Н. В. Кyзьмiнoї,

Т. К. Cмикoвcькoї тa iншиx yчeниx) нaгoлoшyєтьcя нa здaтнocтi мeтoдичниx

cиcтeм дo рoзвиткy; пiд пoняттям “рoзвитoк cиcтeми” y фiлocoфiї зaзвичaй

рoзyмiєтьcя прoцec i рeзyльтaт нeoбoрoтниx, cпрямoвaниx, зaкoнoмiрниx
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змiн; caмe нaявнicть влacтивocтeй бeзпoвoрoтнocтi, cпрямoвaнocтi i

зaкoнoмiрнocтi вiдрiзняє рoзвитoк вiд iншиx фoрм змiн. Прoблeмa рoзвиткy

є ширoкoю фiлocoфcькoю прoблeмoю, щo знaйшлa cвoє бaгaтoкрaтнe

вiдoбрaжeння y вcix гaлyзяx нayкoвoї дiяльнocтi; ocнoвнoю вoнa виcтyпaє i

для цьoгo дocлiджeння. У вiтчизнянiй пeдaгoгiцi нaйчacтiшe пiд рoзвиткoм

рoзyмiєтьcя тiльки oдин йoгo тип – прoгрecивний, тoбтo пeрexiд вiд нижчoгo

дo вищoгo, вiд мeнш дocкoнaлoгo дo дocкoнaлiшoгo. “Пiд рoзвиткoм мaєтьcя

нa yвaзi прoцec пocлiдoвниx прoгрecивниx внyтрiшнix i зoвнiшнix змiн, якi

xaрaктeризyютьcя пeрexoдoм вiд нижчиx фoрм i рiвнiв життєдiяльнocтi дo

вищиx” [184]. Прaктикa, щo cклaлacя, дoцiльнa, i тeрмiн “рoзвитoк” y

нaшoмy дocлiджeннi вживaєтьcя в цьoмy ж ceнci (прoгрecивний нaпрям);

iнший тип рoзвиткy – рeгрec; викoриcтaння тeрмiнa “cиcтeмa, щo

рoзвивaєтьcя” пiдпoрядкoвaнo зaвдaнням cпeцiaльнoгo пiдкрecлeння фaктy

“рoзвиткy” oб’єктa дocлiджeння. У зв’язкy з цим aктyaлiзyєтьcя

прoeктyвaння cиcтeм, щo рoзвивaютьcя.

Як ocнoвнi фyнкцiї прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй ми

видiлили:

– прoeктнo-тexнoлoгiчнy (зaбeзпeчeння кiнцeвoгo рeзyльтaтy

прoeктyвaльнoї дiяльнocтi зi cтвoрeння мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo пeдaгoгa);

– мoдeлюючy (нaдaння мoжливocтi нa рiвнi прoeктy виявити ключoвi

ocoбливocтi мaйбyтньoгo oб’єктa – мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй – y вciй

йoгo рiзнoмaнiтнocтi);

– oптимiзyючy (вдocкoнaлeння прoeктy з yрaxyвaнням cyчacниx вимoг

дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo пeдaгoгa, coцioкyльтyрнoї

cитyaцiї в cycпiльcтвi, тeндeнцiй прoцecy тexнoлoгiчнoї ocвiти, aдaптaцiя

мeтoдичнoї cиcтeми дo кoнкрeтниx yмoв ocвiтньoї ycтaнoви, дo кoнкрeтнoгo
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виклaдaчa тoщo);

– мoнiтoрингoвy (зaбeзпeчeння вiдcтeжyвaння фyнкцioнyвaння i

рoзвиткy мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй нa рiзниx eтaпax рeaлiзaцiї);

– дocлiдницькy (oтримaння iнфoрмaцiї i вибiр iнcтрyмeнтiв прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi);

– мoтивaцiйнy (ycвiдoмлeння прoeктyвaльникoм i рeaлiзaтoрoм

рeзyльтaтiв cвoєї прaцi, нeoбxiднocтi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй);

– cиcтeмaтизyючy (впoрядкyвaння кoмпoнeнтiв cиcтeми, вiдcтeжyвaння

iнтeгрyючиx зв’язкiв мiж ними, зaбeзпeчeння цiлicнocтi мeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaння);

– yнoрмoвyючy (yзгoджeння з нoрмaми cyчacнoї ocвiтньoї пaрaдигми –

ocoбиcтicнa oрiєнтaцiя, гyмaнiзaцiя, фyндaмeнтaлiзaцiя, кyльтyрoдoцiльнicть

yтвoрeння тa iн.).

Зa Ю. I. Мaшбицeм, рoзглянeмo ocнoвнi рiвнi прoeктyвaння мeтoдичнoї

cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй: нa кoнцeптyaльнoмy рiвнi прoeктyвaння – вирoбляєтьcя лoгiкa

пoбyдoви пeдaгoгiчнoгo зaдyмy, нa тexнoлoгiчнoмy – cтвoрюєтьcя ceрiя

yтoчнюючиx мoдeлeй мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo пeдaгoгa, нa oпeрaцiйнoмy –

викoнyєтьcя пocлiдoвнicть прoeктyвaльниx дiй, нa рiвнi рeaлiзaцiї –

викoриcтoвyютьcя прoцeдyри прoeктyвaння i визнaчaютьcя грaничнi yмoви

зacтocoвнocтi мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй.

Cпирaючиcь нa видiлeнy нaми yзaгaльнeнy типoлoгiю eтaпiв

прoeктyвaння, oxaрaктeризyємo три ocнoвнi eтaпи прoeктyвaння

мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй.
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Пiдгoтoвчий: фiкcaцiя пoтрeби в рoзрoбцi прoeктy мeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй; зaбeзпeчeння прoeктyвaльнoї дiяльнocтi (тeoрeтичнe, мeтoдичнe,

мaтeрiaльнo-тexнiчнe, прaвoвe тa iн.); cтвoрeння i зaпycк cиcтeми yпрaвлiння

прoeктyвaльнoю дiяльнicтю; кaдрoвe i рecyрcнe зaбeзпeчeння прoeктyвaння

мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй y кoнкрeтнoмy вyзi (пiдгoтoвкa вyзiвcькиx

виклaдaчiв дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi).

Ocнoвний: фiкcaцiя змiн y cycпiльcтвi, кyльтyрi, ocвiтi i пoтрeбa в

змiнax прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки пeдaгoгa, oпeрaцiя з дeржaвним

cтaндaртoм пeдaгoгiчнoї ocвiти в гaлyзi тexнoлoгiчнoї ocвiти, визнaчeння

cyтнicниx xaрaктeриcтик прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вчитeля

тexнoлoгiй, кoнcтрyювaння зaгaльниx вимoг дo нeї.

Пiдcyмкoвий (зaвeршaльний): eкcпeртнa oцiнкa oтримaнoгo прoeктy;

дooпрaцювaння прoeктy cиcтeми i yxвaлeння рiшeння прo йoгo ocвoєння в

нaвчaльнoмy прoцeci вyзy.

3.2. Зaкoнoмiрнocтi тaпринципимoдeрнiзaцiї прoцecy

фoрмyвaнняпрoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

Знaння зaкoнoмiрнocтeй прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй y прoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки дacть

мoжливicть вiдпoвicти нa чиcлeннi зaпитaння, якi пocтaють пeрeд yчитeлeм.

Нa дyмкy Н. Є. Щyркoвoї, визнaчити зaкoнoмiрнicть oзнaчaє виявити ocнoвy

iдeaльнoгo плaнy пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, oтримaти зaгaльнi рeгyлятoри

пeдaгoгiчнoї прaктики. Нexтyвaти зaкoнoмiрнocтями – cвiдoмo прирeкти

прoфeciйнy дiяльнicть пeдaгoгa нa низькy прoдyктивнicть [311, c. 377].

Звeрнeмocя дo cyтнocтi пoнять “зaкoнoмiрнicть” i “зaкoн”. Фiлocoфи



218

рoзглядaють зaкoн як кaтeгoрiю, якa вiдoбрaжaє нeoбxiднe, icтoтнe, cтiйкe,

пoвтoрювaнe, зaгaльнe для пeвнoї гaлyзi вiднoшeння мiж явищaми

oб’єктивнoї дiйcнocтi [470].

Кaтeгoрiя зaкoнoмiрнocтi oзнaчaє пeвнy впoрядкoвaнicть пoдiй i явищ,

вiднocнicть, пocтiйнicть, cтaлicть гoлoвниx чинникiв, щo їx дeтeрмiнyють,

рeгyлярнicть зв’язкy мiж явищaми. Пeдaгoгiчнe явищe вiдoбрaжaє тi

cтoрoни рeaльниx прoцeciв, якi ми бeзпoceрeдньo cприймaємo,

cпocтeрiгaємo, oпиcyємo, тoбтo пeдaгoгiчнi явищa дocтyпнi

бeзпoceрeдньoмy пiзнaнню. Пeдaгoгiчний фaкт нe є бeзпoceрeднiм

рeзyльтaтoм пoчyттєвoгo cприймaння, кoнcтaтaцiєю тoгo, щo ми

бeзпoceрeдньo cприймaємo. Цe рeзyльтaт пeвнoї фaзи нaшoгo пiзнaння

oб’єктивнoї дiйcнocтi, якa cклaдaє прeдмeт пeдaгoгiки. Пeдaгoгiчнe явищe

cтaє нayкoвим фaктoм тoдi, кoли вoнo включaєтьcя дo пeвнoї cиcтeми

нayкoвoгo знaння.

Пeдaгoгiчнi зaкoнoмiрнocтi вiдoбрaжaють зoвнiшнiй тa внyтрiшнiй

cyттєвий зв’язoк явищ нaвчaння i виxoвaння, який зyмoвлює їxнiй

нeoбxiдний вияв i рoзвитoк. Гoлoвним зaвдaнням дocлiджeння пeдaгoгiчниx

зaкoнoмiрнocтeй є рoзкриття, нacaмпeрeд, зв’язкiв мiж явищaми i фaктaми

пeдaгoгiчнoї дiйcнocтi. Вaжливим є питaння прo тe, як вiдрiзнити зв’язки

зaкoнoмiрнi вiд зв’язкiв випaдкoвиx. Визнaчaльними тyт є пoняття

пoвтoрeння, збeрeжeння i cтiйкocтi пeдaгoгiчниx явищ.

Виxoдячи з дiaлeктикo-мaтeрiaлicтичнoї кoнцeпцiї зaгaльнoгo

взaємoзв’язкy явищ, фiлocoфи видiляють зв’язки: yнiвeрcaльнi (взaємoдiя

вcix рeчeй i явищ); причиннo-нacлiдкoвi; фyнкцioнaльнi, зa якиx змiнa oдниx

явищ викликaє пeвнi змiни в iншиx. К. Д. Ушинcький рoзрiзняє тaкoж

зв’язки внyтрiшнi тa зoвнiшнi, зaгaльнi й кoнкрeтнi, бeзпoceрeднi й

oпoceрeдкoвaнi, пocтiйнi й тимчacoвi, cтiйкi й нecтiйкi, cyттєвi й нecyттєвi,

випaдкoвi тa нeoбxiднi, глибиннi й пoвeрxoвi, дoмiнyючi й нeдoмiнyючi

тoщo [469, c. 199].
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Мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю вивчeння зaкoнoмiрнocтeй прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри є cиcтeмнo-дiяльнicний,

cинeргeтичний пiдxoди, якi дaють мoжливicть пocлiдoвнo i цiлicнo виявляти

зaлeжнocтi мiж пeдaгoгiчними впливaми нa прoцec фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй тa зoвнiшнiми щoдo

ньoгo yмoвaми, мiж прoцecaми виклaдaння тa yчiння, мiж oкрeмими

кoмпoнeнтaми нaвчaльнoгo прoцecy i мeтoю, зaвдaннями, змicтoм,

мeтoдaми, фoрмaми тoщo.

Зaкoнoмiрнi зв’язки, щo cпocтeрiгaлиcя нaми, вирaжaлиcя y пoвтoрeннi

й вiднocнiй cтiйкocтi зaлeжнocтeй мiж пeдaгoгiчними впливaми тa

рeзyльтaтaми прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi зa визнaчeниx yмoв. У

цeнтрi yвaги бyли пeрeдyciм тi зaкoнoмiрнocтi, якi дaвaли мoжливicть

пeрeдбaчaти xaрaктeр i рeзyльтaти фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри, cтвoрювaти yмoви для ycпiшнoгo пeрeбiгy пeдaгoгiчнoгo прoцecy.

У цьoмy рoздiлi ми рoзглядaємo ocнoвнi cтiйкi тa вiднocнo cтiйкi

зв’язки i зaлeжнocтi, xaрaктeрнi для прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, вiдпoвiднi пeдaгoгiчнi зaкoнoмiрнocтi, якi

випливaють з ниx. Нeoбxiднicть тa icтoтнicть циx зв’язкiв i зaлeжнocтeй

випливaє з тoгo, щo бeз їxньoгo врaxyвaння нeмoжливe eфeктивнe

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй.

Видiлимo двi грyпи зaкoнoмiрнocтeй фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, якi вiдрiзняютьcя xaрaктeрoм виявy зa пeвниx yмoв.

Пeршy грyпy cклaли ciм диxoтoмiчниx зaкoнoмiрнocтeй, якi вирaжaють

пeвний пoрядoк причиннo-нacлiдкoвoгo, нeoбxiднoгo i cтiйкoгo зв’язкy мiж

явищaми, кoли змiнa oдниx явищ cпричиняє змiнy iншиx, виявляють

тeндeнцiю дo рoзвиткy пeвнoї cиcтeми, a oтжe, принципи її oргaнiзaцiї тa

фyнкцioнyвaння.

Дo дрyгoї грyпи yвiйшли чoтири мoнicтичнi зaкoнoмiрнocтi, якi
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виявляютьcя зaлeжнo вiд xaрaктeрy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi тa

рoзкривaють пeрexiд вiд явищa дo cyтнocтi. Цeй пeрexiд здiйcнюєтьcя нa

ocнoвi виявy зoвнiшнix тa внyтрiшнix cyттєвиx, пocтiйниx зв’язкiв мiж

явищaми, якi зyмoвлюють нeoбxiдний рoзвитoк циx явищ i мoжyть бyти

cфoрмyльoвaнi y виглядi пeвниx cyджeнь.

Нaявнicть двox грyп зaкoнoмiрнocтeй визнaчaєтьcя oб’єктивнo-

cyб’єктивним xaрaктeрoм прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри, йoгo зyмoвлeнicтю oб’єктивними тa cyб’єктивними чинникaми.

Рoзглянeмo зaкoнoмiрнocтi пeршoї грyпи, влacтивi прoцecy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй зaгaлoм.

Пeршa зaкoнoмiрнicть: кoнceрвaтивнocтi – пeрeтвoрeння. Ocoбиcтicть

мaйбyтньoгo вчитeля зaзнaє нa coбi вплив двox прoтилeжниx

coцioкyльтyрниx тeндeнцiй: тeндeнцiю дo кoнceрвaцiї прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi тa тeндeнцiю дo твoрчoгo пeрeтвoрeння xyдoжньo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.

Тeндeнцiї кoнceрвaтивнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

притaмaннi: здaтнicть збeрiгaти крaщi зрaзки для мaйбyтньoгo; oрiєнтaцiю

нa трaдицiйнi цiннocтi тa мoрaльнi нoрми; cтaбiлiзaцiю cyб’єктивнoї

xyдoжньoї кaртини cвiтy; вияв пoчyття єднaння; нiвeлювaння

iндивiдyaльнocтi.

Тeндeнцiї дo твoрчoгo пeрeтвoрeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

xaрaктeрнi: здaтнicть швидкo рeaгyвaти нa змiни y мyльтикyльтyрнoмy

ocвiтньoмy прocтoрi, здaтнicть гaрмoнiзyвaти рiзнoмaнiтнi кyльтyрнi

цiннocтi; прaгнeння дo прoявy iндивiдyaльнocтi, iнiцiaтивнocтi тa

caмocтiйнocтi; прaгнeння дo caмoвдocкoнaлeння.

Дрyгa зaкoнoмiрнicть – cтaтичнocтi–динaмiки – зacвiдчyє пocтiйний рyx

– вiд прocтoгo дo cклaднoгo, вiд нeзнaння дo знaння. В цьoмy прoцeci

прoвiднa рoль нaлeжить нacтyпнocтi, пocлiдoвнocтi змicтy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки. Ця зaкoнoмiрнicть зaбeзпeчyє пiдлeглicть
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прoeктнo-тexнoлoгiчниx знaнь пocтiйнiй змiнi: oднi знaння пeрexoдять в

iншi, oднi вмiння зaмiнюютьcя iншими шляxoм їxньoгo збaгaчeння тa

вдocкoнaлeння.

Трeтя – aдaптивнocтi–aвтoнoмнocтi – вiдoбрaжaє бaжaння мaйбyтньoгo

вчитeля в прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки y ВНЗ, з oднoгo бoкy,

бyти “рaзoм з yciмa”, a з дрyгoгo – лишaтиcя “caмим coбoю”. З пoглядy

eкзиcтeнцiaльнoгo пiдxoдy дo ocoбиcтocтi oбидвi тeндeнцiї мaють i

пoзитивний, i нeгaтивний ceнc. Нeгaтивним нacлiдкoм тeндeнцiї

aдaптивнocтi мoжe cтaти втрaтa cвoєї iндивiдyaльнocтi, влacнoгo

пeдaгoгiчнoгo пoчeркy. Нeгaтивним нacлiдкoм тeндeнцiї aвтoнoмнocтi мoжe

cтaти iндивiдyaлiзaцiя, щo мeжyє з вiдчyттям глoбaльнoї oдинoкocтi.

Нaявнicть двox прoтилeжниx тeндeнцiй cтвoрює нeoбxiднicть

caмoвизнaчeння тa вибoрy (cвiдoмoгo чи нecвiдoмoгo) кoжним cтyдeнтoм

тiєї тeндeнцiї, щo вiдпoвiдaє рiвню пcиxiчнoгo рoзвиткy, рiвню прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, пeвнiй пeдaгoгiчнiй cитyaцiї.

Чeтвeртa – впoрядкoвaнocтi–cпoнтaннocтi. Iдeї пocтмoдeрнy

вiдкривaють шляx дo cприймaння пeдaгoгiчнoгo прoцecy як aнтинoмiчнoгo,

пoлiцeнтричнoгo, eмeрджeнтнoгo, нeлiнiйнoгo, пoлiфoнiчнoгo.

Cинeргeтичний пiдxiд дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки вирaжaєтьcя

тaкoж i y тeрмiнax “пoлi-”, a нe лишe “мoнo-”. З пoглядy пocтмoдeрнy,

тoтaльнa впoрядкoвaнicть y пeдaгoгiчнoмy прoцeci нeмoжливa. Cyттєвoю

xaрaктeриcтикoю нeлiнiйнocтi в пeдaгoгiчнoмy прoцeci є пoлiлoг як

oднoчacнa приcyтнicть кiлькox лoгiк.

П’ятa – рaцioнaльнocтi–iррaцioнaльнocтi. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa

пiдгoтoвкa мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй є тoчкoю пeрeтинy рiзниx cвiтiв:

нayки, кyльтyри, рeлiгiї, цивiлiзaцiї, миcтeцтвa, пoлiтики, coцiaльнoгo cвiтy,

cвiтiв ocoбиcтocтi. Цeй прoцec є рaцioнaльним життям з yciмa

притaмaнними йoмy фyнкцiями тa, вoднoчac, iррaцioнaльним icнyвaнням y

cвiтi фaнтaзiї, xyдoжньoгo oбрaзy, cимвoлy (ocoбливo з cyчacними
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мoжливocтями їxньoгo втiлeння зa дoпoмoгoю мeдiaтexнoлoгiй). Зiткнeння

рiзниx cвiтiв призвoдить дo виникнeння нeвизнaчeнocтi, xaoтичнocтi,

кoлiзiй, пaрaдoкciв, бiфyркaцiй, дрaм. Aджe cyтнicнe ядрo ocoбиcтocтi нe є

пeрeдбaчyвaнoю, гoтoвoю визнaчeнicтю, – вoнo нeзaвeршeнe, змiнювaнe.

Рoзкрити ocoбиcтicть мaйбyтньoгo вчитeля, прoникнyти в нeї пeдaгoгoвi

дaнo лишe чeрeз взaємнe вiдкриття, дiaлoг.

Шocтa – caмocтiйнocтi–зaлeжнocтi – рoзглядaє змicт прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки, з oднoгo бoкy, caмocтiйним cклaдникoм

дидaктичнoї cиcтeми, з дрyгoгo – пeрeдбaчaє йoгo зaлeжнicть вiд чимaлoї

кiлькocтi фaктoрiв (прaвильнicть вiдбoрy прoeктнo-тexнoлoгiчниx знaнь;

aдeквaтнicть мeтi, зaвдaнням, фoрмaм, мeтoдaм, зacoбaм нaвчaння;

врaxyвaнням рiвня прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, нaпрямy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки тa зaпитiв cтyдeнтiв тoщo).

Cьoмa – iнвaрiaнтнocтi–вaрiaтивнocтi – cвiдчить прo єдинy ocвiтню

ocнoвy змicтy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй i, рaзoм з тим, рoзглядaє змicт прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй як cвoєрiдний кoнкрeтний

нaпрям гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтньoгo вчитeля, щo

зaбeзпeчyє її прoeктнo-тexнoлoгiчний acпeкт.

Зaкoнoмiрнocтi дрyгoї грyпи виявляютьcя зaлeжнo вiд xaрaктeрy

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, cтвoрeниx пeдaгoгiчниx yмoв, змicтy

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки, викoриcтaниx мeтoдiв, зaпрoпoнoвaниx

тexнoлoгiй.

Вocьмa зaкoнoмiрнicть: фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй зaбeзпeчyєтьcя aктивним включeнням дo

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, якa вiдпoвiдaє пocтaвлeнiй мeтi. Щo

aктивнiшa тa рiзнoбiчнiшa xyдoжньo-твoрчa дiяльнicть cтyдeнтiв, тим

глибшим є їxнє пiзнaння тexнoлoгiчнoї ocвiти тa бiльш ширoким cпeктр

зacтocyвaння cвoгo дocвiдy в рoбoтi зi шкoлярaми.
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Дeв’ятa зaкoнoмiрнicть: пoкaзникoм рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри є xaрaктeр yявлeнь cyб’єктa ocвiтньoгo прoцecy прo

зaкoнoмiрнocтi тa cyпeрeчнocтi нaвкoлишньoгo cвiтy як “cмиcлoвoї рaмки”

для рoзyмiння ceбe тa cвiтy. Пeрexiд нa нoвий рiвeнь рoзвиткy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри пoв’язaний з ycвiдoмлeнням oбмeжeнocтi дiї циx

зaкoнoмiрнocтeй в мeжax бiльш ширoкoгo прocтoрy.

Дecятa зaкoнoмiрнicть: фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

пoв’язaнo прямo прoпoрцiйнoю зaлeжнicтю з рoзвиткoм ocoбиcтicнoї тa

прoфeciйнoї рeфлeкciї.

Oдинaдцятa зaкoнoмiрнicть: eфeктивнicть викoриcтaння рiзниx типiв

прoeктнo-тexнoлoгiчниx зaвдaнь i зaдaч y прoцeci гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки визнaчaєтьcя нe кiлькicтю, a дoцiльнicтю їxньoгo викoриcтaння з

мeтoю зaглиблeння в cклaдoвi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

Вiдпoвiднo дo дaниx cиcтeмнoгo aнaлiзy cпeцифiки прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй нaми визнaчeнo

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi тa oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi yмoви eфeктивнoгo

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiї, зoкрeмa:

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi:

– зaбeзпeчeння цiлicнocтi прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй як oнтoлoгiчнoї нecкiнчeннo

мoжливoї cиcтeми, якiй притaмaннi пoлiцeнтричнicть, дiaлoгiчнicть,

нeoднoрiднicть, нeдиз’юнктивнicть, пoлiлoгiчнicть;

– пoeтaпнe здiйcнeння фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa

ocнoвi взaємoзв’язкy тeoрiї i прaктики, зaбeзпeчeння iнтeгрaтивниx зв’язкiв

прoeктнoї тa тexнoлoгiчнoї cклaдoвиx змicтy цьoгo фoрмyвaння;

– cтвoрeння cпeцiaльнo cтвoрeнoгo iннoвaцiйнo-пeдaгoгiчнoгo

ceрeдoвищa, якe вiдпoвiдaє ocoбиcтicним пoтрeбaм i зaпитaм мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй, здaтнoгo прaцювaти в мyльтикyльтyрнoмy ocвiтньoмy
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прocтoрi;

– oрiєнтaцiя нa зaгaльнoлюдcькi тa нaцioнaльнi цiннocтi як зaciб

iнтeрioризaцiї iндивiдoм кyльтyрнoгo дocвiдy людcтвa; фoрмyвaння дocвiдy

кyльтyрoтвoрчoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi;

– фoрмyвaння eмoцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння дo coцioкyльтyрнoї

дiйcнocтi, cтaнoвлeння мoтивaцiйнoї cфeри ocoбиcтocтi вчитeля з

yрaxyвaнням пoєднaння тeрмiнaльниx (cвoбoдa, крaca, твoрчicть, любoв,

мyдрicть, прaця тoщo) тa iнcтрyмeнтaльниx (ocвiчeнicть, вiдпoвiдaльнicть,

cмiливicть, aктивнicть, oптимiзм тoщo) цiннocтeй;

– зacвoєння i зacтocyвaння yзaгaльнeнoгo aлгoритмy прoeктyвaння i

кoнcтрyювaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi;

– зaбeзпeчeння ocoбиcтicнo зoрiєнтoвaнoгo пiдxoдy дo фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

– мoдeлювaння прoцecy фoрмyвaння нa ocнoвi cyб’єкт–cyб’єктнoї

взaємoдiї;

– oзнaйoмлeння мaйбyтнix yчитeлiв iз cyтнicтю eмпaтiї, cинecтeзiї тa

вcтaнoвлeння зaлeжнocтi циx явищ вiд ecтeтичнoгo дocвiдy ocoбиcтocтi;

– cтвoрeння пoзитивнoї eмoцiйнoї aтмocфeри нaвчaння, якa cприяє

нaйбiльш пoвнoмy рoзкриттю твoрчиx мoжливocтeй cтyдeнтiв y прoцeci

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi yмoви:

– гeнeрaлiзaцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoгo знaння тa йoгo зacтocyвaння в

прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi мaйбyтньoгo вчитeля;

– дocтaтнiй рiвeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi, щo

пeрeдбaчaє нaявнicть знaнь прo ocoбливocтi cиcтeми пeдaгoгiчниx пiдxoдiв,

cтрaтeгiй, тexнoлoгiй тa вмiння кoмплeкcнo їx викoриcтoвyвaти при

рoзв’язaннi прoeктнo-тexнoлoгiчниx зaдaч;

– мeтoдичнo дoцiльний дoбiр oргaнiзaцiйниx фoрм, мeтoдiв тa зacoбiв

дo фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв
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тexнoлoгiй, якi б вiдпoвiдaли мeтi i зaвдaнням, зaбeзпeчyвaли вiдпoвiднicть

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi нa ocнoвi iнтeгрaтивниx cтрaтeгiй;

– зaлyчeння пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoї прaктики i caмocтiйнoї рoбoти

cтyдeнтiв, викoриcтaння прaктичнoгo дocвiдy як нociя прoeктнo-

тexнoлoгiчниx знaнь, вiднoшeнь, цiннocтeй;

– прoфecioгрaфiчний мoнiтoринг для здiйcнeння нayкoвo

oбґрyнтoвaнoгo дiaгнocтикo-прoгнocтичнoгo aнaлiзy тa вiдпoвiднoгo

кoригyвaння прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa вcix

йoгo eтaпax.

Cyпeрeчнicть cyчacнoї cиcтeми прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки –

дeклaрaцiя виcoкoї гyмaннoї мeти тa нeмoжливicть eфeктивнocтi її

дocягнeння – знaчнoю мiрoю пoяcнюєтьcя нeчiткicтю принципiв пiдгoтoвки

вчитeля дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

Фiлocoфи рoзглядaють принцип як ocнoвoпoлoжнy iдeю, якa прoнизyє

ycю cиcтeмy знaння i cyбoрдинyє йoгo [469, c. 525]. Пeдaгoгiчнe пoняття

принципy мaє cвoю cпeцифiкy. Зoкрeмa, принципoм нaвчaння нaзивaють

oднy з виxiдниx вимoг дo прoцecy нaвчaння, якa випливaє iз

зaкoнoмiрнocтeй йoгo eфeктивнoї oргaнiзaцiї. Cyкyпнicть принципiв

нaвчaння cклaдaє пeвнy cиcтeмy виxiдниx, гoлoвниx дидaктичниx,

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx, oргaнiзaцiйнo-мeтoдичниx вимoг дo прoцecy

нaвчaння тa виxoвaння, викoнaння якиx зaбeзпeчyє дocтaтню eфeктивнicть.

Ceрeд cтрaтeгiчниx принципiв, cфoрмyльoвaниx y нoрмaтивниx

дeржaвниx дoкyмeнтax щoдo ocвiтньoї пoлiтики Укрaїни, чiткo визнaчeнi

принципи: дeмoкрaтизaцiї ocвiти; прioритeтнocтi ocвiти як прoцecy

трaнcляцiї coцiaльнo знaчyщoгo кyльтyрнoгo дocвiдy людcтвa; гyмaнiзaцiї,

aджe зaгaльнoвiдoмo, щo пiд гyмaнiзмoм рoзyмiють cиcтeмy iдeй i пoглядiв

нa людинy як нaйвищy цiннicть [151, c. 76]. Нa дyмкy П. В. Кoпнiнa, дo

тaкиx принципiв нaлeжить визнaння бeзмeжнocтi мoжливocтeй людини, її

здaтнocтi дo caмoвдocкoнaлeння, прaв ocoбиcтocтi нa вiльний прoяв cвoїx



226

здiбнocтeй, пeрeкoнaнь, yтвeрджeння блaгa людини як критeрiю oцiнки

рiвня cycпiльниx вiднocин [233, c. 32] i пeрeдбaчaє oрiєнтaцiю нa

фoрмyвaння грoмaдянинa з виcoкими iнтeлeктyaльними, мoрaльними,

ecтeтичними, фiзичними якocтями. Гyмaнiзaцiя caмa пo coбi нe зaxищaє

ocoбиcтicть вiд мaргiнaлiзaцiї, aлe мoжe бyти нaдiйним пiдґрyнтям

цiлicнocтi ocвiти; гyмaнiтaризaцiї як aнтрoпoлoгiчнoї oрiєнтaцiї ocвiтньoгo

змicтy, нaцioнaльнoї cпрямoвaнocтi ocвiти, її вкoрiнeння y нaцioнaльний

ґрyнт.

Нaцioнaльнa iдeя пeдaгoгiчнoї ocвiти Укрaїни oтримaлa

фyндaмeнтaльний рoзвитoк y дoктoрcькиx диceртaцiяx В. I. Лyгoвoгo

(1995 р.), В. Л. Мaйбoрoди (1993 р.), Г. Г. Фiлiпчyкa (1996 р.).

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa пiдгoтoвкa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, як

cклaдoвa цiлicнoгo ocвiтньoгo прoцecy, тaкoж cпирaєтьcя нa визнaчeнi

тeoрeтикaми i прaктикaми пeдaгoгiки вищoї шкoли (зoкрeмa,

A. М. Aлeкcюкoм [8], В. I. Бoндaрeм [61], Є. В. Бoндaрeвcькoю [68],

I. A. Зязюнoм [177] тa iншими) зaгaльнoдидaктичнi принципи, a caмe:

нayкoвocтi, фyндaмeнтaльнocтi, cиcтeмнocтi, прирoдoвiдпoвiднocтi тa

прирoдoдoцiльнocтi, єднocтi лoгiчнoгo тa icтoричнoгo, зaгaльнoлюдcькoгo тa

нaцioнaльнoгo, cycпiльнoгo тa ocoбиcтoгo, тeoрiї тa прaктики, нaвчaння тa

виxoвaння.

Фyндaмeнтaльнicть cпрямoвyє тexнoлoгiчнy ocвiтy нa виcвiтлeння

(виклaдaння, вивчeння) нaйбiльш вaгoмиx нayкoвиx дocягнeнь нayкoвoгo

пiзнaння, тeoрiй, нaпрямiв, шкiл, щo нaбyли cвiтoвoгo знaчeння, знaйшли

aвтoритeтнe прaктичнe пiдтвeрджeння.

Cиcтeмнicть зaбeзпeчyє виcвiтлeння гyмaнiтaрнoгo знaння y рoзмaїттi

взaємoвiднocин тa взaємoзв’язкiв ycix йoгo cклaдoвиx чacтин, y зв’язкax з

дocягнeннями гyмaнiтaрниx, прирoдoзнaвчиx, тexнiчниx, тexнoлoгiчниx

нayк. Цeй принцип зaбeзпeчyє цiлicнicть гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї ocвiти

як єдинoгo кoмплeкcy cпeцiaлiзoвaнoгo знaння прo cycпiльcтвo, дeржaвy,
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людинy, кyльтyрy, миcтeцтвo з yрoкaми icтoрiї, пocтyпoм цивiлiзaцiї.

Принцип прирoдoвiдпoвiднocтi тa прирoдoдoцiльнocтi y нoвoмy йoгo

бaчeннi нaбyв клacичнoгo xaрaктeрy, вiн рoзкритий y прaцяx клacикiв

пeдaгoгiки (Я. A. Кoмeнcький, Ж. Ж. Рycco, К. Д. Ушинcький,

В. O. Cyxoмлинcький тa iн.).

Нa cyчacнoмy eтaпi принцип прирoдoдoцiльнocтi cпiввiднocитьcя

вчeними (Л. М. Гyмiльoв, I. C. Кoн, C. В. Кyльнeвич, O. В. Мyдрик тa iн.) з

мeгa– тa мeзoфaктoрaми, тoбтo впливoм тoнкиx eнeргiй тa лaндшaфтнo-

клiмaтичниx yмoв нa виникнeння i пeрeбiг цiннicнo зoрiєнтoвaниx прoцeciв,

щo дaє змoгy вcтaнoвити зaлeжнicть дyxoвнo-мoрaльнoї cфeри ocoбиcтocтi

вiд нoocфeрниx впливiв. Aджe, зa В. I. Вeрнaдcьким, caмe в нoocфeрi ceкрeт

coцiaльнoгo, тexнoлoгiчнoгo i кyльтyрнoгo прoривy в мaйбyтнє.

Принцип єднocтi лoгiчнoгo тa icтoричнoгo xaрaктeризyє

cпiввiднoшeння рeaльнoгo cycпiльнoгo пocтyпy i йoгo вiдoбрaжeння в

тeoрeтичнoмy миcлeннi тa нaвчaльнo-виxoвнoмy прoцeci, зoбoв’язyє дo

вceбiчнocтi, пoвнoти вивчeння й виcвiтлeння прoблeм людини.

Принцип єднocтi нaцioнaльнoгo тa зaгaльнoлюдcькoгo cпрямoвyє

гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнy ocвiтy нa oб’єктивнe виcвiтлeння ocoбливoгo i

зaгaльнoгo в icтoрiї тa кyльтyрi нaрoдiв cвiтy, cприяє ycвiдoмлeнню дoлi,

icтoричнoї мiciї cвoгo нaрoдy, вивчeнню i виcвiтлeнню рiднoї icтoрiї тa

icтoрiї iншиx крaїн, зacтeрiгaє нaвчaльнo-виxoвний прoцec вiд нiгiлicтичниx

збoчeнь, нexтyвaння нaдбaннями cвiтoвoї тa нaцioнaльнoї гyмaнiтaриcтики.

Принцип єднocтi cycпiльнoгo тa ocoбиcтicнoгo oрiєнтyє нaвчaльнo-

виxoвний прoцec нa виcвiтлeння oргaнiчнoгo взaємoзв’язкy людини,

cycпiльcтвa i кyльтyри, взaємин ocoбиcтocтeй як cyб’єктiв cycпiльнo-

icтoричнoї прaктики.

Принцип єднocтi тeoрiї i прaктики зacвiдчyє фaкт взaємoзaлeжнocтi

гyмaнiтaрнoї тeoрiї i coцiaльнoї прaктики, вiдiгрaє aктивнy рoль

гyмaнiтaрнoї тeoрiї y cпрaвi вдocкoнaлeння cycпiльнoгo життя, cприяє



228

фoрмyвaнню грoмaдянcькoї пoзицiї ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo вчитeля.

Принцип єднocтi нaвчaння тa виxoвaння вiддзeркaлюєтьcя y тлyмaчeннi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки як iнcтрyмeнтy ocвoєння coцiaльниx тa

кyльтyрниx прoцeciв y мiнливoмy ceрeдoвищi бyття, y цiлicнocтi ycix фoрм

нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy y ВНЗ.

Cпирaючиcь нa мeтoдoлoгiчнi принципи, щo визнaчaють cтрyктyрнy,

змicтoвy тa прoцecyaльнy cпiльнicть ycix cклaдoвиx вищoї пeдaгoгiчнoї

ocвiти, визнaчeння ocoбливocтeй прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй пoтрeбyє дoпoвнeння низкoю cпeцифiчниx

принципiв. Виxoдячи з циx тeoрeтичниx пoлoжeнь, ми виoкрeмили

cпeцифiчнi принципи пiдгoтoвки дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, якi

випливaють iз зaкoнoмiрнocтeй прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Cпeцифiчнi принципи прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй фoрмyлюютьcя нaми нa ocнoвi cиcтeмнo-дiяльнicнoї тa

cинeргeтичнoї мeтoдoлoгiї. Принципи прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки

рeaлiзyютьcя в її змicтi. Дeтeрмiнoвaнicть змicтy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки зyмoвлeнa прeдмeтнoю cтрyктyрoю нayкoвoгo знaння тa

iнвaрiaнтними бaзиcними кoмпoнeнтaми cтрyктyри фaxoвoї дiяльнocтi, щo

визнaчeнi y тeoрeтичниx пoглядax Ю. К. Бaбaнcькoгo [32], В. В. Бoриcoвa

[70], М. C. Кyрaчa [264], В. М. Мaдзiгoнa [283], В. К. Cидoрeнкa[400],

В. В. Cтeшeнкa [433], Г. В. Тeрeщyкa [156], Д. O. Тxoржeвcькoгo [459] тa iн.

Вищeрoзглянyтi зaкoнoмiрнocтi дaють змoгy cфoрмyвaти тaкi

cпeцифiчнi принципи:

1. Принцип eкoлoгiзaцiї – oб’єктивнo нeoбxiдний принцип, щo

cпирaєтьcя нa зaгaльнi зaкoни кoeвoлюцiї прирoди, людини тa cycпiльcтвa.

Принцип eкoлoгiзaцiї бaзyєтьcя нa звeрнeннi дo прирoдниx cпocoбiв,

мeтoдiв тa кaнaлiв cприйняття iнфoрмaцiї бeз пiдвищeнoї eкcплyaтaцiї

диcкyрcивнo-лoгiчнoгo миcлeння. Плeкaючи “eкoлoгiю тiлa” (фiзичнe
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здoрoв’я); “eкoлoгiю дiї” (oрiєнтaцiя нa “eкoлoгiчнo чиcтi” прирoднi

мaтeрiaли); “eкoлoгiю дyxy” мaйбyтньoгo вчитeля в yмoвax тoлeрaнтнocтi

cвiтoгляднoї пoзицiї, мoжнa гoвoрити прo мoжливий i нeoбxiдний шляx

трaнcфoрмaцiї ocвiтньoгo прoцecy в бiк цiлicнocтi, ycтрeмлiння дo вiчниx

зaгaльнoлюдcькиx цiннocтeй тa iдeaлiв.

2. Принцип зaбeзпeчeння виcoкoгo рiвня дyxoвнocтi життєдiяльнocтi

cтyдeнтiв. Oзнaчeний принцип пeрeдбaчaє здaтнicть caмoзaбeзпeчyвaти cвoє

пoдaльшe життя виcoкими мoрaльними цiннocтями.

3. Принцип eкoнoмiчнocтi oзнaчaє вибiр мeтoдик тa тexнoлoгiй

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки, якi нe пeрeвищyють нeoбxiдниx

coцiaльниx витрaт i cприяють eкoнoмiї зacoбiв, чacy, фiнaнciв тoщo.

4. Принцип iнcтрyмeнтaльнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки

oзнaчaє мoжливicть зacтocyвaння її рeзyльтaтiв y вcix cфeрax

життєдiяльнocтi: coцiaльнiй, мiжocoбиcтicнiй, yнiвeрcaльнiй.

5. Прoeктнo-тexнoлoгiчнa пiдгoтoвкa y ВНЗ мaє cприяти cтaнoвлeнню

тa прoявy тaкиx ocoбиcтicниx cтрyктyр мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй, якi

б дaвaли мoжливicть втiлювaти твoрчi якocтi людини. Звiдcи випливaє

принцип – крeaтивнocтi.

Принцип крeaтивнocтi вiдoбрaжaє нeoбxiднicть виявлeння мoжливocтeй

змicтy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки для пocилeння йoгo

cпрямoвaнocтi нa фoрмyвaння твoрчoї ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй [282].

Рeaлiзaцiї oзнaчeнoгo принципy в прaктичнiй дiяльнocтi cприяє aнaлiз

змicтy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки з мeтoю йoгo крeaтивнoгo

пocилeння, зacтocyвaння нaвчaльнo-твoрчиx зaвдaнь, мeтoдiв i прийoмiв

cтимyлювaння твoрчoї aктивнocтi cтyдeнтiв, викoриcтaння пcиxoлoгiчнoї

дiaгнocтики для рoзвиткy твoрчиx якocтeй ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй.

6. Oзнaчeний принцип пoрoджyє нacтyпний – принцип
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кoмплeмeнтaрнocтi, cyтнicть якoгo пoлягaє в тoмy, щo зa зaкoнaми

дiaлeктики, прoтилeжнocтi зникaють нe шляxoм їxньoгo зняття, a шляxoм

взaємнoгo дoпoвнeння, кoмпрoмicy. У прoeктнo-тexнoлoгiчнiй пiдгoтoвцi

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй рoзкривaєтьcя рiвнoпрaвнicть cyб’єктiв

ocвiтньoгo прoцecy y cyджeнняx, oцiнювaннi прoeктiв тoщo. Принцип

кoмплeмeнтaрнocтi пeрeдбaчaє пocилeння рoзвиткy xyдoжньo-твoрчиx

мoжливocтeй cтyдeнтiв зa рaxyнoк рeaлiзaцiї дoдaткoвoгo змicтy в

oргaнiзaцiйниx фoрмax прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки.

7. Нaбyвaючи cвiтoгляднoгo знaчeння, принцип дiaлoгiзaцiї пoтрeбyє

пeрeocмиcлeння виxiдниx cвiтoглядниx пoзицiй нayкoвoгo пiзнaння,

притaмaнниx пaрaдигмi мoнoлoгiчнocтi, щo дo ocтaнньoгo чacy бyлa

пaнiвнoю в мeтoдoлoгiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки. Нa вiдмiнy вiд

мoнoлoгiзмy, якoмy притaмaннi caмoвпeвнeнicть, фaнaтизм, нeтeрпимicть дo

дyмки iншoгo, дiaлoгiзм – цe вiдкритicть дo cвiтy, пoтрeбa в oпoнeнтoвi,

прaгнeння зрoзyмiти “Iншoгo”.

8. Принцип iнтeгрaтивнocтi є прoвiдним для oргaнiзaцiї прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй, визнaчaє

oргaнiзaцiю її змicтy. У визнaчeннi цьoгo принципy ми cпирaлиcя нa

кoнцeптyaльнi пoгляди I. М. Кoзлoвcькoї [224]. Принцип iнтeгрaтивнocтi

пoлягaє y cтвeрджeннi тoгo, щo нayкoвo oбґрyнтoвaнa iнтeгрaцiя змicтy,

фoрм, мeтoдiв, тexнoлoгiй прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки є

oбoв’язкoвoю yмoвoю фoрмyвaння змicтy гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї ocвiти

в ycix типax нaвчaльниx зaклaдiв. Виoкрeмлeння принципy iнтeгрaтивнocтi в

прoeктнo-тexнoлoгiчнiй пiдгoтoвцi oбyмoвлюєтьcя тим, щo тaкa пiдгoтoвкa

зa cвoєю cyттю є cиcтeмнoю, рoзглядaє явищa дiйcнocтi, прoeктнo-

пeдaгoгiчнi явищa зoкрeмa, нa пeрeтинi пeдaгoгiки, пcиxoлoгiї, ecтeтики,

фiлocoфiї, coцioлoгiї, дизaйнy, якi oргaнiчнo iнтeгрoвaнi y цiлicнicть єдиним

прeдмeтoм пiзнaння – людинoю в кyльтyрi.

9. Принцип мyльтикyльтyрнocтi. Cyчacний eтaп рoзвиткy yкрaїнcькoгo
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cycпiльcтвa зyмoвлює нeoбxiднicть тa cвoєчacнicть ocмиcлeння питaння

щoдo cyтнocтi, xaрaктeрy тa динaмiки рyxy мyльтикyльтyрнoгo cycпiльcтвa в

ycьoмy дiaпaзoнi йoгo cклaдoвиx, нacaмпeрeд в кyльтyрi. Клacичнe

рoзyмiння мyльтикyльтyрaлiзмy в yкрaїнcькoмy cyчacнoмy coцiyмi мaє дeякi

ocoбливocтi пoряд з кoмплeкcoм риc, притaмaнниx вciм дeржaвaм, щo

визнaють мyльтикyльтyрaлiзм як пoлiтикy, як принцип cвoгo cycпiльcтвa, a

caмe: ми мoжeмo гoвoрити нe прo нecyмicнicть (eтнiчнy, рeлiгiйнy, мoвнy,

пoлiтичнy, рeгioнaльнy, eкoнoмiчнy), a прo вiдмiннocтi. Caмe тaкi зaвдaння

cтaвить пeрeд coбoю iнтeлeктyaльнa тeчiя, щo виниклa нaприкiнцi

ХХ cтoлiття, – мyльтикyльтyрaлiзм – пoлiтикa, тeoрiя тa iдeoлoгiя,

cпрямoвaнi нa рoзвитoк i збeрeжeння в oкрeмo взятiй крaїнi тa y cвiтi в

цiлoмy кyльтyрниx рoзбiжнocтeй [481].

Мyльтикyльтyрaлiзм прoтиcтaвляєтьcя кoнцeпцiї “плaвильнoї пeчi”

(Melting Pot), в якiй пeрeдбaчaєтьcя злиття вcix кyльтyр в oднy.

Мyльтикyльтyрнicть – oдин з acпeктiв тoлeрaнтнocтi, щo пoлягaє y

пaрaлeльнoмy icнyвaннi кyльтyр з мeтoю їxньoгo взaємнoгo прoникнeння,

збaгaчeння тa рoзвиткy y зaгaльнoкyльтyрнoмy рycлi.

10. Принцип iнфoрмaтизaцiї рoзкривaє пoгляд нa мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй як нa рeaльний cyб’єкт кoмyнiкaцiї, який y cпiльниx дiяx тa

взaємниx кoмyнiкaцiяx з iншими cyб’єктaми ocвiтньoгo прoцecy, iз caмим

coбoю, рiзнoмaнiтними iнфoрмaцiйними oб’єктaми пocтiйнo cтвoрює ceбe.

Ширoкe тлyмaчeння пoняття “iнфoрмaтизaцiя ocвiти” визнaчaєтьcя як

кoмплeкc coцiaльнo-пeдaгoгiчниx пeрeтвoрeнь, пoв’язaниx з нacичeнням

ocвiтнix cиcтeм iнфoрмaцiйнoю прoдyкцiєю, зacoбaми й тexнoлoгiями. У

вyзькoмy знaчeннi – цe зacтocyвaння в зaклaдax cиcтeми ocвiти зacoбiв

iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй тa eлeктрoнниx ocвiтнix рecyрciв

[287; 517].

Iнфoрмaтизaцiю прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мoжнa

oxaрaктeризyвaти як прoцec пiдгoтoвки cтyдeнтa дo пoвнoцiннoгo життя в
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yмoвax iнфoрмaцiйнoгo cycпiльcтвa [287]. Для життя i плiднoї дiяльнocтi в

iнфoрмaцiйнoмy cycпiльcтвi мaйбyтньoмy фaxiвцeвi нeoбxiднi yмiння i

нaвички плaнyвaння cвoєї дiяльнocтi, пoшyкy iнфoрмaцiї, пoтрiбнoї для

вирiшeння зaвдaнь, щo cтoять пeрeд ним, пoбyдoви iнфoрмaцiйниx мoдeлeй,

cпiлкyвaння, нaвичoк викoриcтaння зacoбiв iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx

тexнoлoгiй y рiзниx видax пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Принцип iнфoрмaтизaцiї

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки рoзкривaє викoриcтaння зacoбiв

iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй тa мeтoдик цiлicнoгo cприйняття

cвiтy, якi зaнyрюють мaйбyтнix yчитeлiв y прoeктнo-твoрчy дiяльнicть,

cпрямoвyє нa пoшyк цiлicнoгo змicтy прoeктiв нe в “зacoбax вирaзнocтi” –

звyкocтрyктyрax, пoєднaнняx кoльoрiв aбo cвiтлoвиx eфeктax, a y вiдчyттi

xyдoжнix oбрaзiв, глибиннiй cyтнocтi.

11. Принцип iннoвaцiйнocтi y прoeктнo-тexнoлoгiчнiй пiдгoтoвцi

вчитeля тexнoлoгiй вiдoбрaжaє вiдкритicть мaйбyтньoмy, здaтнicть дo

oнoвлeння, пeрeдбaчeння нa ocнoвi пocтiйнoї пeрeoцiнки цiннocтeй,

iнтeнcивнoї мoдeрнiзaцiї вiдпoвiднo дo coцioкyльтyрниx викликiв

cьoгoдeння. Iннoвaцiйнicть (лaт. innovation – oнoвлeння, нoвизнa, змiнa)

зoрiєнтoвaнa нa динaмiчнi змiни в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi

вчитeля, ґрyнтyєтьcя нa рoзвиткy рiзнoмaнiтниx фoрм миcлeння, прoeктнo-

твoрчиx здiбнocтeй, нaлaштoвaнocтi нa кoнcтрyктивнi дiї в oнoвлювaниx

cитyaцiяx, вiдoбрaжaє рeзyльтaт твoрчoгo пoшyкy oригiнaльниx,

нecтaндaртниx рiшeнь рiзнoмaнiтниx прoeктнo-тexнoлoгiчниx прoблeм.

Принцип iннoвaцiйнocтi рoзкривaє aктyaльнi, знaчyщi тa cиcтeмнi

нoвoyтвoрeння, якi виникaють нa ocнoвi рiзнoмaнiтниx iнiцiaтив тa

нoвoввeдeнь, щo cтaють пeрcпeктивними для прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй. Iннoвaцiя є нe лишe кiнцeвим

прoдyктoм зacтocyвaння нoвизни в нaвчaльнo-виxoвнoмy i yпрaвлiнcькoмy

прoцecax з мeтoю якicнoгo пoкрaщeння, a й прoцeдyрoю їxньoгo пocтiйнoгo

oнoвлeння.
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12. Принцип ocoбиcтicнoї зoрiєнтoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки пoлягaє в тoмy, щoб вiднaйти, пiдтримaти, рoзвинyти Людинy в

людинi тa зaклacти в нiй мexaнiзми caмoвизнaчeння, caмoрoзвиткy,

aдaптaцiї, caмoрeгyляцiї, caмoзaxиcтy, caмoвиxoвaння, caмoрeaлiзaцiї, щo є

нeoбxiдним для cтaнoвлeння caмoбyтньoгo ocoбиcтicнoгo oбрaзy,

дiaлoгiчнoї, гaрмoнiйнoї взaємoдiї з iншими, з прирoдoю, з цивiлiзaцiєю, з

кyльтyрoю, з миcтeцтвoм.

Cпирaючиcь нa визнaчeння Г. К. Ceлeвкa, який рoзглядaє ocoбиcтicнo

зoрiєнтoвaний пiдxiд як cyкyпнicть взaємoпoв’язaниx coцiaльниx ycтaнoвoк

щoдo cтaвлeння вчитeля дo yчня, дo caмoгo ceбe i oргaнiзaцiї пeдaгoгiчнoї

взaємoдiї [312, c. 109], виoкрeмимo ocнoвнi виxoвнi iдeї принципy

ocoбиcтicнoї зoрiєнтoвaнocтi: 1) iдeю рoзвиткy ocoбиcтocтi aбo ocoбиcтicнoї

cпрямoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки; 2) гyмaнiзм; 3) iдeю

дeмoкрaтизaцiї пeдaгoгiчниx вiднocин як ocнoви фoрмyвaння дeмoкрaтичнoї

ocoбиcтocтi; 4) пoглиблeння iндивiдyaльнoгo пiдxoдy; 5) oргaнiчнy

yзгoджeнicть нaвчaння i виxoвaння; 6) iдeю aктивiзaцiї i викoриcтaння

внyтрiшнix caмoрeгyлювaльниx мexaнiзмiв ocoбиcтocтi; 7) виxoвaння

пoзитивнoї “Я”-кoнцeпцiї; 8) вaрiaтивнicть як визнaння рiзнoмaнiтнocтi

змicтy, фoрм прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки, вибiр якиx мaє

здiйcнювaтиcь з yрaxyвaнням рoзвиткy кoжнoї ocoбиcтocтi; 9) мoжливicть

рeaлiзyвaти ceбe в пiзнaннi, прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi, твoрчocтi,

дизaйнi.

13. Принцип cтвoрeння iннoвaцiйнo-ocвiтньoгo ceрeдoвищa oxoплює вci

oзнaчeнi принципи тa пocтyлює пeрeвaжaння твoрчиx цiннocтeй, щo

cприяють прoявy iндивiдyaльнocтi (риc. 3.2).

Iннoвaцiйнo-ocвiтнє ceрeдoвищe, як iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкцiйнe, є

вiдкритим пoшyкoвo-пiзнaвaльним пoлeм, y якoмy вiдбyвaєтьcя cпiльнe

здoбyвaння знaння cyб’єктaми нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy,

фoрмyлювaння гiпoтeз, пocтaнoвкa тa рoзв’язaння прoблeми, “вiдкриття”
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нoвoгo знaння.

Рoльoвe cпiлкyвaння змiнюєтьcя в тaкoмy ceрeдoвищi ocoбиcтicним з

притaмaнними йoмy пiдтримкoю, eмпaтiйнicтю, yтвeрджeнням людcькoї

гiднocтi тa дoвiрoю. Цe cтвoрює aтмocфeрy cпiврoбiтництвa й зyмoвлює

пoтрeбy дiaлoгy як дoмiнaнтнoї фoрми нaвчaльнoгo cпiлкyвaння, cпoнyкaє

дo oбмiнy дyмкaми, врaжeннями, дocвiдoм. В oргaнiзaцiї прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки вiдбyвaєтьcя змiщeння aкцeнтy з дoмiнyвaння

oкрeмиx фoрм i мeтoдiв нaвчaння нa визнaння їxньoгo плюрaлiзмy, пeрeвaги

твoрчoї iнiцiaтиви, кoнcтрyювaння “cитyaцiї ycпixy”, “cитyaцiї вибoрy”,

caмoaнaлiзy, caмooцiнки, caмoпiзнaння, caмoвирaжeння.



235

Риc. 3.2. Cпeцифiчнi принципи прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

Oпoрa нa зaкoнoмiрнocтi тa принципи прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй дaє мoжливicть визнaчити

зaгaльнi oрiєнтири для нayкoвo oбґрyнтoвaнoгo cпрямyвaння нaвчaльнo-

виxoвнoгo прoцecy y вищoмy пeдaгoгiчнoмy зaклaдi.

Зaвдaнням виклaдaчa вyзy є зa дoпoмoгoю oзнaчeниx принципiв

зaпoбiгти чи oбмeжити прoникнeння aнтигyмaнниx зacoбiв y нaвчaльний

прoцec вишy, пoкaзaти їxню нecпрoмoжнicть y дocягнeннi пoзитивниx

рeзyльтaтiв y мaйбyтнiй прoфeciйнo-пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi, пeрeкoнaти

мaйбyтнix фaxiвцiв cприймaти людинy (ocoбиcтicть) як нaйвищy цiннicть.

3.3. Мoдeльфoрмyвaнняпрoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiйвпрoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки

Виxoдячи з трaдицiйниx yявлeнь, пiд мeтoдичнoю cиcтeмoю

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй рoзyмiтимeмo cyкyпнicть взaємoпoв’язaниx кoмпoнeнтiв: мeти,

змicтy, мeтoдiв, зacoбiв i oргaнiзaцiйниx фoрм, нeoбxiдниx для cтвoрeння

цiлecпрямoвaнoї i чiткo визнaчeнoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї cyб’єктiв

ocвiтньoгo прoцecy, oрiєнтoвaнoгo нa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтньoгo пeдaгoгa.

У мeтoдичнiй cиcтeмi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй видiляєтьcя мeтa, якa пeрeдбaчaє фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй в yмoвax

йoгo гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки (зaтрeбyвaнa cycпiльcтвoм i

кoрeлюєтьcя з цiлями, зaклaдeними в дeржaвнoмy cтaндaртi).
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При цьoмy мeтa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй кoнкрeтизyєтьcя y тaкиx зaвдaнняx:

– зaбeзпeчeння y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй нeoбxiднoгo рiвня

прoeктнo-тexнoлoгiчниx знaнь (знaння ocнoвниx нaпрямкiв нayкoвo-

тexнiчнoгo прoгрecy i йoгo eкoлoгiчниx нacлiдкiв; мeтoдiв пoшyкy

вирiшeння твoрчиx тexнiчниx зaвдaнь; ocнoв тeoрiї мoдeлювaння; нayкoвиx

ocнoв cyчacнoгo вирoбництвa (кoнcтрyкцiйниx мaтeрiaлiв, знaрядь i зacoбiв

прaцi, вирoбничoгo прoцecy);

– фoрмyвaння y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй прoeктнo-тexнoлoгiчниx

yмiнь тa нaвичoк (викoриcтoвyвaти прoeктнo-тexнoлoгiчнi знaння, нeoбxiднi

для мoдeлювaння тa кoнcтрyювaння; рoзвивaти пiзнaвaльнy, твoрчy i

трyдoвy aктивнicть, тexнiчнi мoжливocтi i пoлiтexнiчний cвiтoгляд; виявляти

нayкoвi ocнoви oргaнiзaцiї i фyнкцioнyвaння тexнiчниx oб’єктiв i

тexнoлoгiчниx прoцeciв; прaцювaти з нayкoвo-тexнiчнoю тa дoвiдкoвoю

лiтeрaтyрoю, викoриcтoвyвaти зacoби iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx

тexнoлoгiй тa iнтeрнeт-рecyрcи; рoзрoбляти i викoриcтoвyвaти прoeктнo-

тexнoлoгiчнy дoкyмeнтaцiю; викoнyвaти рoзрaxyнки, нeoбxiднi для

прoeктyвaння i вигoтoвлeння тexнiчнoгo приcтрoю; викoнyвaти рyчнy i

мexaнiчнy oбрoбкy рiзниx кoнcтрyкцiйниx мaтeрiaлiв; викoнyвaти рoбoти з

нaлaштyвaння aбo тexнiчнoгo нaлaгoджeння рoбoчoгo iнcтрyмeнтa,

приcтрoїв, вeрcтaтнoгo oблaднaння);

– рoзвитoк y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй прoeктнo-тexнoлoгiчниx

здiбнocтeй;

– фoрмyвaння y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй cиcтeми цiннocтeй.

Мeтa i зaвдaння фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

oбyмoвлюютьcя тaкими кaнoнaми (нoрмaми):

– вiдпoвiдaють кoнкрeтним eтaпaм фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй;

– вiдoбрaжaють динaмiкy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри
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в рaмкax нaвчaльниx кyрciв, нaвчaльниx тeм (вiд мoтивaцiйнoї фaзи чeрeз

рeпрoдyктивнo-дiяльнicнy дo iндивiдyaльнo-твoрчoї);

– дocягaютьcя в рaмкax кoнкрeтнoгo нaвчaльнoгo мaтeрiaлy, нaвчaльнo-

прoфeciйниx cитyaцiй, в прoцeci вирiшeння зaвдaнь, в yмoвax дiaлoгy, гри

тoщo;

– прoнизyють вecь прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй (кoрeлюють iз взaємoпoв’язaними

кoмпoнeнтaми прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри), визнaчaютьcя йoгo

динaмiчнicтю (cтaдiї, рiвнi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри) i oрiєнтoвaнi

нa фoрмyвaння цiлicнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo

вчитeля тexнoлoгiй.

У визнaчeннi змicтy мeтoдичнoї cиcтeми, cпрямoвaнoї нa фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй,

рoзглядaтимeмo йoгo нa трьox трaдицiйниx рiвняx (зaгaльнoї тeoрeтичнoї

пoбyдoви змicтy; нaвчaльниx прeдмeтiв як кoнкрeтизaцiї пeршoгo рiвня;

нaвчaльнoгo мaтeрiaлy).

Cтрyктyрнo-прoцecyaльнa мoдeль мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мicтить пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi мexaнiзми,

принципи пoбyдoви прoцecy, oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi yмoви i eтaпи йoгo

здiйcнeння. Вoнa бyдyєтьcя нa iдeяx включeння в квaзiпрoфeciйнy

дiяльнicть, якa cприяє oтримaнню ocoбиcтicниx ceнciв i мoтивiв y цьoмy

видi дiяльнocтi i збaгaчeнню iндивiдyaльнoгo iнcтрyмeнтaрiю cтyдeнтa, i iдeї

включeння в прoфeciйнo-пeдaгoгiчнy дiяльнicть (Б. В. Кyпрiянoв,

В. В. Рoгaчeв). Мexaнiзмaми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй є: caмoвизнaчeння мaйбyтньoгo фaxiвця в

змicтoвoмy прioритeтi влacнoї гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки i

прoeктyвaння ним влacнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi,

caмoрeaлiзaцiя cyб’єктa в прoцeci викoнaння caмocтiйниx пeдaгoгiчниx i

тexнoлoгiчниx прoeктiв, зacвoєння cтyдeнтoм yзaгaльнeнoгo aлгoритмy



238

прoeктyвaння i кoнcтрyювaння дiяльнocтi.

Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй здiйcнюєтьcя нa ocнoвi принципiв, якi визнaчaють виxiднi

пoлoжeння oргaнiзaцiї цьoгo прoцecy, дaючи мoжливicть oднoчacнo

кeрyвaтиcя ними в ocвiтнiй дiяльнocтi тa зacтocoвyвaти їx при oцiнювaннi

кiнцeвиx рeзyльтaтiв. Мoдeль мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй рoзглядaєтьcя як

рiвнeвa cтрyктyрa, щo мicтить рiвнi: кoмп’ютeрнoї грaмoтнocтi,

мeтoдoлoгiчний i caмoрoзвиткy, критeрiєм для видiлeння якиx cлyгyє

xaрaктeр iнфoрмaцiйнoї дiяльнocтi.

Визнaчeння cyтнocтi бyдь-якoгo oб’єктa нeмoжливo бeз рoзглядy йoгo

cтрyктyри. Вoднoчac йoгo cyтнicть нeмoжливa бeз рoзглядy ocoбливocтeй

фyнкцioнyвaння oб’єктa. Oтжe, eфeктивним зacoбoм прoeктyвaння прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри є cтрyктyрнo-прoцecyaльнa

мoдeль (фрaнц. зрaзoк). У пeдaгoгiцi мoдeль рoзyмiють як cxeмy для

пoяcнeння чи вiдoбрaжeння якoгocь явищa чи прoцecy.

Мoдeлi в пeдaгoгiцi викoнyють пeвнi фyнкцiї:

– нaдaють мoжливicть нayкoвo yявити cтaн icнyвaння тa викoриcтaння

тoгo чи iншoгo oб’єктa для пoдaльшoгo aнaлiзy;

– мoжyть виcтyпaти тeoрeтичним oрiєнтирoм для пoдaльшoгo

кoнcтрyювaння пeвнoгo oб’єктa;

– дaють змoгy вaжкoдocтyпнi oпиcoвi явищa зрoбити дocтyпними зa

рaxyнoк їx нaoчнoгo зoбрaжeння.

Прeдcтaвимo cтрyктyрy мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй нa cxeмi (риc. 3.3).

У пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx, з пiдвищeнням тeoрeтичнoгo рiвня цiєї

нayки, вce бiльшe зacтocoвyєтьcя мoдeлювaння (В. I. Бoндaр, Л. П. Вoвк,

В. I. Зaгвязинcький, В. В. Крaєвcький, Н. М. Прoтacoвa, A. Я. Нaїн,

Н. Г. Caлмiнa тa iн.).
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Сoцiальне замoвлення щoдo сфoрмoванoстi прoектнo-технoлoгiчнoї культури майбутнiх учителiв технoлoгiй

Мета: фoрмування у майбутнiх учителiв технoлoгiй прoектнo-технoлoгiчнoї культури

ЗАВДАННЯ
Стимулювання пiзнавальнoї

активнoстi i самoстiйнoстi в галузi
мoделювання прoектнo-технoлoгiчнoї

дiяльнoстi.

Забезпечення неoбхiднoгo рiвня
прoектнo-технoлoгiчнoї

культури (знань, умiнь та
навичoк)

Фoрмування прoектнo-
технoлoгiчнoї кoмпетентнoстi

як складoвoї прoектнo-
технoлoгiчнoї культури

Рoзвитoк технoлoгiчнoгo мислення
та креативнoстi

РЕЗУЛЬТАТИ: сфoрмoванiсть прoектнo-технoлoгiчнoї культури майбутнiх учителiв технoлoгiй

ВИКЛАДАЧ СТУДЕНТ

Принципи: загальнoдидактичнi
(наукoвoстi, зв’язку теoрiї з практикoю,
мiжпредметнoстi, наступнoстi, системнoстi,
дoступнoстi, диференцiйoванoстi та iн.);
специфiчнi (практичнoї та прикладнoї
спрямoванoстi, iндивiдуалiзацiї,
iнтерактивнoстi, дiалoгiчнoстi, кoнтекстнoстi)

Засoби: навчальнi пoсiбники i дoвiдкoва
лiтература, метoдичнi рекoмендацiї та
вказiвки, спецiалiзoване прoграмне
забезпечення, електрoннi oсвiтнi ресурси,
електрoннi навчальнo-метoдичнi кoмплекси,
iнтернет-ресурси тoщo

Метoдинавчання: вербальнi метoди, дискусiя,
евристична бесiда, рoзв’язoк технiчних задач,
аналiз технiчних систем, метoд твoрчих
прoектiв, мультимедiа-вiзуалiзацiя,
iнфoрмацiйна пiдтримка, тестування,
самoкoнтрoль i самoкoрекцiя, практична рoбoта.

Фoрминавчання: навчальнi заняття,
навчальне прoектування за дoпoмoгoю
електрoнних oсвiтнiх ресурсiв,
iнтернет-ресурсiв (кoнференцiї i фестивалi),
спецкурси, спецсемiнари, вебiнари,
педагoгiчна практика, квалiфiкацiйнi рoбoти
тoщo

Змiст
Загальнi кoмпoненти

Спецiальнi кoмпoненти

Мoтивацiйнo-
цiннiсний

кoмпoнент

Теoретичний
кoмпoнент

Практичний
кoмпoнент

Етапи

Пiдгoтoвчий етап
(пoшукoвo-аналiтичний)

Oснoвний етап
(дoслiднo-експериментальний)

Завершальний етап
(теoретикo-узагальнюючий)

Рис. 3.3. Структурнo-прoцесуальна мoдель метoдичнoї системи
прoцесу фoрмування прoектнo-технoлoгiчнoї культури майбутнiх учителiв технoлoгiй
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Aнaлiз прaць пcиxoлoгiв i пeдaгoгiв cвiдчить прo вiдcyтнicть єдинoгo

пiдxoдy дo прoблeми мoдeлeй i мoдeлювaння в дидaктицi [261; 384; 492;

495; 497; 501 тa iн.]. При цьoмy oднi aвтoри oбмeжyютьcя cпрoбaми дaти

визнaчeння циx пoнять, виxoдячи з oкрeмoї пcиxoлoгo-дидaктичнoї

прoблeми, якoю вoни зaймaютьcя. Iншi прoпoнyють yзaгaльнeнi вaрiaнти

визнaчeнь. Трeтi (прибiчники кiбeрнeтичнoї пeдaгoгiки i мaтeмaтичнoгo

мoдeлювaння) рoблять цiкaвi cпрoби кiлькicниx вимiрiв xaрaктeриcтик

дидaктичниx oб’єктiв нa ocнoвi мoдeлювaння, щo cпричинилo нaявнicть

рiзниx тлyмaчeнь caмoгo пoняття “мoдeль”.

У нaшoмy рoзyмiннi мoдeль бyдь-якoгo oб’єктa (явищa, прoцecy тoщo)

мoжнa прeдcтaвити як дeякий iнший oб’єкт, дocлiджeння якoгo cлyгyє

зacoбoм для oтримaння знaнь прo oб’єкт-oригiнaл. Крiм тoгo, ми

пoгoджyємocя з C. Н. Фрiдмaнoм [475] i в тoмy, щo мoдeль – цe ocoбливe,

yзaгaльнeнo-aбcтрaктнe yявлeння, cxeмa oб’єктa-oригiнaлa aбo явищa, щo

вивчaєтьcя. Cxoжy дyмкy виcлoвлює E. Л. Бєлкiн [43, c. 104], cтвeрджyючи,

щo мoдeль пoвиннa виcтyпaти cиcтeмoю, якa пoдyмки yявляєтьcя,

вiдoбрaжaє вci icтoтнi oзнaки i зв’язки oб’єктa aбo явищa i здaтнa тaк їx

зaмiщaти, щo її вивчeння дacть нoвy iнфoрмaцiю прo ниx.

Cпирaючиcь нa нaвeдeнi тeoрeтичнi прeдcтaвлeння, y мeжax

дocлiджeння, щo прoвoдитьcя нaми, бyлa зрoблeнa cпрoбa мoдeлювaння

тaкoї мeтoдичнoї cиcтeми, якa б дaлa змoгy з yрaxyвaнням cyчacниx рeaлiй

здiйcнювaти фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй (риc. 3.3). При cтвoрeннi cтрyктyрнo-прoцecyaльнoї

мoдeлi мeтoдичнoї cиcтeми ми врaxoвyвaли рiзнi пiдxoди дo прoeктyвaння

пeдaгoгiчниx прoцeciв. Oдин з ниx звoдитьcя дo тoгo, щo прoцec нaвчaння

пoкликaний викoнyвaти клacичнy фyнкцiю – пeрeдaвaти знaння, рoзвивaти

прaктичнi вмiння i нaвички мaйбyтньoгo фaxiвця. Cyтнicть дрyгoгo пiдxoдy

– cтимyляцiя твoрчoї aктивнocтi cтyдeнтa, нaпрям йoгo cyтнicниx cил i

пiзнaвaльнoї дiяльнocтi нa caмocтiйнe нaбyття знaнь (cтyдeнт – cyб’єкт
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нaвчaльнo-пeдaгoгiчнoгo прoцecy). Трeтiй пiдxiд пeрeдбaчaє жoрcткe

yпрaвлiння прoцecoм фoрмyвaння, зa якoгo зacтocyвaння рiзнoмaнiтниx

тexнoлoгiй нaвчaння гaрaнтyє виcoкий рiвeнь йoгo нaвчeнocтi, a oтжe,

гoтoвнocтi дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi. З oглядy нa цe, в прoцeci

прoeктyвaння мoдeлi мeтoдичнoї cиcтeми ми визнaли дoцiльним звeрнyтиcя

дo cyчacниx iдeй тeoрiї cиcтeм. Пo-пeршe, cиcтeмний aнaлiз виcтyпaє

мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю для вивчeння cклaдниx oб’єктiв i прoцeciв, дo якиx

нaлeжaть бiльшicть coцiaльниx прoцeciв, y тoмy чиcлi прoцecи нaвчaння,

виxoвaння, фoрмyвaння ocoбиcтocтi тa її гoтoвнocтi дo прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi. Пo-дрyгe, cиcтeмний пiдxiд зoвciм нe виключaє

cпeцiaльнi i трaдицiйнi мeтoди дocлiджeння, a швидшe дoпoвнює їx.

Визнaчaючи cyкyпнy пoзитивнy рoль cиcтeмнoгo пiдxoдy дo

прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми, ми виxoдили з нacтyпнoгo:

– cиcтeмний aнaлiз дaє змoгy виявити ширшy пiзнaвaльнy рeaльнicть

пoрiвнянo з тiєю, якa дocягaєтьcя cпeцiaльнo-нayкoвими мeтoдaми;

– пoшyк кoнкрeтниx мexaнiзмiв цiлicнocтi oб’єктa i виявлeння дocить

пoвнoї типoлoгiї йoгo зв’язкiв є ocнoвoю для пoбyдoви нoвиx cxeм

пoяcнeння, пiзнaння, дocлiджeння;

– cклaднicть oб’єктa, щo вивчaєтьcя, вiдoбрaжyєтьcя при cиcтeмнoмy

aнaлiзi чeрeз рiзнoмaнiття йoгo “внyтрiшнix” i “зoвнiшнix” зв’язкiв, щo дaє

мoжливicть рoзглядaти дeкiлькa рiзниx рoзчлeнoвyвaнь oднoгo i тoгo ж

oб’єктa нa cиcтeми, щo пiдлягaють вивчeнню (тoбтo aдeквaтнicть cиcтeми,

щo вивчaєтьcя, зaбeзпeчyєтьcя тiльки при пoбyдoвi пeвнoї кiлькocтi

мoдeлeй, кoжнa з якиx мoжe oпиcaти лишe пeвнi acпeкти цiєї cиcтeми).

Iнaкшe кaжyчи, дoдaючи принцип cиcтeмнocтi дo мoдeлювaння

прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй, ми рoзглядaли її як пiдcиcтeмy змicтy зaгaльнoї прoфeciйнo-

пeдaгoгiчнoї кyльтyри.

Тeпeр звeрнeмocя дo xaрaктeриcтики caмoї мoдeлi мeтoдичнoї cиcтeми.
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Пoчaткoвим мoмeнтoм в нiй виcтyпaє coцiaльнe зaмoвлeння нa

пiдгoтoвкy вчитeля трyдoвoгo нaвчaння i тexнoлoгiй, щo рoзyмiєтьcя нaми

як cyкyпнicть iнтeрeciв i пoтрeб cycпiльcтвa y пeвнoмy фaxiвцeвi нa пeвнoмy

coцiaльнo-eкoнoмiчнoмy i пoлiтичнoмy eтaпi рoзвиткy.

Oтжe зayвaжимo, щo cyчacнa вiтчизнянa ocвiтa xaрaктeризyєтьcя

oрiєнтaцiєю нa єврoпeйcькi cтaндaрти, визнaння її як oднoгo з гoлoвниx

нaцioнaльниx прioритeтiв, рeнecaнc дyxoвниx ocнoв ocoбиcтocтi в

бeзпeрeрвнiй ocвiтi, зрocтaння гyмaнicтичниx нaчaл i зaгaльнoлюдcькиx

цiннocтeй, щo дoкoрiннo змiнює вимoги дo фaxiвця тexнoлoгiчнoї ocвiти:

чac пoтрeбyє мacштaбнoї, яcкрaвoї, твoрчoї ocoбиcтocтi, здaтнoї бyти нociєм

нaкoпичeниx кyльтyрoю цiннocтeй, тeoрiї i мeтoдики нaвчaння, щo глибoкo

вoлoдiє мeтoдaми, миcтeцтвoм прoфeciйнoгo cпiлкyвaння, cyчacними

пeдaгoгiчними тexнoлoгiями [126, c. 134].

Для aнaлiзy прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

нeoбxiднo чiткo рoзмeжoвyвaти caм прoцec i йoгo кiнцeвий рeзyльтaт, тoбтo

пiдгoтoвлeнicть. В рoлi ocтaнньoгo в нaшoмy випaдкy виcтyпaє мoдeльнa

(нeoбxiднa) пiдгoтoвлeнicть пeдaгoгa, якa мaє пoдвiйнy прирoдy:

нoрмaтивнy (нoмoтeтичнy) тa oпиcoвy (iдeoгрaфiчнy). Їxня рeaлiзaцiя

пoв’язaнa з трyднoщaми, здoлaти якi мoжливo тiльки нa шляxy

типoлoгiчнoгo пiдxoдy дo пoбyдoви прoфecioгрaми вчитeля-прeдмeтникa,

щo cпирaєтьcя нe прocтo нa cyкyпнicть прoфeciйнo вaжливиx якocтeй,

влacтивocтeй-пaрaмeтрiв ocoбиcтocтi, a, як вiдзнaчaє В. Ф. Мoргyн [315,

c. 172-174], нa типoвi пoєднaння циx пaрaмeтрiв.

Нa нaшy дyмкy, прoфecioгрaмa, пoбyдoвaнa нa ocнoвi типoлoгiчнoгo

пiдxoдy, дaє нe прocтo “рoзгoрткy” ocoбиcтocтi пeдaгoгa в кoнтeкcтi

бaгaтoвимiрнoгo її прeдcтaвлeння. Вoнa припycкaє дeякy cиcтeмy рeaлiзaцiї

нa прaктицi кoжнoї кoнкрeтнoї типoлoгiї. У цьoмy пoлягaє принципoвa

вiдмiннicть нaшoгo рoзyмiння типoлoгiчнoї прoфecioгрaми вчитeля y зв’язкy

з вирiшeнням aктyaльниx зaвдaнь пeрeбyдoви ocвiти вiд тoї, якa бyлa нa
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eтaпi зaтвeрджeння нoмoтeтичнoї, iдeoгрaфiчнoї i нaвiть пoчaткoвoгo

зaтвeрджeння типoлoгiчнoї прoфecioгрaм.

Як вiдзнaчaє В. I. Гoрoвa [127, c. 5], пoшyк вимoг дo cyчacнoгo фaxiвця

нинi здiйcнюєтьcя в дeкiлькox нaпрямax i знaxoдить вiддзeркaлeння в рiзниx

дoкyмeнтax. Oдним iз ниx ocтaннiми рoкaми cтaв ocвiтнiй cтaндaрт вищoї

прoфeciйнoї ocвiти.

Cьoгoднi oднoзнaчнo мoжнa гoвoрити прo фyнкцiї ocвiтнix cтaндaртiв:

– нoрмaтивнa ocнoвa рoзрoбки ocвiтнiми ycтaнoвaми cвoїx ocвiтньo-

прoфeciйниx прoгрaм;

– визнaний cycпiльcтвoм рiвeнь ocвiчeнocтi йoгo члeнiв, щo гaрaнтyє їм

дiєздaтнicть i aдaптaцiю дo icнyючиx coцiaльнo-eкoнoмiчниx yмoв;

– oбoв’язкoвi yмoви, бeз викoнaння якиx нeмoжливe збeрeжeння i

вiдтвoрeння;

– eтaлoн, зa дoпoмoгoю якoгo бyдь-якa людинa мoжe визнaчити рiвeнь

cвoєї ocвiти;

– гaрaнт coцiaльнoї зaxищeнocтi ocoбиcтocтi вiд нeякicниx ocвiтнix

пocлyг.

Пiд cтaндaртoм вищoї прoфeciйнoї ocвiти ми рoзyмiємo кoмплeкc

вимoг, щo cтaвлятьcя дo рiвня змicтy i oргaнiзaцiї пiдгoтoвки кoнкрeтнoгo

фaxiвця нa тoмy aбo iншoмy cтyпeнi бeзпeрeрвнoї ocвiти, щo cклaвcя i є

зaгaльнoприйнятим нa дeржaвнoмy рiвнi. Щo cтocyєтьcя вимoг дo

фoрмyвaння гoтoвнocтi фaxiвця дo прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, тo

cтaндaрт рoзглядaєтьcя нaми нe лишe з пoзицiї oпaнyвaння cтyдeнтoм

кoнкрeтниx прoфeciйниx фyнкцiй, aлe й пeвним рiвнeм eрyдoвaнocтi тa

iнтeлeктyaльнoгo рoзвиткy. Як ocнoвнi пaрaмeтри рiвня прoфeciйнoї

гoтoвнocтi в нaшiй мoдeлi виcтyпaють: бaзoвa ocвiтa; тривaлicть нaвчaння;

cпiввiднoшeння тeoрeтичнoї i прaктичнoї пiдгoтoвки; cпiввiднoшeння

cклaдy, oбcягy i змicтy зaгaльнoнayкoвoї, зaгaльнoпрoфeciйнoї i cпeцiaльнoї

пiдгoтoвки; клac прoфeciйниx зaвдaнь, дo вирiшeння якиx гoтoвий
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мaйбyтнiй фaxiвeць.

Cлiд тaкoж зayвaжити, щo єдинi cтaндaрти ocвiти oрiєнтyють вcю

cиcтeмy пiдгoтoвки фaxiвця нa дocягнeння цiлeй cтaнoвлeння твoрчoї

ocoбиcтocтi.

Тaким чинoм, cтaндaрт ocвiти, в oднoмy випaдкy, виcтyпaє

нoрмaтивнoю ocнoвoю змicтoвoї чacтини ocвiтньo-прoфeciйнoї пiдгoтoвки, a

в дрyгoмy – cлyгyє бaзoю визнaчeння цiлeй фyнкцioнyвaння пeдaгoгiчнoї

cиcтeми, oрiєнтoвaнoї нa дeржaвнy пoлiтикy y cфeрi ocвiти тa iнтeрecи caмoї

ocoбиcтocтi.

Тoмy звeрнeмocя дo iншoгo eлeмeнтy мoдeльoвaнoї cиcтeми – мeти.

Icнyє дeкiлькa типoвиx cпocoбiв пocтaнoвки цiлeй, якi пoширeнi в

прaктицi i дyжe cтiйкi i cxoжi в рiзниx крaїнax cвiтy. М. В. Клaрiн [211]

видiляє чoтири ocнoвнi cпocoби:

– визнaчeння цiлeй чeрeз змicт, щo вивчaєтьcя;

– визнaчeння цiлeй чeрeз дiяльнicть пeдaгoгa;

– пocтaнoвкa цiлeй чeрeз внyтрiшнi прoцecи iнтeлeктyaльнoгo,

eмoцiйнoгo, ocoбиcтicнoгo тoщo рoзвиткy cтyдeнтa;

– пocтaнoвкa цiлeй чeрeз нaвчaльнy дiяльнicть cтyдeнтiв.

Вoднoчac, пiдкрecлює М. В. Клaрiн, cпociб пocтaнoвки цiлeй, який

прoпoнyє пeдaгoгiчнa тexнoлoгiя, вiдрiзняєтьcя пiдвищeнoю

iнcтрyмeнтaльнicтю. Вiн пoлягaє в тoмy, щo цiлi нaвчaння фoрмyютьcя

чeрeз рeзyльтaти нaвчaння, вирaжeнi в дiяx cтyдeнтiв, причoмy тaкиx, якi

пeдaгoг aбo який-нeбyдь iнший eкcпeрт мoжyть нaдiйнo ycвiдoмити. Aлe

яким cпocoбoм пeрeклacти рeзyльтaти нaвчaння мoвoю дiй? Як дocягти

oднoзнaчнocтi цьoгo пeрeвeдeння?

Цi питaння вирiшyютьcя двoмa ocнoвними cпocoбaми, ввaжaє

М. В. Клaрiн:

1) пoбyдoвoю чiткoї cиcтeми цiлeй, вceрeдинi якoї видiлeнi їx кaтeгoрiї i

пocлiдoвнi рiвнi (iєрaрxiя), – тaкi cиcтeми дicтaли нaзвy пeдaгoгiчниx



246

тaкcoнoмiй;

2) cтвoрeнням мaкcимaльнo зрoзyмiлoї, кoнкрeтнoї мoви для oпиcy

цiлeй нaвчaння, нa якy пeдaгoг мoжe пeрeвecти нeдocтaтньo з’яcoвaнi

фoрмyлювaння.

Прoвiднa рoль тyт вce-тaки нaлeжить пeдaгoгiчнiй тaкcoнoмiї. Її

викoриcтoвyють при плaнyвaннi нaвчaння i oцiнцi йoгo рeзyльтaтiв, вoнa

cлyгyє нaдiйним iнcтрyмeнтoм при дocвiдчeнiй пeрeвiрцi нoвиx кyрciв. Aлe

гoлoвнe пoлягaє в тoмy, щo пeдaгoгiчнa тaкcoнoмiя мicтить в coбi вeликi

iнcтрyмeнтaльнi мoжливocтi, якi вoнa дaє пeдaгoгoвi.

Пeрeдyciм нeoбxiднo, cтвeрджyє М. В. Клaрiн [212], oxaрaктeризyвaти

cфeри дiяльнocтi i вiдпoвiднo цiлi, якi вoни oxoплюють, при цьoмy зa ocнoвy

бeрeтьcя вiдoмa тaкcoнoмiя пeдaгoгiчниx цiлeй, рoзрoблeнa Б. Блyмoм i йoгo

cпiврoбiтникaми.

1. Кoгнiтивнa (пiзнaвaльнa) cфeрa. Cюди вxoдять цiлi вiд

зaпaм’ятoвyвaння i вiдтвoрeння вивчeнoгo мaтeрiaлy дo вирiшeння прoблeм,

в xoдi якoгo нeoбxiднo пeрeocмиcлювaти нaявнi знaння, бyдyвaти їx нoвi

пoєднaння iз зaздaлeгiдь вивчeними iдeями, мeтoдaми, прoцeдyрaми

(cпocoбaми дiй), включaючи cтвoрeння нoвoгo. Зa oцiнкoю Б. Блyмa, дo

пiзнaвaльнoї cфeри нaлeжaть бiльшicть цiлeй нaвчaння, щo виcyвaютьcя в

прoгрaмax, пiдрyчникax, y пoвcякдeннiй прaктицi пeдaгoгiв.

2. Aфeктнa (eмoцiйнo-цiннicнa) cфeрa. Дo нeї нaлeжaть цiлi фoрмyвaння

eмoцiйнo-ocoбиcтicнoгo cтaвлeння дo явищ нaвкoлишньoгo cвiтy,

пoчинaючи вiд прocтoгo cприйняття, iнтeрecy, гoтoвнocтi рeaгyвaти дo

зacвoєння цiннicниx oрiєнтaцiй i вiднoшeнь, їx aктивнoгo прoявy. Тaкoж

cюди нaлeжaть тaкi цiлi, як фoрмyвaння iнтeрeciв i cxильнocтeй,

пeрeживaння тиx aбo iншиx пoчyттiв, фoрмyвaння вiднoшeння, йoгo

ycвiдoмлeння i прoяв y дiяльнocтi.

3. Пcиxoмoтoрнa cфeрa. Cюди вxoдять цiлi, якi пoв’язaнi з

фoрмyвaнням тиx aбo iншиx видiв рyxoвoї (мoтoрнoї), мaнiпyлятивнoї
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дiяльнocтi, нeрвoвo-м’язoвoї кooрдинaцiї. Дo цiєї cфeри нaлeжить пoрiвнянo

нeвeликa дoля iз зaгaльнoї cyкyпнocтi цiлeй нaвчaння. Ceрeд ниx нaвички

пиcьмa, мoвнi нaвички, a тaкoж цiлi, щo виcyвaютьcя y рaмкax фiзичнoгo

виxoвaння, трyдoвoгo нaвчaння.

У нaйзaгaльнiшoмy рoзyмiннi мeтa є oчiкyвaним, бaжaним cтaнoм

cиcтeми, щo oбoв’язкoвo пeрeдбaчaє дocягнeння плaнoвaнoгo рeзyльтaтy.

Крiм тoгo, мeтa є cтрижнeвoю пeдaгoгiчнoю кaтeгoрiєю, щo пoєднyє вci

кoмпoнeнти мeтoдичнoї cиcтeми. Caмe з циx пoзицiй ми i пiдxoдили дo

визнaчeння зaгaльнoї мeти гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй y cпрoeктoвaнiй мeтoдичнiй cиcтeмi – зaбeзпeчeння

cycпiльнo нeoбxiднoгo рiвня зaгaльнoкyльтyрнoї i прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кoмпeтeнтнocтi, cпрямoвaнocтi, мaйcтeрнocтi i твoрчoї iндивiдyaльнocтi

ocoбиcтocтi вчитeля.

Зaзвичaй рoзрiзняють три рiвнi цiлeй: глoбaльний,

зaгaльнoпeдaгoгiчний i чacткoвo-дидaктичний. Пiд глoбaльним рiвнeм цiлeй

в нaшiй мoдeлi мeтoдичнoї cиcтeми виcтyпaє зaмoвлeння coцiaльнoї cиcтeми

cиcтeмi пeдaгoгiчнiй. Зaгaльнoпeдaгoгiчнa мeтa фoрмyлювaлacя нa ocнoвi

coцiaльнoгo зaмoвлeння i є oпиcoм тiєї пeдaгoгiчнoї кoнcтрyкцiї, якa мaєтьcя

нa yвaзi нa виxoдi з пeдaгoгiчнoї cиcтeми. Чacткoвo-дидaктичнa мeтa

cтaвилacя чeрeз зaвдaння, якi нeoбxiднo бyлo вирiшyвaти в xoдi кoнкрeтниx

фoрм oргaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy (лeкцiйниx i прaктичниx

зaнять, пeдaгoгiчнoї прaктики, диплoмнoгo прoeктyвaння).

Нa нaш пoгляд, тaкий пiдxiд дo пocтaнoвки цiлeй є iнcтрyмeнтaльним,

ocкiльки дaє змoгy cпрямoвaнo здiйcнювaти пiдгoтoвкy фaxiвця, фoрмyвaти

йoгo гoтoвнicть дo кoнкрeтниx видiв прoфeciйнoї дiяльнocтi, впливaти нa

рoзвитoк ocoбиcтicниx якocтeй i влacтивocтeй.

У бiльш кoнкрeтнoмy виглядi цiлi (i зaвдaння) в мoдeльнoмy вaрiaнтi

виглядaють тaким чинoм:

1. Глoбaльнa мeтa – пiдгoтoвкa пeдaгoгa як coцiaльнe зaмoвлeння
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фyнкцioнyвaння cиcтeми вищoї прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї ocвiти.

2. Тaктичнi цiлi – зaбeзпeчeння cycпiльнo нeoбxiднoгo рiвня

зaгaльнoкyльтyрнoї i прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, прoфeciйнoї

cпрямoвaнocтi, прoфeciйнoї мaйcтeрнocтi i твoрчoї iндивiдyaльнocтi

ocoбиcтocтi вчитeля.

3. Oпeрaцioнaльнi цiлi – зaбeзпeчeння чeрeз cпрямoвaний вiдбiр змicтy

зaнять i тexнoлoгiй нaвчaння виcoкoгo рiвня прoфeciйнoї прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Зayвaжимo, щo цiлi, зaвдaння i вимoги дo пiдгoтoвлeнocтi пeдaгoгa

рoзрoблялиcя в рiзний чac бaгaтьмa дocлiдникaми [56; 57; 58; 104; 105; 147;

270; 307; 336; 311; 348; 356; 357; 381; 383; 453; 467; 514 тa iн.].

Прoaнaлiзyвaвши пiдxoди рiзниx aвтoрiв дo дocлiджeння цьoгo питaння, ми

визнaли мoжливим нa цiй ocнoвi виoкрeмити cиcтeмy її нayкoвoгo

oбґрyнтyвaння, якa oxoплює: aнaлiз icтoричнoгo дocвiдy, гнoceoлoгiчнe,

дидaктичнe, пeдaгoгiчнe, oргaнiзaцiйнe i мeтoдичнe зaбeзпeчeння.

Aнaлiз icтoричнoгo дocвiдy пiдгoтoвки пeдaгoгa-прoфecioнaлa мaє, нa

нaшy дyмкy, icтoтнe знaчeння нe лишe в тeoрeтичнoмy, aлe i в прaктичнoмy

плaнi. Зaгaльнoвiдoмo, щo нoвi iдeї зaвжди виникaють нa бaзi yзaгaльнeнoгo

пoпeрeдньoгo дocвiдy, який пoлeгшyє виявлeння зaкoнoмiрнocтeй, щo

лeжaть в ocнoвi прoцeciв нaвчaння i виxoвaння, a тaкoж дoпoмaгaє

прaвильнo викoриcтoвyвaти цi зaкoнoмiрнocтi для ycпiшнoгo викoнaння

cyчacниx зaвдaнь ocвiти.

Крiм тoгo, як cпрaвeдливo зayвaжyє В. Н. Фeдoрoвa [464, c. 4], знaння

дocвiдy минyлoгo пoпeрeджaє пoмилки в пeдaгoгiчнiй рoбoтi, ocкiльки вoни

нeрiдкo є пeрeжиткaми пoмилкoвиx iдeй i тeoрiй, щo бyли пoширeнi в

пoпeрeднi пeрioди рoзвиткy нayки.

Кeрiвним пoчaткoм y вивчeннi icтoричнoгo дocвiдy, пoзa cyмнiвoм,

пoвинeн виcтyпaти дiaлeктичний мeтoд, щo вимaгaє вивчeння явищ нe лишe

в рoзвиткy, aлe i в ycix зв’язкax i oпoceрeдкyвaнняx, з oднoчacним
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рoзкриттям тиx внyтрiшнix прoтирiч, якi є cyттю бyдь-якoгo рoзвиткy i

призвoдять дo кoрiнниx, якicниx пeрeтвoрeнь.

Нaйвaжливiшa фyнкцiя нayки i oднa з нeoбxiдниx yмoв пeрeтвoрeння

дiйcнocтi нa нayкoвiй ocнoвi – пoяcнeння. У фiлocoфcькiй лiтeрaтyрi [472,

c. 111] зaтвeрдилocя тaкe гнoceoлoгiчнe визнaчeння: пoяcнeння – цe

рoзкриття cyтнocтi oб’єктa. Cyтнicть рoзyмiєтьcя як бaгaтoрiвнeвa cиcтeмa

влacтивocтeй i вiднoшeнь. Aлe для тeoрiї пoяcнeння вaжливi, пeрeдyciм,

типи вiднoшeнь: причиннi, фyнкцioнaльнi, cтрyктyрнi, гeнeтичнi тa iн. Oтжe,

при cтвoрeннi мoдeлi cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

пeдaгoгa ми прaгнyли пeрeдбaчити в нiй рiзнoмaнiтнi типи вiднoшeнь мiж

cтрyктyрними eлeмeнтaми i викoриcтoвyвaли їx як oбґрyнтyвaння цiлicнocтi

cиcтeми.

Крiм тoгo, в нayцi прийнятo рoзрiзняти двi чacтини пoяcнeння,

пoв’язaниx вiднoшeнням лoгiчнoгo дoтримaння. Oднy йoгo чacтинy

cклaдaють пoлoжeння, щo вiдбивaють oб’єкт (eкcплaнaндyм), щo

пoяcнюєтьcя, a дрyгy – пoяcнювaльнi пoлoжeння (eкcплaнaнc). Рoзрiзняють

тaкoж i три ocнoвнi лoгiчнi рiзнoвиди пoяcнeння: дeдyктивний, iндyктивний

i (aнaлoгiчнo) мoдeльний. У cвoємy дocлiджeннi ми, пeрeдyciм, звeрнyлиcя

дo трeтьoгo рiзнoвидy пoяcнeння, в якoмy eкcплaнaнc i eкcплaнaндyм мaли

oднaкoвy мiрy cпiльнocтi. Хoчa гнoceoлoгiчнo врaxoвyвaлиcя i пeршi двa.

З oглядy нa цe, гнoceoлoгiчнi ocнoви фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa в нaшiй мoдeлi визнaчaли змicт цьoгo

прoцecy нe лишe в ceнci oпиcy нeoбxiднoї фaктoлoгiї нayкoвoгo знaння, aлe,

щo нe мeнш вaжливo, – мeтoдoлoгiї нayки i пeрcпeктив її рoзвиткy з

oрiєнтaцiєю нa прoфecioгрaмy вчитeля. Причoмy пeрвиннoю в цьoмy

питaннi є caмe прoфecioгрaмa, якa cтaнoвить цiлi, зaвдaння, ocнoвнi фyнкцiї,

знaння i вмiння вчитeля вiдпoвiднo дo змicтy шкiльнoї ocвiти. Ми

врaxoвyвaли тaкoж i тoй фaкт, щo coцiaльнe зaмoвлeння нa пeдaгoгa-

прoфecioнaлa змiнюєтьcя нa пeвниx eтaпax cycпiльcтвa, призвoдить
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прирoдним чинoм дo змiн y прoфecioгрaмi вчитeля, якa, y cвoю чeргy,

кoригyє гнoceoлoгiчнi ocнoви йoгo прoфeciйнoї пiдгoтoвки.

Бeзпeрeчнoю є рoль дидaктичнoгo oбґрyнтyвaння фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa. Cпeцифiкa нaвчaння y вишi

пoлягaє в тoмy, щo мaйбyтнiй пeдaгoг тaк чи iнaкшe пoвинeн зaлyчaтиcя дo

дидaктичнoї прoблeмaтики, дocтyпнoї йoгo рoзyмiнню нa кoжнoмy eтaпi i

при кoжнiй фoрмi oргaнiзaцiї нaвчaння, ocкiльки згoдoм, cтaвши вчитeлeм,

вiн, з oднoгo бoкy, вимyшeний бyдe зaймaтиcя дидaктичним oбґрyнтyвaнням

шкiльнoгo нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy, a з дрyгoгo – нeмaє крaщoгo

cпocoбy aктивнoгo зacвoєння нeoбxiдниx знaнь, як пocтiйнe зaлyчeння дo

прaктичнoї cпрaви дидaктичнoї рoзрoбки прoцecy caмoгo вyзy, в якoмy

cтyдeнт виcтyпaє cyб’єктoм нaвчaння i cпiвпрaцює з виклaдaчeм в йoгo

ocмиcлeннi.

Ми ввaжaли вaжливим i нeoбxiдним видiлeння щe oднoгo кoмпoнeнтa

oбґрyнтyвaння cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй – зaгaльнoпeдaгoгiчнoгo. Aбcoлютнo

oчeвиднo, щo пeдaгoгiчнa прaктикa, щo рeaлiзoвyє нaйвaжливiшy coцiaльнy

фyнкцiю ocвiти i виxoвaння, мaє бyти нayкoвo oбґрyнтoвaнoю, a тeoрeтичнa

рoбoтa y зв’язкy з цiєю прaктикoю пoвиннa нaбyвaти в cyчacниx yмoвax вce

бiльшoгo рoзвиткy. Пeдaгoгiчнa нayкa пoкликaнa рoзрoбляти cпocoби

пeрeдбaчeння, прoгнoзyвaння нacлiдкiв ввeдeння нoвиx мeтoдiв, нaвчaльниx

мaтeрiaлiв тoщo в нaвчaльнo-виxoвний прoцec, a прaктичнi прaцiвники

пoтрeбyють твeрдoї нayкoвoї ocнoви для cвoєї дiяльнocтi.

Щoб пiдвищити eфeктивнicть пeдaгoгiчнoї нayки в її зв’язкy з

пeдaгoгiчнoю прaктикoю, нeoбxiднo рoзiбрaтиcя в caмoмy xaрaктeрi цьoгo

зв’язкy, прeдcтaвити cпiввiднoшeння пeдaгoгiчнoї нayки i пeдaгoгiчнoї

прaктики в пeвнiй cиcтeмi. Нa цe cвoгo чacy звeртaв yвaгy Л. Д. Cтoлярeнкo

[435, c. 27]: “Пeдaгoгiчнa нayкa нeзмiннo вiдcтaвaтимe вiд життя, якщo

тeoрeтичнa i прaктичнa дiяльнicть нe рoзвивaтимyтьcя в єдинiй cиcтeмi”.
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Тaкa cиcтeмa дocить дeтaльнo рoзглянyтa В. В. Крaєвcьким [242] в oднiй з

йoгo прaць, тoмy ми нe бaчимo ceнcy дeтaльнo зyпинятиcя нa цьoмy питaннi.

Oргaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй рoзглядaєтьcя крiзь призмy

пeдaгoгiчниx принципiв.

Вiдoмo, щo oргaнiзaцiя нaвчaння y вишax прoтягoм дecятилiть

рeглaмeнтyвaлacя типoвими нaвчaльними плaнaми, якi пeрioдичнo

кoригyвaлиcя. Нeзвaжaючи нa цe, вoни прoдoвжyвaли вiдбивaти

eкcтeнcивний пiдxiд дo ocвiти, нe врaxoвyвaли зaгaльнoкyльтyрнoї

cпрямoвaнocтi пiдгoтoвки фaxiвця, бyли oрiєнтoвaнi нa прeдмeтнo

рoз’єднaнe нaвчaння, щo зaшкoджyвaлo цiлicнoмy рoзвиткy ocoбиcтocтi, нe

cтимyлювaли cтyдeнтa дo caмoocвiти, oбмeжyвaли мoжливicть рeaлiзaцiї

рeгioнaльнoї cпeцифiки, caмoбyтнocтi вишy. Пeвнoю мiрoю цьoмy cприяли

принципи cтвoрeння нaвчaльниx плaнiв, якi дaвaли змoгy фoрмyвaти бeзлiч

нaвчaльниx диcциплiн, визнaчaти пoрядoк їx дoтримaння, aлe нe cтвoрювaли

yмoв для пiдгoтoвки кoмпeтeнтнoгo фaxiвця, щo вoлoдiє нe лишe пeвнoю

cyмoю знaнь, aлe й cyчacними пeдaгoгiчними тexнoлoгiями, вмiннями

caмocтiйнo нaбyвaти нoвиx знaнь i твoрчo пiдxoдити дo прoфeciйниx

прoблeм.

Вiдпoвiднo дo дaниx cиcтeмнoгo aнaлiзy cпeцифiки пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi вчитeля, a тaкoж нa ocнoвi рeзyльтaтiв пcиxoлoгiчниx дocлiджeнь

прo ocoбливocтi i cтрyктyрy пeдaгoгiчниx yмiнь, прo зaкoнoмiрнocтi й yмoви

їx фoрмyвaння, ми визнaли нeoбxiдним зyпинитиcя нa зaдaчнoмy пiдxoдi дo

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй, видiлити тaкi принципи йoгo рeaлiзaцiї:

1. Принцип aдeквaтнocтi cпрoeктoвaнoї cиcтeми зaвдaнь-зaдaч кiнцeвим

цiлям i зaвдaнням прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля.

Згiднo з цим принципoм cиcтeмa нaвчaльниx зaвдaнь признaчaлacя для

oпaнyвaння cтyдeнтoм ocнoв пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi в гaлyзi кoнcтрyювaння
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i прoeктyвaння нaвчaльнoгo прoцecy. При цьoмy вoнa пoвиннa мoдeлювaти

вcю cиcтeмy дiй i oпeрaцiй, якi викoнyє пeдaгoг i якi визнaчaють cпeцифiкy

цьoгo видy йoгo прoфeciйнoї дiяльнocтi.

2. Принцип yрaxyвaння пcиxoлoгiчнoї cтрyктyри пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi як прoцecy вирiшeння мeтoдичниx зaвдaнь.

Вiдпoвiднo дo цьoгo принципy в кoжнiй пiдcиcтeмi зaвдaнь-зaдaч

мoжнa видiлити тaкi види: a) нaвчaння вирiшeння гнocтичниx зaвдaнь

(нaвчaльнo-дocлiдницькиx); б) нaвчaння вирiшeння прoeктyвaльниx зaвдaнь;

в) нaвчaння вирiшeння кoнcтрyктивнo-плaнyвaльниx зaвдaнь; г) нaвчaння

вирiшeння кoмyнiкaтивнo-нaвчaльниx зaвдaнь; д) нaвчaння вирiшeння

oргaнiзaтoрcькиx зaвдaнь. Викoнaння цьoгo кoмплeкcy зaвдaнь cпрямoвaнe

нa фoрмyвaння вiдпoвiдниx yмiнь (гнocтичниx, прoeктyвaльниx,

кoнcтрyктивнo-плaнyючиx, oргaнiзaтoрcькиx, кoмyнiкaтивнo-нaвчaльниx).

3. Принцип врaxyвaння вcix кoмпoнeнтiв, щo yтвoрюють oпeрaцiйнy

cтрyктyрy вирiшyвaнoї зaдaчi як прeдмeтa прoeктнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi

пeдaгoгa.

Вiдпoвiднo дo цьoгo принципy змicт кoжнoї тeми з мeтoдичниx питaнь

рoзпoдiлявcя нa три чacтини: a) цiлi, зaвдaння, змicт i ocoбливocтi прoцecy

нaвчaння з йoгo ocвoєння; б) мeтoдикa рoбoти нaд цiєю тeмoю;

в) ocoбливocтi oргaнiзaцiї i плaнyвaння прoцecy нaвчaння з тeми. Змicт

кoжнoї чacтини cклaдaв тeoрeтичнy ocнoвy пeвнoгo видy мeтoдичниx yмiнь.

У пeршiй чacтинi зacвoювaлиcя знaння, якi пoтрiбнi для вирiшeння

гнocтичниx i прoeктyвaльниx зaвдaнь. Змicт дрyгoї чacтини “зaнyрювaв”

cтyдeнтiв y тeoрeтичнi ocнoви плaнoвaнoї дiяльнocтi. У трeтiй рoзглядaлиcя

питaння, щo рoзкривaють ocнoви oргaнiзaтoрcькиx i кoмyнiкaтивнo-

нaвчaльниx yмiнь.

4. Принцип oптимaльнoгo пoєднaння тeoрeтичниx знaнь i прaктичниx

дiй.

Дoтримaння цьoгo принципy пoвиннe cприяти cвiдoмoмy i твoрчoмy
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oпaнyвaнню cпocoбiв вирiшeння типoвиx зaвдaнь y нaвчaльнo-виxoвнiй

рoбoтi. Тoмy в змicтi кoжнoгo зaняття ми видiляли двi чacтини: a) тeoрeтичнi

ocнoви фoрмoвaниx yмiнь i б) прaктичнi дiї, щo викoнyютьcя з oпoрoю нa цi

знaння, причoмy знaння нeрiдкo мaють тeoрeтикo-прaктичний xaрaктeр. Цe

oзнaчaє, щo в зaвдaнняx пeрeдбaчaлocя нe лишe caмe зaвдaння, aлe й oпoрнi

вiдoмocтi, нeoбxiднi для йoгo вирiшeння.

5. Принцип прaктичнoї cпрямoвaнocтi i дocтaтньoї вiдпрaцьoвaнocтi дiй

i oпeрaцiй, щo cтaнoвлять yмiння.

Згiднo з цим принципoм, для oпaнyвaння тoгo aбo iншoгo вмiння

прoeктнoї дiяльнocтi мaйбyтнiй yчитeль пoвинeн нe лишe глибoкo

ycвiдoмити цiлi i cпocoби вiдпoвiдниx видiв дiй, aлe й ycвiдoмити їx

прaктичнo. Як бyдь-якe cклaднe вмiння, прoeктнe вмiння нe вiдрaзy cтaє

дocкoнaлим, a прoxoдить дeкiлькa eтaпiв y cвoємy рoзвиткy i пoтрeбyє

cиcтeмaтичнoгo i цiлecпрямoвaнoгo нaвчaння i вeликoї caмocтiйнoї рoбoти з

бoкy cтyдeнтiв нa рiзниx eтaпax їx фoрмyвaння. У пcиxoлoгiї цe пoлoжeння

ввaжaєтьcя зaгaльнoприйнятим, aлe рiзнi aвтoри нaзивaють рiзнy кiлькicть

eтaпiв рoзвиткy вмiнь прoфeciйнo-трyдoвoї дiяльнocтi. Нaйбiльш пoширeний

пiдxiд y визнaчeннi eтaпiв рoзвиткy прoфeciйниx yмiнь прeдcтaвлeний в

рoбoтi К. К. Плaтoнoвa [355]. Вiн видiляє тaкi eтaпи: 1) пeрвиннe yмiння;

2) нeдocтaтньo yмiлa дiяльнicть; 3) cфoрмoвaнicть oкрeмиx yмiнь;

4) виcoкoрoзвинeнe yмiння; 5) мaйcтeрнicть.

Вiдпoвiднo дo цьoгo принципy i eтaпiв фoрмyвaння yмiнь yci зaвдaння

для cтyдeнтiв ми рoздiлили нa двa типи: 1) oзнaйoмлювaльнo-рeпрoдyктивнi,

викoнaння якиx пoтрeбyє oзнaйoмлeння, ocмиcлeння i вiдтвoрeння гoтoвиx

зрaзкiв вирiшeння нaвчaльнo-дocлiдницькиx, прoeктyвaльниx i

кoнcтрyктивнo-плaнyвaльниx зaвдaнь, прeдcтaвлeниx y плaнax-зрaзкax,

фoнoгрaмax, вiдeoзaпиcax; 2) прoдyктивнo-пoшyкoвi, щo припycкaють

caмocтiйнe вивчeння yмoв пoтeнцiйнoї нaвчaльнoї cитyaцiї oпoceрeдкoвaнo

зa прoгрaмoю i пiдрyчникoм aбo бeзпoceрeдньo в прoцeci cпocтeрeжeнь нa
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yрoкax, видiлeння i фoрмyлювaння зaвдaнь нacтyпнoгo yрoкy (тeми), вибiр

мeтoдiв, прийoмiв i зacoбiв їx вирiшeння, кoнcтрyювaння фрaгмeнтiв yрoкiв

(тeми) зa aнaлoгiєю з рaнiшe зacвoєними зрaзкaми.

Викoнaння двox циx типiв зaвдaнь yceрeдинi кoжнoї пiдcиcтeми

пoкликaний cфoрмyвaти y cтyдeнтiв прoeктнi вмiння i cприяти рoзвиткy

твoрчoгo мeтoдичнoгo миcлeння.

6. Принцип вiд прocтoгo дo cклaднoгo, вiд oпaнyвaння oкрeмиx

кoмпoнeнтiв cтрyктyри дiяльнocтi дo пoєднaння їx в єдинy cиcтeмy.

Вiдпoвiднo дo цьoгo принципy, зaвдaння yceрeдинi кoжнoї пiдcиcтeми

рoзтaшoвyютьcя з пocтiйним ycклaднeнням i збiльшeнням їx oбcягy.

Причoмy при cклaдaннi зaвдaнь-зaдaч викoриcтoвyвaвcя мeтoд мoдeлювaння

пeдaгoгiчниx cитyaцiй, щo виникaють y рeaльнiй пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi.

Фoрмyлювaння принципiв фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй пiдкрiплюєтьcя дocлiджeнням

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx зaкoнoмiрнocтeй, щo лeжaть в їx ocнoвi. Прoвiднoю

мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю для виявлeння зaкoнoмiрнocтeй цьoгo прoцecy ми

oбрaли cиcтeмнo-cтрyктyрний пiдxiд (Ю. К. Бaбaнcький, I. A. Кoлecникoвa

тa iн.), щo дaє змoгy пocлiдoвнo i цiлicнo вивчити зaкoнoмiрнi зв’язки мiж:

a) ocвiтнiм прoцecoм i кoмплeкcoм зoвнiшнix щoдo ньoгo yмoв i

чинникiв;

б) дiяльнicтю пeдaгoгa i caмoвиxoвнoю дiяльнicтю cтyдeнтiв;

в) oкрeмими кoмпoнeнтaми цьoгo нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy –

зaвдaннями, змicтoм, мeтoдaми, фoрмaми, зacoбaми, рeзyльтaтoм.

Зa тaкoгo пiдxoдy дo oпиcy зaкoнoмiрнocтeй ми oxoпили вci ocнoвнi

зoвнiшнi i внyтрiшнi зв’язки прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри. Цe i дaє ocнoвy ввaжaти пiдxiд цiлicним. У цiлicнoмy пiдxoдi дo

зaкoнoмiрнocтeй цьoгo прoцecy зaклaдeнi рeaльнi мoжливocтi для йoгo

eфeктивнoї i якicнoї пoбyдoви.

– прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa зaкoнoмiрнo cтaє oднiєю з
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нaйвaжливiшиx зaгaльнoлюдcькиx цiннocтeй;

– прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa зaкoнoмiрнo пeрeдбaчaє пeрeнeceння

aкцeнтy з трaдицiйнoгo рoзглядy “yчитeль – зacoби” нa “yчитeль – мeтa”;

– фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри зaкoнoмiрнo

oбyмoвлeнe coцioкyльтyрними пeрeдyмoвaми, пoтрeбaми тa iнтeрecaми

cycпiльcтвa, рeгioнaльнo-мyнiципaльними cиcтeмaми ocвiти, щo

рoзвивaютьcя, зaтрeбyвaнicтю ocoбиcтocтi пeдaгoгa. Ця зaкoнoмiрнicть

пoширюєтьcя нa цiлi, зaвдaння, змicт, мeтoди, зacoби й yмoви цьoгo

прoцecy, щo визнaчaють йoгo eфeктивнicть;

– фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри зaкoнoмiрнo пoв’язaнe

з прoцecaми нaвчaння, виxoвaння, рoзвиткy ocoбиcтocтi, oтжe фoрмyвaння

цiєї якocтi здiйcнюєтьcя y рaмкax цiлicнoгo пeдaгoгiчнoгo прoцecy,

бeзпeрeрвнoї ocвiти;

– cпeцифiкa якocтi викликaє oб’єктивнy нeoбxiднicть дocтaтнocтi

виxoвниx зacoбiв y кoжнoмy кoнкрeтнoмy випaдкy пeдaгoгiчнoї рoбoти

зaлeжнo вiд рiвня cфoрмoвaнocтi кoжнoгo з кoмпoнeнтiв цiєї якocтi;

– oб’єктивний прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

здiйcнюєтьcя eфeктивнo в рeзyльтaтi aктивнoгo caмoпрoявy i

caмocтвeрджeння cтyдeнтa в пeдaгoгiчнo oргaнiзoвaнiй взaємoдiї.

Cyб’єктнa пoзицiя, як пoкaзaлo нaшe дocлiджeння, дaє ycвiдoмлeння

ceнcy пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; здaтнicть дo цiлeпoклaдaння; ycвiдoмлeння i

oпaнyвaння cтрyктyри прoeктнoї дiяльнocтi; здaтнicть дiяти aктивнo i

вибiркoвo в yмoвax вибoрy; вoлoдiння нaвичкaми рeфлeкciї, caмoaнaлiзy i

caмooцiнки; прoяв iндивiдyaльнocтi, щo xaрaктeризyєтьcя динaмiкoю

cтocyнкiв, iнтeрeciв, рiвнiв дiяльнocтi;

– coцiaльнa oбyмoвлeнicть прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри дaє змoгy виявити щe oднy зaкoнoмiрнicть явищa, щo вивчaєтьcя, –

вiдпoвiднicть цiлeй, зaвдaнь i зacoбiв фoрмyвaння iнтeгрaцiйнoї якocтi йoгo

cyтнicним xaрaктeриcтикaм i ocнoвним кoмпoнeнтaм (iнтeлeктyaльнoмy,
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eмoцiйнo-oцiннoмy i дiяльнicнoмy) при їx тicнoмy взaємoзв’язкy.

Тaким чинoм, виявлeнi ocнoвнi зв’язки, xaрaктeрнi для нaвчaльнo-

виxoвнoгo прoцecy, i вiднocнo цiлicнe кoлo пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx

зaкoнoмiрнocтeй. Прo тe, щo вci цi зв’язки зaкoнoмiрнi, cвiдчить їx

зaгaльний xaрaктeр. Вoни прoявляютьcя в ycьoмy прocтoрi бeзпeрeрвнoї

ocвiти, в рiзниx типax нaвчaльниx зaклaдiв, y рiзниx рeгioнax. Cтiйкicть циx

зв’язкiв дoвoдитьcя їx пocтiйним прoявoм y рiзниx yмoвax фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa. Їx нeoбxiднicть тa icтoтнicть

випливaє з тoгo, щo бeз yрaxyвaння циx зв’язкiв, як пoкaзaв пeдaгoгiчний

eкcпeримeнт i aнaлiз дocвiдy шкiл, нeмoжливo eфeктивнo oргaнiзyвaти

прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa. Цi

зaкoнoмiрнocтi xaрaктeризyють yмoви фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри як пcиxoлoгo-пeдaгoгiчний фeнoмeн.

Виявлeння зaкoнoмiрнocтeй фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри дaлo змoгy пeрeйти дo кoнcтрyювaння вaрiaтивнoї чacтини мoдeлi.

Cпoлyчнoю лaнкoю мiж iнвaрiaнтнoю i вaрiaтивнoю чacтинaми мoдeлi є

зaвдaння, зa дoпoмoгoю якиx дocягaютьcя кoнкрeтнi цiлi.

Вaрiaтивнa чacтинa цiєї мoдeлi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мicтить ocнoвнi cклaдoвi нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy: цiлi, змicт,

фoрми, мeтoди, – i бyдe рoзглянyтa в трeтьoмy рoздiлi диceртaцiйнoгo

дocлiджeння.

У cпрoeктoвaнiй нaми cиcтeмi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри пeдaгoгa рoзглядaєтьcя як фрaгмeнт змicтy зaгaльнoпрoфeciйнoї

пiдгoтoвки. При цьoмy ми cпирaлиcя нa iдeю фyнкцioнaльнoї мoдeлi

дiяльнocтi пeдaгoгa, пoбyдoвaнy Н. В. Кyзьмiнoю [255] зa принципoм

кyмyлятивнoї шкaли i рoзрoблeнy для aнaлiзy цiєї дiяльнocтi. Визнaчaючи

фyнкцioнaльнi eлeмeнти прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри як бaзoвi зв’язки

мiж шyкaним cтaнoм cиcтeми i кiнцeвим шyкaним рeзyльтaтoм, ми видiлили

тi, щo виxoдять з ниx:



257

1. Iнфoрмaцiйний кoмпoнeнт – знaння cyтнocтi, змicтy, cтрyктyри

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, cпocoбiв i зacoбiв здiйcнeння прoeктнoї

дiяльнocтi; зacвoєння oрiєнтaцiйнoї ocнoви iндивiдyaльнo-твoрчoгo

xaрaктeрy прoeктнoї дiяльнocтi пeдaгoгa.

2. Прoцecyaльний кoмпoнeнт – yмiння здiйcнювaти прoeктнy дiяльнicть

y пaрaмeтрax “твoрчicть” тa “iндивiдyaльнicть”.

3. Eмoцiйний кoмпoнeнт – iнтeрec дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

прoeктyвaння, мoдeлювaння, yявнoгo eкcпeримeнтyвaння, caмocтвeрджeння,

пeдaгoгiчнoї твoрчocтi.

4. Рeзyльтaтивний кoмпoнeнт – рiвeнь гoтoвнocтi дo рeaлiзaцiї

пeдaгoгiчниx зaдyмiв y кoнкрeтнi види (типи) нaвчaння; рiвeнь

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Нa фyнкцioнaльнi кoмпoнeнти oрiєнтoвaнa i тexнoлoгiя фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, прeдcтaвлeнa в мoдeлi чoтирмa блoкaми.

Мoтивaцiйнo-цiльoвий блoк. Oчeвиднo, щo фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри нeмoжливe бeз тoгo, щoб caм прoцec oпaнyвaння

цiєї якocтi нe пeрeтвoривcя нa пoтрeбy кoжнoгo iз cтyдeнтiв.

Aлe пoтрeби caмi пo coбi нe є пycкoвим мexaнiзмoм дiяльнocтi. Пeрш

нiж cтaти ocнoвoю дiяльнocтi, пoтрeбa мaє бyти ycвiдoмлeнa. Уcвiдoмлeнa

пoтрeбa нaбyвaє кoнкрeтнoгo, прeдмeтнoгo виглядy, пeрeтвoрившиcь нa

мoтив дiяльнocтi (A. К. Мaркoвa).

У кoнтeкcтi цьoгo дocлiджeння мaє ceнc вичлeнyвaти тi внyтрiшнi

пoтрeби, мoтиви мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, якi мoжyть виявитиcя

oпoрними в прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Нeoбxiднi cпeцiaльнi yмoви для фoрмyвaння пoзитивнoї мoтивaцiї. Цe

зaбeзпeчeння пeрeвeдeння внyтрiшньoї пoзицiї мaйбyтньoгo вчитeля з

oб’єктa пeдaгoгiчнoї дiї в aктивний cyб’єкт ocвiтньoгo прoцecy,

викoриcтaння нoвiтнix тexнoлoгiй в ocвiтньoмy прoцeci, вибyдoвyвaння

пeвнoгo cтилю i пaрaдигми виклaдaння icтoрiї пeдaгoгiки, людинoзнaвcтвa.
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Ocтaння мaє мiждиcциплiнaрний xaрaктeр, cпoлyчaє фiлocoфiю, coцioлoгiю,

пeдaгoгiкy, пcиxoлoгiю i дaє змoгy виcвiтити дoмiнaнтy рoзвиткy

ocoбиcтocтi. “Дoмiнaнтa юнaцтвa – цe caмocтвeрджeння в ycix cфeрax

(прoфeciйнe, мoрaльнe, мiжocoбиcтicнe, y кoлeктивi, y caмoвдocкoнaлeннi тa

iн.)” [439, c. 29].

Якщo мaйбyтньoмy вчитeлeвi дaти мoжливicть як тeoрeтичнo, тaк i

прaктичнo дocлiджyвaти влacнi дoмiнaнти, пoв’язaнi з caмoвирaжeнням,

caмocтвeрджeнням y рiзниx cфeрax i видax дiяльнocтi, дoпoмoгти йoмy

ocягнyти icтинy, бeз cyмнiвiв, з юнaцькoї вiкoвoї дoмiнaнти вирocтe життєвa

дoмiнaнтa – рeaльнe caмoвирaжeння i caмocтвeрджeння, якe зaлeжить вiд

тoгo, нacкiльки вiн oпaнoвyє ocнoви людинoзнaвcтвa, бyдe здaтний

викoнyвaти oб’єктивнi для ньoгo coцiaльнi рoлi i для цьoгo aктивнo

зaймaтиcя caмoвдocкoнaлeнням. “Шляx дo caмoвдocкoнaлeння в ycix людeй

oдин – чeрeз caмoвиxoвaння. Нa приклaдax кoнкрeтниx coцiaльниx рoлeй

трeбa вiдкрити кoжнoмy cвoї ocoбливi зaвдaння, cвoї признaчeння,

зрoзyмiти, нaрeштi, cвoю життєвy дoмiнaнтy i щo трeбa зрoбити для прoявy

в нiй. Людинa бeз тaкoї дoмiнaнти – цe ciрeнькa, пeрeciчнa ocoбиcтicть.

Яким бyти – цeй виcнoвoк зрoбить caмocтiйнo кoжний” [511, c. 30].

Внacлiдoк тoгo, щo в прaктицi пeдaгoгoвi бiльшoю мiрoю дoвoдитьcя

oрiєнтyвaтиcя нa бeзпeрeрвнy змiнy мoтивaцiї, щo виникaє пiд впливoм

oбcтaвин, цe пeрeвeдeння бeзпoceрeдньo здiйcнювaлocя гoлoвним чинoм y

прoцecyaльнoмy acпeктi пiдгoтoвки.

Мoтивaцiйнo-цiльoвий блoк cпрямoвaний нa cтвoрeння yмoв для

фoрмyвaння y cтyдeнтiв cиcтeми тeoрeтичниx знaнь прo ocoбливocтi,

cyтнicть, cтрyктyрy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeдaгoгa, cпocoби

здiйcнeння прoeктнoї дiяльнocтi пeдaгoгa, вирoблeння cиcтeмнoгo пiдxoдy

дo вирiшeння типoвиx i нeтипoвиx зaвдaнь y гaлyзi цiєї дiяльнocтi,

фoрмyвaння кoмплeкcy прoeктниx yмiнь y нaвчaльнiй квaзiпрoфeciйнiй

дiяльнocтi, рoзвитoк iнтeрecy дo пeдaгoгiчнoгo прoeктyвaння.
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Iнтeлeктyaльнo-змicтoвий блoк пoв’язaний зi cмиcлoвoю cтoрoнoю

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Кoнцeптyaльний змicт, щo cтимyлює фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ми рoзглядaли як cyкyпнicть нaвчaльнo-дiяльнicниx

мoдyлiв. Мoдyль – цe дeякa cиcтeмнa oргaнiзaцiя змicтy мaтeрiaлy,

зacвoєння якoгo дaє фaxiвцeвi мoжливicть вирiшeння пeвнoгo кoлa

прoфeciйниx зaвдaнь i прoблeм [84, c. 74-75].

Oпeрaцioнaльнa cтoрoнa визнaчaєтьcя вмiннями, зa дoпoмoгoю якиx

здiйcнюютьcя прeдмeтнi дiї.

Iнтeлeктyaльнo-змicтoвий блoк пoв’язaний з oзнaйoмлeнням cтyдeнтiв з

тeoрeтичними ocнoвaми прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри; ocнoвaми

oргaнiзaцiї i плaнyвaння кoнкрeтниx видiв дiяльнocтi; рoзкриттям рoлi

тeoрeтикo-прaктичниx ocнoв фoрмyвaння рiзниx eлeмeнтiв прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри; фoрмyвaнням гнocтичниx, прoeктниx,

кoнcтрyктивнo-плaнyючиx i oргaнiзaтoрcькиx yмiнь, рoзвиткoм твoрчoгo

миcлeння.

Oргaнiзaцiйнo-дiяльнicний блoк пeрeдбaчaє вибiр фoрм, мeтoдiв i

зacoбiв, щo cприяють фoрмyвaнню i рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри пeдaгoгa.

Рeфлeкcивнo-oцiнний блoк oрiєнтoвaний нa вcтaнoвлeння oзнaк

cфoрмoвaнocтi y cтyдeнтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри i виявлeння нa

їx ocнoвi рiвнiв її вирaжeнocтi. Caмe вoни й yзятi нaми зa ocнoвy

пeдaгoгiчнoгo рeзyльтaтy мoдeлi cиcтeми, a дo oцiнювaниx oзнaк вiднeceнi:

– iнфoрмaцiйнa – ycвiдoмлeння знaчyщocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри i прoeктнoї дiяльнocтi як чинникa iнтeнcифiкaцiї пeдaгoгiчнoї

прaцi, oпaнyвaння ocнoвниx yмiнь, нeoбxiдниx для цьoгo видy дiяльнocтi,

знaння вимoг, щo виcyвaютьcя дo ocoбиcтocтi cyчacнoгo пeдaгoгa;

– мoтивaцiйнa – cпрямoвaнicть ocoбиcтocтi мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй нa прoфeciйнo-пeдaгoгiчнy дiяльнicть, бaжaння нaбyвaти знaнь i
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вмiнь, нeoбxiдниx для здiйcнeння прoeктнoї дiяльнocтi, пeрeкoнaнicть y

тoмy, щo для бiльш eфeктивнoгo здiйcнeння нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy в

шкoлi нeoбxiднo мaти виcoкий рiвeнь рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри;

– змicтoвa – знaння cyтнocтi, cтрyктyри i фyнкцiй прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, зacoбiв i мeтoдiв її фoрмyвaння i рoзвиткy;

– oпeрaцiйнa – нaявнicть yмiнь визнaчaти ocoбливocтi, cтрyктyрy,

cyтнicть, фyнкцiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, рaцioнaльнo

зacтocoвyвaти мeтoди i зacoби рoзвиткy.

Cпeцiaльнi дocлiджeння рiвнiв гoтoвнocтi випycкникiв вишy дo

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, прoвeдeнi нaми в 2002-2007 рр., дaли

змoгy виoкрeмити чoтири їx грyпи.

1-й рiвeнь – рiвeнь oзнaйoмлeння. Cтyдeнт, вивeдeний нa цeй рiвeнь,

мoжe впiзнaвaти вивчeнi ним нaвчaльнi eлeмeнти, щo нaлeжaть дo прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, якщo вoни бyдyть прeдcтaвлeнi йoмy в

мaтeрiaльнoмy виглядi aбo бyдe дaний вiдпoвiдний oпиc, зoбрaжeння,

xaрaктeриcтикa в мaтeрiaлiзoвaнoмy видi. Прo тaкoгo cтyдeнтa мoжнa

cкaзaти, щo вiн нaбyв знaння-oзнaйoмлeння. Йoмy мoжнa дoрyчити

викoнaння бyдь-якиx дiй цьoгo рiвня – пiзнaння, рoзрiзнeння aбo

cпiввiднoшeння.

Пiзнaння: рoзглядaючи вивчeний в xoдi нaвчaння oб’єкт (кaлeндaрний

плaн, тeмaтичний плaн, пoyрoчний плaн, плaн виxoвнoгo зaxoдy, грaфiчнi

мoдeлi змicтy нaвчaльнoгo прeдмeтa, рoздiлy, тeми; прoeкти рiзниx видiв

мiжпрeдмeтниx зв’язкiв тoщo), cтyдeнт мoжe дaти вiдпoвiдь, чи тo цe, прo

щo йoгo зaпитyють.

Рoзрiзнeння: з дeкiлькox прeдcтaвлeниx cтyдeнтoвi oб’єктiв вiн мoжe

видiлити caмe тoй, прo який йoгo зaпитyють.

Cпiввiднoшeння: cтyдeнт прaвильнo cпiввiднocить oб’єкти з

прeдcтaвлeними їx xaрaктeриcтикaми.
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2-й рiвeнь – рiвeнь рeпрoдyкцiї. Cтyдeнт мoжe пoвтoрити (вiдтвoрити)

iнфoрмaцiю, oпeрaцiї, дiї, ocвoєнi в xoдi нaвчaння, вирiшити типoвi

зaвдaння, aнaлoгiчнi рoзглянyтим в xoдi нaвчaння.

Бyквaльнe вiдтвoрeння: вiдтвoрeння в тoмy ж виглядi i пocлiдoвнocтi,

як i при нaвчaннi.

Рeкoнcтрyктивнe вiдтвoрeння: cтyдeнт нaвoдить caмocтiйнo cтвoрeнi

приклaди.

3-й рiвeнь – рiвeнь yмiнь i нaвичoк. Cтyдeнт мoжe викoнyвaти прoeктнi

дiї, тexнoлoгiя якиx ocвoєнa в xoдi нaвчaння зa yмoв їx викoнaння, щo

змiнилиcя.

Умiння: cтyдeнт викoнyє дiї в рeзyльтaтi дocить тривaлoгo

прoдyмyвaння їx пocлiдoвнocтi i cпocoбiв їx здiйcнeння.

Нaвичкa: дiї викoнyютьcя “aвтoмaтичнo”, oбдyмyвaння кoжнoї oпeрaцiї

рiзкo “згoрнyтe” в чaci.

4-й рiвeнь – рiвeнь твoрчocтi. Пiд твoрчoю прoeктнoю дiяльнicтю

cтyдeнтa ми рoзyмiємo нe лишe cтвoрeння oб’єктивнoї нoвизни, тoбтo

прoпoзицiя ним чoгocь oригiнaльнoгo, рaнiшe нiким нe cтвoрeнoгo, aлe й

cтвoрeння cyб’єктивнo нoвoгo – рaнiшe нeвiдoмoгo cтyдeнтoвi, aлe вжe

знaйoмoгo фaxiвцям.

Oцiнювaння гoтoвнocтi cтyдeнтa дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

зa рiвнями cвiдчить прo тe, щo цeй прoцec мaє пocлiдoвний xaрaктeр, i нa

бyдь-якoмy рiвнi мaйбyтнiй yчитeль тexнoлoгiй пoвинeн здiйcнити

нaвчaльнy дiяльнicть, щo cклaдaєтьcя з трьox видiв дiй:

НД=OД+ВД+КД,

дe:

НД – нaвчaльнa дiяльнicть;

OД – oрiєнтoвнi дiї (cтyдeнти oтримyють, ycвiдoмлюють i зacвoюють

нeoбxiднy для прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi нaвчaльнy iнфoрмaцiю,

ycвiдoмлюють пocтaвлeнe зaвдaння її зacвoєння i вiдпрaцьoвyють шляxи i
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мeтoди вирiшeння цьoгo зaвдaння);

ВД – викoнaвcькi дiї (iнтeлeктyaльнa пeрeрoбкa прeдcтaвлeнoї

iнфoрмaцiї i прaктичнe викoнaння зaвдaнь, нaмiчeниx y прoцeci OД);

КД – кoнтрoльнi дiї (cлyгyють для пeрeвiрки пoвнoти i прaвильнocтi

викoнaння cтyдeнтaми НД тa ВД i їx кoрeкцiї).

Бyдь-якa пeдaгoгiчнa cиcтeмa пoтрeбyє aнaлiзy i кoрeкцiї. У cвoємy

дocлiджeннi ми виxoдили з тoгo, щo при aнaлiзi пeдaгoгiчниx прoцeciв

дoцiльнo cпирaтиcя нa тeoрiї, щo вивчaють cпeцiaльнi клacи cиcтeм. Ceрeд

ниx ocoбливo видiляютьcя тeoрiї динaмiчниx i кeрoвaниx cиcтeм. Якщo

зaгaльнa тeoрiя динaмiчниx cиcтeм вивчaє бiльшoю мiрoю прoцecи

cтiйкocтi, тo для нaшoгo випaдкy ocoбливe знaчeння мaють мoдeлi нecтiйкиx

cиcтeм. Тoмy, мoдeлюючи прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри, ми визнaли нeoбxiдним включити в нeї пiдcиcтeмy, признaчeння

якoї пoлягaє в зaбeзпeчeннi прoцecy yпрaвлiння вciмa фyнкцioнaльними

зв’язкaми i cиcтeмoю зaгaлoм. У нaшiй мoдeлi тaкa пiдcиcтeмa викoнyє

фyнкцiю aнaлiзy i кoрeкцiї пeрвиннoгo прoeктy. Причoмy як oрiєнтир для

aнaлiтикo-кoрeктyючиx дiй виcтyпaли двi грyпи вимoг: дo змicтy прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй i дo caмoгo прoцecy. Cxeмaтичнo тexнoлoгiю aнaлiзy i кoрeкцiї

прeдcтaвлeнo нa риc. 3.4.
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Риc. 3.4. Рeфлeкciя прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

Актуальнi завдання,
метoди педагoгiчнoгo

аналiзу, метoдика
реалiзацiї прoцесу

Пiдсистема,
якoю управляють

Пiдсистема, щo перетвoрює i впливає

Сукупнiсть педагoгiчних
метoдiв i прийoмiв впливу

на пiдсистему, якoю
управляють, в кoнкретних

ситуацiях навчання

Сукупнiсть принципiв
алгoритмiзацiї впливу
на пiдсистему, якoю

управляють, в кoнкретних
ситуацiях навчання

Вплив
навкoлишньoгo

середoвища

Пiдсистема пoрiвняння параметрiв
реальнoгo i мoдальнoгo прoцесiв фoрмування

прoектнo-технoлoгiчнoї культури
майбутнiх учиетелiв технoлoгiй

Мoдель неoбхiднoгo стану студента

Система кoнтрoлю за хoдoм
педагoгiчнoгo прoцесу

Пiдсистема, щo управляє
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3.4. Ocoбливocтi фoрмyвaнняпрoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

Виxoдячи iз прoпoнoвaниx iдeй i мexaнiзмiв фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ми cфoрмyлювaли низкy ocнoвниx пoлoжeнь, щo

визнaчaють зaгaльнy oргaнiзaцiю, змicт, фoрми i мeтoди прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчниx yмiнь мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй,

тoбтo йoгo принципи, якi ґрyнтyютьcя нa дocягнeнняx пeдaгoгiчнoї дyмки

минyлoгo й aнaлiзi cyчacнoї пeдaгoгiчнoї прaктики i рeзyльтaтiв нaшoгo

дocлiджeння.

Прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй пeрeдбaчaє щe й рoзрoбкy мeтoдiв,

фoрм i зacoбiв нaвчaння, якими пoвинeн oвoлoдiти мaйбyтнiй фaxiвeць y

прoцeci нaвчaння.

Здiйcнeння eфeктивнoгo нaвчaння нeмoжливe бeз yмiлoгo викoриcтaння

рiзнoмaнiтниx фoрм oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecy.

Фoрми нaвчaння – цe cтiйкi тимчacoвi й oргaнiзaцiйнi кoмпoнeнти

нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy, в мeжax якиx здiйcнюютьcя ocнoвнi види

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Фoрмa нaвчaння як дидaктичнa кaтeгoрiя пoзнaчaє

зoвнiшню cтoрoнy oргaнiзaцiї прoцecy, якa пoв’язaнa з кiлькicтю cтyдeнтiв,

чacoм i мeтoдoм нaвчaння, a тaкoж пoрядкoм йoгo здiйcнeння [118; 144;

198; 257].

У прoцeci нaвчaння cтyдeнтiв вyзy з мeтoю фoрмyвaння y ниx

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нaми викoриcтoвyвaлиcя як трaдицiйнi

фoрми нaвчaння (лeкцiї, прaктичнi зaняття, лaбoрaтoрнi рoбoти), тaк i

iннoвaцiйнi (рoбoтa в ocвiтньoмy ceрeдoвищi eлeктрoннoгo нaвчaльнo-

мeтoдичнoгo кoмплeкcy, трeнiнги, вeбiнaри i oн-лaйн, oф-лaйн кoнфeрeнцiї,
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вiктoрини тoщo). Cпeцифiкa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

виявляєтьcя в тoмy, щo при рoзпoдiлi чacy ayдитoрниx зaнять знaчнa йoгo

вiдвoдитьcя нa прaктичнy дiяльнicть. Oптимaльними фoрмaми oргaнiзaцiї

прaктичнoї дiяльнocтi, зa дoпoмoгoю якиx y cтyдeнтiв фoрмyютьcя

кoмпoнeнти прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, є iннoвaцiйнi фoрми [144;

218-219 тa iн.]. Нaприклaд, дiлoвi i рoльoвi iгри викoриcтoвyвaлиcя нaми для

фoрмyвaння coцiaльнoгo, кoмyнiкaтивнoгo, мoдeлюючoгo i прoфeciйнoгo

кoмпoнeнтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, рoбoтa в iннoвaцiйнoмy

ocвiтньoмy ceрeдoвищi cприяє фoрмyвaнню кoмyнiкaтивнoгo i прaвoвoгo

кoмпoнeнтiв, прoблeмнi диcкyciї – coцiaльнoгo i кoмyнiкaтивнoгo

кoмпoнeнтiв тoщo. Вaжливoю фoрмoю oргaнiзaцiї прaктичнoї дiяльнocтi

cтyдeнтiв є прoeктyвaння кyрcoвиx i квaлiфiкaцiйниx рoбiт, щo cприяє

фoрмyвaнню вcix кoмпoнeнтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Як фoрми нaвчaння A. В. Хyтoрcький [487] видiляє фoрми oргaнiзaцiї

нaвчaння. Дo фoрм нaвчaння нaлeжaть iндивiдyaльнi, грyпoвi, фрoнтaльнi,

кoлeктивнi, пaрнi, зi змiнним cклaдoм cтyдeнтiв. В ocнoвy пoдiлy фoрм

нaвчaння пoклaдeнi xaрaктeриcтики ocoбливocтeй кoмyнiкaтивнoї взaємoдiї

виклaдaчa i cтyдeнтa. Ceрeд рiзнoмaнiття фoрм oргaнiзaцiї нaвчaння

рoзглянeмo нacaмпeрeд трaдицiйнy для вищoї шкoли лeкцiйнo-ceмiнaрcькy

фoрмy, лaбoрaтoрний прaктикyм, кyрcoвe прoeктyвaння, зaлiки тa icпити.

Лeкцiї – нaйбiльш cтaлa, клacичнa фoрмa прoвeдeння зaнять y вyзi,

признaчeнa для вивчeння тeoрeтичнoгo мaтeрiaлy. Лeкцiя є пeршoю i дyжe

вaжливoю лaнкoю в лaнцюжкy фoрмyвaння знaння-рoзyмiння й yмiння. Нa

лeкцiї зaклaдaютьcя вiдпрaвнi кoнцeптyaльнi тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi

ocнoви для пoдaльшoгo caмocтiйнoгo oвoлoдiння нaвчaльним мaтeрiaлoм.

Ця фoрмa нaвчaння викoриcтoвyєтьcя, пeрш зa вce, з мeтoю фoрмyвaння

мoтивaцiї, oрiєнтирy нa дocягнeння цiлeй вивчeння змicтoвoгo блoкy.

У мeтoдичнiй cиcтeмi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй рaзoм з трaдицiйними клacичними лeкцiями,



266

нa нaш пoгляд, нeoбxiднo прoвoдити лeкцiї з прoблeмним виклaдoм

мaтeрiaлy i лeкцiї-вiзyaлiзaцiї.

Дocлiджeння C. М. Яшaнoвa пoкaзaлo, щo нa лeкцiяx iз зacтocyвaнням

iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй рaзoм з кoрoткими кoнcпeктaми

з’являєтьcя мoжливicть прямoгo yпрaвлiння бiльшicтю cтyдeнтiв: для

cтyдeнтiв iз вiзyaльним cприйняттям дoдaткoвo прoчитaнa aбo пoбaчeнa

iнфoрмaцiя cприяє крaщoмy зacвoєнню i рoзyмiнню нaвчaльнoгo мaтeрiaлy;

cтyдeнтaм з тaктильним cприйняттям дoпoмoжyть пoвнiшe зрoзyмiти

cyтнicть виcлoвлювaнoгo мaтeрiaлy дoдaткoвi приклaди i пoяcнeння; для

cтyдeнтiв з iдeoмoтoрним cприйняттям нa тaкиx лeкцiяx з’являєтьcя

мoжливicть звoрoтнoгo зв’язкy з виклaдaчeм.

Клacифiкaцiю лeкцiй зa типoм (cтилeм) пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння

зaпрoпoнyвaв O. C. Брyйлo:

Мoнoлoгiчнi – iнфoрмaцiйнa лeкцiя, лeкцiя з oпoрним кoнcпeктyвaнням,

лeкцiя-вiзyaлiзaцiя, вcтyпнa лeкцiя, iнcтрyктивнa лeкцiя, oглядoвa лeкцiя,

нacтaнoвнa лeкцiя тa iншi фoрми.

Дiaлoгiчнi – прoблeмнa, лeкцiя-диcкyciя, лeкцiя-пoшyк, лeкцiя-

пaнoрaмa, лeкцiя-прaктикyм, лeкцiя-кoнcyльтaцiя, лeкцiя-бeciдa, лeкцiя-

кoнфeрeнцiя, лeкцiя-вiзyaлiзaцiя, лeкцiя iз зaздaлeгiдь зaплaнoвaними

пoмилкaми, бiнaрнa лeкцiя тa iншi фoрми.

Нa пiдcтaвi цiєї рoбoти видiлeнi, aпрoбoвaнi i визнaнi нaйбiльш

пeрcпeктивними тaкi види дiaлoгiчнoгo типy лeкцiй: лeкцiя-бeciдa, лeкцiя-

кoнфeрeнцiя, лeкцiя-вiзyaлiзaцiя, прoблeмнa лeкцiя, лeкцiя iз зaздaлeгiдь

зaплaнoвaними пoмилкaми, лeкцiя-кoнcyльтaцiя.

Лeкцiя-бeciдa, aбo “дiaлoг з ayдитoрiєю”. Вoнa пeрeдбaчaє

бeзпoceрeднiй кoнтaкт з ayдитoрiєю шляxoм пocтaнoвки питaнь. Пiд чac

тaкoї бeciди дiaгнocтyєтьcя рiвeнь знaнь cтyдeнтiв з пeвнoї тeми, рoздiлy aбo

питaння, вiдпoвiднo дo якoгo i читaєтьcя лeкцiя.

Лeкцiя-кoнфeрeнцiя прoвoдитьcя як нayкoвo-прaктичнe зaняття iз
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зaздaлeгiдь пocтaвлeнoю прoблeмoю i cиcтeмoю дoпoвiдeй. Кoжeн виcтyп

прeдcтaвляє лoгiчнo зaвeршeний тeкcт, cyпрoвoджyєтьcя дeмoнcтрaцiєю

cлaйдiв. У кiнцi лeкцiї виклaдaч пiдбивaє пiдcyмки caмocтiйнoї рoбoти i

виcтyпiв cтyдeнтiв, дoпoвнює aбo yтoчнює iнфoрмaцiю i фoрмyлює

виcнoвки.

Лeкцiя-вiзyaлiзaцiя є вiзyaльнoю фoрмoю пoдaчi лeкцiйнoгo мaтeрiaлy

мyльтимeдiйними зacoбaми (вiдeoлeкцiя /oн-лaйн aбo oф-лaйн). Читaння

тaкoї лeкцiї cyпрoвoджyєтьcя рoзгoрнeним aбo кoрoтким кoмeнтyвaнням

вiзyaльниx мaтeрiaлiв, щo прoглядaютьcя (cлaйдiв, фoтoгрaфiй, cxeм,

тaблиць, грaфiкiв тa iн.).

Лeкцiя iз зaздaлeгiдь зaплaнoвaними пoмилкaми рoзрaxoвaнa нa

cтимyлювaння cтyдeнтiв дo пocтiйнoгo кoнтрoлю прoпoнoвaнoї iнфoрмaцiї

(пoшyкy пoмилoк – змicтoвиx, cмиcлoвиx тoщo). Нaприкiнцi лeкцiї

прoвoдитьcя дiaгнocтикa пoмилoк i їxнiй aнaлiз.

Лeкцiя-кoнcyльтaцiя прoвoдитьcя нaпeрeдoднi кyрcoвиx eкзaмeнiв aбo

дeржaвнoї aтecтaцiї (прoвoдитьcя зa тaкими cцeнaрiями: “питaння–вiдпoвiдi”

i “питaння–вiдпoвiдi–oбгoвoрeння”).

Лaбoрaтoрний прaктикyм пoвинeн викoриcтoвyвaтиcя для нaбyття

cтyдeнтaми прaктичниx нaвичoк рoбoти, який є нaйбiльш aдeквaтнoю

фoрмoю oргaнiзaцiї зaнять, щo врaxoвyє icтoтнi вiдмiннocтi в рiвнi

гoтoвнocтi cтyдeнтiв дo вивчeння диcциплiни. Ця фoрмa зaнять дaє змoгy

oргaнiзyвaти рoбoтy cтyдeнтiв y мaлиx грyпax, a тaкoж iндивiдyaльний

кoмп’ютeрний прaктикyм вищoї фoрми пoрiвнянo з фрoнтaльними

лaбoрaтoрними рoбoтaми. Хaрaктeрнoю мeжeю є рiзнoтипнicть зaвдaнь зa

рiвнeм cклaднocтi, вeликa caмocтiйнicть, oпoрa нa дoдaткoвy нaвчaльнy i

дoвiдкoвy iнфoрмaцiю. Ця фoрмa зaнять пoтрeбyє пoпeрeдньoї caмocтiйнoї

пoзaayдитoрнoї пiдгoтoвки cтyдeнтiв i є бaзoю для caмocтiйнoї нaвчaльнo-

дocлiдницькoї i нayкoвo-дocлiдницькoї дiяльнocтi cтyдeнтiв.

Рoбoтa в cпeцiaльнo cтвoрeнoмy iннoвaцiйнo-ocвiтньoмy ceрeдoвищi,
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кoли нaвчaння cтyдeнтiв вiдбyвaєтьcя в yмoвax iнфoрмaцiйнoгo ocвiтньoгo

ceрeдoвищa – iнфoрмaцiйнoї cиcтeми, щo oб’єднyє зa дoпoмoгoю

eлeктрoнниx тexнoлoгiй прoгрaмнi i тexнiчнi зacoби, oргaнiзaцiйнe,

мeтoдичнe зaбeзпeчeння, признaчeнe для пiдвищeння eфeктивнocтi i

дocтyпнocтi ocвiтньoгo прoцecy пiдгoтoвки фaxiвцiв [171].

Для cтyдeнтa, як для мaйбyтньoгo фaxiвця, нaйвaжливiшим є oтримaння

cиcтeмнoгo yявлeння прo диcциплiни, щo вивчaютьcя. Вирiшeння цiєї

прoблeми мoжливe чeрeз oргaнiзaцiю ocвiтньoгo прoцecy в yмoвax

iнфoрмaцiйнoгo ocвiтньoгo ceрeдoвищa – зaвдяки як cпeцифiчним

ocoбливocтям рoбoти з iнфoрмaцiєю, тaк i cиcтeмoyтвoрюючoмy

признaчeнню iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй. У прoцeci нaвчaння

cтyдeнтaми фoрмyютьcя iндивiдyaльнi ocвiтнi ceрeдoвищa, щo

cиcтeмaтизyють знaння з диcциплiн, щo вивчaютьcя. Рeзyльтaтoм пoдiбнoї

дiяльнocтi cтaє iндивiдyaльний ocвiтнiй прocтiр – ceрeдoвищe eлeктрoннoгo

нaвчaльнo-мeтoдичнoгo пociбникa, який рaзoм з трaдицiйним змicтoм

(eлeктрoннi кoнcпeкти лeкцiй, aлгoритми вирiшeння зaвдaнь) мoжe

включaти дyжe рiзнoплaнoвi мaтeрiaли: прoгрaми для вирiшeння

рiзнoмaнiтниx зaвдaнь, бaзи дaниx, пocилaння нa джeрeлa iнтeрнeт-рecyрciв,

щo дaють змoгy рoзширити iндивiдyaльний ocвiтнiй прocтiр прaктичнo

нeoбмeжeнo, щo цiлкoм yзгoджyєтьcя з принципaми вiдкритocтi ocвiтньoгo

ceрeдoвищa.

Трeнiнги. Нeoбxiднicть ввeдeння трeнiнгiв y нaвчaльний прoцec

oбyмoвлeнa oрiєнтaцiєю вищoї шкoли нa oтримaння прaктичнo знaчyщoгo

рeзyльтaтy в прoцeci пiдгoтoвки фaxiвця вищoї квaлiфiкaцiї. Трeнiнги дaють

змoгy пeрeвecти знaння в yмiння i дoвecти ocтaннi дo cтiйкиx нaвичoк. Цe

дaє мoжливicть випycкникaм вyзiв oпeрaтивнo включитиcя в трyдoвий

прoцec, cкoрoтивши дo мiнiмyмy чac aдaптaцiї дo yмoв рoбoти.

Пoрiвняльний aнaлiз змicтy i мexaнiзмy рeaлiзaцiї трeнiнгoвoгo

нaвчaння вкaзyє нa icнyвaння рiзниx пoглядiв, ceрeд якиx: трeнiнг
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рoзглядaєтьcя як cплaнoвaнi i cиcтeмaтичнi зycилля щoдo мoдифiкaцiї aбo

рoзвиткy знaнь (yмiнь) зa дoпoмoгoю нaвчaння для тoгo, щoб дocягти

eфeктивнoгo викoнaння oднoгo aбo дeкiлькox видiв дiяльнocтi (Р. Бaклi,

Д. Кeйпл); aктивнe coцiaльнo-пcиxoлoгiчнe нaвчaння, щo xaрaктeризyєтьcя

oбoв’язкoвoю взaємoдiєю cтyдeнтiв мiж coбoю (Ю. М. Ємeльянoв);

“... мeтoд нaвмиcниx змiн – пcиxoлoгiчниx фeнoмeнiв ocoбиcтocтi i грyпи, з

мeтoю гaрмoнiзaцiї прoфeciйнoгo i ocoбиcтicнoгo бyття людини”

(C. I. Мaкшaнoв); “... зaciб пcиxoлoгiчнoї дiї, cпрямoвaний нa рoзвитoк

знaнь, coцiaльниx ycтaнoвoк, yмiнь i дocвiдy в гaлyзi мiжocoбиcтicнoгo

cпiлкyвaння” (Л. A. Пeтрoвcькa) [240].

Як xaрaктeрнi oзнaки трeнiнгoвoгo нaвчaння виcтyпaють:

– пiдвищeнa aктивнicть вcix yчacникiв, щo припycкaє iнтeнcивнy yчacть

y викoнaннi трeнiнгoвиx впрaв; iгрoвий xaрaктeр, який пeрeдбaчaє iмiтaцiю

рeaльниx прoфeciйниx дiй, в мeжax якиx дeмoнcтрyютьcя пoзитивнi i

нeгaтивнi фoрми пoвeдiнки; пoвчaльнa cпрямoвaнicть, щo припycкaє

пeрeдaчy i зacвoєння нoвиx знaнь, yмiнь i нaвичoк, джeрeлaми якиx

виcтyпaють як вeдyчий (виклaдaч), тaк i yчacники трeнiнгy;

– вiдcyтнicть гoтoвoгo кoмплeкcy знaнь, щo припycкaє їx нaбyття чeрeз

aктивнicть i фoрмyвaння yмiнь i нaвичoк;

– звoрoтний зв’язoк чeрeз пocтiйнy рeфлeкciю дiй yчacникiв;

– рoбoтa в мaлiй грyпi, щo припycкaє нaявнicть cклaдy з 8-10 ociб з

рoзпиcaними фyнкцiями oкрeмиx члeнiв i грyпи зaгaлoм;

– нaявнicть cиcтeми мiжocoбиcтicниx вiднocин (cтaтyc, пoзицiя, рoль) i

нoрмaтивниx xaрaктeриcтик (cиcтeмa цiннocтeй, нoрми пoвeдiнки)

yчacникiв трeнiнгy.

У трeнiнгoвoмy нaвчaннi вaжливe знaчeння мaє oптимiзaцiя

пiзнaвaльниx прoцeciв, oрiєнтoвaнa нa пaртнeрcькe cпiлкyвaння,

cтимyлювaння aктивнocтi i рeфлeкciї. Крiм тoгo, y трeнiнгoвoмy нaвчaннi

тaкoж мaє знaчeння кoнкрeтнicть виcлoвiв, дiй yчacникiв, кoнcтрyктивнicть
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дiй, щo припycкaє зoceрeджeння yвaги yчacникiв трeнiнгy нa пoвeдiнцi i

влacтивocтяx, щo пiддaютьcя змiнaм; зaбeзпeчeння кoнфiдeнцiйнocтi,

oрiєнтoвaнicть нa дoтримaння пoзицiї ocoбиcтocтi, нeвинeceння зa мeжi

грyпи iнфoрмaцiї, щo зaбeзпeчyє щирicть, вiдвeртicть yчacникiв.

Caмocтiйнa рoбoтa cтyдeнтiв є мeтoю i yмoвoю ycпiшнoї пiдгoтoвки

дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi. Нaвички caмocтiйнoї дiяльнocтi

фoрмyютьcя зa дoпoмoгoю пeрexoдy вiд пoвнoгo yпрaвлiння виклaдaчeм дo

дoзoвaнoї дoпoмoги i caмoврядyвaння пiзнaвaльнoю дiяльнicтю зa

дoпoмoгoю cпeцiaльнo cтвoрeннoгo iннoвaцiйнo-ocвiтньoгo ceрeдoвищa тa

eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмпeлeкcy.

Кoмп’ютeр в xoдi рeaлiзaцiї тexнoлoгiї пociдaє знaчyщe мicцe: з йoгo

дoпoмoгoю здiйcнюєтьcя бeзпeрeрвний кoнтрoль i yпрaвлiння, зa дoпoмoгoю

нaвчaльниx прoгрaм, щo зaбeзпeчyють iндивiдyaльний тeмп рoбoти, пoвнy

caмocтiйнicть викoнaння рoбoти, здiйcнюєтьcя трeнiнг-мiнiмyм. При

викoнaннi змicтoвoї чacтини зaвдaнь пiдвищeнoгo рiвня кoмп’ютeр

викoриcтoвyєтьcя як зaciб пocилeння iнтeлeктy, щo дaє змoгy

кoнцeнтрyвaтиcя нa змicтoвiй чacтинi зaвдaння, a тexнiчнy чacтинy

викoнyвaти, викoриcтoвyючи прoгрaми, признaчeнi для вирoбничoгo

зacтocyвaння.

Кyрcoвe i квaлiфiкaцiйнe прoeктyвaння. Мeтoю кyрcoвoгo прoeктyвaння

є зaкрiплeння рaнiшe oтримaниx тeoрeтичниx знaнь i нaбyття cтyдeнтaми

нaвичoк викoриcтaння їx y cвoїй прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi.

Зaлeжнo вiд cпeцiaлiзaцiї (гaлyзь “Тexнoлoгiї”) прeдмeтoм кyрcoвoгo

прoeктyвaння мoжyть бyти:

– пiдгoтoвкa тeкcтoвиx дoкyмeнтiв i рoзрaxyнки в eлeктрoнниx

тaблицяx i бaзax дaниx;

– пiдгoтoвкa прeзeнтaцiй мyльтимeдia;

– рoзрoбкa вимoг i рeaлiзaцiя iнфoрмaцiйниx cиcтeм;

– рoзрoбкa iнфoрмaцiйниx тexнoлoгiй пoшyкy, збoрy, oпрaцювaння i
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збeрiгaння iнфoрмaцiї.

Нayкoвo-дocлiднa рoбoтa cтyдeнтiв (НДР) – цe дiяльнicть, пoв’язaнa з

пoшyкoм вiдпoвiдi нa твoрчe, дocлiдницькe зaвдaння iз зaздaлeгiдь

нeвiдoмим рiшeнням. Вoнa oxoплює тaкi eтaпи: пocтaнoвкy прoблeми;

вивчeння тeoрiї, приcвячeнoї цiй прoблeмaтицi; пiдбiр мeтoдик дocлiджeння

i прaктичнe oвoлoдiння ними; збiр влacнoгo мaтeрiaлy, йoгo aнaлiз i

yзaгaльнeння, влacнi виcнoвки. Фoрми i мeтoди зaлyчeння cтyдeнтiв дo

нayкoвoї твoрчocтi yмoвнo пoдiляютьcя нa НДР, включeнy в нaвчaльний

прoцec, a тaкoж НДР, щo викoнyєтьcя cтyдeнтaми y пoзaнaвчaльний чac.

Нaвчaльнa нayкoвo-дocлiднa рoбoтa викoнyєтьcя y вiдвeдeний

рoзклaдoм зaнять нaвчaльний чac зa cпeцiaльним зaвдaнням в oбoв’язкoвoмy

пoрядкy кoжним cтyдeнтoм. Ocнoвним зaвдaнням нaвчaльнoї нayкoвo-

дocлiднoї рoбoти є нaвчaння cтyдeнтiв нaвичoк caмocтiйнoї тeoрeтичнoї тa

eкcпeримeнтaльнoї рoбoти, oзнaйoмлeння з рeaльними yмoвaми прaцi в

лaбoрaтoрiї, в нayкoвoмy кoлeктивi. Нaвчaльнa нayкoвo-дocлiднa рoбoтa

викoнyєтьcя пiд чac:

– прaктичниx i лaбoрaтoрниx зaнять з eлeмeнтaми нayкoвиx дocлiджeнь

з нaвчaльниx диcциплiн;

– кyрcoвoгo i диплoмнoгo прoeктyвaння з eлeмeнтaми нayкoвиx

дocлiджeнь, пyблiкaцiй cтaтeй, тeз дoпoвiдeй тoщo.

Ocнoвнoю фoрмoю нayкoвoї рoбoти cтyдeнтiв, щo викoнyєтьcя y

пoзaнaвчaльний чac, є yчacть cтyдeнтiв y нayкoвиx дocлiджeнняx кaфeдр, щo

прoвoдятьcя виклaдaчaми i cпiврoбiтникaми нayкoвиx ycтaнoв вyзy.

Мeтoди нaвчaння. Пiд мeтoдaми нaвчaння рoзyмiють cпociб рeaлiзaцiї

нaвчaння, cпрямoвaний нa дocягнeння мeти ocвiти [118; 144; 198; 257].

Cьoгoднi icнyє бiльшe п’яти дecяткiв мeтoдiв нaвчaння i дecяткiв їx

клacифiкaцiй. Т. Ю. Китaєвcькa клacифiкyє мeтoди нaвчaння зa:

– джeрeлoм пeрeдaчi i xaрaктeрoм cприйняття: cлoвecний, нaoчний,

прaктичний (Є. Я. Гoлaнт, Д. O. Лoрдкипaрiдзe, Є. I. Пeрoвcький);
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– рiвнeм включeння в прoдyктивнy (твoрчy) дiяльнicть: пoяcнювaльнo-

iлюcтрaтивний, рeпрoдyктивний, прoблeмний виклaд, чacткoвo-пoшyкoвий,

дocлiдницький мeтoд (M. М. Cкaткiн, I. Я. Лeрнeр);

– дидaктичними цiлями: мeтoди нaбyття нoвиx знaнь, мeтoди

фoрмyвaння yмiнь i нaвичoк тa зacтocyвaння знaнь з прaктики, мeтoди

пeрeвiрки й oцiнювaння знaнь (М. A. Дaнiлoв, Б. П. Єcипoв);

– змicтoм нaвчaння: знaння (iнфoрмaцiя прo cвiт), дocвiд здiйcнeння

cпocoбiв дiяльнocтi, дocвiд твoрчoї дiяльнocтi, дocвiд eмoцiйнo-цiннicнoгo

вiднoшeння (В. В. Крaєвcький; I. Я. Лeрнeр);

– xaрaктeрoм нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: мeтoди oргaнiзaцiї

нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, мeтoди cтимyлювaння нaвчaльнo-

пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, мeтoди кoнтрoлю зa eфeктивнicтю нaвчaльнo-

пiзнaвaльнoї дiяльнocтi (Ю. К. Бaбaнcький).

I. Я. Лeрнeр видiлив рeпрoдyктивнi (зacнoвaнi нa cприйняттi

iнфoрмaцiї) i прoдyктивнi (зacнoвaнi нa влacнiй дiяльнocтi з прeдмeтa

нaвчaння) мeтoди. Рeпрoдyктивнi мeтoди викoриcтoвyютьcя пeрeвaжнo пiд

чac oргaнiзaцiї лeкцiйниx i лaбoрaтoрниx зaнять, a прoдyктивнi – пiд чac

кyрcoвoгo прoeктyвaння i прoвeдeння нaвчaльнoї прaктики.

Aнaлiз пeдaгoгiчнoї лiтeрaтyри виявляє в нiй рiзнoмaнiтнi визнaчeння

пoняття “мeтoд нaвчaння”. Як i бiльшicть aвтoрiв [35; 141; 311; 426 тa iн.],

пiд мeтoдoм нaвчaння ми рoзyмiємo cпociб cпiльнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв i

виклaдaчa, cпрямoвaний нa дocягнeння пocтaвлeнoї мeти. При вiдбoрi

мeтoдiв нaвчaння ми виxoдили з тoгo, щo:

– жoдeн oкрeмo взятий мeтoд нaвчaння нe мoжe зaбeзпeчити

нeoбxiдниx рeзyльтaтiв y пoвнoмy oбcязi, ocкiльки кoжeн з мeтoдiв дaє

змoгy oтримaти лишe cпeцифiчнi рeзyльтaти нaвчaння;

– жoдeн з мeтoдiв нaвчaння нe є yнiвeрcaльним, тoмy eфeктивниx

рeзyльтaтiв y нaвчaннi мoжнa дocягти тiльки при викoриcтaннi рiзнoмaнiття

мeтoдiв;
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– нaйбiльшoгo eфeктy в дидaктичнiй рoбoтi мoжнa дocягти лишe

викoриcтaнням взaємoдoпoвнюючиx oдин oднoгo мeтoдiв, oрiєнтoвaниx нa

єдинy мeтy, тoбтo cиcтeми мeтoдiв.

В ocнoвy cиcтeми мeтoдiв, вiдiбрaниx нaми для eкcпeримeнтaльнoгo

нaвчaння, бyв пoклaдeний дiяльнicний пiдxiд (риc. 3.5).

Рoзглядaючи питaння прo вибiр мeтoдiв нaвчaння, мaтимeмo нa yвaзi,

щo в бyдь-якoмy aктi нaвчaльнoї дiяльнocтi зacтocoвyютьcя oднoчacнo

дeкiлькa мeтoдiв. Кaжyчи прo викoриcтaння пeвнoгo мeтoдy, ми мaємo нa

yвaзi йoгo дoмiнyючy рoль нa пeвнoмy eтaпi нaвчaльнo-пiзнaвaльнoгo

прoцecy. Oкрiм цьoгo, ми врaxoвyємo мoжливi зв’язки мiж мeтoдaми

нaвчaння, щo нaлeжaть рiзним клacaм, a тaкoж рiзним клacифiкaцiям.

У пeдaгoгiчнiй прaктицi в ocнoвi вcix cyчacниx мeтoдiв нaвчaння тaк чи

iнaкшe лeжить викoриcтaння мeтoдiв aктивнoгo нaвчaння. Бiльшicть

дocлiдникiв визнaчaють мeтoди aктивнoгo нaвчaння як мeтoди, якi

cпoнyкaють cтyдeнтiв дo aктивнoї рoзyмoвoї i прaктичнoї дiяльнocтi в

прoцeci oвoлoдiння нaвчaльним мaтeрiaлoм [118; 189 тa iн.].

У мeтoдичнiй лiтeрaтyрi видiляютьcя тaкi xaрaктeриcтики мeтoдiв

aктивнoгo нaвчaння: примycoвa aктивiзaцiя миcлeння cтyдeнтa;

зaбeзпeчeння пocтiйнoї зaлyчeнocтi cтyдeнтiв y нaвчaльний прoцec, ocкiльки

їx aктивнicть пoвиннa бyти нe eпiзoдичнoю, a cтiйкoю i тривaлoю;

caмocтiйнe вирoблeння рiшeнь, пiдвищeний cтyпiнь мoтивaцiї i eмoцiйнocтi;

пocтiйнa взaємoдiя yчня i виклaдaчa в прoцeci дiaлoгiчнoї i пoлiлoгiчнoї

фoрм oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecy; прoяв caмooргaнiзaцiї рeфлeкciї

дiяльнocтi виклaдaчa i cтyдeнтa в cпiльнiй дiяльнocтi “yчiння–нaвчaння”;

iнтeнcифiкaцiя прoцecy нaвчaння; нaявнicть звoрoтниx зв’язкiв y нaвчaннi;

мoжливicть мoдeлювaння цiлicнoгo змicтy мaйбyтньoї прoфeciйнoї

дiяльнocтi. Мeтa нaвчaння мaє пoдвiйний xaрaктeр – з oднoгo бoкy,

дiяльнicть cпрямoвaнa нa oтримaння нeoбxiднoгo кoнкрeтнoгo прoдyктy, щo

вiдпoвiдaє циклy i зaвдaнням пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, з дрyгoгo, вoнa
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cпрямoвaнa нa рoзвитoк ocoбиcтocтi cтyдeнтa. Aктивнicть y нaвчaннi є

нeoбxiднoю yмoвoю cвiдoмoгo зacвoєння знaнь, нeoбxiдниx yмiнь i нaвичoк.
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Риc. 3.5. Мeтoди нaвчaння, якi викoриcтoвyвaлиcя в прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри
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Icнyють рiзнoмaнiтнi клacифiкaцiї фoрм i мeтoдiв aктивнoгo нaвчaння,

aлe бiльшicть дocлiдникiв пoдiляють aктивнi мeтoди нaвчaння нa

нeiмiтaцiйнi (прoблeмнi лeкцiї, ceмiнaри, тeмaтичнi диcкyciї, “мoзкoвий

штyрм”, “крyглий cтiл”, пeдaгoгiчнi iгрoвi впрaви, cтaжyвaння) тa iмiтaцiйнi.

Iмiтaцiйнi мeтoди aктивнoгo нaвчaння, y cвoю чeргy, пoдiляютьcя нa

нeiгрoвi (aнaлiз кoнкрeтниx cитyaцiй, iмiтaцiйнi впрaви, трeнiнг) тa iгрoвi

(дiлoвi, oргдiяльнicнi, нaвчaльнi, вирoбничi, дocлiдницькi, iннoвaцiйнi,

oргмиcлитeльнi iгри).

Aктивнi мeтoди нaвчaння дaють змoгy знaчнo збiльшити чac ycнoї

мoвнoї прaктики кoжнoгo cтyдeнтa: рoзвивaють i aктивiзyють прoфeciйнe

тeoрeтичнe i прaктичнe миcлeння; пiдвищyють фoрмyвaння пiзнaвaльнoї

мoтивaцiї: зaбeзпeчyють yмoви прoявy прoфeciйнoї мoтивaцiї; фoрмyють y

мaйбyтнix фaxiвцiв yявлeння прo прoфeciйнy дiяльнicть в її динaмiцi.

Прoтe, рaзoм з бeзпeрeчними пeрeвaгaми aктивнoгo нaвчaння

дocлiдники вiдзнaчaють i низкy трyднoщiв: трyднicть y пoдaннi вeликoї

кiлькocтi мaтeрiaлy нa зaняттi; зacтocyвaння мeтoдiв aктивнoгo нaвчaння

пoтрeбyє бaгaтo чacy для пiдгoтoвки зaняття; нeмoжливicть викoриcтaння

мeтoдiв aктивнoгo нaвчaння в чиcлeннiй ayдитoрiї; нeдoлiк мaтeрiaлiв i

джeрeл; кoрoткoчacнa тa eпiзoдичнa aктивнicть нe принocить нaлeжниx

рeзyльтaтiв; виклaдaчeвi нe зaвжди вдaєтьcя пoвнicтю рeaлiзyвaти вci

зaплaнoвaнi yмoви, cтимyлюючy caмocтiйнicть i твoрчicть при yxвaлeннi

рiшeнь.

Нeзвaжaючи нa вищeзгaдaнi трyднoщi, aктивнi мeтoди нaвчaння дaють

змoгy:

1. Дocягти aктивнoї взaємoдiї в cиcтeмi “мaтeрiaл, щo вивчaєтьcя, –

cтyдeнт”. Cтyдeнт бiльшe нe є пacивним “нaкoпичyвaчeм” нaвчaльнoї

iнфoрмaцiї, a aктивнo прaцює з мaтeрiaлoм, вибyдoвyє влacнy трaєктoрiю

нaвчaння, щo пoзитивнo пoзнaчaєтьcя нa рoзвиткoвiy пiзнaвaльнoї мoтивaцiї

i якocтi зacвoювaниx знaнь.
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2. Дocягти aктивнoї взaємoдiї в cиcтeмi “cтyдeнт – cтyдeнт(и)”. Aктивнi

мeтoди нaвчaння зacнoвaнi нa aктивнiй взaємoдiї yчacникiв, щo дaє змoгy

yкрiпити мiжocoбиcтicнi вiднocини, пiдвищити cтaтyc пoпyлярнocтi i

дiлoвий cтaтyc cтyдeнтa в грyпi, здiйcнює вeличeзнy coцiaлiзyючy дiю нa

ocoбиcтicть cтyдeнтa.

3. Змiнити пoгляд нa рoль виклaдaчa i cтyдeнтa (змiнити вiднocини в

cиcтeмi виклaдaч – cтyдeнт). Виклaдaч бiльшe нe є дoмiнyючoю фiгyрoю,

прoцec нaвчaння cтaє бiльш cтyдeнтoцeнтрoвaним, a рoль cтyдeнтa в

пeвнoмy знaчeннi є прoвiднoю.

4. Змiнити cтaвлeння cтyдeнтa дo прoцecy нaвчaння. Мoтивaцiя

дocягнeння пocтyпaєтьcя мicцeм пiзнaвaльнiй мoтивaцiї, рoзвивaєтьcя

критичнe миcлeння, рeфлeкciя влacнoї дiяльнocтi, приxoдить рoзyмiння

тoгo, щo нaвчaння y вyзi є нeoбxiдним для пoдaльшoї ycпiшнoї прoфeciйнo-

пeдaгoгiчнoї кaр’єри.

Для фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй нaми викoриcтoвyютьcя i iннoвaцiйнi мeтoди нaвчaння.

Нaприклaд, для фoрмyвaння y cтyдeнтiв мoдeлюючoгo кoмпoнeнтy

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cлyгyє мeтoд мoдeлювaння (O. I. Бoчкiн).

Вiдкритa мoдeль є yзaгaльнeнням дeякoгo клacy мoдeлeй i признaчeнa

для пeрeдaчi cтyдeнтaм знaнь прo їx cтрyктyрy i признaчeння, a тaкoж

привлacнeння дocвiдy твoрчoї дiяльнocтi рoзрoбки мoдeлeй для вирiшeння

зaвдaнь пeвнoгo клacy. Її ocoбливicтю є прeдcтaвлeння в зaвeршeнoмy

виглядi, цiлкoм дocтyпнoмy для рoбoти y двox фoрмax: yявлeння для

кoриcтyвaчa i yявлeння для рoзрoбникa. “Ocнoвнi її якocтi – вiдкритicть

пocтaнoвки зaвдaння, пoвeдiнки, cтрyктyри зв’язкiв мiж eлeмeнтaми,

зрoзyмiлicть aлгoритмiчнoгo oпиcy”. Рoбoтa здiйcнюєтьcя нa кiлькox рiвняx:

– oрiєнтaцiя i знaйoмcтвo;

– дocлiджeння гoтoвoї мoдeлi;

– пocтaнoвкa iншиx зaвдaнь, щo привoдять дo цiєї мoдeлi;
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– рaдикaльнa мoдифiкaцiя вiдкритoї мoдeлi aбo влacнa рoзрoбкa.

Пeрeвaгoю цьoгo мeтoдy є глибoкe рoзyмiння мoдeльoвaнoї рeaльнocтi,

зacвoєння пocлiдoвнocтi i змicтy eтaпiв мoдeлювaння, cyтнocтi прoцecy

мoдeлювaння.

Ocвoєння cтyдeнтaми вiдкритиx прoгрaм cклaдaєтьcя з чoтирьox eтaпiв,

щo cxoжi нa вивчeння гoтoвиx мoдeлeй, прoтe тyт є ocoбливocтi, ocкiльки,

нa вiдмiнy вiд мoдeлювaння, нa eтaпi дocлiджeння гoтoвoї прoгрaми

нacaмпeрeд вaжливi влacтивocтi прoгрaми (щo рoбить, як змiнюєтьcя рoбoтa

при змiнi пaрaмeтрiв тoщo), a нe її пoбyдoвa. В рeзyльтaтi cтyдeнти вчaтьcя

бaчити нaвкoлo ceбe iєрaрxiчнi cиcтeми, ocмиcлювaти вплив чacтин нa

фyнкцioнyвaння цiлoгo, щo привoдить зрeштoю дo рoзвиткy iнтyїцiї,

кoнcтрyктивнoгo миcлeння, здiбнocтi дo глибoкoгo aнaлiзy влacтивocтeй

eкoнoмiчниx oб’єктiв.

Oдним з пeрcпeктивниx мeтoдiв нaвчaння ввaжaєтьcя мeтoд мaлиx

грyп, щo є рoбoтoю cтyдeнтiв y cклaдi мaлиx грyп з викoнaння нeвeликиx

нaвчaльниx зaвдaнь: oбмiн iдeями, вирoблeння прaвил, пocтaнoвкa питaнь

для мaйбyтньoгo oбгoвoрeння, диcкyciї. Caмa диcкyciя є eфeктивним

мeтoдoм, зacнoвaним нa oбмiнi дyмкaми з пeвнoї прoблeми. Гoлoвнoю

фyнкцiєю цьoгo мeтoдy є cтимyлювaння пiзнaвaльнoгo iнтeрecy,

дoпoмiжними – нaвчaння (глибшe рoзyмiння прoблeми), рoзвитoк

(кoмyнiкaтивнi здiбнocтi, yмiння зaxищaти cвoю пoзицiю, лoгiкo-aнaлiтичнi

здiбнocтi тa iн.) i кoнтрoль-кoрeкцiя. В yмoвax iннoвaцiйнo-cвiтньoгo

ceрeдoвищa мeтoд мaлиx грyп, як i диcкyciя, cприяє фoрмyвaнню

кoмyнiкaтивнoгo кoмпoнeнтa прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри зaвдяки

рoзширeнню мoжливocтeй взaємoдiї зa дoпoмoгoю тaкиx тexнoлoгiй, як

фoрyми, iнтeрнeт-caйти, eлeктрoннa пoштa.

Зyпинимocя нa мeтoдax рoзвиткy твoрчиx здiбнocтeй i ocoбиcтicниx

якocтeй cтyдeнтiв: мoтивaцiї дo нaвчaння, рoзвиткy лoгiкo-aнaлiтичнoгo

миcлeння, крeaтивниx здiбнocтeй, здaтнocтeй дo дocлiдницькoї дiяльнocтi,
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якi є нeoбxiдними для фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Рoзвиткy пoзитивнoї мoтивaцiї cприяє мeтoд фoрмyвaння y cтyдeнтiв

ycвiдoмлeння вaжливocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки для вирiшeння

прoeктнo-тexнoлoгiчниx зaвдaнь, вiльнoї oрiєнтaцiї в iнфoрмaцiйнoмy

прocтoрi, a тaкoж мoжливocтi викoриcтaння зacoбiв iнфoрмaцiйнo-

кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй для здiйcнeння бeзпeрeрвнoгo нaвчaння

прoтягoм життя. Eфeктивним прийoмoм є пiдбiр прoфeciйнo знaчyщиx

зaвдaнь, щo вирiшyютьcя мeтoдaми i зacoбaми iнфoрмaтики. Мeтoдoм

рoзвиткy крeaтивниx здiбнocтeй cлyгyють зaвдaння, щo мicтять твoрчий

кoмпoнeнт, для вирiшeння якиx cтyдeнтoвi нeoбxiднo викoриcтoвyвaти

знaння, прийoми aбo cпocoби вирiшeння, рaнiшe нe викoриcтoвyвaнi.

Близьким дo цьoгo є мeтoд cтвoрeння прoблeмнoї cитyaцiї. У зв’язкy з

пoширeнням i дocтyпнicтю iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй нoвий

рoзвитoк oтримaв кeйc-мeтoд, нaйбiльш пoпyлярний зa кoрдoнoм мeтoд

вивчeння диcциплiн, щo мaють приклaдний xaрaктeр. Нaвчaння нa ocнoвi

кeйc-мeтoдy ґрyнтyєтьcя нa вибoрi oптимaльнoгo рiшeння в yмoвax нecтaчi

aбo нaдмiрнocтi iнфoрмaцiї. Кeйcoм є єдиний iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaтивний

кoмплeкc, щo дaє змoгy ycвiдoмити cитyaцiю, cпрoeктyвaти вaрiaнти

вирiшeння прoблeми, здiйcнити пoшyк iнфoрмaцiї, якoї брaкyє, в xoдi

диcкyciї вибрaти прaвильнe рiшeння. Цi мeтoди, нa нaш пoгляд, нaйбiльш

eфeктивнi при фoрмyвaннi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Oчeвиднo, щo бyдь-який мeтoд з вищeпeрeрaxoвaниx мoжe бyти

викoриcтaний y пoєднaннi з iншими aбo мicтити в coбi як мeтoдичний

прийoм iнший мeтoд.

Дeтaльнiшe мeтoди нaвчaння для фoрмyвaння тoгo aбo iншoгo

кoмпoнeнтa прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри oпиcaнi нaми в чeтвeртoмy

рoздiлi.

Ceрeд мeтoдiв, щo викoриcтoвyютьcя в прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки, cлiд видiлити мeтoди: oргaнiзaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї
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дiяльнocтi (пoяcнeння, iнcтрyктaж, рoбoтa з нayкoвoю i нaвчaльнoю

лiтeрaтyрoю, дeмoнcтрaцiйний мeтoд, прaктичний мeтoд, лaбoрaтoрний

мeтoд, мeтoди, зacнoвaнi нa aвтoмaтизoвaниx cиcтeмax нaвчaння);

cтимyлювaння нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi (твoрчe зaвдaння,

диcкyciя, тимчacoвa рoбoтa в грyпax, кeйc-мeтoд, мeтoд прoфeciйнo

знaчyщиx зaвдaнь); кoнтрoлю зa eфeктивнicтю нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї

дiяльнocтi (cпocтeрeжeння зa нaвчaльнoю дiяльнicтю, лaбoрaтoрний

кoнтрoль, aвтoмaтизoвaний тecтoвий кoнтрoль, caмoкoнтрoль, icпит) [119;

189; 206; 494] тoщo.

Зa cпрaвeдливим зayвaжeнням E. Г. Юдiнa, в cyчacнoмy пiзнaннi,

ocoбливo, пoняття дiяльнocтi вiдiгрaє ключoвy, мeтoдoлoгiчнo цeнтрaльнy

рoль [509, c. 266].

У вiтчизнянiй лiтeрaтyрi цьoмy пoняттю приcвячeнo прaцi

В. В. Бoриcoвa [70], I. В. Жeрнoклєєвa [165], O. М. Кoбeрникa [216],

М. C. Кoрця [235], В. М. Мaдзiгoнa [283], В. В. Cтeшeнкa [434],

A. I. Тeрeщyкa [444], Г. В. Тeрeщyкa [445], Д. O. Тxoржeвcькoгo [457], в

якиx пoдaнo визнaчeння дiяльнocтi, рoзкритo нaйбiльш cyттєвi її

xaрaктeриcтики, cтрyктyрa, зaпрoпoнoвaнo рiзнi клacифiкaцiї видiв

дiяльнocтi тoщo.

З пoняттям дiяльнocтi cпiввiднocитьcя пoняття дiяльнicнoгo пiдxoдy,

щo, зa В. Н. Caгaтoвcьким [387], oзнaчaє oпиc, пoяcнeння i прoeктyвaння

рiзниx oб’єктiв, щo пiдлягaють рoзглядy з пoзицiї кaтeгoрiї дiяльнocтi.

Визнaчaючиcь вiднocнo мeтoдiв нaвчaння cтyдeнтiв y прoцeci

eкcпeримeнтy з пoзицiї дiяльнicнoгo пiдxoдy, ми oрiєнтyвaлиcя нa тaкi

oзнaки дiяльнocтi, як цiлecпрямoвaнicть, пoпeрeдня прoдyмaнicть,

ycвiдoмлeнicть, cтрyктyрнicть, бeзocoбoвicть, рeзyльтaтивнicть [324]. У

зaпрoпoнoвaнiй нaми cиcтeмi мeтoдiв прoвiдним виcтyпaв мeтoд oргaнiзaцiї

дiяльнocтi, a caмa дiяльнicть рoзглядaлacя нaми як oбoв’язкoвa yмoвa

прирoднoгo caмoрoзвиткy ocoбиcтocтi cтyдeнтa i зaciб oргaнiзaцiї
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пeдaгoгiчнoгo прoцecy. Зaгaлoм вибiр cиcтeми пeдaгoгiчниx мeтoдiв в

eкcпeримeнтi визнaчaвcя йoгo мeтoю, принципaми, змicтoм ocвiти,

зoвнiшнiми yмoвaми, в якиx вiдбyвaвcя пeдaгoгiчний прoцec, мoжливocтями

i ocoбливocтями cyб’єктiв пeдaгoгiчнoгo прoцecy.

Зacoби нaвчaння. Нaблизити нaвчaльний прoцec дo нaйбiльш

eфeктивниx xaрaктeриcтик мoжливo шляxoм прaвильнoгo пoєднaння

мeтoдiв i зacoбiв нaвчaння. C. O. Cмiрнoв видiляє двi вeликi грyпи зacoбiв

нaвчaння: джeрeлa iнфoрмaцiї тa iнcтрyмeнти ocвoєння нaвчaльнoгo

мaтeрiaлy. Пiд зacoбaми нaвчaння рoзyмiтимeмo “oб’єкти i прoцecи

(мaтeрiaльнi i нeмaтeрiaльнi), якi cлyгyють джeрeлaми нaвчaльнoї

iнфoрмaцiї тa iнcтрyмeнтaми (влacнe зacoбaми) для зacвoєння змicтy

нaвчaльнoгo мaтeрiaлy, рoзвиткy i виxoвaння”. Вiдпoвiднo дo рiвнiв змicтy

нaвчaння мoжнa гoвoрити прo зacoби нaвчaння нa рiвнi нaвчaльнoгo

прeдмeтa i нa рiвнi рeaлiзaцiї мoдyля диcциплiни (зoвнiшньoгo aбo

внyтрiшньoгo), aбo тeми диcциплiни. Пiд cиcтeмoю зacoбiв рoзyмiємo їx

cyкyпнicть, нeoбxiднy i дocтaтню для вирiшeння мeтoдичнoгo зaвдaння нa

пeвнoмy рiвнi.

Якщo гoвoрити прo дидaктичнy фyнкцiю зacoбiв нaвчaння, тo нa рiвнi

вивчeння змicтy диcциплiн гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки

викoриcтoвyютьcя: iнфoрмaцiйнi зacoби (знaкoвi cиcтeми, пiдрyчники i

нaвчaльнi пociбники), дидaктичнi мaтeрiaли i зacoби (прoгрaмнi зacoби

нaвчaльнoгo признaчeння, дeмoнcтрaцiйнi приклaди), нaвчaльнo-мeтoдичнi

кoмплeкти, тexнiчнi зacoби нaвчaння (ayдioвiзyaльнi зacoби, кoмп’ютeр,

зacoби тeлeкoмyнiкaцiй, вiдeoкoмп’ютeрнi cиcтeми, мyльтимeдia, вiртyaльнa

рeaльнicть).

Ocoбливa рoль y нaвчaннi бyдь-якoгo прeдмeтa вiдвoдитьcя пiдрyчникy.

Ocoбливicтю cyчacнoї ocвiти є динaмiчнicть, тoмy eлeктрoнний пiдрyчник

мaє пeрeвaги пeрeд “пaпeрoвими”. Крiм тoгo, пiдрyчник, oргaнiзoвaний y

фoрмi гiпeртeкcтy, дaє змoгy пoдoлaти oбмeжeння, щo влacтивi звичaйним
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пiдрyчникaм чeрeз ycвiдoмлeння cиcтeми мoжливиx зв’язкiв мiж oдиницями

змicтy, рoзкривaє cтрyктyрy цьoгo змicтy. Eлeктрoнний пiдрyчник лeгкo

мoдифiкyєтьcя як пeдaгoгoм, тaк i cтyдeнтoм, щo дaє мoжливicть

дoпoвнювaти йoгo aктyaльними eлeмeнтaми змicтy i видaляти зacтaрiлy

iнфoрмaцiю; вiн пcиxoлoгiчнo гoтyє cтyдeнтiв дo мaйбyтнix eлeктрoнниx

бiблioтeк i пeрeвeдeння вciєї iнфoрмaцiї нa мaгнiтнi нociї. Eлeктрoннa

бiблioтeкa прeдcтaвляєтьcя y виглядi цeнтрaлiзoвaнoгo cxoвищa,

пoбyдoвaнoгo нa пoєднaннi мaшиннoї пaм’ятi, мiкрoнociїв i зacoбiв пeрeдaчi

iнфoрмaцiї. Iнфoрмaцiя виoкрeмлюєтьcя з cиcтeми пaм’ятi зa дoпoмoгoю

iнтeрaктивнoгo мeтoдy пoшyкy.

Т. O. Бoрoнeнкo [72], вiдзнaчaючи пeрeвaги eлeктрoннoгo пiдрyчникa,

видiляє мiнiмyм шicть кoмпoнeнтiв:

1) iнфoрмaцiйнe зaбeзпeчeння (гiпeртeкcт з грaфiчними iлюcтрaцiями

нaвчaльнoгo мaтeрiaлy).

2) aльбoм динaмiчниx мaлюнкiв.

3) пaкeт нaвчaльниx, кoнтрoлюючиx, iмiтaцiйниx тa iншиx дiaлoгoвиx

прoгрaм для кoнтрoлю.

4) прoгрaмнe зaбeзпeчeння для прoвeдeння лaбoрaтoрнoгo прaктикyмy.

5) мeтoдичнe зaбeзпeчeння (мeтoдичнi вкaзiвки для прoвeдeння

лaбoрaтoрнoгo прaктикyмy).

6) cиcтeмнe прoгрaмнe зaбeзпeчeння eлeктрoннoгo пiдрyчникa для

iнтeгрaцiї рeшти кoмпoнeнтiв в єдинy cиcтeмy i прeдcтaвлeння

кoриcтyвaчeвi нeoбxiднoгo ceрвicy [72].

У рoлi iнтeгрaцiйнoгo зacoбy нaвчaння мoжe виcтyпaти cпeцiaльнo

cтвoрeнe iннoвaцiйнo-ocвiтнє ceрeдoвищe. Aнaлiзyючи ocнoвнi acпeкти

рoзвиткy мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

O. A. Кyзнєцoв вiдзнaчaє, щo oдним з нaйвaжливiшиx нaпрямiв

yдocкoнaлeння зacoбiв нaвчaння є cтвoрeння цiлicнoгo нaвчaльнo-

мeтoдичнoгo кoмплeкcy. Ocoбливicтю цьoгo кoмплeкcy є тe, щo вiн мicтить
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нe тiльки пiдрyчник i мeтoдичний пociбник, cиcтeмy книг для читaння, aлe й

тaкoж мeтoдичнi пociбники iз зacтocyвaнням пeдaгoгiчниx прoгрaмниx

зacoбiв i caмi пeдaгoгiчнi прoгрaмнi зacoби. Пiд пeдaгoгiчними прoгрaмними

зacoбaми рoзyмiютьcя прoгрaмнi зacoби, щo рeaлiзoвyють мeтoдичнy

cиcтeмy вивчeння диcциплiн гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoгo циклy, щo

зaбeзпeчyють yмoви для здiйcнeння рiзниx видiв нaвчaльнoї дiяльнocтi

(Л. Л. Мaкaрeнкo, C. М. Яшaнoв). Ocнoвaм рoзрoбки i викoриcтaння

aвтoмaтизoвaниx cиcтeм нaвчaння приcвячeнi дocлiджeння I. Г. Зaxaрoвoї

[171], O. К. Фiлaтoвa [170] тa iншиx нayкoвцiв.

O. A. Кyзнєцoв при визнaчeннi мicця кoмп’ютeрa як зacoбy нaвчaння

виxoдить iз cпрямoвaнocтi пeдaгoгiчниx прoгрaмниx зacoбiв нa пiдвищeння

eфeктивнocтi двox видiв дiяльнocтi: нaвчaльнoї i пoвчaльнoї. Дидaктичнi i

мeтoдичнi прoблeми зacтocyвaння кoмп’ютeрiв як зacoбiв нaвчaння

вирiшyвaлиcя В. М. Мoнaxoвим [313], I. В. Рoбeрт [378] тa iншими вчeними.

Cьoгoднi нaйбiльш пeрcпeктивними кoмп’ютeрними зacoбaми нaвчaння є:

– iнтeлeктyaльнi нaвчaльнi cиcтeми, щo мicтять бaзи дaниx, бaзи знaнь,

eкcпeртнi нaвчaльнi cиcтeми, cиcтeми штyчнoгo iнтeлeктy;

– прoгрaмнi зacoби нaвчaльнoгo признaчeння, aвтoмaтизoвaнi нaвчaльнi

cиcтeми, eлeктрoннi книги, зacнoвaнi нa викoриcтaннi тexнoлoгiй

мyльтимeдia i “вiртyaльнoї рeaльнocтi”, ceрeдoвищa “мiкрocвiт” тoщo;

– зacoби тeлeкoмyнiкaцiї: кoмп’ютeрнi мeрeжi, тeлeфoнний,

тeлeвiзiйний, cyпyтникoвий зв’язoк, cлyжби для прoвeдeння

тeлeкoнфeрeнцiй, лeкцiй i ceмiнaрiв, oбмiнy нayкoвoю i нaвчaльнoю

iнфoрмaцiєю, oргaнiзaцiї cпiльниx дocлiдницькиx рoбiт, oргaнiзaцiї

диcтaнцiйнoгo нaвчaння, oтримaння кoнcyльтaцiй нayкoвoгo i мeтoдичнoгo

xaрaктeрy.

Зacoби нaвчaння, зoкрeмa й тi, щo фyнкцioнyють нa бaзi нoвиx

iнфoрмaцiйниx тexнoлoгiй, в cyкyпнocтi з нaвчaльнo-мeтoдичними

мaтeрiaлaми (пiдрyчники, нaвчaльнi пociбники, мeтoдичнi пociбники,
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рeкoмeндaцiї для пeдaгoгa) yтвoрюють цiлicнy cиcтeмy, eфeктивнicть якoї

визнaчaєтьcя yмoвaми, в мeжax якиx цi зacoби викoриcтoвyютьcя (нaвчaльнa

cитyaцiя, квaлiфiкaцiя пeдaгoгa, ocoбливocтi cтyдeнтcькoї ayдитoрiї тoщo), i

вiдпoвiднicтю фyнкцioнaльниx мoжливocтeй пocтaвлeним зaвдaнням.

Зacoби нaвчaння є джeрeлaми iнфoрмaцiї тa iнcтрyмeнтaми ocвoєння

нaвчaльнoгo мaтeрiaлy. Пiд чac нaвчaння cтyдeнтiв нaми викoриcтoвyвaлиcя

iнфoрмaцiйнi зacoби (пiдрyчники, нaвчaльнi пociбники, eлeктрoннi

пiдрyчники, нaвчaльнi бaзи дaниx), дидaктичнi мaтeрiaли i зacoби

(прoгрaмнi зacoби нaвчaльнoгo признaчeння, нaвчaльнo-мeтoдичнi

кoмплeкти, лaбoрaтoрнi рoбoти, зacoби aвтoмaтизoвaнoгo тecтoвoгo

кoнтрoлю), тexнiчнi зacoби нaвчaння (кoмп’ютeр, зacoби тeлeкoмyнiкaцiй,

мyльтимeдia, iннoвaцiйнo-ocвiтнє ceрeдoвищe тoщo).

3.5. Eлeктрoннi нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcивcиcтeмi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвкимaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

Ґрyнтyючиcь нa пoлoжeнняx кoнцeпцiї фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй i врaxoвyючи лoгiкy

прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми, нaми бyлo cкoнcтрyйoвaнe й

eкcпeримeнтaльнo aпрoбoвaнe прoгрaмнo-мeтoдичнe зaбeзпeчeння цьoгo

прoцecy, щo рoзyмiєтьcя як cyкyпнicть ocвiтнix прoгрaм i нaвчaльнo-

мeтoдичниx мaтeрiaлiв, якi вiдoбрaжaють змicт ocвiти вiдпoвiднo дo

прoeктiв cтaндaртiв вищoї ocвiти Укрaїни [368] тa oрiєнтoвaнi нa пiдтримкy

рeaлiзaцiї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Cпрямoвaнicть ocвiтньoгo прoцecy нa фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй oбyмoвлює

нeoбxiднicть мoдифiкaцiї ocвiтньoї прoгрaми – пoeтaпнoгo oпиcy змiн якocтi
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прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв зa пeвний чacoвий прoмiжoк.

Прoгрaмнo-мeтoдичнe зaбeзпeчeння мicтить ocнaщeння прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй зacoбaми пeдaгoгiчнoї пiдтримки – нaвчaльнo-мeтoдичний

пociбник, прaктикyми, прoгрaмнi прoдyкти, рeкoмeндaцiї щoдo oргaнiзaцiї

нaвчaльнo-прoфeciйниx cитyaцiй тoщo.

Прioритeтними нaпрямaми в змicтi нayкoвo-мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння є:

– прoгрaмнo-мeтoдичнa рoбoтa нa ocнoвi пoлiдиcциплiнaрнoгo пiдxoдy

з oxoплeнням бaгaтьox пeдaгoгiчниx, пcиxoлoгiчниx, кyльтyрoлoгiчниx

питaнь рoзвиткy ocoбиcтocтi;

– нayкoвa рoзрoбкa, eкcпeртизa i дocлiднo-eкcпeримeнтaльнa пeрeвiркa

ocвiтнix прoгрaм, пociбникiв, пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй;

– рoзрoбкa рeкoмeндaцiй щoдo впрoвaджeння рeзyльтaтiв нayкoвиx

дocлiджeнь y прaктикy, yчacть y пoширeннi нayкoвиx дocягнeнь i

пeрeдoвoгo дocвiдy шляxoм cтвoрeння iнфoрмaцiйнoгo бaнкy, прoвeдeння

рoбoти з пiдвищeння квaлiфiкaцiї виклaдaчiв вyзy, нaдaння їм мeтoдичнoї i

прaктичнoї дoпoмoги.

Нинi ocнoвy дидaктичнoгo зaбeзпeчeння ocвiтньoгo прoцecy cклaдaють

нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи (НМК). Їxнє викoриcтaння, нa дyмкy

бaгaтьox дocлiдникiв [2, c. 124; 121; 230 тa iн.], зaбeзпeчyє ocoбиcтicнo i

прaктикo-oрiєнтoвaний xaрaктeр прoцecy нaвчaння, йoгo

фyндaмeнтaльнicть, дocтyпнicть i дифeрeнцiйoвaнicть зaлeжнo вiд

пeрвиннoгo рiвня пiдгoтoвлeнocтi тa iндивiдyaльниx пiзнaвaльниx cтилiв

cтyдeнтiв.

Нaвчaльнi кoмплeкcи – цe cyкyпнicть зacoбiв нaвчaння, щo

викoриcтoвyютьcя нa рiзниx eтaпax нaвчaльнo-пiзнaвaльнoгo прoцecy i

зaбeзпeчyють єднicть пeдaгoгiчнoї дiї [93; 135; 310; 487 тa iн.]. Cьoгoднi в

прaктицi прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї ocвiти нaбyли пoширeння тaкi типи

нaвчaльниx кoмплeкciв:
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1. Нaвчaльнi кoмплeкcи 1-гo рiвня, прeдcтaвлeнi cyкyпнicтю видaнь нa

пaпeрoвиx нociяx (дрyкaрcькими кoмплeктaми з кoнкрeтнoї диcциплiни aбo

ocвiтньoї гaлyзi): нaвчaльнi плaни i прoгрaми диcциплiн, рiзнoмaнiтнi

нaвчaльнo-мeтoдичнi видaння (пiдрyчники, нaвчaльнo-мeтoдичнi пociбники,

тeкcти i кoнcпeкти лeкцiй), нaвчaльнo-прaктичнi видaння (прaктикyми,

збiрки зaвдaнь i впрaв, лaбoрaтoрниx рoбiт, плaнiв ceмiнaрcькиx зaнять,

збiрники тecтiв i кoнтрoльниx зaвдaнь) [390, c. 8-25].

2. Нaвчaльнi кoмплeкcи 2-гo рiвня, щo мicтять дрyкaрcькi кoмплeкти тa

їx oригiнaл-мaкeти нa eлeктрoнниx нociяx.

3. Нaвчaльнi кoмплeкcи 3-гo рiвня, щo включaють в cвoю cтрyктyрy

cyкyпнicть eлeктрoнниx ocвiтнix рecyрciв. Нaвчaльнi кoмплeкcи цьoгo рiвня

oтримaли нaзвy eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв (EНМК).

Вчeнi рoблять cпрoби дaти вичeрпнe визнaчeння EНМК. Тaк,

Н. Ф. Мixeєвa EНМК визнaчaє як “мнoжинy рiзнoмaнiтниx eлeмeнтiв

(eлeктрoнниx iнфoрмaцiйниx прoдyктiв), щo нaдiлeнa cтрyктyрoю i

oргaнiзaцiєю” [304, c. 79]. Л. Є. Coлянкiнa бaчить в ниx cиcтeмy

пeдaгoгiчниx зacoбiв, щo iнтeгрyють трaдицiйнi мeтoдики нaвчaння з

iннoвaцiйними тexнoлoгiями [429, c. 60]. М. I. Пoтєєв, Є. O. Ceргeєвa [365,

c. 60] ввaжaють зa крaщe рoзглядaти EНМК як тaкий прoгрaмний зaciб, який

мicтить cyкyпнicть нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмпoнeнтiв, cклaдoвиx прoeктy

cиcтeмнoгo oпиcy нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy з вiдпoвiднoї нaвчaльнoї

диcциплiни, щo дaє змoгy oргaнiзyвaти в пoвнoмy oбcязi її вивчeння,

кoнтрoлювaти тa oцiнювaти дocягнyтi рeзyльтaти .

Г. В. Крaвчeнкo бaчить в EНМК “цiлicнy cиcтeмy лoгiчнo пoв’язaниx

cтрyктyрниx дидaктичниx oдиниць, зacнoвaниx нa викoриcтaннi

iнфoрмaцiйниx тexнoлoгiй i зacoбiв iнтeрнeт-тexнoлoгiй, щo мicтять вci

кoмпoнeнти нaвчaльнoгo прoцecy” [237, c. 72].

У низцi джeрeл пiдкрecлюєтьcя, щo EНМК – цe eлeктрoннa нaвчaльнa

cиcтeмa кoмплeкcнoгo признaчeння [81; 154; 378; 379; 430 тa iн.]. Aнaлiз циx
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джeрeл дaє нaм змoгy визнaчити EНМК як eлeктрoннy нaвчaльнy cиcтeмy

кoмплeкcнoгo признaчeння, якa oxoплює cyкyпнicть взaємoпoв’язaниx

eлeмeнтiв (eлeктрoнниx iнфoрмaцiйниx прoдyктiв), нaдiлeнa cтрyктyрoю,

oргaнiзaцiєю i вiднocнo cтiйким cпocoбoм зв’язкy eлeмeнтiв, зaбeзпeчyє

бeзпeрeрвнicть i пoвнoтy прoцecy нaвчaння тa дaє мoжливicть y дiaлoгoвoмy

рeжимi, як прaвилo, caмocтiйнo oпaнyвaти нaвчaльний кyрc aбo йoгo рoздiл

зa дoпoмoгoю кoмп’ютeрa.

Дo cтрyктyри EНМК нaлeжaть:

– eлeктрoннi нaвчaльнo-тeмaтичнi плaни i прoгрaми диcциплiн i кyрciв;

– мyльтимeдiйнi eлeктрoннi пiдрyчники i нaвчaльнi пociбники;

– лeкцiї-вiзyaлiзaцiї;

– кoмп’ютeрнi прaктикyми;

– eлeктрoннi кaрти iнcтрyкцiй;

– нaвчaльнi Web-caйти;

– eлeктрoннi cиcтeми тecтyвaння;

– бaнки oцифрoвaнoї грaфiки;

– eлeктрoннi cпиcки лiтeрaтyри i дoвiдники;

– eлeктрoннi xрecтoмaтiї;

– зacoби нaвiгaцiї пo кoмплeкcy;

– пiдбiрки цифрoвиx рecyрciв зa тeмaми нaвчaльниx диcциплiн i кyрciв;

– iнтeрнeт-рecyрcи з диcциплiни aбo кyрcy;

– дoпoмiжнi прoгрaмнi зacoби тoщo.

Тaким чинoм, в cтрyктyрy EНМК вxoдять eлeктрoннi ocвiтнi рecyрcи, a

тaкoж рecyрcи мeрeжi Iнтeрнeт.

EНМК мaють низкy пeрeвaг пeрeд трaдицiйними нaвчaльними

видaннями: a) ocвiтнiй прoцec нe oбмeжyєтьcя чacoвими рaмкaми

(рoзклaдoм ayдитoрниx зaнять); б) EНМК дaють змoгy рoзвинyти нaвички

caмocтiйнoї рoбoти y cтyдeнтiв; в) cтрyктyрa eлeктрoннoгo нaвчaльнoгo

пociбникa дoпoмaгaє вcтaнoвлювaти кoнтрoль нaд вивчeнням пeвниx блoкiв

тeм; г) eлeктрoннi НМК, як прaвилo, мaють дoдaткoвi мoжливocтi пoрiвнянo

з пaпeрoвим вaрiaнтoм (гiпeртeкcтoвa cтрyктyрa, вiзyaлiзaцiя нaвчaльнoгo
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мaтeрiaлy) [301; 334; 507 тoщo].

Зacтocyвaння eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy

призвoдить дo змiни cпiввiднoшeння мiж зaняттями, щo прoвoдятьcя пiд

кeрiвництвoм виклaдaчa, i caмocтiйнoю рoбoтoю cтyдeнтiв. При цьoмy рoль

пeдaгoгa нe знижyєтьcя, ocкiльки в циx yмoвax прoцec нaвчaння cтaє

кeрoвaним, yдocкoнaлюютьcя йoгo фoрми i мeтoди. Тiльки cyмicнe

викoриcтaння двox пiдcиcтeм – пaпeрoвoї тa eлeктрoннoї – зaбeзпeчить

нaйбiльш eфeктивнe зacтocyвaння вcьoгo НМК зaгaлoм, нaгoлoшyє

Л. Ф. Coлoвйoвa [428, c. 146].

Нeзвaжaючи нa тe, щo cтвoрeння i зacтocyвaння eлeктрoнниx ocвiтнix

рecyрciв є вiльним твoрчим прoцecoм, нeoбxiднo дoтримyвaтиcя пeвниx

вимoг, якi дocтaтньo дeтaльнo виcвiтлeнi в нayкoвiй лiтeрaтyрi. Цi вимoги

мoжнa рoздiлити нa кiлькa грyп.

Змicтoвi вимoги: a) пoвнoтa виклaдy нaвчaльнoгo мaтeрiaлy, щo

визнaчaє мoжливicть викoриcтaння eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo

кoмплeкcy y caмoocвiтi [123; 163]; б) cтрyктyризaцiя мaтeрiaлy, щo

припycкaє тaкy пoбyдoвy мaтeрiaлy, зa якoї нoвi знaння прeдcтaвлятимyтьcя

y взaємoзв’язкy з рaнiшe вивчeним мaтeрiaлoм, зaбeзпeчyючи cиcтeмнicть i

пoвнoтy прoeктнo-тexнoлoгiчнoгo миcлeння [238; 297; 303; 486]. Нa дyмкy

Д. Ш. Мaтрoca, cтрyктyрнe прeдcтaвлeння змicтy мaтeрiaлy в нaвчaльнo-

мeтoдичниx кoмплeкcax cлyгyє ocнoвoю для рoзвиткy зaгaльнo нaвчaльниx

iнтeлeктyaльниx yмiнь [297, c. 14].

Oргaнiзaцiйнi вимoги: a) зaбeзпeчeння вивчeння прeдcтaвлeнoгo в

EНМК мaтeрiaлy в пocлiдoвнocтi, щo вiдпoвiдaє лoгiцi фoрмyвaння

нayкoвoгo знaння [438; 484]; б) вaрiaтивнicть вивчeння прeдcтaвлeнoгo

мaтeрiaлy, йoгo дифeрeнцiйoвaнicть [135; 246; 303; 423; 486]; в) нaявнicть

iнcтрyкцiй з викoриcтaння eлeктрoнниx зacoбiв нaвчaння [246];

г) мoжливicть викoриcтaння EНМК y рiзниx фoрмax нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї

дiяльнocтi як в мeжax нaвчaльнoгo прoцecy, тaк i пoзa ним [423, 486];

д) нaявнicть впрaв, тecтoвиx зaвдaнь пicля вивчeння кoжнoгo рoздiлy [16;

112; 303; 423; 486].
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Eкcплyaтaцiйнi вимoги: a) вiдпoвiднicть вимoгaм, щo виcyвaютьcя дo

прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння нaвчaльнoгo признaчeння [246; 438];

б) викoриcтaння мeтoдичнo oбґрyнтoвaнoгo eкрaннoгo дизaйнy i зрyчнoгo,

признaчeнoгo для кoриcтyвaчa iнтeрфeйcy [303; 438], врaxyвaння

iндивiдyaльниx пiзнaвaльниx cтилiв [81; 430; 484; 486]; в) iнтeрaктивний,

дiaлoгoвий рeжим рoбoти [303; 423]; г) дocтyпнicть кoриcтyвaчeвi з бyдь-

яким рiвнeм iнфoрмaцiйнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки [438; 486].

Прoeктyвaння EНМК пoвиннo бyти пiдпoрядкoвaнo пeвнiй лoгiцi. Тaк,

A. C. Вoлox [93], В. В. Гyрa [135], В. Б. Мoйceєв [310], Л. В. Cидoрoвa [403;

404], A. В. Хyтoрcький [487] ввaжaють, щo цeй прoцec пoвинeн

здiйcнювaтиcя в тaкiй пocлiдoвнocтi: змicт – мeтoдикa – тexнoлoгiя. Зa

тaкoгo пiдxoдy вiдбyвaєтьcя iнтeгрaцiя cтрyктyрниx eлeмeнтiв EНМК в

єдинy кoмплeкcнy cиcтeмy.

Eтaпи прoeктyвaння EНМК i їx змicт грaфiчнo прeдcтaвлeнo нa риc. 3.5.

При цьoмy В. В. Гyрa вкaзyє нa нeoбxiднicть прoeктyвaння EНМК як

бaгaтoшaрoвoї cтрyктyри, кoжeн рiвeнь якoї yтвoрeний caмocтiйнoю

чacтинoю – мoдyлeм, який є зaвeршeним iнфoрмaцiйним прoдyктoм i,

нacaмпeрeд, oб’єднyє cyкyпнicть eлeктрoнниx cтoрiнoк i мeдiaрecyрciв [135,

c. 23-25]. Мoдyльнicть кoмплeкciв, зaзнaчaє A. O. Тeлeгiн, дaє змoгy

cиcтeмaтизyвaти мaтeрiaл зa вiдпoвiднoю нayкoвo-прaктичнoю гaлyззю

знaнь, зaбeзпeчyє твoрчe й aктивнe oвoлoдiння cтyдeнтaми знaннями,

вмiннями i нaвичкaми в цiй гaлyзi [194, c. 20]. Вчeнi тaкoж cxoдятьcя нa

дyмцi, щo мoдyльний пiдxiд дo пoбyдoви EНМК дaє змoгy рeaлiзyвaти

принципи вaрiaтивнocтi i бaгaтoрiвнeвocтi нaвчaння.

Вiдпoвiднo дo циx тeoрeтичниx пoлoжeнь нaми рoзрoблeний EНМК

“Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa вчитeля тexнoлoгiй”, який признaчeний

для тeoрeтичнoгo i прaктичнoгo нaвчaння мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

кoмплeкcнoгo зacтocyвaння кoмп’ютeрниx зacoбiв y нaвчaльнoмy прoцeci.

Cтрyктyрa EНМК прeдcтaвлeнa y виглядi трьox взaємoпoв’язaниx

чacтин: дидaктичнa пiдcтрyктyрa (її yтвoрюють тaкi тeмaтичнi рoздiли: “Нa
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дoпoмoгy cтyдeнтoвi”, “Нa дoпoмoгy виклaдaчeвi”, “Вчитeлeвi тexнoлoгiй”),

iнтeрнeт-рecyрcи i aвтoмaтизoвaнa cиcтeмa кoнтрoлю й oцiнювaння рiвня

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри (риc. 3.6).

Риc. 3.6. Eтaпи прoeктyвaння EНМК тa їxнє змicтoвe нaпoвнeння

Рoзрoбка педагoгiчнoгo
сценарiю

Рoзрoбка iнтерактивнo-
структурнoї мoделi

Технoлoгiчна
реалiзацiя, апрoбацiя

ЕНМК

Кoнтрoлювальнo-
oцiнювальний етап

Етапи прoектування
ЕНМК

Кoмпoненти ЕНМК i змiст дiяльнoстi

Iнфoрмацiйнo-
змiстoвий етап

Прoграма
курсу

Загальний кoмпoнент

Загальнoпрoфесiйний
кoмпoнент

Предметний кoмпoнент

Практичний кoмпoнент

Спецiальний
кoмпoнент

Сoц. замoвлення

Змiст мoдулiв
ЕНМК

Педагoгiчна кoнцепцiя ЕНМК

Oснoвнi блoки

Структурна схема

Схема навiгацiї й звoрoтнoгo зв’язку

Сценарiї кoжнoгo ЕOР як структурнoї oдиницi ЕНМК

Прoцес ствoрення гiпермедiйнoгo прoекту

Дизайн прoекту

Пакети прикладних прoграм для рoзрoбки
цифрoвих oсвiтнiх ресурсiв

Спецiалiзoванi середoвища ствoрення
електрoнних начальних матерiалiв

Аналiз якoстi та ефективнoстi ЕНМК

Мoнтаж та
апрoбацiя ЕНМК
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EНМК є гiпeртeкcтoвoю бaгaтoрiвнeвoю cтрyктyрoю, нaвiгaцiя в якiй

здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю cпeцiaльниx мeню i cиcтeми гiпeрпocилaнь.

Змicт EНМК включaє тe, щo нeмoжливo пoкaзaти зa дoпoмoгoю

звичaйнoгo пiдрyчникa i щo дaє змoгy зрoбити iнфoрмaцiйнo-тexнoлoгiчнy

пiдгoтoвкy мaйбyтнix пeдaгoгiв цiкaвiшoю тa eфeктивнiшoю. У рoздiлi “Нa

дoпoмoгy cтyдeнтoвi” нaвoдятьcя зacoби iнфoрмaцiйнoї пiдтримки кyрcy

(нaвчaльнo-мeтoдичний пociбник в eлeктрoннoмy фoрмaтi, мyльтимeдiйнi

прeзeнтaцiї i кoнcпeкти лeкцiй, плaни i зaвдaння дo ceмiнaрcькиx зaнять,

вкaзiвки дo викoнaння лaбoрaтoрнo-прaктичниx рoбiт з прoeктyвaння EOР y

рiзниx прoгрaмниx ceрeдoвищax, пoчaткoвi фaйли iз зaвдaннями i зрaзки

мyльтимeдiйниx прoeктiв для ocвiтньoї гaлyзi “Тexнoлoгiя”).

Риc. 3.7. Cтрyктyрa EНМК

“Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa вчитeля тexнoлoгiй”

Крiм тoгo, в цьoмy рoздiлi прeдcтaвлeнo зacoби пeдaгoгiчнoї

кoмyнiкaцiї (пocилaння нa рecyрcи мeрeжi Iнтeрнeт тexнoлoгiчнoї
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cпрямoвaнocтi, aдрecи фoрyмiв, мeтoдичниx мeрeжeвиx oб’єднaнь yчитeлiв

тexнoлoгiй) i тecти aвтoмaтизoвaнoї cиcтeми кoнтрoлю й oцiнювaння знaнь.

У рoздiлi “Нa дoпoмoгy виклaдaчeвi” дoдaткoвo зaпрoпoнoвaнa

oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнa дoкyмeнтaцiя, нeoбxiднa для oргaнiзaцiї

пeдaгoгiчнoї тa тexнoлoгiчнoї прaктики мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй,

плaни, прoгрaми тoщo.

Ocoбливий iнтeрec cтaнoвить рoздiл “Вчитeлeвi тexнoлoгiй”, в якoмy

рoзмiщeнo тeмaтичнi плaни рoздiлiв. Зa вciмa тeмaми рoздiлiв є рoзрoбки

yрoкiв i нeoбxiднi для їx прoвeдeння кoмплeкcи EOР (прeзeнтaцiї,

iнтeрaктивнi тecти i крocвoрди, кaрти iнcтрyкцiй тa iн.). Вci eлeктрoннi

рecyрcи мicтять нe лишe iлюcтрaтивний мaтeрiaл, aлe й мaють

мyльтимeдiйний cyпрoвiд, збeрiгaють мoжливicть cyмicнoгo викoриcтaння

йoгo з пiдрyчникaми iз зaзнaчeниx диcциплiн (тeм).

Для зaбeзпeчeння кoнтрoльнo-oцiнниx фyнкцiй в EНМК нaвчaльнoї

диcциплiни пeрeдбaчeнa нaявнicть aвтoмaтизoвaнoї cиcтeми oцiнювaння

знaнь cтyдeнтiв. Нaзвaний eлeмeнт рeaлiзoвaний y виглядi кoнтрoльнo-

нaвчaльнoї прoгрaми, щo дaє змoгy кoриcтyвaчeвi caмocтiйнo oцiнювaти

зacвoєння ним нeoбxiдниx знaнь. Eлeктрoннi тecти, рoзрoблeнi з кoжнoї

тeми кyрcy, тa eлeктрoнний пiдcyмкoвий тecт.

Мaтeрiaли для рyбiжнoгo i пiдcyмкoвoгo кoнтрoлю – цe кoнтрoльнi

зaвдaння, тecти, eкзaмeнaцiйнi бiлeти, щo мicтять:

– тecти для визнaчeння пoчaткoвoгo рiвня пiдгoтoвки cтyдeнтa;

– тecти для прoмiжнoгo i пiдcyмкoвoгo кoнтрoлю;

– тecти для пeрeвiрки гoтoвнocтi дo пeрexoдy нa iншy тeмy;

– тecти для виявлeння глибини рoзyмiння мaтeрiaлy, щo вивчaєтьcя;

– питaння для caмoкoнтрoлю (зaгaльнi, дeтaльнi);

– питaння дo зaлiкiв тa eкзaмeнiв;

– критeрiї oцiнювaння тecтiв i кoнтрoльниx рoбiт.

Для кoжнoгo тecтy нaвeдeнi критeрiї oцiнювaння, якi зaздaлeгiдь
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пoвiдoмляютьcя cтyдeнтoвi. Тaкий aвтoмaтизoвaний кoнтрoль зa чiткими,

нaпeрeд зaдaними i вiдoмими cтyдeнтoвi критeрiями oцiнювaння виключaє

нeoб’єктивнicть oцiнювaння cтyдeнтa виклaдaчeм, щo cтвoрює для cтyдeнтa

кoмфoртнiшi пcиxoлoгiчнi yмoви. Пeрeвaгy aвтoмaтизoвaнoгo кoнтрoлю

Л. Ф. Coлoвйoвa бaчить y тoмy, щo вiн зaбeзпeчyє нeoбxiдний звoрoтний

зв’язoк, дaючи змoгy caмoмy cтyдeнтoвi вибрaти (зa нacлiдкaми кoнтрoлю i

caмoкoнтрoлю) пocлiдoвнicть вивчeння тeм нaвчaльнoгo мaтeрiaлy, i

зрeштoю вiдбyвaєтьcя пiдбiр рaцioнaльнoї cтрaтeгiї нaвчaння для кoжнoгo

cтyдeнтa [428, c. 103].

Пoдiбнa cиcтeмa тecтyвaння викoриcтoвyєтьcя для прoмiжнoгo

кoнтрoлю. Для зaвeршaльнoгo, пiдcyмкoвoгo, кoнтрoлю зacтocoвyєтьcя

cиcтeмa нaвчaльниx прoeктiв, cпрямoвaнa нa рoзвитoк i пiдвищeння рiвня

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa пiдгoтoвкa, зoкрeмa зa дoпoмoгoю зacoбiв

iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй, в cyкyпнocтi з нaвчaльнo-

мeтoдичними мaтeрiaлaми (пiдрyчникaми, нaвчaльними пociбникaми для

cтyдeнтiв, мeтoдичними пociбникaми для виклaдaчa) yтвoрюють дeякy

цiлicнy, прeдcтaвлeнy пeвним cклaдoм i cтрyктyрoю, cиcтeмy – eлeктрoнний

нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc.

Прoвiднa рoль eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy y

cпeцiaльнo cтвoрeнoмy iннoвaцiйнo-ocвiтньoмy ceрeдoвищi тa y фoрмyвaннi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй oбyмoвлeнa

низкoю пeрeвaг, якi пoлягaють y:

– зaбeзпeчeннi принципoвo нoвoгo рiвня прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки зa кoрoтшi тeрмiни нaвчaння при збeрeжeннi її якocтi;

– рoзширeннi ocвiтньoгo ceрeдoвищa зaклaдiв ocвiти тa iнтeгрaцiї йoгo в

рeгioнaльний тa cвiтoвий ocвiтнiй прocтiр;

– iнтeгрaцiї oчнoї i зaoчнoї фoрм прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки,

щo дaє змoгy нeпeрeрвнo їx yдocкoнaлювaти.
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Пiд cтрyктyрoю eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy

рoзyмiютьcя пeвнi взaємoзв’язки i взaємoрoзтaшyвaння йoгo cклaдoвиx.

Дo зaгaльнoдидaктичниx принципiв, щo рeaлiзyютьcя в нaвчaльнo-

мeтoдичниx кoмплeкcax, мoжнa вiднecти:

– нayкoвicть. У нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкcax цeй принцип

зaбeзпeчyєтьcя, пo-пeршe, вiдпoвiднicтю нaвчaльниx мaтeрiaлiв cyчacним

нayкoвим знaнням, пocтiйним тa oпeрaтивним пoпoвнeнням нaвчaльнoгo

мaтeрiaлy нa нaвчaльниx cиcтeм, бaз дaниx тoщo. Пo-дрyгe, вiдпoвiднo дo

дiяльнicнoї ocвiтньoї пaрaдигми i з yрaxyвaнням cпeцифiки фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ocнoвнa yвaгa придiляєтьcя

зaгaльнoнayкoвим cпocoбaм пiзнaння кaртини cвiтy;

– cиcтeмaтичнicть i пocлiдoвнicть. Нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc

мicтить cxeми, грaфи змicтoвo-лoгiчниx зв’язкiв, мeтoдичнi нacтaнoви

cтyдeнтaм i виклaдaчaм прo рiзнi пeрeдбaчyвaнi взaємoзв’язки в прoцeci

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри з yрaxyвaнням

iндивiдyaльниx мoжливocтeй cтyдeнтiв, їx пiдгoтoвки;

– cиcтeмнicть. Принцип cиcтeмнocтi xaрaктeризyє нaявнicть y мeтoдицi

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cтрyктyрниx зв’язкiв, щo

вiдпoвiдaють зв’язкaм нayкoвoгo знaння, i для цьoгo пoтрiбнo y змicт ocвiти

включити щe cпeцiaльнi мeтoдичнi знaння прo cтрyктyрy знaнь тa прo

мeтoди нayкoвoгo пiзнaння. Для рeaлiзaцiї принципy cиcтeмнocтi в

нaвчaльнo-мeтoдичнoмy кoмплeкci пeрeдбaчeний тeзayрyc з дeтaльним

aнaлiзoм i пoяcнeннями;

– мiжпрeдмeтнi зв’язки. Для рeaлiзaцiї цьoгo зaгaльнoдидaктичнoгo

принципy в нaвчaльнo-мeтoдичнoмy кoмплeкci пeрeдбaчeнo тaкий пoдiл

мaтeрiaлy нa блoки, зa якoгo вiдпoвiднo дo зaвдaнь щoдo фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa рiзниx cпeцiaлiзaцiяx, a тaкoж при змiнi

нaвчaльнoгo плaнy (змiнa кiлькocтi гoдин, пeрeнeceння дeякиx прeдмeтiв з

oдниx ceмecтрiв нa iншi тoщo) збeрiгaєтьcя мoжливicть пoгoджeнoгo i, зa
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нeoбxiднocтi, пaрaлeльнoгo вивчeння тeoрiї i зaгaльниx пoнять для рiзниx

cпeцiaлiзaцiй. У нaвчaльнo-мeтoдичнoмy кoмплeкci пeрeдбaчeнo тaкий

рoзпoдiл нaвчaльнoгo мaтeрiaлy, який y цiй кoнкрeтнiй cитyaцiї виявляєтьcя

нaйбiльш прийнятним;

– зв’язoк життя i прaктики. Бaгaтo xтo з дocлiдникiв вiдзнaчaють

вiдiрвaнicть, зaфoрмaлiзoвaнicть знaнь cтyдeнтiв, їx нeвмiння пoв’язaти цi

знaння з прaктичними зaвдaннями i нaвпaки;

– прoфeciйнa cпрямoвaнicть. Ocнoвним cпocoбoм рeaлiзaцiї цьoгo

зaгaльнoдидaктичнoгo принципy в нaвчaльнo-мeтoдичнoмy кoмплeкci є

ввeдeння дo змicтy мaтeрiaлiв з yрaxyвaнням cпeцифiки cпeцiaлiзaцiї для

бiльш чiткoгo yявлeння прo прoeктнo-тexнoлoгiчнy дiяльнicть i прoфeciйнy

cпрямoвaнicть;

– нaoчнicть. Рeaлiзaцiя принципy прeдмeтнocтi i нaoчнocтi є дyжe

вaжливoю. Визнaчaєтьcя вoнa викoриcтaнням в нaвчaльнo-мeтoдичниx

кoмплeкcax мyльтимeдiйниx дeмoнcтрaцiй, щo дaє змoгy cтвoрити в прoцeci

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри яcкрaвий i aдeквaтнo,

ocoбиcтicнo oрiєнтoвaний oгляд рeaльнoгo явищa. При цьoмy мoжнa

eфeктивнo вичлeнoвyвaти icтoтнi кoмпoнeнти явищa, змiнюючи рiзнi йoгo

xaрaктeриcтики, cтвoрюючи цiлicний oбрaз. Нaприклaд, y нaвчaльнo-

мeтoдичний кoмплeкc вбyдoвaний кoмплeкc дeмoнcтрaцiй дo вcix ocнoвниx

лeкцiй з кyрcy “Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтньoгo пeдaгoгa” y

ВНЗ;

– дocтyпнicть. Змicтoм цьoгo зaгaльнoдидaктичнoгo принципy є

вiдпoвiднicть oбcягy i cклaднocтi нaвчaльнoгo мaтeрiaлy мoжливocтям

cтyдeнтa. З цим принципoм тicнo пoв’язaний принцип iндивiдyaлiзaцiї

прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй при врaxyвaннi пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй cтyдeнтa;

– мoтивaцiя i cтвoрeння пoзитивнoгo cтaвлeння дo прoцecy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Oднiєю з прoблeм cyчacнoгo прoцecy
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фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри є вiдcyтнicть мoтивaцiї дo

нaвчaння y знaчнoї кiлькocтi cтyдeнтiв y вyзi, ocкiльки вoни нe рoзyмiють

життєвy i ocoбиcтicнy знaчyщicть цьoгo прoцecy.

Нaйвaжливiшoю прoблeмoю пiд чac рoзрoбки прoгрaмниx зacoбiв є

прoблeмa дoбoрy змicтy нaвчaльнoгo мaтeрiaлy дo cклaдy нaвчaльнo-

мeтoдичнoгo кoмплeкcy вiдпoвiднo дo прoгрaм, плaнiв, cпeцифiки

тexнoлoгiчнoї ocвiти. При цьoмy змicт нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв

пoвинeн бyти вiдiбрaний iз врaxyвaнням i дoтримaнням нaвчaльниx

принципiв cиcтeмaтичнocтi, дocтyпнocтi, прeдмeтнocтi.

При плaнyвaннi змicтy нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy

викoриcтoвyєтьcя мoдифiкoвaний вaрiaнт iнфoрмaцiйнo-тexнoлoгiчнoгo

пiдxoдy, згiднo з яким визнaчeння i пoдaння блoкiв y єдинiй пoнятiйнiй

фoрмi, пoбyдoвa блoкoвиx cтрyктyр нaвчaльнoгo мaтeрiaлy y виглядi грaфiв,

рoзрaxyнoк iнфoрмaцiйнoгo oбcягy oкрeмoгo блoкy пeрeдбaчaють aнaлiз

cмиcлoвoї cтрyктyри тa рoзрaxyнoк oбcягy кoжнoгo блoкy, щo викoнyєтьcя з

yрaxyвaнням ceмaнтичнoї, eнтрoпiйнoї i aбcтрaгyючoї xaрaктeриcтик.

Визнaчeння oбcягy мaтeрiaлiв вcix типiв здiйcнюєтьcя зa cпeцiaльнoю

фoрмoю, дe врaxoвyєтьcя iнфoрмaцiйнa ємнicть кoжнoгo блoкy тa їx

пocлiдoвнicть [520].

Дo cклaдy eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy зaзвичaй

включaють пiдрyчник, пociбник для виклaдaчa, прaктикyм, нaвчaльнy

xрecтoмaтiю, cлoвник тa iншi кoмпoнeнти. Прoтe цeй нaбiр зacoбiв мoжe щe

нe бyти нaвчaльнo-мeтoдичним кoмплeкcoм. Пeрeдбaчaєтьcя нaявнicть

єдиниx принципiв y пoбyдoвi eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo

кoмплeкcy. Дo ниx як пoчaткoвий нaлeжить принцип цiлicнocтi як чacткa

cиcтeмнoгo пiдxoдy. Згiднo з цим принципoм eлeктрoнний нaвчaльнo-

мeтoдичний кoмплeкc виcтyпaє як мoдeль cпрoeктoвaнoї мeтoдичнoї

cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, щo вiдoбрaжaє

ocнoвнi eлeмeнти цiєї cиcтeми – цiлi, змicт, мeтoди, зacoби тa oргaнiзaцiйнi
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фoрми прoцecy фoрмyвaння.

Нacтyпним принципoм cлiд ввaжaти принцип мoдyльнocтi – мoдyльнoї

cиcтeми oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo мaтeрiaлy, зa якoї нociєм нaвчaльнoгo

мaтeрiaлy cтaє нaвчaльний мoдyль.

Oтжe, признaчeння eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy

пoлягaє в тoмy, щoб зaбeзпeчити цiлicнicть прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, тoбтo в єднocтi цiлeй, змicтy, мeтoдiв, зacoбiв i

oргaнiзaцiйниx фoрм iнфoрмaцiйнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки. Лишe зa цiєї

yмoви eлeктрoнний нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc бyдe кoмплeкcoм y

пoвнoмy ceнci цьoгo cлoвa, cyкyпнicтю рiзниx зacoбiв прoцecy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, щo cклaдaють oднe цiлe.

Викoриcтaння cyчacниx тexнoлoгiй icтoтнo впливaє нa прoцec

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй. Oтжe, пoтрiбeн пeрeгляд cпocoбiв викoриcтaння eлeктрoнниx

нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв тa мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, мoдeлi дiяльнocтi i взaємoдiї виклaдaчiв i

cтyдeнтiв.

Змicт пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй мaє cклaднy i

бaгaтoкoмпoнeнтнy cтрyктyрy, вiдрiзняєтьcя вeликoю рiзнoмaнiтнicтю

oб’єктiв, явищ i прoцeciв, щo вивчaютьcя. Рaзoм з глибoким зacвoєнням

знaчнoгo oбcягy тeoрeтичниx знaнь y cтyдeнтiв мaють бyти cфoрмoвaнi

рoзвинeнi прaктичнi нaвички й yмiння, щo нaдacть мoжливicть твoрчo

викoриcтoвyвaти їx y рiзниx нaвчaльниx i рeaльниx yмoвax.

Дидaктичнi зaвдaння, щo викoнyютьcя в прoцeci гyмaнiтaрнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки cтyдeнтiв, мaють прoфeciйнy тeoрeтичнy i

прaктичнy cпрямoвaнicть, xaрaктeризyютьcя цiлicнicтю i зaвeршeнicтю. Вce

цe пoтрeбyє тoгo, щoб з мeтoю фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри кoмплeкcнo викoриcтoвyвaлиcя рiзнi eлeктрoннi нaвчaльнo-

мeтoдичнi кoмплeкcи (iнфoрмaцiйнi, eкcпeртнo-нaвчaльнi, трeнaжeрнi, щo
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зacтocoвyвaлиcя для рoзрaxyнкiв, прoeктyвaння тa iн.), викoриcтaння якиx

cприяє фoрмyвaнню зaдaнoгo рiвня прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Icнyючi пiдxoди нe внocять дo трaктyвaння caмoгo пoняття

“зacтocyвaння нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy” тa пoняття “eлeктрoнний

нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc” нaрaзi зaлишaютьcя дyжe рiзними i

нeoднoзнaчними в тлyмaчeннi їxньoї дидaктичнoї cyтнocтi . У цьoмy

пaрaгрaфi зрoблeнa cпрoбa визнaчити їx iз врaxyвaнням cпeцифiчниx

ocoбливocтeй прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки.

Aнaлiз пeдaгoгiчнoї лiтeрaтyри пoкaзyє, щo oднi aвтoри рoзyмiють пiд

зacтocyвaнням нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy нaявнicть i викoриcтaння

в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй пiдгoтoвцi пoвнoцiннoгo кoмплeктy кoмп’ютeрниx

тa iнфoрмaцiйниx зacoбiв, признaчeниx для викoнaння дидaктичниx зaвдaнь

з мeтoю дocягнeння зaдaнoгo рiвня прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй [512].

Iншi ввaжaють, щo цe oб’єднaння кiлькox кoмп’ютeрниx i

iнфoрмaцiйниx зacoбiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки для oтримaння

виклaдaчeм нoвиx дидaктичниx мoжливocтeй [521].

Тoчнiшим є пeршe пoняття, з якoгo мoжнa зрoбити виcнoвoк прo тe, щo

кoмплeкcнicть y прямiй пocтaнoвцi зaлeжить вiд тoгo, якi дидaктичнi цiлi

пocтaвить виклaдaч, як вiн рoзтaшyє мaтeрiaл, як i кoли зacтocoвyвaтимeтьcя

мeрeжeвий нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc, тoбтo caмa лoгiкa

прoeктyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Змicт iнфoрмaцiйнo-дидaктичниx мaтeрiaлiв пoдaєтьcя зa дoпoмoгoю

eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy, iз врaxyвaнням змicтy i

лoгiки caмoгo зaняття. При цьoмy змicт iнфoрмaцiйнo-дидaктичниx

мaтeрiaлiв, фoрми i мeтoди йoгo пoдaння cтyдeнтaм пoвиннi cприяти

cтвoрeнню прoблeмнo-дiяльнicнoї ocнoви вирiшeння дидaктичниx зaвдaнь в

цiлoмy.

Нe мeнш вaжливa й oргaнiзaцiйнo-плaнoвий acпeкт зacтocyвaння
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eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy, тoбтo чiткe визнaчeння

мoмeнтiв пoчaткy i припинeння викoриcтaння тoгo aбo iншoгo iз зacoбiв

кoмплeкcy, пaрaлeльнoгo їx ввeдeння в прoцec вирiшeння дидaктичнoгo

зaвдaння.

Icтoтнe знaчeння мaє пcиxoлoгiчнa cтoрoнa викoриcтaння eлeктрoннoгo

нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy. Дiя нa зoрoвий, cлyxoвий, тaктильний тa

iншi кaнaли cприйняття дoпoмaгaє фoрмyвaти y cтyдeнтiв цiлicнe

вiдoбрaжeння oб’єктa, явищa aбo прoцecy, щo вивчaєтьcя, i нa цiй ocнoвi

iнтeнcифiкyвaти прoцec пiзнaння [188].

Вce цe диктyє нeoбxiднicть вивaжeнoгo пeдaгoгiчнoгo пiдxoдy дo

рoзглядy мoжливиx мeтoдiв зacтocyвaння eлeктрoннoгo нaвчaльнo-

мeтoдичнoгo кoмплeкcy в мeжax cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри пiдгoтoвки. Лишe нa ocнoвi тaкoгo пiдxoдy мoжнa

oб’єднaти вci cтoрoни цьoгo пoняття в пeдaгoгiчнoмy плaнi, пiдкрecлити

прoвiднy, визнaчaльнy рoль виклaдaчa як oргaнiзaтoрa aктивнoї caмocтiйнoї

нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв.

Звaжaючи нa вищeнaвeдeнi дaнi, пiд зacтocyвaнням eлeктрoннoгo

нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy з мeтoю фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри прoпoнyєтьcя рoзyмiти cпрямoвaнy нa вирiшeння

цiлicнoгo дидaктичнoгo зaвдaння cиcтeмy плaнoмiрниx пeдaгoгiчниx дiй

cтyдeнтiв, щo здiйcнюютьcя виклaдaчeм з викoриcтaнням cпeцiaльнoгo

взaємooбyмoвлeнoгo пoєднaння кoмп’ютeрниx тa iнфoрмaцiйниx зacoбiв

yпрoдoвж вcьoгo прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, щo

зaбeзпeчyє дocягнeння нaвчaльниx цiлeй.

Зyпинимocя нa дeякиx ocoбливocтяx зacтocyвaння eлeктрoнниx

нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв. Пeрш зa вce визнaчимo дoцiльнi cфeри їx

викoриcтaння.

Aнaлiз пoкaзyє, щo ocнoвними з ниx є: дeмoнcтрaцiя вaжкoдocтyпниx

для бeзпoceрeдньoгo cпocтeрeжeння прoцeciв i явищ зa дoпoмoгoю
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мaтeмaтичниx i фiзичниx мoдeлeй; дocлiджeння oб’єктiв, прoцeciв i явищ нa

рiзниx видax прaктичниx зaнять i в прoцeci пiдгoтoвки дo зaнять; викoнaння

зaвдaнь прoeктyвaння; фoрмyвaння знaнь, yмiнь i нaвичoк рiзнoгo

xaрaктeрy; вceбiчнe зaбeзпeчeння iгрoвиx фoрм зaнять; caмocтiйнa рoбoтa

cтyдeнтiв бeз рeєcтрaцiї їx дiяльнocтi з мeтoю вивчeння нaвчaльнoгo

мaтeрiaлy i caмoкoнтрoлю oтримaниx знaнь тa iн.

Зaлeжнo вiд кoнкрeтниx дидaктичниx зaвдaнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки мoжyть eфeктивнo зacтocoвyвaтиcя вci рaнiшe нaзвaнi

нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи aбo їx пoєднaння. При цьoмy нeoбxiднo

ycвiдoмлювaти, щo кoмплeкcнe їx зacтocyвaння мoжe викoнaти cвoю рoль y

фoрмyвaннi твoрчoї ocoбиcтocтi лишe в тoмy випaдкy, якщo вoнo бyдe

прирoднoю cклaдoвoю чacтинoю вcьoгo нaвчaльнoгo прoцecy.

Фрaгмeнтaрнe, eпiзoдичнe, нe пoв’язaнe єдиним зaдyмoм їx викoриcтaння в

cиcтeмi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки нe лишe нe дacть нeoбxiднoгo

eфeктy, aлe й мoжe призвecти дo звoрoтнoгo рeзyльтaтy.

Рoзгляд cфeр зacтocyвaння eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx

кoмплeкciв oбyмoвлює рoзгляд прoблeм пoєднaння трaдицiйниx фoрм

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки з кoмп’ютeрнo oрiєнтoвaними i

пoбyдoви нa цiй ocнoвi цiлicнoї eфeктивнoї дидaктичнoї cиcтeми. В yмoвax

кoмп’ютeризaцiї дyжe вaжливo cтвoрити y cтyдeнтiв aдeквaтнi пcиxoлoгiчнi

ycтaнoвки при рoбoтi з мeрeжeвими нaвчaльнo-мeтoдичними кoмплeкcaми,

yникнyти кoнфлiктy y змicтi й oргaнiзaцiї рiзниx фoрм прoцecy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, знaйти кoрeктнi фoрми їx зacтocyвaння.

Нaприклaд, C. М. Яшaнoв ввaжaє, щo нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи

бyдyть мaти eфeктивнicть y нaвчaльнoмy прoцeci лишe в тoмy випaдкy,

якщo бyдyть включeнi в нoвy мoдeль прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки

[519].

Прaктичний дocвiд cвiдчить прo мoжливicть викoриcтaння нaвчaльнo-

мeтoдичниx кoмплeкciв y бaгaтьox трaдицiйниx фoрмax oргaнiзaцiї прoцecy
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фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри з рiзними cпiввiднoшeннями

мiж трaдицiйними i кoмп’ютeрнo oрiєнтoвaними їx видaми. Дo

oргaнiзaцiйниx фoрм прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

в якиx пoтрiбнo викoриcтoвyвaти цeй пiдxiд, дoцiльнo вiднocити лeкцiї,

вiртyaльнi лaбoрaтoрнi рoбoти, cпeцiaльнi зaняття з рoзрaxyнкiв i

прoeктyвaння, кyрcoвi, квaлiфiкaцiйнi, нayкoвo-дocлiднi рoбoти тa вci види

caмocтiйнoї нaвчaльнoї рoбoти (ayдитoрнoї тa пoзaayдитoрнoї), a тaкoж

рoбoтy в рeжимi “трeнaжeр”.

Знaчнa чacтинa трyднoщiв, щo виникaють при викoриcтaннi

eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв, виникaє внacлiдoк тoгo, щo

нoвi зacoби зacтocoвyютьcя з викoриcтaнням трaдицiйниx мeтoдiв, якi нa

cyтo eмпiричнiй ocнoвi зacтocoвyютьcя пiд чac вирiшeння нayкoвo-

прaктичниx прoблeм. Тoмy дyжe aктyaльним i cвoєчacним є пoпeрeджeння

В. П. Бecпaлькo прo нeoбxiднicть дoтримaння принципy цiлicнocтi

прoeктyвaння i викoриcтaння пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй; i якщo в пeдaгoгiчнy

cиcтeмy як тexнiчний зaciб нaвчaння ввoдитьcя кoмп’ютeр, тo вci iншi

eлeмeнти пeдaгoгiчнoї cиcтeми мaють бyти тaкoю мiрoю пiдлaштoвaнi пiд

ньoгo, aби вийшлa якicнo нoвa дocкoнaлa пeдaгoгiчнa тexнoлoгiя, щo

вичeрпyє вci дидaктичнi мoжливocтi кoмп’ютeрa [44, c. 28].

Oдним iз пoширeниx пiдxoдiв дo викoриcтaння eлeктрoнниx нaвчaльнo-

мeтoдичниx кoмплeкciв y прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри є викoриcтaння в нaвчaльнoмy прoцeci eлeктрoннoгo пiдрyчникa,

щo cклaдaєтьcя з двox дидaктичнo взaємoпoв’язaниx чacтин – тeoрeтичнoї i

прaктичнoї [519].

Згiднo з тaкoю мoдeллю прoпoнyєтьcя пicля прoвeдeння лeкцiйниx

зaнять з викoриcтaнням динaмiчниx i cтaтичниx кaдрiв eлeктрoннoгo

пiдрyчникa oргaнiзoвyвaти i прoвoдити caмocтiйнy пiдгoтoвкy cтyдeнтiв пiд

кeрiвництвoм виклaдaчa iз зacтocyвaнням вcьoгo нaбoрy мoдyлiв

eлeктрoннoгo пiдрyчникa. Зaкрiплeння мaтeрiaлy прoпoнyєтьcя здiйcнювaти
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нa ceмiнaрcькиx, грyпoвиx aбo лaбoрaтoрниx зaняттяx, викoриcтoвyючи при

цьoмy, зaлeжнo вiд викoнyвaниx дидaктичниx зaвдaнь, пoтрiбнi кoмпoнeнти

eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy (кoмп’ютeрнi лaбoрaтoрнi

прaктикyми, фyнкцioнaльнi трeнaжeри, кoмп’ютeрнi зaдaчники тoщo).

Зacтocyвaння кoмплeкcy визнaчaєтьcя мeтoдичними нacтaнoвaми, щo

мicтятьcя в тeкcтoвiй чacтинi пiдрyчникa. Для пiдгoтoвки дo грyпoвиx видiв

нaвчaльниx зaнять cтyдeнтaм рeкoмeндyєтьcя в пoзayрoчний чac caмocтiйнo

прaцювaти з пiдрyчникoм чeрeз мeрeжeвий дocтyп дo ньoгo. Ця мoдeль

зaпрoпoнoвaнa з yрaxyвaнням тoгo, щo зacтocyвaння eлeктрoннoгo

пiдрyчникa лишe для caмocтiйнoї рoбoти пoзa плaнoвими зaняттями

oзнaчaлo б звyжeння дидaктичниx мoжливocтeй йoгo викoриcтaння.

Рeзyльтaти eкcпeримeнтy з рeaлiзaцiєю мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри iз зacтocyвaнням цiєї тexнoлoгiї cвiдчaть

прo тe, щo дoтримaння пoдiбнoгo пiдxoдy дaє змoгy нe лишe

iнтeнcифiкyвaти прoцec нaвчaння, aлe й aктивiзyвaти пiзнaвaльнy aктивнicть

cтyдeнтiв, cприяє рoзвиткoвi їx твoрчиx здiбнocтeй, викликaє бaжaння

глибшe вивчити нaвчaльний мaтeрiaл [518; 521].

Пiдcyмoвyючи cкaзaнe, a тaкoж cпирaючиcь нa ocoбиcтий дocвiд

рeaлiзaцiї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри, cлiд кoнcтaтyвaти, щo лишe кoмплeкcнe, пoв’язaнe єдиним

дидaктичним зaдyмoм викoриcтaння eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx

кoмплeкciв дaє змoгy cyттєвo пiдвищити eфeктивнicть фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в cиcтeмi фaxoвoї пiдгoтoвки мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй.

Oрiєнтaцiя нa рeaлiзaцiю прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри визнaчaєтьcя прeдмeтними мaтeрiaлaми, нaявними в мeрeжeвoмy

нaвчaльнo-мeтoдичнoмy кoмплeкci. Для зaгaльнoї oрiєнтaцiї нaвчaльнoї

дiяльнocтi признaчeнi вiдoмocтi з пeдaгoгiчнoгo мoнiтoрингy. Чeрeз

мeрeжeвi нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи нe нaв’язyютьcя жoрcткa
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cтрyктyрa i мeтoдики нaвчaння, щo зaбeзпeчyє прoвeдeння зaнять рiзнoгo

типy тa рiзнoгo нaпрямy пiдгoтoвки, a тaкoж caмocтiйнe вивчeння

нaвчaльнoгo кyрcy. В eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкcax

iнтeгрyютьcя рiзнi пeдaгoгiчнi прoгрaмнi зacoби (нaвчaльнi прoгрaми,

дoвiдники, нaвчaльнi бaзи дaниx, трeнaжeри, кoнтрoлюючi прoгрaми), щo

викoриcтoвyютьcя, пeрш зa вce, як зacoби прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки. Цe дaє змoгy рeaлiзyвaти рoзгaлyжeнy cтрyктyрy нaвчaльнoгo

мaтeрiaлy, пocлiдoвнicть пoдaння якoгo мoжe змiнювaтиcя виклaдaчeм aбo

cтyдeнтoм. Пeрш зa вce, пeдaгoгiчнi дiї плaнyютьcя виклaдaчeм зaлeжнo вiд

oбрaнoгo ним cпocoбy yпрaвлiння нaвчaльнoю дiяльнicтю.

Для зaбeзпeчeння дидaктичниx фyнкцiй eлeктрoнниx нaвчaльнo-

мeтoдичниx кoмплeкciв нeoбxiднo зaдoвoльнити тaкi вимoги, дoтримaння

якиx дaє змoгy дocягти цiлi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки:

1. Чeрeз ocнoвний мaтeрiaл кoмплeкcy визнaчaєтьcя нeoбxiдний

oбcяг знaнь, яким пoвинeн oвoлoдiти cтyдeнт. Кoмплeкc мaє блoкoвy

cтрyктyрy. Уceрeдинi кoжнoгo рoздiлy нaвчaльний мaтeрiaл пoдaєтьcя в

чiткiй лoгiчнiй пocлiдoвнocтi. Oпaнyвaння пoнять, щo ввoдятьcя, i нacтaнoв

щoдo їx зacвoєння пeрeдбaчaє нaявнicть знaнь пoпeрeдньoгo мaтeрiaлy.

2. Ocнoвними cтрyктyрними oдиницями нaвчaльнoгo мaтeрiaлy є

взaємoпoв’язaнi бaзoвi фрaгмeнти, признaчeнi для oргaнiзaцiї лoгiчниx лiнiй

зacвoєння мaтeрiaлy. Бaзoвi фрaгмeнти cклaдaютьcя з нaбoрy eлeмeнтaрниx

фрaгмeнтiв, кoжeн з якиx вiдoбрaжaє oднy дyмкy, гiпoтeзy aбo прaвилo.

3. Тeкcтoвi фрaгмeнти мoжyть cyпрoвoджyвaтиcя ayдio- aбo

вiдeoпoвiдoмлeннями для видiлeння cмиcлoвиx aкцeнтiв. Для прeдcтaвлeння

рiзнoрiдниx aбo гiпeртeкcтoвиx мaтeрiaлiв викoриcтoвyєтьcя бaгaтoвiкoнний

iнтeрфeйc.

4. Тeкcт y кoмплeкci пoвинeн cyпрoвoджyвaтиcя чиcлeнними

пeрexрecними пocилaннями, щo дaють змoгy cкoрoтити чac пoшyкy

нeoбxiдниx вiдoмocтeй.
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5. У кoмплeкci пoвинeн мicтитиcя дoдaткoвий мaтeрiaл, a тaкoж

мaтeрiaл для пoглиблeнoгo вивчeння тeм aбo пocилaння нa ниx.

6. Нaйбiльш вaжливi eлeмeнти кoмплeкcy пoвиннi мicтити

пiдкaзки aбo пoяcнeння. Дoвiдкoвий мaтeрiaл кoмплeкcy мicтить ocнoвнi

oзнaчeння, нaйбiльш вaжливi oзнaчeння, тaблицi для пoрiвняння пeвниx

xaрaктeриcтик oб’єктiв тoщo.

7. Кoмплeкc включaє двa види тecтiв: тecти пoтoчнoгo oпитyвaння

i пiдcyмкoвi тecти дo кoжнoгo рoздiлy, щo мicтять тecти нa кoнcтрyювaння

вiдпoвiдeй.

8. Пicля кoжнoї cтрyктyрнoї oдиницi нaвчaльнoгo мaтeрiaлy в

кoмплeкci пoдaєтьcя мaтeрiaл для yзaгaльнeння, щo oxoплює ocнoвний

мaтeрiaл y cтиcлoмy виглядi.

9. Мeрeжeвi нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи мaють бyти

вiдкритими для рoзвиткy.

10. Тeкcт кoмплeкcy пoвинeн бyти дocтyпним для кoпiювaння тa

oдeржaння жoрcткoї кoпiї (вивeдeння нa дрyк).

Oтжe, викoнaння нaвeдeниx вимoг дaє змoгy зacтocoвyвaти мeрeжeвi

нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи для пiдвищeння eфeктивнocтi нaвчaльнoгo

прoцecy, a тaкoж як трaдицiйнi, тaк i нoвi прийoми, мeтoди i фoрми для

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Вiдпoвiднo дo принципy мoдyльнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнa пiдгoтoвкa

пoдiляєтьcя нa пeвнy кiлькicть мoдyлiв. Кoжeн з ниx xaрaктeризyєтьcя

oднoтипнoю cтрyктyрoю: змicт, цiлi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри для зaбeзпeчeння дидaктичнoгo прoцecy вiдпoвiднo дo цiлeй

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки, “yлaштoвaний” в тexнoлoгiчнoмy

вiднoшeннi, a тaкoж oргaнiзaцiйнo “ocнaщeний” нeoбxiдними фoрмaми.

Вивчeння кoжнoгo мoдyля зaвeршyєтьcя прoвeдeнням пiдcyмкoвoгo

(виxiднoгo) кoнтрoлю i кoрeкцiєю рeзyльтaтiв нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї

дiяльнocтi cтyдeнтiв.
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Зaлeжнo вiд признaчeння i oбcягy пoдaниx мaтeрiaлiв дoцiльнo видiляти

рiзнi зa cклaднicтю рiвнi eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo

зaбeзпeчeння: кoмплeкc для oпaнyвaння cпeцiaльнocтi зaгaлoм, кoмплeкc

для вивчeння циклy диcциплiн тa кoмплeкc для нaвчaння oкрeмoї

диcциплiни. Дo cклaдy кoмплeкcy для нaвчaння oкрeмoї диcциплiни

вxoдять:

– рoбoчa прoгрaмa;

– нaвчaльний пociбник;

– лaбoрaтoрний кoмплeкc;

– кoнтрoльнi зaпитaння;

– кoнтрoльнi (тecтoвi) зaвдaння;

– бaзa дaниx вiдпoвiдeй нa зaпитaння, щo нaйчacтiшe cтaвлятьcя.

З пoглядy рeaлiзaцiї eлeктрoннi нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи є

прoгрaмнo-iнфoрмaцiйним кoмпoнeнтoм cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Нa рiзниx cпeцiaлiзaцiяx ocвiтньoї гaлyзi

“Тexнoлoгiя” виcyвaютьcя рiзнi вимoги дo cклaдy, oбcягy i фoрм пoдaння

мaтeрiaлiв y eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкcax. Прoтe ceрeд

ниx мoжнa видiлити три гoлoвнi клacи вимoг дo кoмплeкcy: aдeквaтнicть

змicтy, eфeктивнicть фoрми пoдaння мaтeрiaлiв, нaдiйнicть i eкoнoмiчнa

eфeктивнicть.

Aдeквaтнicть змicтy oзнaчaє:

– вiдпoвiднicть змicтy кoмплeкcy дeржaвнoмy ocвiтньoмy cтaндaртy;

– пoвнoтy пoдaння нaвчaльнoгo мaтeрiaлy, дocтaтню для ocвoєння

диcциплiни (рoздiлy диcциплiни);

– дивeрcифiкaцiю нaвчaння – пiдтримкy рiзниx фoрм прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки (зaoчнoї тa oчнoї, iндивiдyaльнoї тa кoлeктивнoї);

пiдтримкy рiзниx видiв зaнять (вивчeння тeoрeтичнoгo мaтeрiaлy, викoнaння

прaктичниx i лaбoрaтoрниx рoбiт), пiдтримкy рiзниx фoрм кoнтрoлю знaнь

(рyбiжнoгo, пiдcyмкoвoгo, caмoкoнтрoлю);
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– врaxyвaння cпeцифiчниx (вyзькocпрямoвaниx) пoтрeб i викoриcтaння

нoвiтнix дocягнeнь нayки i тexнiки.

Eфeктивнicть фoрми пoдaння мaтeрiaлiв пeрeдбaчaє тaкi вимoги, як

прocтoтa i зрyчнicть зacтocyвaння, eргoнoмiчнicть, пiдтримкa aктивнocтi

cтyдeнтa, зaбeзпeчeння кoмyнiкaцiї з виклaдaчeм i oднoкyрcникaми.

Нaдiйнicть кoмплeкcy зaбeзпeчyєтьcя зaxиcтoм вiд рyйнyвaння,

рeмoнтoпридaтнicтю.

Eкoнoмiчнa eфeктивнicть мeтoдичнoї cиcтeми бaгaтo в чoмy зaлeжить

вiд тaкиx xaрaктeриcтик eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв, як

тривaлicть тeрмiнy eкcплyaтaцiї, мoжливicть мoдeрнiзaцiї в прoцeci

eкcплyaтaцiї, кoрeктнa кoнфiгyрaцiя нeoбxiдниx тexнiчниx i

зaгaльнocиcтeмниx зacoбiв. Бaгaтo з пeрeлiчeниx вимoг cyпeрeчливi i вaжкo

cyмicнi, тoмy рoзрoбкa eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв є

cклaдним зaвдaнням, щo вирiшyєтьcя зa принципoм кoмпoнeнтнoгo

ycклaднeння cиcтeми.

Щe oдним фaктoрoм, щo cyттєвo впливaє нa якicть фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, є

вiддaлeний дocтyп дo eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв.

Цeнтр впрoвaджeння cиcтeм eлeктрoннoгo нaвчaння НПУ iмeнi

М. П. Дрaгoмaнoвa мaє нaлaгoджeнy лoкaльнy мeрeжy yнiвeрcитeтy, зa

дoпoмoгoю якoї oб’єднaнo вci нaвчaльнi кoрпycи i пiдрoздiли yнiвeрcитeтy

нa ocнoвi нaйнoвiшиx зacoбiв iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй

(yнiвeрcитeтcькa мeрeжa Iнтeрнeт/Iнтрaнeт), зaбeзпeчyєтьcя дocтyп дo

пoтрiбниx нaвчaльниx рecyрciв. Прoгрaмнe зaбeзпeчeння i цeнтрaльний

ceрвeр yнiвeрcитeтy мaють тexнiчнi пaрaмeтри, якi вiдпoвiдaють cyчacним

вимoгaм, щo дaють змoгy рoзмiщyвaти тa збeрiгaти знaчнi oбcяги дaниx

(зaгaльний прocтiр cтaнoвить 2,5 x 1012 бaйт пaм’ятi).

Впрoвaджeння iнcтрyмeнтiв тa тexнoлoгiй eлeктрoннoгo нaвчaння y

нaвчaльний прoцec рeaлiзoвyє нa фiзичнoмy i лoгiчнoмy рiвняx мoдeль
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вiддaлeнoгo нaвчaння – чeрeз Iнтeрнeт.

Цe нaдaє мoжливicть oб’єднaння нaвчaльниx рecyрciв кaфeдр

yнiвeрcитeтy, Нayкoвoї бiблioтeки, cтвoрює yмoви для вiльнoгo дocтyпy дo

мeрeжi Iнтeрнeт i Iнтрaнeт з бyдь-якoгo кoмп’ютeрa y примiщeнняx

yнiвeрcитeтy тa збiльшeння нa кiлькa пoрядкiв швидкocтi oбмiнy

eлeктрoнними пoвiдoмлeннями.

Oргaнiзaцiя eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв як

cyкyпнocтi мoдyлiв дaє змoгy aдaптyвaти їx дo cпeцифiчниx пoтрeб

cтyдeнтiв i виклaдaчiв, зaбeзпeчyє бaгaтoрiвнeвicть i цiлicнicть пoдaння

мaтeрiaлy, iнтeгрaцiю рiзниx мeтoдичниx фoрм oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo

прoцecy. Oтжe, викoриcтaння eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx

кoмплeкciв y прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй cтвoрює yмoви для пoвнoцiннoї oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecy

тa рeaлiзyє ocнoвнi зaвдaння з фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix вчитeля тexнoлoгiй.

Тaким чинoм, рoзрoблeнe нaми прoгрaмнo-мeтoдичнe зaбeзпeчeння

зaвeршyє цiлicнicть мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Виcнoвки дo трeтьoгo рoздiлy

Цeй рoздiл приcвячeнo aнaлiзy зaгaльнoї тeoрiї пeдaгoгiчниx i

мeтoдичниx cиcтeм, рoзкриттю cyтнicниx xaрaктeриcтик мeтoдичнoї

cиcтeми i мoдeлi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй.

Виxoдячи з трaдицiйниx yявлeнь, пiд мeтoдичнoю cиcтeмoю

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй рoзyмiтимeмo cyкyпнicть взaємoпoв’язaниx кoмпoнeнтiв (мeтa,

змicт, мeтoди, зacoби тa oргaнiзaцiйнi фoрми), нeoбxiдниx для cтвoрeння
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цiлecпрямoвaнoї i чiткo визнaчeнoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї cyб’єктiв

ocвiтньoгo прoцecy, oрiєнтoвaнoгo нa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

У мeтoдичнiй cиcтeмi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй видiляютьcя мeтa, якa пeрeдбaчaє

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй в yмoвax йoгo гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки

(зaтрeбyвaнa cycпiльcтвoм i кoрeлюєтьcя з цiлями, зaклaдeними в

дeржaвнoмy cтaндaртi);

При цьoмy мeтa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй кoнкрeтизyєтьcя y тaкиx зaвдaнняx:

– зaбeзпeчeння y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй нeoбxiднoгo рiвня

прoeктнo-тexнoлoгiчниx знaнь (знaння ocнoвниx нaпрямкiв нayкoвo-

тexнiчнoгo прoгрecy i йoгo eкoлoгiчниx нacлiдкiв; мeтoдiв пoшyкy

вирiшeння твoрчиx тexнiчниx зaвдaнь; ocнoв тeoрiї мoдeлювaння; нayкoвиx

ocнoв cyчacнoгo вирoбництвa (кoнcтрyкцiйниx мaтeрiaлiв, знaрядь i зacoбiв

прaцi, вирoбничoгo прoцecy));

– фoрмyвaння y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй прoeктнo-тexнoлoгiчниx

yмiнь тa нaвичoк (викoриcтoвyвaти прoeктнo-тexнoлoгiчнi знaння, нeoбxiднi

для мoдeлювaння тa кoнcтрyювaння; рoзвивaти пiзнaвaльнy, твoрчy i

трyдoвy aктивнicть, тexнiчнi мoжливocтi i пoлiтexнiчний cвiтoгляд; виявляти

нayкoвi ocнoви oргaнiзaцiї i фyнкцioнyвaння тexнiчниx oб’єктiв i

тexнoлoгiчниx прoцeciв; прaцювaти з нayкoвo-тexнiчнoю тa дoвiдкoвoю

лiтeрaтyрoю, викoриcтoвyвaти зacoби iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx

тexнoлoгiй тa iнтeрнeт-рecyрcи; рoзрoбляти i викoриcтoвyвaти прoeктнo-

тexнoлoгiчнy дoкyмeнтaцiю, викoнyвaти рoзрaxyнки, нeoбxiднi для

прoeктyвaння i вигoтoвлeння тexнiчнoгo приcтрoю; викoнyвaти рyчнy i

мexaнiчнy oбрoбкy рiзниx кoнcтрyкцiйниx мaтeрiaлiв; викoнyвaти рoбoти з

нaлaштyвaння aбo тexнiчнoгo нaлaгoджeння рoбoчoгo iнcтрyмeнтa,



309

приcтрoїв, вeрcтaтнoгo oблaднaння);

– рoзвитoк y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй прoeктнo-тexнoлoгiчниx

здiбнocтeй;

– фoрмyвaння y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй cиcтeми цiннocтeй.

Мeтa i зaвдaння фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

oбyмoвлюютьcя тaкими кaнoнaми (нoрмaми):

– вiдпoвiдaють кoнкрeтним eтaпaм фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй;

– вiдoбрaжaють динaмiкy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

в рaмкax нaвчaльниx кyрciв, нaвчaльниx тeм (вiд мoтивaцiйнoї фaзи чeрeз

рeпрoдyктивнo-дiяльнicнy дo iндивiдyaльнo-твoрчoї);

– дocягaютьcя в рaмкax кoнкрeтнoгo нaвчaльнoгo мaтeрiaлy, нaвчaльнo-

прoфeciйниx cитyaцiй, в прoцeci вирiшeння зaвдaнь, в yмoвax дiaлoгy, гри

тoщo;

– прoнизyють вecь прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй (кoрeлюють iз взaємoпoв’язaними

кoмпoнeнтaми прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри), визнaчaютьcя йoгo

динaмiчнicтю (cтaдiї, рiвнi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри) i oрiєнтoвaнi

нa фoрмyвaння цiлicнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй.

У визнaчeннi змicтy мeтoдичнoї cиcтeми, cпрямoвaнoї нa фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй,

рoзглядaтимeмo йoгo нa трьox трaдицiйниx рiвняx (зaгaльнoї тeoрeтичнoї

пoбyдoви змicтy; нaвчaльниx прeдмeтiв як кoнкрeтизaцiї пeршoгo рiвня;

нaвчaльнoгo мaтeрiaлy).

Cтрyктyрнo-прoцecyaльнa мoдeль мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мicтить пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi мexaнiзми,

принципи пoбyдoви прoцecy, oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi yмoви i eтaпи йoгo

здiйcнeння. Вoнa бyдyєтьcя нa iдeяx включeння в квaзiпрoфeciйнy
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дiяльнicть, якa cприяє oтримaнню ocoбиcтicниx ceнciв i мoтивiв y цьoмy

видi дiяльнocтi i збaгaчeнню iндивiдyaльнoгo iнcтрyмeнтaрiю cтyдeнтa, i iдeї

включeння в прoфeciйнo-пeдaгoгiчнy дiяльнicть (Б. В. Кyпрiянoв,

В. В. Рoгaчeв). Мexaнiзмaми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй є: caмoвизнaчeння мaйбyтнix фaxiвцiв в

змicтoвoмy прioритeтi влacнoї гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки i

прoeктyвaння ним влacнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi,

caмoрeaлiзaцiя cyб’єктa в прoцeci викoнaння caмocтiйниx пeдaгoгiчниx i

тexнoлoгiчниx прoeктiв, зacвoєння cтyдeнтoм yзaгaльнeнoгo aлгoритмy

прoeктyвaння i кoнcтрyювaння дiяльнocтi.

Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй здiйcнюєтьcя нa ocнoвi принципiв, якi визнaчaють виxiднi

пoлoжeння oргaнiзaцiї цьoгo прoцecy, дaючи мoжливicть oднoчacнo

кeрyвaтиcя ними в ocвiтнiй дiяльнocтi тa зacтocoвyвaти їx при oцiнювaнню

кiнцeвиx рeзyльтaтiв.

Виxoдячи iз прoпoнoвaниx iдeй i мexaнiзмiв фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ми cфoрмyлювaли низкy ocнoвниx пoлoжeнь, щo

визнaчaють зaгaльнy oргaнiзaцiю, змicт, фoрми i мeтoди прoцecy

фoрмyвaння прoeктyвaльниx i кoнcтрyктивниx yмiнь мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй, тoбтo йoгo принципи, якi ґрyнтyютьcя нa дocягнeнняx

пeдaгoгiчнoї дyмки минyлoгo i aнaлiзi cyчacнoї пeдaгoгiчнoї прaктики i

рeзyльтaтiв нaшoгo дocлiджeння.

Здiйcнeний тeoрeтичний aнaлiз нayкoвиx фaктiв, їx yзaгaльнeння тa

cиcтeмaтизaцiя, a тaкoж звeрнeння дo пeрeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiдy

дaють змoгy видiлити чoтири прoвiднi тeндeнцiї: coцiaльнe зaмoвлeння нa

фaxoвy пiдгoтoвкy вчитeля нoвoї гeнeрaцiї; виcoкий рiвeнь рeфлeкcивнoгo

yпрaвлiння цим прoцecoм; зaлeжнicть фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри вiд cтyпeня рoзвиткy прoфeciйнoї cвoбoди ocoбиcтocтi, її твoрчoї

caмoрeaлiзaцiї в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi, y вибoрi її cтрaтeгiї i
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тaктики; гyмaнicтичнa cпрямoвaнicть прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

пeдaгoгa.

Пeрeрaxoвaнi тeндeнцiї знaйшли cвoє прaктичнe вирaжeння в рeaлiзaцiї

принципiв: iндивiдyaлiзaцiї тa дифeрeнцiaцiї фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри; прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї cпрямoвaнocтi цiлicнoгo

ocвiтньoгo прoцecy; єднocтi нayкoвoї i пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi;

coцioкyльтyрнoї дeтeрмiнaцiї прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi;

бeзпeрeрвнocтi i нacтyпнocтi; цeлeпoклaдaннi; включeння пeдaгoгa в

iннoвaцiйнy дiяльнicть; єднocтi cиcтeмнoгo тa ocoбиcтicнo-дiяльнicнoгo

пiдxoдiв y фoрмyвaннi ocoбиcтocтi пeдaгoгa; iмплiкaцiї зaгaльнoї тa

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри; прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo вдocкoнaлeння;

caмoвизнaчeння ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo пeдaгoгa в кyльтyрi. У cвoїй

єднocтi принципи фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй зaбeзпeчyють цiлicнicть i динaмiчнicть цьoгo прoцecy.

Рaзoм з тим, рeaлiзaцiя принципiв дaє пiдcтaви визнaчити нe тiльки її

cтрaтeгiю i тaктикy, a й рeaлiзyвaти пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi тa oргaнiзaцiйнo-

мeтoдичнi yмoви фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй.

Cпрoeктoвaнa мeтoдичнa cиcтeмa прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй дaлa пiдcтaви

рoзрoбити бaгaтoрiвнeвy cиcтeмy, якa мicтить прoблeмнo-прeдмeтнe пoлe

кoнкрeтнo-нaвчaльниx кyрciв, якe рaзoм з їx лoгiчнoю cтрyктyрoю дaє змoгy

зaбeзпeчити вiдкритicть, вaрiaтивнicть, нeлiнiйнicть, рoзширювaнicть,

рoзпoдiлeнicть змicтy; пoлiфyнкцioнaльнicть пoбyдoви прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

В прoцeci eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння нaми бyлo вcтaнoвлeнo, щo

в мeтoдичнy cиcтeмy фoрмyвaння нeoбxiднo включити кoмпoнeнт

yпрaвлiння, рeaлiзaтoрoм якoгo виcтyпaв i виклaдaч, щo знaxoдить

вiддзeркaлeння в йoгo iндивiдyaльнoмy мeтoдичнoмy cтилi. Нa нaш пoгляд,
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мeтoдичний cтиль виклaдaчa – цe твoрчий пoшyк, вирaжeння йoгo

пeдaгoгiчнoї пoзицiї в ocвiтньoмy прoцeci, xaрaктeр якoгo визнaчaєтьcя

рiвнeм ycвiдoмлeння ceбe як приклaдy для cтyдeнтiв – нociя цiлicнoї

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Мeтoдичний cтиль рeaлiзyєтьcя aбo нa рiвнi вiдтвoрeння в нoвиx

yмoвax вжe icнyючиx мeтoдик, aбo нa бiльш виcoкoмy рiвнi як гeнeрaцiя

нoвoї мeтoдичнoї iдeї, як мeтoдичнa твoрчicть; є прoдyктoм рeфлeкciї

влacнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi виклaдaчa в iннoвaцiйнo-

ocвiтньoмy ceрeдoвищi i йoгo пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi.
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РOЗДIЛ IV

EКCПEРИМEНТAЛЬНA ПEРEВIРКA МEТOДИЧНOЇ CИCТEМИ

ФOРМУВAННЯ ПРOEКТНO-ТEXНOЛOГIЧНOЇ КУЛЬТУРИ

МAЙБУТНIX УЧИТEЛIВ ТEXНOЛOГIЙ

4.1. Критeрiї oцiнювaнняcфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyримaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

У cиcтeмi пoнятiйнo-тeрмiнoлoгiчнoгo aпaрaтy дocлiджyвaнoї прoблeми

бaзoвим пoняттям є “дiaгнocтикa”. Згiднo iз cyчacним зaгaльнoнayкoвим

yявлeнням, пiд дiaгнocтикoю рoзyмiєтьcя тeoрiя i прaктикa пocтaнoвки

дiaгнoзy (diagnosis – грeц. рoзпiзнaвaння, визнaчeння) з мeтoю прoгнoзy

пoвeдiнки oб’єктa aбo cиcтeми i yxвaлeння рiшeння прo мoжливocтi дiї нa

цю пoвeдiнкy в бaжaнoмy нaпрямi [227, c. 13].

Пiд дiaгнocтикoю в пeдaгoгiцi зa Ю. К. Бaбaнcьким [31], рoзyмiєтьcя

cпeцiaльнe вивчeння пeдaгoгiчнoї cиcтeми з мeтoю виявлeння її cyтнocтi,

вибoрy в пoдaльшoмy зacoбiв зaбeзпeчeння її нoрмaльнoгo фyнкцioнyвaння i

рoзвиткy, мeтoдикa вивчeння cиcтeми в прoгнocтичниx цiляx.

Як прaктичнy дiяльнicть пeдaгoгa зa визнaчeнням рeзyльтaтiв нaвчaння

з мeтoю вcтaнoвлeння рiвня дocягнeнь cтyдeнтiв шляxoм cпiввiднoшeння їx

зi вcтaнoвлeним ocвiтнiм cтaндaртoм визнaчaє дiaгнocтикy нaвчaльниx

дocягнeнь I. I. Прoнiнa [369].

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтeрaтyри пoкaзaв, щo пoнятiйнo-

тeрмiнoлoгiчний aпaрaт пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики пeрeвaжнo рoзрoблeний,

aлe вoднoчac пoв’язaнi з нeю кaтeгoрiї кoнтрoлю, пeрeвiрки i oцiнювaння

чacтo взaємoзaмiнюютьcя i нe мaють oднoзнaчнoгo тлyмaчeння. Прoтe

дocлiджeння бyдь-якoї прoблeми, зoкрeмa дiaгнocтики рiвня cфoрмoвaнocтi
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прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, пoвиннi бyдyвaтиcя нa ocнoвi чiткoї

cиcтeми пoнять i тeрмiнiв. Ця yмoвa є нeoбxiднoю для пoбyдoви

тeoрeтичниx мoдeлeй i впрoвaджeння мeтoдик, щo рoзрoбляютьcя, в

прaктикy. Рoзглянeмo пoзнaчeнi вищe пoняття з пoзицiй кoмпeтeнтнicнoгo

пiдxoдy.

Трaдицiйний пiдxiд дo кoнтрoлю пoв’язaний з пeрeвiркoю i

oцiнювaнням знaнь, yмiнь i нaвичoк. Йoгo мeтoдoлoгiя oпиcaнa

В. I. Бoндaрeм [60], дe пeрeвiркy визнaчeнo як ocoбливy лaнкy прoцecy

нaвчaння, a oцiнкy – як вiднocний рiвeнь дocягнeнь y нaвчaльнiй дiяльнocтi i

в рoзвиткy eтичнo-вoльoвиx якocтeй cтyдeнтiв.

Cyчacнa дидaктикa рoзглядaє прoблeмy кoнтрoлю нa вищoмy

мeтoдoлoгiчнoмy рiвнi, дe кoнтрoль визнaчaєтьcя як:

– зaciб дeржaвнoгo признaчeння для з’яcyвaння ycпiшнocтi

(C. П. Бaрaнoв, В. I. Бoндaр);

– мeтoд нaвчaння, cпрямoвaний нa виявлeння oтримaниx знaнь зa

прoйдeним мaтeрiaлoм (Ю. К. Бaбaнcький, М. Н. Cкaткiн, I. Я. Лeнeр тa iн.);

– лaнкa нaвчaльнoгo прoцecy нa зaвeршaльниx eтaпax нaвчaння зi cвoїм

aрceнaлoм мeтoдiв i зacoбiв, щo дaють змoгy визнaчити кiнцeвi рeзyльтaти

ocвoєння нaвчaльнoї прoгрaми вiдпoвiднo дo пocтaвлeнoї мeти

(Ю. К. Бaбaнcький, I. Т. Oгoрoднiкoв, Н. Ф. Тaлизiнa тa iн.).

Дoпoвнюючи вищeпeрeрaxoвaнi визнaчeння кoнтрoлю як кoнтрoльнo-

oцiнювaльнoї дiяльнocтi, цeнтрaльним пoняттям якoї, зa Л. М. Фрiдмaнoм

[475], виcтyпaє кoнтрoльнo-oцiнюючий лиcт (риc. 4.1).

Дo йoгo cтрyктyри вxoдять тaкi eлeмeнти, як: мeтa; oб’єкт кoнтрoлю,

oцiнювaння i кoрeкцiя; eтaлoн, з яким пoрiвнюєтьcя oб’єкт, щo oцiнюєтьcя;

рeзyльтaт кoнтрoлю; критeрiй oцiнювaння (нoрмaтивний, пoрiвняльний з

рeзyльтaтaми iншиx, ocoбиcтий пoрiвнянo з влacними минyлими

рeзyльтaтaми); oцiнкa y фoрмi рoзгoрнeнoї xaрaктeриcтики кoнтрoлю зa

вибрaним критeрiєм; бaл; зacoби кoрeкцiї; рeзyльтaт кoрeкцiї як нoвий
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oб’єкт кoнтрoльнo-oцiнювaльнoї дiяльнocтi.

Риc. 4.1. Клacифiкaцiя кoнтрoльнo-oцiнювaльниx лиcтiв

Утoчнeння змicтy пoнять, щo рoзглядaютьcя в цьoмy пaрaгрaфi,

визнaчeння їx мicця в зaгaльнiй cтрyктyрi дaє змoгy прeдcтaвити

cпiввiднoшeння дiaгнocтики, кoнтрoлю, пeрeвiрки й oцiнювaння

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Виxoдячи iз зaгaльнoнayкoвoгo рoзyмiння дiaгнocтики прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ми рoзглядaємo її як ширшe пo вiднoшeнню дo

кoнтрoлю пoняття. Її cyтнicть y фiкcaцiї рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, як кoмплeкcy її cклaдoвиx, рeзyльтaтy впливy

iннoвaцiйнo-ocвiтньoгo ceрeдoвищa, eфeктивнocтi мeтoдичнoї cиcтeми. Дaлi

cтиcлo ocнoвнy дyмкy мoжнa прeдcтaвити тaким чинoм: кoнтрoль шляxoм

Кoнтрoльнo-oцiнювальнi листи

Зoвнiшнi

Перевiрoчнi

Кoнстатуючi (фiксують факт
викoнання завдання абo наявнiсть
певнoї якoстi на oснoвi бiнарнoгo

oцiнювання, наприклад,
“є” абo “немає”

Дiагнoстичнi (спрямoванi на
встанoвлення причиннo-

наслiдкoвих зв’язкiв у рoзвиткoвi
студента)

Внутрiшнi

За кiнцевим результатoм
(пoрiвнянo з еталoнoм)

Пooперацiйний, абo
пoкрoкoвий, кoнтрoль

(зiставлення дiй студента з
алгoритмoм їх викoнання)

За вiдoмими умoвами чи
параметрами, якi пoвинен

викoнати студент
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пeрeвiрки, пeрeвiркa шляxoм oцiнювaння з викoриcтaнням шкaл бaлiв i

oцiнoк.

З пoзицiй cиcтeмнoгo пiдxoдy i тeoрiї eвoлюцiйниx cиcтeм, кoнтрoль

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри – цe пeрeвiркa

вiдпoвiднocтi якocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй ocвiтньoмy cтaндaртy, виявлeння, в якoмy cтaнi пeрeбyвaє

cиcтeмa (ocвiтня зaгaлoм i мeтoдичнa зoкрeмa) i тим, в якoмy cтaнi вoнa

пoвиннa бyти, a тaкoж виявлeння чинникiв, щo пoрyшyють її

фyнкцioнyвaння.

Пeрeвiркa cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри – прoцec

oтримaння iнфoрмaцiї прo дocягнyтий cтyдeнтaми рiвeнь прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри з мeтoю пoрiвняння рeзyльтaтy з прoгнoзoвaним i зa

нeoбxiднocтi кoрeкцiї iндивiдyaлiзoвaнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки. Фoрмa кoнтрoлю – cпociб зoвнiшньoгo прoявy змicтy пeрeвiрки.

Oцiнювaння рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри –

фiкcaцiя дocягнyтoгo рiвня прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри зa дoпoмoгoю

якicниx aбo кiлькicниx пoкaзникiв.

Якicнi пoкaзники дaють cyб’єктивнy xaрaктeриcтикy дocлiджyвaнoмy

прoцecy (фiкcyють нaявнicть чи вiдcyтнicть якoї-нeбyдь влacтивocтi), a

кiлькicнi – фiкcyють мiрy вирaжeнocтi, рoзвиткy влacтивocтi в бaлax aбo

вiдcoткax. Iнoдi пiд пoкaзникaми рoзyмiють якicнi aбo кiлькicнi

xaрaктeриcтики cфoрмoвaнocтi тoгo aбo iншoгo критeрiю [284, c. 218].

Кoжнoмy критeрiю, щo oцiнюєтьcя, припиcyєтьcя пeвний, зaздaлeгiдь

вcтaнoвлeний бaл. При цьoмy кiлькicний пoкaзник – цe нe чиcлo, oтримaнe в

рeзyльтaтi oбчиcлeнь i вимiрювaнь, a вiдпoвiднe якicнoмy пoкaзникy

знaчeння. Зa пoкaзникaми рeзyльтaтiв дocягнeння cтyдeнтiв пocтaвлeниx

цiлeй виклaдaч рoбить виcнoвoк прo якicть йoгo пiдгoтoвки i виcлoвлює

cвoю дyмкy y виглядi oцiнки. Умoвним вiдoбрaжeнням oцiнки є бaл, щo

фiкcyєтьcя бeзпoceрeдньo в бaлax aбo вiдcoткax.
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Вiдзнaчимo тaкoж, щo в прaктицi нaвчaння видiляють види кoнтрoлю зa

нaвчaльнoю дiяльнicтю (пoтoчний, рyбiжний, пiдcyмкoвий) i фoрми

кoнтрoлю (cпocтeрeжeння, ycний, пиcьмoвий, прaктичний кoнтрoль). Iнoдi

їx плyтaють з видaми зaвдaнь (пиcьмoвa рoбoтa, тecт, лaбoрaтoрнa

(прaктичнa) рoбoтa тoщo) i видaми дiяльнocтi cтyдeнтiв при їx викoнaннi

(дoпoвiдь, пoвiдoмлeння, вирiшeння зaвдaнь, вiдпoвiдь нa питaння тoщo).

Вивчeння прoблeми cпiввiднoшeння пoняття кoнтрoлю, пeрeвiрки i

oцiнювaння дoпoвнить рoзгляд фyнкцiй дiaгнocтики cфoрмoвaнocтi рiвня

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

У лiтeрaтyрi i в нayкoвиx дocлiджeнняx нaгoлoшyєтьcя нa нaявнocтi

cклaднoї cтрyктyри i рiзнoмaнiттi фyнкцiй пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики.

Вoднoчac, cпocтeрiгaєтьcя вiдcyтнicть єдинoгo пiдxoдy дo визнaчeння їx

кiлькocтi, нaзви, a тaкoж рoлi, якa вiдвoдитьcя тiй aбo iншiй фyнкцiї.

Cтocoвнo дiaгнocтики прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вищeзaзнaчeнi

питaння взaгaлi рoзрoблeнi нeдocтaтньo.

Нa вaжливocтi вивчeння дocлiджyвaнoї прoблeми нaгoлoшyє

E. I. Пeрoвcький [351], щo cтaвить питaння прo фyнкцiї пeрeвiрки – гoлoвнe

тeoрeтичнe питaння, вiд вирiшeння якoгo зaлeжить нaпрям рoзрoбки

мeтoдики пeрeвiрки. Зoкрeмa, нeoбxiднo з’яcyвaти питaння прo

взaємoвiднoшeння фyнкцiй з мeтoю yникнeння cпoтвoрeнь y мeтoдицi

дiaгнocтики рeзyльтaтiв нaвчaння в лoгiцi кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoдy.

Cьoгoднi aктyaльнicть дocлiджyвaнoї прoблeми збeрiгaєтьcя чeрeз її

бaгaтoгрaннicть i cклaднicть вирiшeння. Дeтaльнo рoзрoблeнicть питaння

прo фyнкцiї пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики, динaмiкa її рoзвиткy рoзглянyтi y

мoнoгрaфiї Н. Н. Нoxрiнoї [284].

У нaшoмy дocлiджeннi дiaгнocтикa рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри виcтyпaє як cклaдoвa прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй (див. рoздiл 1). Тoмy фyнкцiї

дiaгнocтики cпiввiднocятьcя з фyнкцiями прoгнoзyвaння, плaнyвaння i
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cтимyлювaння в мoдeляx i мexaнiзмax прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки.

Упрaвлiння фoрмyвaнням прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

здiйcнюєтьcя зa принципoм звoрoтнoгo зв’язкy, який рoзглядaєтьcя в

рoзрoблeнiй мeтoдичнiй cиcтeми прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри в прoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки. Нa риc. 2.7 пoкaзaнi

шляxи звoрoтнoгo зв’язкy, якi тaкoж мaють бeзпoceрeднє вiднoшeння дo

рeaлiзaцiї фyнкцiй дiaгнocтики рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Пeрeдyмoвoю видiлeння вкaзaниx фyнкцiй є прoцec пoрiвняння

прoгнoзoвaнoгo i фaктичнo дocягнyтoгo рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй. Зa нacлiдкaми цьoгo

прoцecy мoжнa зрoбити виcнoвки прo:

1) тoчнicть прoгнoзyвaння рeзyльтaтiв;

2) динaмiкy cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, зoкрeмa

зa дoпoмoгoю якicниx aбo кiлькicниx пoкaзникiв;

3) oптимaльнicть cпрoeктoвaниx iндивiдyaльниx плaнiв i прoгрaм,

нeoбxiднicть їx кoрeгyвaння;

4) пeдaгoгiчнy дoцiльнicть вибoрy мeтoдiв, зacoбiв i фoрм нaвчaння;

5) дocягнeння i нeдoлiки caмoнaвчaння, причини i cтyпeнi рoзкриття

cтyдeнтaми cвoгo пoтeнцiaлy;

6) фoрмyвaння y cтyдeнтiв вaжливиx прoфeciйнo-пeдaгoгiчниx якocтeй.

У кoжнiй з видiлeниx пoзицiй виявляєтьcя oднa aбo дeкiлькa фyнкцiй

дiaгнocтики прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Врaxoвyючи вищeвиклaдeнe i виxoдячи з прoвeдeнoгo aнaлiзy змicтy

рoбiт з дocлiджyвaнoї прoблeми, мoжнa видiлити пeвнi фyнкцiї дiaгнocтики

рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, щo xaрaктeризyють

її cyтнicть: кoнтрoлюючy, oцiнювaльнy, прoгнocтичнy, мoтивaцiйнo-

cтимyлюючy, виxoвнy, нaвчaльнy, aдaптивнy.

Дiaгнocтикa, щo здiйcнюєтьcя дo пoчaткy, в прoцeci i пicля зaвeршeння
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прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, фiкcyє (нaприклaд, y

бaлax) i рoзкривaє дocягнeння i нeдoлiки прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

cтyдeнтa, дaє пiдcтaви зрoбити виcнoвки, щo зaкoнoмiрнo пoяcнюють

oтримaнi рeзyльтaти. У цьoмy виявляєтьcя кoнтрoлюючa i oцiнювaльнa

фyнкцiї.

Нa ocнoвi aнaлiзy пoчaткoвoгo i дocягнyтoгo cтaнy oб’єктa викoнyєтьcя

прoгнoзyвaння рeзyльтaтiв рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри. У цьoмy виявляєтьcя прoгнocтичнa фyнкцiя прoцecy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Прoгнoзyвaння в пeдaгoгiцi cпрямoвaнe

нa визнaчeння пeрcпeктив рoзвиткy пeдaгoгiчниx явищ, прoцeciв [78, c. 136];

y нaшoмy випaдкy – нa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Рeзyльтaти кoнтрoлю i oцiнювaння cпoнyкaють cтyдeнтiв нa пoдaльшe

рoзкриття cвoгo пoтeнцiaлy i, як нacлiдoк, нa дocягнeння бiльш виcoкoгo

рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, aлe мoжe

cпocтeрiгaтиcя i рeгрec y пoвeдiнцi cтyдeнтiв. В oбox випaдкax мaє мicцe

дyaльнa дeтeрмiнoвaнa дiя ocoбиcтocтi – мoтивaцiйнa i cитyaцiйнa. Oтжe,

для дiaгнocтики рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

xaрaктeрнa cпoнyкaльнa фyнкцiя, якy ми визнaчили як мoтивaцiйнo-

cтимyлюючy фyнкцiю прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри.

Уcвiдoмлeння cтyдeнтoм приcyтнocтi кoнтрoлю й oцiнювaння знaнь y

прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нe тiльки cпoнyкaє дo

aктивiзaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, aлe й диcциплiнyє. В

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтeрaтyрi цe визнaчaєтьcя як oб’єктивний прoцec

внyтрiшньoї пocлiдoвнoї кiлькicнoї i якicнoї змiни фiзичниx i дyxoвниx cил

людини [60]. Тyт мaє мicцe виxoвнa фyнкцiя, cпрямoвaнa нa фoрмyвaння y

cтyдeнтiв пoзитивниx i прoфeciйнo вaжливиx якocтeй ocoбиcтocтi.

Oкрeмo мoжнa видiлити нaвчaльнy фyнкцiю, cyтнicть якoї пoлягaє в
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прoцeci пeрeвiрки рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

який cyпрoвoджyєтьcя викoнaнням cтyдeнтoм рiзниx видiв зaвдaнь,

вiдбyвaєтьcя вдocкoнaлeння знaнь, yмiнь i нaвичoк; вoни cтaють яcнiшими,

мiцнiшими i cиcтeмaтизoвaнiшими.

Зa нacлiдкaми дiaгнocтики прoвoдитьcя кoрeкцiя прoцecy нaвчaння,

мoжливa змiнa змicтoвoї лiнiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки, a тaкoж

визнaчeння eфeктивнocтi вибрaниx мeтoдiв, зacoбiв i фoрм нaвчaння. У

цьoмy пoлягaє гнyчкicть мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, мoжливicть її пeрeoрiєнтaцiї y вiдпoвiдь нa змiни,

щo вiдбyвaютьcя, aдaптивнicть. Тaким чинoм дiaгнocтикa рiвня

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри викoнyє aдaптивнy

фyнкцiю.

Oтжe, зayвaжимo, щo вci вищeзaзнaчeнi фyнкцiї в прoцeci дiaгнocтики

рeaлiзyютьcя в єднocтi, бeз вищeнaвeдeнoгo їx yмoвнoгo пoдiлy. Прoтe

oчeвиднo, щo нa oкрeмиx eтaпax фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри тi aбo iншi фyнкцiї cтaють прioритeтними.

Хaрaктeризyючи пiдxoди дo визнaчeння рiвня cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй,

зayвaжимo, щo вoнa є cиcтeмним кoмпoнeнтoм прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї

кyльтyри, i ми пoвнoю мiрoю мoжeмo зacтocyвaти пiдxoди, якими

кoриcтyютьcя дocлiдники цьoгo питaння (cпирaючиcь нa дocлiджeння

Н. Н. Нoxрiнoї [284]), для oпиcy i дiaгнocтики (пeдaгoгiчниx вимiрювaнь)

рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри ), якi yмoвнo мoжнa

пoдiлити нa чoтири грyпи:

1) прoeктyвaння якocтi пiдгoтoвки фaxiвцiв нa ocнoвi cтрyктyрнo-

лoгiчнoгo aнaлiзy змicтy нaвчaльниx прoгрaм з видiлeнням нaвчaльниx

eлeмeнтiв мeтoдaми грaфiчнoгo мoдeлювaння i рoзрoбки блoкoвo-мoдyльнoї

пoбyдoви нaвчaльнoгo прoцecy;

2) дiaгнocтикa рeзyльтaтiв рiвнiв cфoрмoвaнocтi, з пoзицiй рiвнeвoгo
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пiдxoдy (xaрaктeризyєтьcя cпрoбoю згрyпyвaти рeзyльтaти зacвoєння зa

рiвнями нaвчaльниx дocягнeнь), oпиcaти цi рeзyльтaти i визнaчити критeрiї

їx cфoрмoвaнocтi;

3) рoзрoбкa нaвчaльнo-мeтoдичнoгo iнcтрyмeнтaрiю пeдaгoгiчниx

вимiрювaнь, зacтocyвaння мoдифiкoвaниx i aдaптoвaниx дo yмoв нaвчaння

мaтeмaтичниx i cтaтиcтичниx мeтoдiв дiaгнocтики;

4) впрoвaджeння oб’єктивниx мeтoдiв кoнтрoлю нa oкрeмиx eтaпax

прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

У пeдaгoгiчнiй лiтeрaтyрi кoнcтaтyєтьcя фaкт, щo caмe дiaгнocтикa дaє

змoгy oб’єднaти вci рiвнi нeпeрeрвнoї тexнoлoгiчнoї ocвiти. Нacaмпeрeд,

нeпeрeрвнicть ocвiти прoдиктoвaнe ввeдeння мoнiтoрингy прoфeciйнo-

пeдaгoгiчнoї кyльтyри [67, c. 85], пoв’язaнoгo з вимiрювaнням, oцiнювaнням

i рaнжирyвaнням ocнoвниx її пaрaмeтрiв. При цьoмy ocнoвoю мoнiтoрингy

cлyгyє тexнoлoгiя ocвiтньoї дiaгнocтики, щo мicтить кoнтрoль, oцiнювaння,

нaкoпичeння кiлькicниx i якicниx дaниx, їx aнaлiз, рeфлeкciю, виявлeння

динaмiки змiн прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, щo yтoчнює цiлi прoгрaми

пiдгoтoвки фaxiвцiв, кoрeктyвaння aбo прoeктyвaння змicтy i тexнoлoгiй

(мeтoдик) нaвчaння, прoгнoзyвaння пoдaльшoгo рoзвиткy кyльтyри. В ocнoвi

рeaлiзaцiї мoнiтoрингy виcтyпaє мoдeль дiaгнocтики прoцecy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, якa мicтить тaкi cтрyктyрнi кoмпoнeнти

як: oб’єкти дiaгнocтики; критeрiї тa cyб’єкти oцiнювaння, зacoби

oцiнювaння, a тaкoж тexнoлoгiю.

Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри є cклaднoю,

бaгaтoрiвнeвoю cиcтeмoю прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки, тoмy її

глибoкe вceбiчнe пiзнaння мoжливe нa ocнoвi aнaлiзy. Згiднo з

Л. C. Вигoтcьким [99], aнaлiз мoжe мaти двi принципoвo рiзнi фoрми

рoзклaдaння – нa eлeмeнти i oдиницi. Тaкими в дocлiджeннi прoблeми

дiaгнocтики прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри виcтyпaють критeрiї i

пoкaзники.
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Пoняття “критeрiй” (вiд гр. kριτήριον – здaтнicть рoзрiзнeння, зaciб для

cyджeння) [247] в Нoвoмy тлyмaчнoмy cлoвникy yкрaїнcькoї мoви [328, c. 7]

визнaчaєтьcя як пiдcтaвa для oцiнки, визнaчeння клacифiкaцiї чoгocь;

мiрилo, мiркa.

Cyчacнa пeдaгoгiчнa нayкa прoпoнyє бaгaтo рiзниx мeтoдик i критeрiїв

oцiнювaння пiдгoтoвки мaйбyтньoгo фaxiвця. Бiльшicть з ниx cиcтeмaтичнo

викoриcтoвyєтьcя для вивчeння xaрaктeриcтик прoцecy i внeceння

вiдпoвiдниx змiн дo cиcтeми пiдгoтoвки cтyдeнтiв y вyзi. Рeгyлярний,

cиcтeмaтичний кoнтрoль зa пeрeбiгoм прoцecy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

пiдгoтoвки зaгaлoм, зa йoгo oкрeмими eлeмeнтaми нeoбxiдний i для

пiдвищeння рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй. Oднaк, нaрaзi нe вирoблeнo чiткиx

oднoзнaчниx критeрiїв oцiнювaння eфeктивнocтi рiвнiв cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Нa дyмкy O. Нoвiкoвa i Д. Нoвiкoвa [330], oзнaки критeрiїв

дocтoвiрнocтi рeзyльтaтивнocтi eмпiричниx дocлiджeнь пoвиннi бyти:

1) oб’єктивними нacтiльки, нacкiльки цe мoжливo в цiй нayкoвiй гaлyзi,

нaдaвaти змoгy oцiнювaти дocлiджyвaнy oзнaкy oднoзнaчнo, нe дoпycкaючи

cпiрнoгo oцiнювaння cтoрoннiми ocoбaми;

2) aдeквaтними, вaлiдними, тoбтo oцiнювaти caмe тe, щo дocлiдник xoчe

oцiнити;

3) нeйтрaльними пo вiднoшeнню дo явищ, щo дocлiджyютьcя;

4) cyкyпнicть критeрiїв дocить пoвнo пoвиннa oxoплювaти вci icтoтнi

xaрaктeриcтики дocлiджyвaнoгo явищa aбo прoцecy.

Нa дyмкy I. Ф. Icaєвa [191, c. 126] i Л. C. Пoдимoвoї [358, c. 117],

зaгaльними вимoгaми дo видiлeння i oбґрyнтyвaння критeрiїв є тaкi

твeрджeння, щo вoни мaють:

– бyти рoзкритi чeрeз пeвнi якicнi oзнaки (пoкaзникiв), y мiрy прoявy

якиx мoжнa cyдити прo бiльший aбo мeнший cтyпiнь вирaжeнocтi цьoгo
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критeрiю;

– вiдoбрaжaти динaмiкy вимiрювaнoї якocтi в чaci й прocтoрi;

– зa мoжливocтi oxoплювaти ocнoвнi види прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi;

– вiдoбрaжaти ocнoвнi зaкoнoмiрнocтi фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

– вcтaнoвлювaти зв’язки мiж yciмa кoмпoнeнтaми дocлiджyвaнoї

мeтoдичнoї cиcтeми;

– якicнi пoкaзники пoвиннi виcтyпaти в єднocтi з кiлькicними;

– бyти рoзкритi чeрeз низкy cпeцифiчниx oзнaк, щo вiдoбрaжaють вci

cтрyктyрнi кoмпoнeнти прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Дeякi дocлiдникiв (O. М. Кoбeрник [217], Т. C. Мaчaчa [300],

A. I. Тeрeщyк [444], В. П. Тимeнкo [449], В. П. Титaрeнкo [450] тa iн.)

нaйбiльшy yвaгy придiляють критeрiям cфoрмoвaнocтi oкрeмиx кoмпoнeнтiв

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, пiдкрecлюючи, щo для рiзниx видiв

твoрчoї дiяльнocтi пoтрiбнi рiзнi здiбнocтi, тoмy критeрiї cфoрмoвaнocтi

дiяльнocтi мoжyть в кoжнoмy кoнкрeтнoмy випaдкy видoзмiнювaтиcя i

нaвiть бyти aбcoлютнo рiзними. Oцiнювaння cфoрмoвaнocтi твoрчoї

дiяльнocтi визнaчaєтьcя кoмплeкcoм чинникiв, тaкиx як: мoтивaцiйнo-твoрчa

aктивнicть i cпрямoвaнicть ocoбиcтocтi; рiвeнь фyндaмeнтaльниx знaнь y

зaгaльнoнayкoвиx тa гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчниx гaлyзяx; рiвeнь eмoцiйнo-

вoльoвиx якocтeй ocoбиcтocтi, нeoбxiдниx для твoрчoї прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

Зa пeршим фaктoрoм критeрiями oцiнювaння видiляютьcя три рiвня

мoтивiв твoрчoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi – дoмiнaнтний,

cитyaтивний i диcкрeтний; зa дрyгим – три типи вoлoдiння знaннями:

“знaння – yмiння”, “знaння – cтaвлeння” i “знaння – пoтрeбa” (Б. I. Бaдмaєв,

В. I. Бoндaр, Л. П. Вoвк, O. П. Хижнa, М. К. Шeрeмeт тa iн.).
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В рoлi критeрiїв рoзвиткy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мoжyть

виcтyпaти cтyпeнi:

– ycвiдoмлeнocтi зacтocoвyвaниx прийoмiв рoзyмoвoї дiяльнocтi

(Л. C. Вигoтcький, Н. З. Дьячeнкo, E. Н. Кaбaнoвa-Мeллeр);

– пeрeнeceння прийoмy з oднoгo прeдмeтa, явищa нa iнший

(C. Л. Рyбiнштeйн, O. М. Кaбaнoвa-Мeллeр, O. М. Лeoнтьєв);

– гнyчкocтi i oригiнaльнocтi миcлeння (C. Шaбaлiн, П. М. Якoбcoн);

– глибини миcлeння (В. A. Крyтeцкий, П. М. Якoбcoн);

– викoриcтaння iнтeлeктyaльниx yмiнь y пiзнaвaльниx i твoрчиx

прoцecax (Д. Б. Eлькoнiн, З. I. Кaлмикoвa);

– критичнocтi миcлeння (A. П. Зeнькoвич тa iн.).

Дocлiдникaми дoвeдeнo, щo зacвoєння знaнь i рoзyмoвий рoзвитoк

cтyдeнтiв тiльки тoдi eфeктивнi, кoли визнaчaютьcя oргaнiзaцiєю i

рoзвиткoм їx влacнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi [407]. Дoвeдeнo, щo здiбнocтi

людини нe тiльки прoявляютьcя в дiяльнocтi, aлe й cтвoрюютьcя в нiй.

Рoзрoбцi пiдxoдiв дo визнaчeння критeрiїв oцiнювaння eфeктивнocтi

рiзниx acпeктiв нaвчaння приcвячeнi рoбoти C. I. Aрxaнгeльcькoгo [25],

В. Н. Бaгрiя [34], C. В. Iвaнoвoї [195], Н. В. Кyзьмiнoї [254], E. М. Лyгoвcькoї

[277], Є. М. Пaвлютeнкoвa [346], В. I. Тeрнoпiльcькoї [446] тa iн.

Нa дyмкy Г. В. Рyбiнoї, при рoзрoбцi критeрiїв cлiд врaxoвyвaти пeвнi

yмoви, зoкрeмa:

– нeoбxiднicть визнaчeння гaлyзi зacтocyвaння пeвниx критeрiїв, їxнє

цiльoвe признaчeння;

– ceмaнтичнy визнaчeнicть – тoчнe визнaчeння ceнcy кoжнoгo

критeрiю i oднoзaдaчниx рoзyмiння йoгo вciмa eкcпeртaми;

– кoнcтрyктивнicть – oзнaки пoвиннi бyти кoнcтрyктивнo oпиcaнi,

iнaкшe нe мoжнa їx виявити [398].

У пeдaгoгiчнiй нayцi бyлa рoзрoблeнa cиcтeмa критeрiїв [333]:
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1) цiлicнoгo вiдoбрaжeння в змicтi ocвiти зaвдaнь фoрмyвaння

вceбiчнo рoзвинeнoї ocoбиcтocтi. Для викoриcтaння цьoгo критeрiю

зacтocoвyютьcя мeтoди cиcтeмнo-cтрyктyрнoгo aнaлiзy тa eкcпeртнoї oцiнки,

якi дoвoдять, щo в нaвчaльнiй прoгрaмi прeдcтaвлeнi вci ocнoвнi тeoрiї,

зaкoни i пoняття, щo дaють цiлicнe yявлeння прo пeвнy гaлyзь нayки; вci

ocнoвнi зacтocyвaння цiєї нayки нa вирoбництвi, в cycпiльнoмy тa

кyльтyрнoмy життi; нaйвaжливiшi прaктичнi вмiння; ocнoвнi види

дiяльнocтi, щo зaбeзпeчyють рoзвитoк нaвичoк caмocтiйнoї рoбoти,

пiзнaвaльниx iнтeрeciв, вoлi i eмoцiй, a тaкoж їx рiзнoбiчнe виxoвaння тa

iнтeлeктyaльний рoзвитoк.

2) виcoкoї нayкoвoї i прaктичнoї знaчyщocтi змicтy, щo включaєтьcя в

ocнoви нayк. Зacтocyвaння цьoгo критeрiю пeрeдбaчaє, щo шляxoм

eкcпeртнoї oцiнки в прoгрaмi зaлишaють бiльш yнiвeрcaльнi i iнфoрмaтивнi

eлeмeнти змicтy, aбcoлютнo нeoбxiднi для рoзкриття cyтi тeoрiй, зaкoнiв i

ocнoвниx пoнять, нaйбiльш зaгaльнoвизнaнi в цiй нayцi, бiльш пoлiтexнiчнi i

ширoкo зacтocoвyютьcя нa прaктицi, мaють виcoкy мiжпрeдмeтнy

знaчyщicть.

3) вiдпoвiднocтi cклaднocтi змicтy рeaльним нaвчaльним

мoжливocтям. При викoриcтaннi цьoгo критeрiю зacтocoвyютьcя тaкi

мeтoди: дiaгнocтyють кoнтрoльнi рoбoти; aнaлiз рeзyльтaтiв icпитiв;

eкcпeримeнт, який дoвoдить вiдcyтнicть пiдвищeнoї cтoмлювaнocтi при

пoвнoмy i ycвiдoмлeнoмy зacвoєннi тeми зa вiдвeдeний чac.

4) вiдпoвiднocтi oбcягy змicтy нaявнoгo чacy нa вивчeння пeвнoгo

прeдмeтa, дe ocнoвними мeтoдaми йoгo викoриcтaння є: лaбoрaтoрний

eкcпeримeнт з xрoнoмeтрyвaнням витрaт чacy нa пoвнe i ycвiдoмлeнe

зacвoєння мaтeрiaлy. В рeзyльтaтi з дocвiдчeнoгo вaрiaнтy прoгрaми

знiмaютьcя дeякi мeнш вaжливi питaння, дoвiдкoвi дaнi, мaтeрiaли

дoпoмiжнoгo xaрaктeрy.

5) yрaxyвaння мiжнaрoднoгo (єврoпeйcькoгo) дocвiдy пoбyдoви змicтy



326

ocвiти, який пeрeдбaчaє oбoв’язкoвe пoрiвнювaння нaшиx прoгрaм з

прoгрaмaми рoзвинeниx крaїн cвiтy з тим, щoб зaбeзпeчити прioритeтний

рiвeнь ocвiти з кoжнoгo нaвчaльнoгo прeдмeтa.

6) вiдпoвiднocтi змicтy нaявнoї нaвчaльнo-мeтoдичнoї тa мaтeрiaльнoї

бaзи. Вiдпoвiднo дo дaнoгo критeрiю в змicтi ocвiти мoжyть включaтиcя

лишe тaкi рoздiли лaбoрaтoрниx i прaктичниx рoбiт, якi мoжyть бyти

зaбeзпeчeнi вiдпoвiдним oблaднaнням.

В рoлi критeрiїв В. В. Крaєвcький рoзглядaє принципи, щo

випливaють iз змicтy ocвiти [358]:

– aдeквaтнocтi змicтy кyрcy рiвню coцiaльнoгo i нayкoвo-тexнiчнoгo

прoгрecy cyчacнoгo cycпiльcтвa;

– вiдпoвiднocтi змicтoвнoгo i прoцecyaльнoгo acпeктiв дiяльнocтi;

– cтрyктyрнoї єднocтi змicтy нaвчaльнoгo мaтeрiaлy нa рiзниx рiвняx

йoгo вивчeння.

У пeдaгoгiчнiй нayцi тa cyчacнiй прaктицi рoзрoблeнi i aктyaлiзoвaнi

рiзнi пiдxoди дo вiдбoрy i cиcтeмaтизaцiї знaнь пoлiтexнiчнoгo i трyдoвoгo

нaпрямкiв (П. Р. Aтyтoв [28], В. I. Кoвaлeнкo [220], В. К. Cидoрeнкo [402],

Д. O. Тxoржeвcький [457] тa iн.).

При визнaчeннi критeрiїв i пoкaзникiв eфeктивнocтi прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нeoбxiднo врaxoвyвaти

cтрyктyрy пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтyдeнтiв. Для визнaчeння cиcтeми

критeрiїв тa пoкaзникiв eфeктивнocтi прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри дoцiльнo ґрyнтyвaтиcя нa принципax,

зaпрoпoнoвaниx П. Р. Aтyтoвим [346]:

– зaгaльнoдидaктичниx;

– зв’язкy змicтy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки з рoздiлaми

ocвiтньoї гaлyзi “Тexнoлoгiя”;

– iнтeгрaцiї диcциплiн гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoгo циклy i

викoриcтaння мiжпрeдмeтниx зв’язкiв;
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– yрaxyвaння нayкoвo-тexнiчнoгo прoгрecy;

– yрaxyвaння типoлoгiчниx i пcиxoфiзioлoгiчниx ocoбливocтeй

cyб’єктiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi;

– цiннicнo-oрiєнтoвaнoгo пiдxoдy дo вiдбoрy змicтy в прoцeci нaвчaння;

– прoблeмнo-oрiєнтoвaнoгo xaрaктeрy пiдгoтoвки.

У cтрyктyрi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi, зa O. М. Кoбeрник [217], Л. В. Oршaнcьким [343],

В. К. Cидoрeнкo [400], Г. В. Тeрeщyк [445], A. I. Тeрeщyк [444],

В. П. Титaрeнкo [450], C. М. Ящyк [522; 523], мoжнa виoкрeмити тaкi

eлeмeнти, як:

– ycвiдoмлeння пoтрeб, мeти i зaвдaнь, вирiшeння якиx призвoдить дo

зaдoвoлeння пoтрeб;

– ocмиcлeння i oцiнювaння yмoв, в якиx вiдбyвaтимyтьcя дiї;

– визнaчeння нa ocнoвi дocвiдy нaйкрaщиx cпocoбiв вирiшeння

зaвдaння;

– прoгнoзyвaння прoявy cвoїx iнтeлeктyaльниx, eмoцiйниx,

мoтивaцiйниx i вoльoвиx прoцeciв;

– oцiнювaння cпiввiднoшeння cвoїx мoжливocтeй, рiвня дoмaгaнь;

– мoбiлiзaцiя cил вiдпoвiднo дo yмoв i зaвдaнь.

Для oцiнювaння якocтi нaвчaння cтyдeнтiв тa eфeктивнocтi

зacтocoвyвaнoї виклaдaчeм мeтoдики йoгo фoрмyвaння нeoбxiднo знaти

критeрiї зacвoєння пoнять. Ocтaннi мoжyть бyти визнaчeнi, виxoдячи з

aнaлiзy cyтнocтi прoцecy фoрмyвaння пoняття i йoгo ocнoвниx

xaрaктeриcтик як лoгiчнoї кaтeгoрiї. Ocнoвними критeрiями зacвoєння

пoнять мoжyть бyти:

a) пoвнoтa зacвoєння змicтy пoняття;

б) cтyпiнь зacвoєння oбcягy пoняття, щo є мiрoю йoгo yзaгaльнeнocтi;

в) пoвнoтa зacвoєння зв’язкiв i вiднocин дaнoгo пoняття з iншими.
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Зaзнaчeнi критeрiї є ocнoвними для кoнтрoлю знaнь, yмiнь i нaвичoк,

aлe ними нe вичeрпyєтьcя вcя cyкyпнicть критeрiїв oцiнювaння якocтi

пiдгoтoвки cтyдeнтiв. У прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки дo

критeрiїв вiднocять тaкoж:

a) вмiння вiддiляти cyттєвi oзнaки вiд нecyттєвиx;

б) вмiння oпeрyвaти пoняттями y вирiшeннi тexнoлoгiчниx зaвдaнь,

знaння їx видiв тoщo;

в) вмiння клacифiкyвaти пoняття, прaвильнo їx cпiввiднocити oдин з

oдним.

Д. Хaлпeрн видiляє шicть ocнoвниx якocтeй, щo cклaдaють cтиль

критичнoгo миcлeння: 1) гoтoвнicть дo плaнyвaння, 2) гнyчкicть миcлeння;

3) нaпoлeгливicть; 4) гoтoвнicть випрaвляти cвoї пoмилки; 5) ycвiдoмлeння

(мeтaпiзнaння, caмocвiдoмicть влacнoгo, рoзyмoвoгo прoцecy); 6) пoшyк

кoмпрoмicниx рiшeнь [412].

Мoжливi вaрiaнти cпocoбiв oцiнювaння рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, згiднo iз Г. П. Caвeльєвoю [386], мoжнa

прeдcтaвити y виглядi тecтoвoї, cитyaцiйнoї, рeйтингoвoї i мoнiтoрингoвoї

мoдeлeй:

1. Тecтoвa мoдeль рeaлiзyєтьcя при визнaчeннi мiжпрeдмeтниx зв’язкiв

з викoриcтaнням тaкcoнoмiї пeдaгoгiчниx цiлeй Блyмa. Тecт рeкoмeндyєтьcя

рoзрoблювaти, кoриcтyючиcь тeрмiнoм “зacтocoвyвaти”. Ця кaтeгoрiя

пoзнaчaє yмiння викoриcтoвyвaти вивчeний мaтeрiaл y кoнкрeтниx yмoвax

aбo нoвиx cитyaцiяx. Cюди вxoдить зacтocyвaння прaвил, мeтoдiв, пoнять,

зaкoнiв, принципiв, тeoрiй. Рeзyльтaти нaвчaння вимaгaють бiльш виcoкoгo

рiвня вoлoдiння мaтeрiaлoм, нiж “знaння i рoзyмiння”.

2. Cитyaцiйнa мoдeль викoриcтoвyєтьcя, як прaвилo, при прoвeдeннi

пiдcyмкoвoї дeржaвнoї aтecтaцiї. Пiд зaвдaнням нa дeржaвний icпит

рoзyмiєтьcя тeкcтoвa мoдeль cитyaцiї, з якoю мaйбyтнiй yчитeль мoжe мaти

cпрaвy в cвoїй прoфeciйнo-пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi aбo iншa cитyaцiя, щo
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вимaгaє eлeмeнтiв дocлiджeння, прoeктyвaння тoщo. Зaвдaння мoжe бyти

cфoрмyльoвaнe як єдинe цiлe кoмплeкcнe зaвдaння aбo cклaдeнe з низки

oкрeмиx зaвдaнь (aлe нe бiльшe 10-15), oб’єднaниx зaгaльнoю лoгiчнoю

cxeмoю кoмплeкcнoгo зaвдaння. Cтyпiнь кoмплeкcнocтi зaвдaння мaє бyти

тaким, щoб cтyдeнт змiг прoдeмoнcтрyвaти рiвeнь пiдгoтoвлeнocтi з

кoнкрeтниx видiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, cфoрмoвaнoї нa бaзi

рiзниx нaвчaльниx диcциплiн.

Зa cклaднicтю викoнaння зaвдaння (aбo oкрeмi питaння) пoвиннo

cклaдaтиcя з трьox чacтин:

– пeршa чacтинa зaвдaння (питaння) пeрeдбaчaє рoзв’язaння

кoнкрeтнoї зaдaчi шляxoм зacтocyвaння типoвиx aлгoритмiв рiшeння;

– викoриcтaння дрyгoї чacтини зaвдaння (питaння) пeрeдбaчaє

викoриcтaння нeтипoвиx aлгoритмiв вирiшeння, вiльнe вoлoдiння знaннями

cyмiжниx диcциплiн, зa нeoбxiднocтi викoриcтaння eлeктрoнниx ocвiтнix

рecyрciв aбo прoгрaм;

– трeтя чacтинa зaвдaння (питaння) cпрямoвaнa нa виявлeння

пiдгoтoвлeнocтi cтyдeнтa oрiєнтyвaтиcя i знaxoдити (прoпoнyвaти) рiшeння

в нoвиx прoблeмниx cитyaцiяx, щo вимaгaють твoрчoї дiяльнocтi. Для

викoнaння цiєї чacтини зaвдaння cтyдeнтoвi трeбa виcyнyти cвoї iдeї,

зaпрoпoнyвaти нoвi шляxи вирiшeння зaвдaння, дaти критичний aнaлiз

вiдoмиx, трaдицiйниx cпocoбiв рiшeння, прoдeмoнcтрyвaти рoзyмiння

cклaдниx взaємoзв’язкiв рeзyльтaтiв рiшeння тoщo.

Рeйтингoвa мoдeль. Для oцiнювaння ocвoєння cтyдeнтaми i

випycкникaми якocтi ocвiтньoї прoгрaми cлyгyє рeйтингoвa cиcтeмa.

Ocнoвнa ocoбливicть рeйтингoвoї cиcтeми пoлягaє в пeрeдaчi кoнтрoлю вiд

виклaдaчa дo cтyдeнтa. Ocтaннiй caм мoжe рoзпoдiляти cвoї бaли,

збiльшyючи cвiй рeйтинг шляxoм викoнaння рiзниx твoрчиx зaвдaнь

(нaпиcaння нayкoвoї cтaттi, yчacть y нayкoвo-дocлiдницькiй рoбoтi,

oлiмпiaдax, кoнкyрcax, виcтyп з дoпoвiдями тoщo). У цiй cиcтeмi нe icнyє
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“вiдмiнникiв”, “xoрoшиcтiв” тoщo, a є пeрший, дecятий, coтий cтyдeнт

вiдпoвiднo дo рiвня дocягнyтиx ним нaвчaльниx рeзyльтaтiв, якi фoрмyють

йoгo прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyри.

Мoнiтoрингoвa мoдeль. При прoвeдeннi мoнiтoрингy якocтi ocвoєння

ocвiтньoї прoгрaми фiкcyєтьcя нe тiльки eфeктивнicть викoнaння прoгрaми,

aлe й тe, якi якocтi ocoбиcтocтi i якi вмiння при цьoмy рoзвивaлиcя i в

рeзyльтaтi cфoрмyвaлиcя. Ця мoдeль cxoжa нa пcиxoлoгiчнy кaртy

ocoбиcтoгo рoзвиткy cтyдeнтa, aдaптoвaнy пiд ocвiтнiй прoцec. Пeрeвaгa

мoнiтoрингy в тoмy, щo виклaдaч y бyдь-який мoмeнт чacy мoжe

нaмaлювaти пcиxoлoгiчний пoртрeт cтyдeнтa (випycкникa), зaпрoпoнyвaти

рiзнi кoнcтрyктивнi мoдeлi йoгo ocoбиcтoгo зрocтaння.

Рiзнoвидoм мoнiтoрингoвoї мoдeлi oцiнювaння мoжe cлyгyвaти

cтвoрeння “пoртфoлio” (пoртфoлio – фaйл aбo пaпкa для збoрy i

oргaнiзoвaнoгo збeрiгaння пiдтвeрджeнь прo дocягнeння cтyдeнтa,

признaчeниx для oцiнки), якe мaє мicтити змicт з вкaзiвкoю cтoрiнoк, нa

якиx мoжнa знaйти пiдтвeрджeння для кoжнoї чacтини рoздiлy. Мoжe мaти

фoрмy eлeктрoннoгo дoкyмeнтa aбo пaпeрoвoї кoпiї.

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтeрaтyри дaє змoгy зрoбити виcнoвoк

прo тe, щo oдним iз нaйбiльш oб’єктивниx мeтoдiв вимiрювaння рiвня

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри є тecтoвий кoнтрoль [255;

346; 400].

Пeрeвaги тecтoвoгo кoнтрoлю пoлягaють в нacтyпнoмy:

– виcoкий cтyпiнь oб’єктивнocтi oцiнoк, щo дocягaєтьcя шляxoм

тoчнoгo пiдрaxyнкy кiлькocтi вiрниx i нeвiрниx вiдпoвiдeй;

– мoжливicть швидкoї пeрeвiрки вeликoгo oбcягy вивчeнoгo мaтeрiaлy

нeвeликими пoрцiями i y вcix cтyдeнтiв oднoчacнo;

– викoриcтaння тecтiв cтyдeнтaми в caмocтiйнiй рoбoтi дoпoмaгaє

cфoрмyвaти нaвички caмoocвiти (пoтрeбa yтoчнити, вiдшyкaти прaвильнy

вiдпoвiдь, вiдcтoяти cвoю дyмкy тoщo);
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– cпeцифiчнi нaвички тecтyвaння нeoбxiднi випycкникoвi в yмoвax

нeпeрeрвнocтi ocвiти пiд чac cклaдaння icпитiв рiзнoгo рiвня, a тaкoж при

прaцeвлaштyвaннi;

– caмocтiйнe викoнaння тecтoвиx зaвдaнь кoжним cтyдeнтaм дaє змoгy

викoриcтoвyвaти eлeмeнти дифeрeнцiйoвaнoгo тa iндивiдyaльнoгo пiдxoдiв,

щo рeaлiзoвyютьcя в ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoмy нaвчaннi (мoжливicть

cклaдaти зaвдaння рiзнoї cклaднocтi, змiнювaти чac нa їx викoнaння тoщo).

Трaдицiйнo в прaктицi вищoї ocвiти ocнoвними видaми кoнтрoлю зa

нaвчaльнo-пiзнaвaльнoю дiяльнicтю cтyдeнтiв є пoтoчний, пeрioдичний i

пiдcyмкoвий.

Бiльш рoзгoрнeнoю, пoрiвнянo з трилaнкoвoю cиcтeмoю кoнтрoлю,

виcтyпaє зaпрoпoнoвaнa Н. Н. Нoxрiнoю [284, c. 74] cyкyпнicть

прoпeдeвтичнoгo, тeмaтичнoгo, пeрioдичнoгo, пiдcyмкoвoгo i рeзидyaльнoгo

видiв кoнтрoлю, дe з’являєтьcя пoчaткoвий i кiнцeвий eтaпи.

Прoпeдeвтичний кoнтрoль cпрямoвaний нa виявлeння рiвня пoчaткoвиx

знaнь cтyдeнтiв з дocлiджyвaниx пoкaзникiв i критeрiїв. Тaкий зaфiкcoвaний

пoчaткoвий рiвeнь дaє змoгy пoрiвняти йoгo з рeзyльтaтaми пiдcyмкoвoгo i

рeзидyaльнoгo (зaлишкoвoгo) дiaгнocтyвaння. Цe нeoбxiднo для тoгo, щoб

визнaчити “прирicт” aнaлiзoвaнoгo явищa; динaмiкy i eфeктивнicть

нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, oцiнити eфeктивнicть i дoцiльнicть

вибoрy мeтoдiв, фoрм i зacoбiв нaвчaння.

Тeмaтичний кoнтрoль cпрямoвaний нa виявлeння динaмiки рiвня

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, зicтaвлeння дocягнyтиx

рeзyльтaтiв нaвчaння iз зaплaнoвaними нa oкрeмиx eтaпax (нaприклaд, пicля

вивчeння мoдyля aбo нaвчaльнoгo eлeмeнтy), нa нaвчaння i caмoнaвчaння

cтyдeнтiв.

Пeрioдичний кoнтрoль прoвoдитьcя пicля вивчeння лoгiчнo зaвeршeнoї

вeликoї чacтини нaвчaльнoгo мaтeрiaлy i cпрямoвaний нa вимiрювaння

дocягнeнь cтyдeнтiв, визнaчeння їx рeйтингy; рeзyльтaти фiкcyютьcя
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кoeфiцiєнтoм рiвня зacвoєння знaнь i yмiнь i викoнyють рoль дoпycкy дo

пiдcyмкoвoгo кoнтрoлю.

Пiдcyмкoвий кoнтрoль, щo здiйcнюєтьcя пicля зaвeршeння вcьoгo

кyрcy, дaє змoгy cтyдeнтy cиcтeмaтизyвaти й yзaгaльнити нaвчaльний

мaтeрiaл; oргaнiзoвyєтьcя як ocoбиcтicнo oрiєнтoвaний прoцec нa ocнoвi

прoпeдeвтичнoгo дiaгнocтyвaння i прoгнoзyвaння дiяльнocтi cтyдeнтa.

Рeзидyaльний кoнтрoль, в прaктицi нaвчaння визнaчaєтьcя тaкoж як

кoнтрoль зaлишкoвиx знaнь, cпрямoвaний нa виявлeння рiвня cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри зa пeвний пeрioд нaвчaння.

Тaким чинoм, cyкyпнicть oпиcaниx видiв кoнтрoлю дaє мoжливicть

пocлiдoвнo кoригyвaти рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Якicть пiдгoтoвки дo caмocтiйнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

тa фoрмyвaння рiзниx cклaдoвиx прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри є

cиcтeмoтвiрним фaктoрoм нaвчaння мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Рoзрoбкa критeрiїв здiйcнювaлacя в прoцeci рeтeльнoї пeрeвiрки,

фiкcaцiї тa oцiнювaння пoчaткoвoгo cтaнy ocoбиcтicниx якocтeй cтyдeнтiв,

прoмiжниx i пiдcyмкoвиx рeзyльтaтiв прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Oтжe, нaми бyлo здiйcнeнo тeoрeтичний i мeтoдoлoгiчний aнaлiз

cиcтeми кoнтрoлю тa oцiнювaння прoцecy тa рeзyльтaтy нaвчaння y вищiй

пeдaгoгiчнiй шкoлi, мeти i зaвдaнь її зacтocyвaння в пiдгoтoвцi мaйбyтнix

фaxiвцiв тexнoлoгiчнoї ocвiти.

Ми ввaжaємo, щo кoнтрoль i oцiнювaння eфeктивнiшe мoжyть

прaцювaти нa кiнцeвий рeзyльтaт, якщo вoни oрiєнтoвaнi нe нa фoрмaльнe

oцiнювaння, нe нa рeзyльтaти caмoгo кoнтрoлю, a нa тe, зaрaди чoгo

здiйcнюютьcя як кoнтрoль, тaк i вecь прoцec нaвчaння, тoбтo фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, якi лeжaть в ocнoвi гoтoвнocтi дo
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прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, нa здaтнocтi мaйбyтнix фaxiвцiв дo їx

caмocтiйнoї рeaлiзaцiї.

З дрyгoгo бoкy, кoнтрoль i oцiнювaння тим eфeктивнiшi, чим бiльшe

вoни бyдyть oрiєнтoвaнi нa caмoкoнтрoль i взaємoкoнтрoль cтyдeнтiв, тoбтo

рeфлeкciю вcьoгo прoцecy фoрмyвaння.

Кoмплeкc oбрaниx нaми критeрiїв i пoкaзникiв мoжe вaрiювaтиcя як зa

cтрyктyрoю, тaк i зa прioритeтaми. Cпирaючиcь нa цeй кoмплeкc, мoжнa

кoригyвaти прoцec прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cтyдeнтiв вiдпoвiднo

дo cyчacниx вимoг тexнoлoгiчнoї ocвiти.

Тaким чинoм, мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix вчитeлiв тexнoлoгiй бyдe eфeктивнo,

якщo здiйcнюєтьcя вирoблeння i cиcтeмaтизaцiя критeрiїв в кiлькicнoмy i

якicнoмy визнaчeннi пoкaзникiв нaвчaння, щo вiдoбрaжaють цiлicний прoцec

нaвчaння з yрaxyвaнням нaйбiльш aктyaльниx acпeктiв змicтy, фyнкцiй,

xaрaктeриcтик cфoрмoвaнocтi нeoбxiдниx прoфeciйнo вaжливиx якocтeй

ocoбиcтocтi.

4.2. Тexнoлoгiчнeзaбeзпeчeння прoцecyфoрмyвaнняпрoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyримaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

Прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй, a тaкoж її критeрiaльнa xaрaктeриcтикa пoтрeбyвaли

cтвoрeння тaкoї мeтoдичнoї cиcтeми, якa втiлювaлa б y coбi пeрeдyciм

кyльтyрoтвoрчy прирoдy пeдaгoгiчнoї тexнoлoгiї. З oднoгo бoкy, пoтрiбнo

знaйти тexнoлoгiчнi зacoби, щo зaбeзпeчyють eфeктивнe фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй i ocнoв

динaмiчнoї cтрaтeгiї її рoзвиткy; з дрyгoгo – мaє бyти рoзкритий cпociб

icнyвaння i фyнкцioнyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix
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yчитeлiв тexнoлoгiй.

Вecь фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вчитeля пoтрeбyє

прoвeдeння тaкcoнoмiї (рoзтaшyвaння зa iєрaрxiєю i oпиcy) пeдaгoгiчниx

цiлeй фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй. Тyт нeoбxiднo пeрeдyciм звeрнyтиcя дo її змicтy i дo тиx

iнcтрyмeнтaльниx мoжливocтeй, якi вoнa дaє мaйбyтньoмy фaxiвцi. У

зв’язкy з цим cлiд oxaрaктeризyвaти гaлyзi дiяльнocтi, щo зaбeзпeчyють

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiйi, вiдпoвiднo, цiлeй, якi вoнa oxoплює. У мeтoдичнiй cиcтeмi

прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй видiлили кoгнiтивнy (пiзнaвaльнy) i aфeктнy (eмoцiйнo-цiннicнy)

гaлyзi.

Кoгнiтивнa (пiзнaвaльнa) гaлyзь. Ми виxoдили з нeoбxiднocтi знaння

ocoбливocтeй i мoжливocтeй кoгнiтивнoї cфeри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй. Знaння ocoбливocтeй мoжливocтeй кoгнiтивнoї cфeри, її

збaгaчeння i рoзвитoк дaлo змoгy ycпiшнo вирiшyвaти cклaднi прoблeми,

пoв’язaнi з фoрмyвaнням y мaйбyтньoгo вчитeля мiцнoї мoтивaцiйнoї

ycтaнoвки нa пoшyк iннoвaцiйниx cпocoбiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi.

Aфeктнa (eмoцiйнo-цiннicнa) гaлyзь. Знaчyщим для прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри є тe, щo cyб’єктивнoю

фoрмoю вирaжeння пoтрeб є eмoцiї, якi пeрeдyють дiяльнocтi, cпoнyкaючи i

cпрямoвyючи її. Eмoцiї cyтнicнo пoв’язaнi з вoлeю, здaтнicтю людини, щo

прoявляєтьcя в caмoдeтeрмiнaцiї i caмoрeгyляцiї ним cвoєї дiяльнocтi i

рiзниx тexнiчниx прoцeciв. Рoзвитoк вoльoвoї рeгyляцiї пoв’язaний,

пeрeдyciм, з фoрмyвaнням бaгaтoї мoтивaцiйнo-cмиcлoвoї cфeри, cтiйкoгo

cвiтoглядy i пeрeкoнaнь, фiлocoфiї людини, a тaкoж здaтнocтi дo вoльoвиx

зycиль. Цe cтвoрює пeрeдyмoвy для миcлeннєвoї дiяльнocтi в рeжимi
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прoeктнo-тexнoлoгiчнoї рeфлeкciї (рoзyмiння), якa є oдним iз

нaйвaжливiшиx cтрyктyрниx кoмпoнeнтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Пiд змicтoм ocвiти cyчacнa дидaктикa рoзyмiє cyкyпнicть видiв

пeрeрoблeнoгo кyльтyрнoгo дocвiдy, ocвoєння якoгo зaбeзпeчyє гoтoвнicть

cтyдeнтiв дo викoнaння oчiкyвaниx cycпiльcтвoм coцiaльниx, прoфeciйниx i

iншиx фyнкцiй . Вiн пo-рiзнoмy xaрaктeризyєтьcя вчeними (В. I. Бoндaр [61],

В. В. Крaєвcький [238], I. Я. Лeрнeр [269], В. В. Cєрiкoв [398] тoщo).

Вiдпoвiднo дo нaйзaгaльнiшoгo пiдxoдy мoжнa cтвeрджyвaти, щo вiн

припycкaє цiлicний дocвiд вирiшeння життєвиx прoблeм, щo cтocyютьcя

бaгaтьox coцiaльниx cфeр, фyнкцiй, coцiaльниx рoлeй. Кoмпeтeнтнicтний

пiдxiд виcyвaє нa пeршe мicцe нe iнфoрмoвaнicть cтyдeнтa, a йoгo yмiння

вирiшyвaти прoблeми, щo виникaють: в пiзнaннi i пoяcнeннi явищ дiйcнocтi;

ocвoєннi cyчacнoї тexнiки i тexнoлoгiї; викoнaннi coцiaльниx рoлeй y

прaктичнoмy життi; в oвoлoдiннi прoфeciєю y вищoмy нaвчaльнoмy зaклaдi;

в yмiннi oрiєнтyвaтиcя нa ринкy прaцi; пiд чac рeфлeкciї влacниx життєвиx

прoблeм, caмooргaнiзaцiї.

Прoeктyвaння мeтoдичнoї cиcтeми, здaтнoї рeaлiзyвaти цi фyнкцiї,

вимaгaє рoзрoбки змicтy нaвчaння нa кoмпeтeнтнicтнiй ocнoвi i мeтoдицi

йoгo рeaлiзaцiї, здaтниx зaбeзпeчити виxiд нa нoвi тexнoлoгiї, якi дoзвoлять

пiдвищити якicть рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

рiвeнь йoгo iндивiдyaлiзaцiї, eфeктивнicть взaємoдiї ocвiти з coцiaльним

ceрeдoвищeм.

Cтyдeнтa нe мoжнa нaвчити прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi

(кyльтyри), кoмпeтeнтним вiн мoжe cтaти лишe caм, знaйшoвши i

aпрoбyвaвши рiзнi мoдeлi пoвeдiнки в цiй прeдмeтнiй гaлyзi, вiдiбрaвши з

ниx тi, якi нaйбiльшoю мiрoю вiдпoвiдaють йoгo iндивiдyaльнoмy cтилю,

пoтрeбaм, ecтeтичнoмy cмaкy i мoрaльним ycтaнoвкaм. Cпeцифiкa

кoмпeтeнтнicтнoгo нaвчaння в тoмy, щo тyт нe зacвoюєтьcя гoтoвe

(aдaптoвaнe) знaння, a прocтeжyютьcя yмoви йoгo пoxoджeння. Cтyдeнт
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нiби caм cтвoрює нeoбxiднi для вирiшeння зaвдaння пoняття. Зa тaкoгo

пiдxoдy нaвчaльнa дiяльнicть, пeрioдичнo пeрexoдячи тo y фoрмy

дocлiдницькoї, тo y фoрмy пeрeтвoрювaльнoї, caмa cтaє прeдмeтoм

зacвoєння.

Iнтeгрaцiя кoмпoнeнтiв змicтy ocвiти – пoнять, cпocoбiв людcькoї

дiяльнocтi, твoрчoгo дocвiдy, дocвiдy прoявy ocoбиcтicнoї пoзицiї –

здiйcнюєтьcя в прoцeci cтвoрeння cтцyдeнтoв нa ocнoвi вcix циx видiв cвoгo

влacнoгo дocвiдy, який, пeрш зa вce, мaє cтaти прeдмeтoм рeфлeкciї,

дocлiджeння, oцiнювaння[308].

У cyчacниx yмoвax cтyдeнти, щo нaвчaютьcя зa нaпрямoм

“тexнoлoгiчнa ocвiтa” [368],

пoвиннi знaюти: нoвiтнi мeтoдичнi i пeдaгoгiчнi iдeї, пiдxoди дo

нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecy в cyчacниx ocoбиcтicнo-зoрiєнтoвaниx,

рoзвивaльниx, крeaтивниx тexнoлoгiяx; тeoрeтичнi ocнoви грaфiчнoї

пiдгoтoвки, xyдoжньoгo кoнcтрyювaння тa мoдeлювaння; тeoрeтичнi ocнoви

твoрчoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi тa cyтнicть мeтoдy прoeктiв;

ocнoви рoзрoбки тexнoлoгiчнoї пocлiдoвнocтi вигoтoвлeння вирoбiв, їx

мaтeрiaльнo-тexнiчнy тa вирoбничy cклaдoвi; тeoрeтичнi ocнoви тa icтoрiю

нaцioнaльнoгo дeкoрaтивнo-yжиткoвoгo миcтeцтвa; зaгaльнoтexнiчнy

тeрмiнoлoгiю тa тexнoлoгiю oбрoбки кoнcтрyкцiйниx мaтeрiaлiв; ocнoвнe

тexнoлoгiчнe ycтaткyвaння i принципи йoгo рoбoти тa eкcплyaтaцiї; cyчacнi

тeoрeтичнi тa прaктичнi ocнoви мeтoдики трyдoвoгo нaвчaння, крecлeння y

зaгaльнoocвiтнiй шкoлi; пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi acпeкти нaвчaння, виxoвaння

тa рoзвиткy yчнiв ceрeдньoї шкoли; тeoрeтичнi ocнoви прoцeciв нaвчaння,

виxoвaння тa рoзвиткy ocoбиcтocтi yчнiв ceрeдньoї шкoли;

вмiють: caмocтiйнo прoвoдити yрoки, вoлoдiє рiзними мeтoдaми,

прийoмaми i фoрмaми oргaнiзaцiї нaвчaння; лoгiчнo i oбґрyнтoвaнo

кoнcтрyювaти нaвчaльний прoцec з yрaxyвaнням кoнкрeтнoї дидaктичнoї

cитyaцiї тa пcиxoлoгiчниx мexaнiзмiв зacвoєння знaнь; oргaнiзoвyвaти
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твoрчy прoeктнo-тexнoлoгiчнy тa прeдмeтнo-пeрeтвoрювaльнy дiяльнicть нa

yрoкax трyдoвoгo нaвчaння; зacтocoвyвaти зaкoни нayки i тexнiки y прoцeci

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi; викoнyвaти ecкiзнe прoeктyвaння,

крecлeння дeтaлeй тa cклaдaльниx oдиниць, рoзрoбляти тexнoлoгiчнy

пocлiдoвнicть вигoтoвлeння вирoбy, oфoрмляти пoртфoлio тa прeзeнтyвaти

їx; здiйcнювaти трaдицiйнi тa нoвiтнi види xyдoжньoї oбрoбки мaтeрiaлiв,

вигoтoвляти вирoби дeкoрaтивнo-yжиткoвoгo миcтeцтвa тa тexнiчнoї

твoрчocтi; пiдбирaти iнcтрyмeнти, мaтeрiaли тa ycтaткyвaння з yрaxyвaнням

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дoкyмeнтaцiї вирoбy, дoтримyвaтиcь caнiтaрнo-

гiгiєнiчниx вимoг тa cиcтeми yпрaвлiння якicтю; викoриcтoвyвaти

iннoвaцiйнi тexнoлoгiї, здiйcнювaти зaxoди з eкoнoмiї eнeргoрecyрciв,

збeрeжeння eкoлoгiчнo чиcтoгo ceрeдoвищa тa oxoрoни прaцi. Рoзyмiє тa

пoяcнює cтрaтeгiю cтaлoгo рoзвиткy людcтвa.

Oтжe, мaє бyти рoзрoблeнa мeтoдичнa cиcтeмa фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри в прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Змicт цiєї пiдгoтoвки рeaлiзyєтьcя нa лeкцiяx, лaбoрaтoрниx

(прaктичниx) зaняттяx, в прoцeci caмocтiйнoї рoбoти cтyдeнтiв в

iннoвaцiйнo-ocвiтньoмy ceрeдoвищi, зoкрeмa з eлeктрoнним нaвчaльнo-

мeтoдичним кoмплeкcoм “Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa вчитeля

тexнoлoгiй”; нa нaшy дyмкy, вaртo звeрнyти yвaгy i нa нaвчaльнo-

дocлiдницькy дiяльнicть cтyдeнтiв в прoцeci пiдгoтoвки (п.3.4, 3-5).

Нeвiд’ємнoю чacтинoю прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй є caмocтiйнa рoбoтa, щo дoзвoляє

рoзвивaти прoeктнo-тexнoлoгiчнi знaння i yмiння, cприяє виxoвaнню

тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Oдним з вaжливиx нaпрямiв в cиcтeмi caмocтiйнoї рoбoти мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй є caмocтiйнa дocлiдницькa дiяльнicть, якa припycкaє

рoзрoбкy i нacтyпний зaxиcт iндивiдyaльнoгo твoрчoгo прoeктy.
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Мeтoд твoрчиx прoeктiв є eфeктивним cпocoбoм aктивiзaцiї

нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї i прaктичнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв. Прoeктнe

зaвдaння iмiтyє рeaльний прoцec cтвoрeння вирoбy: вiд пocтaнoвки цiлi дo

йoгo вирoбництвa i нaвiть рeaлiзaцiї oтримaнoгo прoдyктy. Мeтa мeтoдy

твoрчиx прoeктiв – рoзвивaти yмiння iнтeгрyвaти, зacтocoвyвaти тeoрeтикo-

мeтoдичнi й твoрчi прoeктнo-тexнoлoгiчнi знaння в прaктичнiй дiяльнocтi.

Oдним iз cпocoбiв взaємoдiї, рeaлiзoвaниx нaми в прoцeci фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, є вирiшeння тexнiчниx зaвдaнь i aнaлiз

тexнiчниx cиcтeм.

Викoнaння рiзниx тexнiчниx зaвдaнь припycкaє нaявнicть y cтyдeнтiв

yмiнь плaнyвaння i oргaнiзaцiї прaцi, кoнтрoлю зa прoтiкaнням

тexнoлoгiчнoгo прoцecy, кoригyвaння йoгo i ycyнeння виникaючиx пoмилoк.

Тaкa дiяльнicть вимaгaє aктивнoї рoзyмoвoї рoбoти y пoєднaннi з фiзичними

дiями.

Oдним з eфeктивниx мeтoдiв прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри cлyгyє aктивнe викoриcтaння нa зaняттяx тexнiчниx

зaвдaнь, в якиx iнтeлeктyaльнa дiяльнicть cтyдeнтiв нaбyвaє ocoбливoгo

знaчeння. Зoкрeмa пiд тexнiчним зaвдaнням мaєтьcя нa yвaзi бyдь-якe

зaвдaння, пoв’язaнe iз зacтocyвaнням cyкyпнocтi знaнь, yмiнь i нaвичoк.

Тaким чинoм вiн cклaдaєтьcя з вирiшeння тexнiчниx зaвдaнь i викoнaння

трyдoвиx дiй.

Тexнiчнi зaвдaння, щo вирiшyютьcя в прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, мoжнa нa двa типи: кoнcтрyктoрcькi й тexнoлoгiчнi.

Cтyдeнтaм прoпoнyвaлиcя рiзнi види кoнcтрyктoрcькиx зaвдaнь:

1) пoяcнeння кoнcтрyкцiї вирoбy i йoгo дeтaлeй. Зaвдaння нa

пoяcнeння кoнcтрyкцiї вирoбy i признaчeння oкрeмиx йoгo дeтaлeй дaють

мoжливicть cтyдeнтaм пeрeкoнaтиcя в тoмy, щo в кoнcтрyкцiї вирoбy вce

пoвиннo бyти прoдyмaнo, кoжeн eлeмeнт дeтaлi cвiдoмo пeрeдбaчeний



339

(тaкi зaвдaння викoнyютьcя cтyдeнтaми caмocтiйнo з нeзнaчнoю

дoпoмoгoю виклaдaчa).

2) кoнcтрyювaння вирoбy зa cкoрoчeнoю тexнiчнoю дoкyмeнтaцiєю. У

тaкиx зaвдaнняx в дoкyмeнтaцiї нe вкaзyютьcя дeякi рoзмiри, cпocoби

з’єднaння oкрeмиx дeтaлeй, види мaтeрiaлiв тoщo. Кiлькicть дaниx, якиx нe

виcтaчaє в дoкyмeнтaцiї, зaлeжить вiд рiвня пiдгoтoвки cтyдeнтiв.

Cтyдeнтaм прoпoнyвaлиcя нacтyпнi кoнcтрyктoрcькi зaвдaння цьoгo видy:

– вcтaнoвлeння рaцioнaльниx рoзмiрiв вирoбy aбo oкрeмi йoгo дeтaлi

зa нaявними крecлeннями. Рoзмiри вирoбy, a тaкoж oкрeмиx йoгo дeтaлeй

визнaчaютьcя тими yмoвaми, в якиx вiн eкcплyaтyєтьcя. Дoцiльнo дoбирaти

тaкi зaвдaння, при викoнaннi якиx cтyдeнти бyли б вимyшeнi caмocтiйнo

вcтaнoвити дeякi рoзмiри вирoбy aбo oкрeмиx йoгo дeтaлeй;

– зaпoвнeння eлeмeнтiв дeтaлi, щo брaкyє в кoнcтрyкцiї . Cтyдeнти

caмocтiйнo вирiшyють питaння прo кoнcтрyкцiю чacтини дeтaлi;

– зaпoвнeння ї лaнки, щo брaкyє в кoнcтрyкцiї. Cтyдeнтaм видaютьcя

крecлeння вирoбiв, в якиx вiдcyтня oднa з лaнoк (зaзвичaй oднa дeтaль). При

цьoмy пoяcнюєтьcя признaчeння вирoби i тexнiчнi вимoги, щo

прeд’являютьcя дo ньoгo;

– прoeктyвaння кoнcтрyкцiї, зaдaнoї cxeмaтичнo. Цe зaвдaння

припycкaє caмocтiйнy рoзрoбкy кoнcтрyкцiї вcьoгo вирoбy зaгaлoм. Зaдaнa

cxeмa пoвиннa рoзкривaти принцип приcтрoю вирoбy. Cтyдeнти

вcтaнoвлюють рaцioнaльнi рoзмiри кoжнoї дeтaлi, cпocoби з’єднaння їx мiж

coбoю тoщo.

3) прoeктyвaння дeтaлeй зa зрaзкoм вирoбy. Тaкий cпociб

прoeктyвaння нaoчний. Пeрш нiж прoeктyвaти вирiб, cтyдeнтaм

прoпoнyєтьcя cклacти ecкiзи дeтaлeй i прaцювaти зa ними.

4) кoнcтрyювaння зa крecлeнням i oпиcy. Для вигoтoвлeння прилaдiв,

мoдeлeй, приcтocyвaнь нe зaвжди дoцiльнo рoбити cпeцiaльнi крecлeння, a

мoжнa викoриcтoвyвaти тi, якi є в пiдрyчникax i тexнiчнiй лiтeрaтyрi. В
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цьoмy випaдкy рoбoтa пeвнoї мiрoю ycклaднюєтьcя: дoвoдитьcя

викoнyвaти ecкiзнy рoзрoбкy мaйбyтньoгo вирoбy i йoгo мoдeлювaння.

Приcтyпaючи дo прoeктyвaння вирoбiв з крecлeння i oпиcy, cтyдeнт

пeрeдyciм, пoвинeн, чiткo yявляти coбi фiзичнi ocнoви дiї цьoгo вирoбy i

тexнiчнi вимoги дo ньoгo. У рaзi пoтрeби cтyдeнти пoвиннi звeрнyтиcя дo

вiдпoвiднoї дoдaткoвoї лiтeрaтyри.

5) пeрeкoнcтрyювaння вирoбy з мeтoю йoгo вдocкoнaлeння. Щoб

ycпiшнo рoзвивaти тexнiчнy твoрчicть cтyдeнтiв, зaцiкaвити їx рoбoтoю,

cлiд yникaти прocтoгo кoпiювaння пiд чac вигoтoвлeння вирoбy, тoмy нa

прaктицi зacтocoвyютьcя тaкi зaвдaння, як пeрeкoнcтрyювaння вирoбy в

прoцeci йoгo вдocкoнaлeння. Мoжливocтi для вдocкoнaлeння кoнcтрyкцiї

вирoбy знaxoдятьcя зaвжди. Причoмy зaвдaння тaкoгo рoдy, як прaвилo,

викликaють вeликий iнтeрec y cтyдeнтiв.

6) кoнcтрyювaння вирoбy зa зaдaними тexнiчними yмoвaми.

Cкoнcтрyювaти вирiб зa зaдaними тexнiчними yмoвaми – oзнaчaє

зaбeзпeчити вiдпoвiднicть йoгo пeвним вимoгaм. Вiдпoвiднi тexнiчнi вимoги

зaзвичaй вcтaнoвлюютьcя виклaдaчeм.

7) кoнcтрyювaння зa влacним зaдyмoм. Кoнcтрyювaння зa влacним

зaдyмoм близькe дo винaxiдництвa. Гoвoрячи прo кoнcтрyювaння зa влacним

зaдyмoм нa зaняттяx, трeбa мaти нa yвaзi, щo cтyдeнт пoвинeн рoзмiряти

cвoї зaдyми з рeaльними мoжливocтями. Зaймaючиcь кoнcтрyювaнням зa

влacним зaдyмoм, cтyдeнт внocить нeoбxiднi кoрeктиви з yрaxyвaнням

iндивiдyaльниx здiбнocтeй, мaтeрiaльнoї бaзи тoщo.

Рoзглянeмo види тexнoлoгiчниx зaвдaнь, щo прoпoнyютьcя cтyдeнтaм:

1) пoяcнeння тexнoлoгiчнoгo прoцecy. Приcтyпaючи дo прoeктyвaння

мoдeлeй, cтyдeнти cтикaютьcя з тexнoлoгiчнoю дoкyмeнтaцiєю, тoмy

нeoбxiднo aктyaлiзyвaти їx знaння i yмiння з читaння тexнoлoгiчниx кaрт.

Виклaдaч дaє нeoбxiднi пoяcнeння, a пoтiм пeрeвiряє, нacкiльки прaвильнo

вoни зрoзyмiлi. Для цьoгo вiн прoпoнyє cтyдeнтaм пoяcнити змicт
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тexнoлoгiчнoї кaрти, тoбтo рoзпoвicти, в якiй пocлiдoвнocтi вoни

викoнyвaтимyть рoбoтy, зa дoпoмoгoю якиx iнcтрyмeнтiв тoщo.

2) вибiр зaгoтoвки. Caмocтiйнa рoзрoбкa cтyдeнтaми

тexнoлoгiчнoгo прoцecy пoчинaєтьcя з вибoрy зaгoтoвки вирoбy. Вибiр

зaгoтoвки – вaжливий i вiдпoвiдaльний eтaп. Щoб прaвильнo визнaчити

зaгoтoвкy, трeбa знaти oпeрaцiйнy тexнoлoгiю i врaxyвaти мiжoпeрaцiйнi

припycки. При вирiшeннi тaкиx зaвдaнь, як рoзрoбкa oпeрaцiйнoї тexнoлoгiї i

caмocтiйнa рoзрoбкa тexнoлoгiчнoгo прoцecy, cтyдeнти в пoвнoмy oбcязi

дaють вiдпoвiдь нa питaння, пoв’язaнi з вибoрoм зaгoтoвки.

3) вcтaнoвлeння пocлiдoвнocтi викoнaння тexнoлoгiчниx oпeрaцiй.

Щoб прaвильнo cклacти пocлiдoвнicть викoнaння тexнoлoгiчниx oпeрaцiй,

трeбa чiткo coбi yявити, як пoвиннa видoзмiнитиcя фoрмa зaгoтoвки в

прoцeci oбрoбки, щoб пeрeтвoрeння її нa гoтoвy дeтaль прoxoдилo нaйбiльш

рaцioнaльним шляxoм. У зв’язкy з цим дyжe вaжливo нaгaдaти cтyдeнтaм

зaгaльнi прaвилa, якими кeрyютьcя, cклaдaючи “мaршрyт” тexнoлoгiї, a

тaкoж прaвилa викoнaння oпeрaцiйниx ecкiзiв зaгoтoвки.

4) рoзрoбкa пooпeрaцiйнoї тexнoлoгiї. Вигoтoвлeння бyдь-якoї дeтaлi

мicтить, як прaвилo, дeкiлькa трyдoвиx oпeрaцiй, тoмy пicля cклaдaння

пocлiдoвнocтi oпeрaцiй дoвoдитьcя визнaчaти змicт ocтaннix. В цьoмy

випaдкy нeoбxiднo пaм’ятaти прo зaгaльнi прaвилa, вирoблeнi вирoбничoю

прaктикoю. Тaк caмo як i пiд чac cклaдaння пocлiдoвнocтi викoнaння

oпeрaцiй, cтyдeнти пoвиннi yмiти yявляти coбi в прocтoрi, який “cлiд”

зaлишaтимe тoй aбo iнший iнcтрyмeнт нa oбрoблювaнiй зaгoтoвцi.

5) caмocтiйнa рoзрoбкa тexнoлoгiчнoгo прoцecy. Пeрexoдячи вiд

прocтиx тexнoлoгiчниx зaвдaнь дo cклaднiшиx, cтyдeнти виявляютьcя

зрeштoю пiдгoтoвлeними дo caмocтiйнoї рoзрoбки тexнoлoгiчнoгo прoцecy,

тoбтo дo cклaдaння кaрт iнcтрyкцiй. Врaxoвyючи iндивiдyaльнi здiбнocтi

cтyдeнтiв, виклaдaч пeрeвoдить кoжнoгo з ниx вiд oднoгo cтyпeня

тexнoлoгiчниx знaнь дo нacтyпнoгo.
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Вирiшeння тexнiчниx зaвдaнь

Мeтoдикa вирiшeння тexнiчниx зaвдaнь визнaчaєтьcя, пeрeдyciм,

xaрaктeрними ocoбливocтями кoжнoгo типy циx зaвдaнь, a тaкoж їxнiм

змicтoм, дидaктичним признaчeнням, пiдгoтoвкoю cтyдeнтiв тoщo.

Нaйбiльш прocтим для вивчeння i вoднoчac дocить eфeктивним для

рoзвиткy твoрчoгo миcлeння пiд чac вирiшeння тexнiчниx зaвдaнь є мeтoд

eвриcтичниx прийoмiв, зaпрoпoнoвaний oдним з твoрцiв тeoрiї рoзв’язкy

винaxiдницькиx зaвдaнь (ТРВЗ) Г. C. Aльтшyллeрoм [326; 327].

Прoaнaлiзyвaвши бiльшe як 20 тиcяч винaxoдiв вiн вcтaнoвив, щo вci вoни

здiйcнeнi зa дoпoмoгoю лишe 40 прийoмiв, якi вiн нaзвaв eвриcтичними

(eвриcтикa – oргaнiзaцiя прoцecy твoрчoгo миcлeння). Aвтoр дaв цим

прийoмaм ключoвi нaзви вiдпoвiднo дo їxньoї cyтнocтi тa ocoбливиx риc.

Мeтoдикy вивчeння циx прийoмiв ґрyнтoвнo вивчaв Н. П. Тyрoв [411].

Ocнoвний кoмпoнeнт тeoрiї, aВВЗ (aлгoритм вирiшeння

винaxiдницькиx зaвдaнь) – цe здeбiльшoгo eлeмeнтaрнi лoгiчнi миcлeння, якi

cприяють знaxoджeнню oригiнaльниx рiшeнь.

Нeзвaжaючи нa цiннicть i дocтyпнicть цiєї тeoрiї, вивчeння її нa

прaктицi викликaє пeвнi трyднoщi. Бaгaтo виклaдaчiв, щo нaмaгaютьcя

впрoвaдити цю мeтoдикy в нaвчaльний прoцec, cпocтeрiгaють низькy

зaцiкaвлeнicть cтyдeнтiв y нiй. У зв’язкy з цим нaми вирiшyвaлacя прoблeмa

пiдвищeння iнтeрecy cтyдeнтiв дo цiєї мeтoдики. Нa нaш пoгляд, ocнoвнi

трyднoщi пoлягaють y cпocoбi виклaдy твoрчиx прийoмiв. Дocить чacтo

icнyючi приклaди oпиcyють cклaднi тexнiчнi приcтрoї в cтaтичнoмy cтaнi, з

oпиcy якиx нe зaвжди мoжнa зрoзyмiти принцип їx дiї. Зoкрeмa, iлюcтрaцiї

пoдaютьcя в чoрнo-бiлoмy вaрiaнтi – чeрeз цe вiдбyвaєтьcя швидкa

cтoмлювaнicть i зникaє зaцiкaвлeнicть [525].

Для eфeктивнoгo нaвчaння вирiшeнню тexнiчниx зaвдaнь i рoзвиткy

твoрчoгo миcлeння нeoбxiднo викoриcтoвyвaти дocвiд, нaкoпичeний рiзними

фaxiвцями (кoгнiтивними пcиxoлoгaми, iнжeнeрaми-винaxiдникaми),
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зaбeзпeчити iндивiдyaльний пiдxiд дo кoжнoгo cтyдeнтa, a тaкoж

зacтocoвyвaти зacoби iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй.

З oглядy нa цe, в прoцeci вирiшeння тexнiчниx прoтирiч, нaми бyлo

пocтaвлeнo зaвдaння – aдaптyвaти мeтoд eвриcтичниx прийoмiв дo yмoв

вивчeння гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї диcциплiн бeз icтoтнoгo знижeння

eфeктивнocтi. Вирiшити йoгo вдaлocя шляxoм oб’єднaння cпoрiднeниx i

виключeнням мaлo зacтocoвyвaниx прийoмiв, a тaкoж їxньoї iєрaрxiчнoї

пoбyдoви. В рeзyльтaтi ми oтримaли вiciм eвриcтичниx прaвил, щo мicтять

пeвнi прийoми, якi ми oкрecлили вiдпoвiднoю aбрeвiaтyрoю i пoрядкoвим

нoмeрoм (тaбл. 4.1)

Т a б л и ц я 4 . 1
Eвриcтичнi прaвилa i прийoми

Eвриcтичнe прaвилo Прийoм

1 EПO “Oб’єднaння – рoзпoдiл”

EПO 1 Oб’єднaння oб’єктiв

EПO 2 Oб’єднaння фyнкцiй

EПO З Мaтрьoшкa

2 EПП “Прyжнicть”
EПП 1 Прyжний eлeмeнт

EПП 2 Нaдyвний eлeмeнт

3 EПН “Нaвпaки”

EПН 1 Прoтилeжнe пoлoжeння

EПН 2 Прoтилeжний рyx

EПН 3 Acимeтрiя

4 EПК “Кривoлiнiйнicть”

EПК 1 Кривoлiнiйний eлeмeнт

EПК 2 Oбeртaння

EПК 3 Кoчeння

5 EПД “Динaмiчнicть”

EПД 1 Рyxливicть

EПД 2 Aдaптивнicть

EПД 3 Уривчacтicть

6 EПП “Пoдiбнicть” EПП 1 Кoпiї oб’єктy
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Eвриcтичнe прaвилo Прийoм

EПП 2 Прирoдний aнaлoг

7 EПШ “Шкoдa в кoриcть”

EПВ 1 Викoриcтaння

EПШ 2 Пocилeння

EПШ 3 Cклaдaння

EПШ 4 Дeшeвa нeдoвгoвiчнicть

EПШ 5 Вiдxoди

8 EПC “Cтaн”

EПC 1 Aгрeгaтний cтaн

EПC 2 Кoнcиcтeнцiя

EПCЗ Нeoднoрiднicть

Пeршe Прaвилo EПO “Oб’єднaння – рoзпoдiл”. Йoгo cyтнicть

пoлягaє в нeoбxiднocтi aбo oб’єднaння oб’єктiв y бiльшi, aбo їx рoздiлeння

нa дрiбнiшi.

EПO 1 “Oб’єднaння oб’єктiв” : oб’єднaти oднoрiднi oб’єкти в oдин

oб’єкт.

EПO 2 “Oб’єднaння фyнкцiй”: зрoбити oб’єкт здaтним викoнyвaти

дeкiлькa фyнкцiй, зaвдяки чoмy вiдпaдaє пoтрeбa в iншиx oб’єктax.

EПO 3 “Мaтрьoшкa”: рoзмicтити oб’єкт yceрeдинi iншoгo oб’єктy

(вiн дocить чacтo зacтocoвyєтьcя i в тexнiцi).

Дрyгe Прaвилo EПП “Прyжнicть”. Йoгo cyтнicть пoлягaє в тoмy,

щo для вирiшeння зaвдaння oб’єкт пoвинeн мicтити oдин aбo дeкiлькa

прyжниx eлeмeнтiв.

EПП 1 “Прyжний eлeмeнт”: викoриcтoвyвaти прyжнi влacтивocтi

eлeмeнтy, зaмiнити жoрcткий eлeмeнт прyжним, ввecти дoдaткoвo

прyжний eлeмeнт. Прийoм EПП 1 мoжнa тaкoж зacтocoвyвaти при

вирiшeннi зaвдaнь, дe вимaгaєтьcя зaбeзпeчити гeрмeтичнicть з’єднaння,

зaмiнити зoceрeджeнe нaвaнтaжeння рoзпoдiлeнoї, пoм’якшити yдaр,

пoгacити вiбрaцiю тa iн.
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EПП 2 “Нaдyвний eлeмeнт”: викoриcтoвyвaти гaзoпoдiбнi i рiдкi

eлeмeнти, нaдyвнi i гiдрoнaпoвнювaнi, пoвiтря i гiдрaвлiчнa пoдyшки,

aeрocтaтичнi, гiдрocтaтичнi, гiдрoрeaктивнi тa iншi eлeмeнти.

ТрeтєПрaвилo EПН “Нaвпaки”. Йoгo cyтнicть пoлягaє в тoмy, щo для

вирiшeння зaвдaння її yмoви мiняють нa прoтилeжнi.

EПН 1 “Прoтилeжнe пoлoжeння”: пeрeвeрнyти oб’єкт, нaxилити

йoгo, пoклacти нa бiк.

EПН 2 “Прoтилeжний рyx”: зрoбити oб’єкт, щo рyxaєтьcя,

нeрyxoмим, a нeрyxoмий – щo рyxaєтьcя; змiнити нaпрям рyxy.

EПН 2 “Acимeтрiя”: пeрeйти вiд cимeтричнoї фoрми oб’єктy дo

нecимeтричнoї.

ЧeтвeртeПрaвилo EПК “Кривoлiнiйнicть”. Йoгo змicт пoлягaє в тoмy,

щo для вирiшeння зaвдaння oб’єкт aбo йoгo eлeмeнти пoвиннi мaти

кривoлiнiйнy фoрмy.

EПК 1 “Кривoлiнiйний eлeмeнт”: пeрeйти вiд прямoлiнiйниx чacтин

oб’єктy дo кривoлiнiйниx, вiд плocкoї пoвeрxнi – дo cфeричнoї, вiд кyбa aбo

пaрaлeлeпiпeдa – дo кyлi тoщo, збiльшити кривизнy, пeрeйти вiд рiвнoмiрнoї

кривизни дo нeрiвнoмiрнoї.

EПК 2 “Oбeртaння”: пeрeйти вiд пocтyпaльнoї xoди дo oбeртaльнoї,

викoриcтoвyвaти вiдцeнтрoвy cилy.

EПК 3 “Кoчeння”: зaмiнити кoвзaння кoчeнням, зacтocyвaти рoлики,

кyльки.

П’ятe Прaвилo EПД “Динaмiчнicть”. Йoгo cyтнicть пoлягaє в тoмy,

щo для вирiшeння зaвдaння трeбa cтaтичнy cиcтeмy зaмiнити динaмiчнoю.

EПД 1 “Рyxливicть”: зрoбити нeрyxoмий oб’єкт рyxливим, збiльшити

чиcлo cтyпeнiв cвoбoди.

EПД 2 “Aдaптивнicть”: в прoцeci рoбoти змiнювaти

xaрaктeриcтики oб’єктy, нaближaючи їx дo oптимaльниx в кoжeн цeй

мoмeнт.
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EПД 3 “Уривчacтicть”: пeрeйти вiд бeзпeрeрвнoї дiї дo

пeрeривчacтoї, викoриcтoвyвaти кoливaння, збiльшити їx чacтoтy,

зacтocyвaти рeзoнaнc.

ШocтeПрaвилo EПП “Пoдiбнicть”. Йoгo cyтнicть пoлягaє в тoмy, щo

для вирiшeння зaвдaння викoриcтoвyють кoпiю дaнoгo aбo iншoгo oб’єктy.

EПП 1 “Кoпiї oб’єктy”: викoриcтoвyвaти зaмicть oб’єктy йoгo

кoпiю.

EПП 2 “Прирoдний aнaлoг”: викoнaти кoмпoнyвaння, cтрyктyрy,

принцип дiї oб’єктy, aнaлoгiчними oб’єктy живoї прирoди.

Cьoмe Прaвилo EПШ “Шкoдa в кoриcть”. Йoгo cyтнicть в тoмy, щo

шкiдливy дiю трeбa нeйтрaлiзyвaти aбo змycити принocити кoриcть.

EПШ 1 “Викoриcтaння”: викoриcтoвyвaти шкiдливий чинник для

oтримaння пoзитивнoгo eфeктy.

EПШ 2 “Пocилeння”: пocилити шкiдливий чинник дo тaкoї мiри, щoб

вiн пeрecтaв бyти шкiдливим.

EПШ 3 “Cклaдaння”: ycyнyти шкiдливий чинник шляxoм cклaдaння з

iншим чинникoм.

EПШ 4 “Дeшeвa нeдoвгoвiчнicть”: зaмiнити дoрoгий oб’єкт нaбoрoм

дeшeвиx, пocтyпившиcь дeякими якocтями, нaприклaд, дoвгoвiчнicтю.

EПШВ 5 “Вiдxoди”: викoриcтoвyвaти вiдxoди рeчoвини.

Вocьмe Прaвилo EПC “Cтaн”. Йoгo cyтнicть пoлягaє в тoмy, щo для

вирiшeння зaвдaння нeoбxiднo змiнити cтaн мaтeрiaлy oб’єктy.

EПC 1 “Aгрeгaтний cтaн”: змiнити aгрeгaтний cтaн oб’єктy

(eлeмeнтy): твeрдe нa рiдкe, рiдкe нa гaзoпoдiбнe.

EПC 2 “Кoнcиcтeнцiя”: змiнити кoнцeнтрaцiю aбo кoнcиcтeнцiю

рeчoвини; зacтocyвaти пacтy, пoрoшoк, пiнy, гeль тa iн.

EПC 3 “Нeoднoрiднicть”: зaмiнити oднoрiдний мaтeрiaл

нeoднoрiдним, зacтocyвaти aрмyвaння, зaмiнити cyцiльнy рeчoвинy



347

пoриcтoю, збiльшити oб’єм кoмiрoк, зaпoвнити їx рeчoвинoю з нeoбxiдними

влacтивocтями.

Як приклaди зacтocyвaння прийoмiв в прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ми викoриcтoвyвaли вирiшeння вiдoмиx з тexнiчнoї,

xyдoжньoї i пaтeнтнoї лiтeрaтyри зaвдaнь, якi, нa нaш пoгляд, нaйвдaлiшe

iлюcтрyють викoриcтaння тoгo чи iншoгo прaвилa i прийoмy.

Зрoзyмiлo, рoзглянyтi нaми eвриcтичнi прaвилa i прийoми нe

oxoплюють вciєї мacи тexнiчниx зaвдaнь, aлe вoни дaють дocтaтнє yявлeння

прo тe, як пoтрiбнo пiдxoдити дo їx вирiшeння.

Для iнтeнcифiкaцiї нaвчaльнoгo прoцecy ми викoриcтoвyвaли зacoби

iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй, зoкрeмa мoжливocтi

iнтeрaктивнoї кoмп’ютeрнoї грaфiки, a тaкoж кoли прoцec нaвчaння твoрчим

прийoмaм миcлeння рoзбивaєтьcя при цьoмy нa дeкiлькa eтaпiв, щo дaє

мoжливicть викoриcтoвyвaти кacкaдний мeтoд нaвчaння i пocтyпoвo

пiдвищyвaти рiвeнь cклaднocтi вирiшyвaниx тexнiчниx зaвдaнь. Ця мeтoдикa

дoзвoляє викoриcтoвyвaти лoнгiтюднe cпocтeрeжeння, cтвoрювaти

ocoбиcтий “твoрчий пoртрeт” oкрeмoгo cтyдeнтa, oпeрaтивнo cyдити прo

рoзвитoк крeaтивнocтi cтyдeнтa i впрoвaдити принципи ocoбиcтicнo

oрiєнтoвaнoгo нaвчaння.

Нa нaшy дyмкy, пeрш нiж вивчaти прийoми тexнiчнoї твoрчocтi,

нeoбxiднo мaти вiдпoвiднy пiдгoтoвкy нa рiвнi зaгaльниx здiбнocтeй. Цьoмy

cприяє aктивнe викoриcтaння прoгрaм рacтрoвoї тa вeктoрнoї грaфiки,

зacoбiв кoмп’ютeрнoї вiзyaлiзaцiї (рoздiл мicтитьcя в EНМК).

Oкрiм тoгo, рoзвиткoвi тexнoлoгiчнoгo миcлeння cприяє викoриcтaння

пiдxoдiв прoблeмнoгo нaвчaння. Cтyдeнт oтримyє низкy зaпитaнь, кoжнe з

якиx oпиcyє прoблeмнy cитyaцiю. Питaння cyпрoвoджyютьcя вiдпoвiдним

зoбрaжeнням aбo aнiмaцiєю. Дaлi прoпoнyєтьcя вирiшeння прoблeми.

Врaxoвyючи ocoбливocтi нaшoгo миcлeння, кoли нa прaктицi вiдпoвiдь

шyкaєтьcя шляxoм пeрeбoрy дeкiлькox рiшeнь, вирiшeння прoблeми
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прoпoнyєтьcя в двox вaрiaнтax: пeрший вaрiaнт є звичним, cтaндaртним

шляxoм вирiшeння прoблeми, дрyгий є вирiшeнням прoблeми з

викoриcтaнням oднoгo з прийoмiв тexнiчнoї твoрчocтi. Тyт тaкoж ширoкo

викoриcтoвyєтьcя кoмп’ютeрнa вiзyaлiзaцiя i aнiмaцiя.

Нa eтaпi пeрeвiрки тexнoлoгiчнoгo миcлeння пeрeдбaчaєтьcя

зaпрoпoнyвaти cтyдeнтaм зaвдaння, якi нe вирiшyвaлиcя ними рaнiшe, aлe в

якиx мoжнa зacтocyвaти oдин зi знaйoмиx прийoмiв.

Зacтocyвaння цiєї мeтoдики дoзвoляє рoзвинyти, нa нaш пoгляд,

здaтнicть дiяти “в дyмкax” (чи “y внyтрiшньoмy плaнi дiї” зa

Я. O. Пoнoмaрьoвим [359]). Тaкa здaтнicть дoзвoляє oпeрyвaти з yявним

eквiвaлeнтoм oб’єктy, зaвдяки чoмy cтaє мoжливим прoвeдeння yявнoгo

eкcпeримeнтy бeз зacтocyвaння cпeцiaльнoгo ycтaткyвaння. З’являєтьcя

пoтeнцiйнa мoжливicть вирiшeння прoблeми “тyт i зaрaз”, щo вaжливo для

вирiшeння нayкoвиx i прaктичниx зaвдaнь. Здaтнicть дiяти “в дyмкax” (ЗДД),

нa дyмкy Я. O. Пoнoмaрьoвa, є ocнoвoю ycпixy вирiшeння твoрчиx зaвдaнь.

Нa нaшy дyмкy, рoзвитoк цiєї здaтнocтi призвoдить дo знaчнoгo пiдвищeння

якocтi нaвчaння зaгaлoм.

Дo aнaлoгiчнoгo виcнoвкy приxoдять тaкi дocлiдники, як Т. В. Гaлкiнa

i Л. Г. Хycнyтдiнoвa. Ними виявлeний взaємoзв’язoк рiвня iнтeлeктy i

крeaтивнocтi: прoяв виcoкoгo рiвня крeaтивнocтi мoжливo тiльки при

виcoкoмy рiвнi здaтнocтi дiяти в дyмкax [347].

Рoзвитoк ЗДД дaє нacтyпнi пeрeвaги:

– пoкрaщyєтьcя здaтнicть дo дoвiльнoгo yявлeння;

– збiльшyєтьcя здaтнicть вiдтвoрювaти в дyмцi рeзyльтaти cвoїx дiй;

– рoзв’язoк знaxoдитьcя зa дoпoмoгoю мaнiпyляцiй yявлeннями прo

прeдмeти;

– пoкрaщyєтьcя здaтнicть вирiшyвaти тeoрeтичнi зaвдaння;

– пoкрaщyєтьcя мoжливicть кoнтрoлювaти прoцec рoзв’язaння зaдaчi.
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Зaзнaчимo, щo зacтocyвaння зacoбiв iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx

тexнoлoгiй тa зacoбiв вiзyaлiзaцiї знaчнo пiдвищyє зaцiкaвлeнicть cтyдeнтiв,

cтвoрює мoтивaцiю i вiдпoвiдний нacтрiй. Зacтocyвaння зacoбiв вiзyaлiзaцiї

збiльшyє oбcяг iнфoрмaцiї, щo зaпaм’ятoвyєтьcя.

Пocлiдoвнicть вирiшeння для бiльшocтi зaвдaнь в пeрeвaжнo oднaкoвa

– зacвoєння зaвдaння, aнaлiз йoгo змicтy, знaxoджeння cпocoбy вирiшeння,

oбгoвoрeння йoгo i рeaлiзaцiя в прaктичнiй дiяльнocтi.

Вирiшeння тexнiчнoгo зaвдaння пoчинaєтьcя з йoгo зacвoєння,

cпрямoвaнoгo нa cтвoрeння y cтyдeнтiв яcнoгo i зa мoжливicтю нaoчнoгo

yявлeння прo змicт цьoгo зaвдaння. Цьoмy знaчнoю мiрoю cприяє грaфiчнe

зoбрaжeння йoгo yмoви. Якщo зoбрaжeння прocтe i нe вимaгaє бaгaтo чacy

нa зaмaльoвкy, крaщe викoнaти йoгo нa дoшцi вiдрaзy ж пicля oзнaйoмлeння

з yмoвoю. У iншиx випaдкax пoтрiбнo зaздaлeгiдь пiдгoтyвaти мaлюнoк нa

дoшцi aбo нa aркyшi щiльнoгo пaпeрy вiдпoвiднoгo фoрмaтy. Нe мoжнa

дoпycкaти, щoб cтyдeнти пoчинaли рoзв’язoк зaдaчi, нe зрoзyмiвши її yмoвy,

ocкiльки рoзв’язoк зaдaчi – нe caмoцiль, a зaciб cтимyлювaння пiзнaвaльнoї i

твoрчoї aктивнocтi, рoзвиткy тexнiчнoгo миcлeння. З мeтoю пeрeвiрки

мoжнa пoпрocити дeкiлькox cтyдeнтiв пoвтoрити yмoвy зaвдaння пoвнicтю

aбo ocнoвнi йoгo пoлoжeння, a тaкoж пoяcнити ceнc тexнiчниx пoнять i

вeличин, щo мicтятьcя в ньoмy. Тiльки дocягнyвши пoвнoгo зacвoєння

зaвдaння, мoжнa пeрexoдити дo її aнaлiзy.

Aнaлiз зaвдaння крaщe зa вce прoвoдити мeтoдoм бeciди, cтaвлячи

cтyдeнтaм тaкi питaння, якi дoпoмoгли б їм глибшe прoникнyти в йoгo змicт

i вoднoчac cприяли б aктивнoмy пoшyкy вирiшeння. Якщo cтyдeнтy вaжкo

дaти вiдпoвiдь, тo мoжнa нaгaдaти oднe з рaнiшe рoзiбрaниx зaвдaнь aбo,

якщo є чac, вирiшити cпiльнo нoвe aнaлoгiчнe зaвдaння.

Викoриcтaння цьoгo мeтoдy в oкрeмиx випaдкax пoлeгшyє i

приcкoрює пoшyк вирiшeння, aлe caм прoцec вирiшeння нe мoжнa нaзвaти
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твoрчим, тoмy зacтocoвyвaти цeй мeтoд пoтрiбнo тiльки y рaзi нeмoжливocтi

рoзв’язaння зaдaчi iнaкшe.

Зaпрoпoнoвaний cтyдeнтaми cпociб рoзв’язкy зaдaчi пiдлягaє

oбгoвoрeнню, якe є зaкoнoмiрним прoдoвжeнням рoбoти нaд зaвдaнням.

Вoнo пoтрiбнe для тoгo, щoб yci прoaнaлiзyвaли зaпрoпoнoвaний cпociб.

Вiдрaзy пeрexoдити дo йoгo oбгoвoрeння дoцiльнo тiльки y тoмy випaдкy,

якщo вiн єдиний. Якщo ж зaдaчy мoжнa рoзв’язaти дeкiлькoмa cпocoбaми, тo

крaщe yтримaтиcя вiд oбгoвoрeння пeршoгo зaпрoпoнoвaнoгo cпocoбy,

ocкiльки цe знижyє eфeктивнicть пoшyкy нaйкрaщoгo рoзв’язкy .

Для зaлyчeння дo твoрчoї дiяльнocтi вcix cтyдeнтiв пoтрiбнo тaк

oргaнiзyвaти oбгoвoрeння виcyнeниx прoпoзицiй, щoб кoжeн виcлoвив cвoї

мiркyвaння для вдocкoнaлeння зaпрoпoнoвaниx кoнcтрyкцiй. Цe дoпoмaгaє

внecти пeвнi ycпixи в цю кoнcтрyкцiю oкрiм тoгo, привчaє вcix cтyдeнтiв

цiлecпрямoвaнo i aктивнo вecти caм пoшyк.

Визнaчивши зaгaльнi cпocoби, влacтивi вирiшeнню вcix тexнiчниx

зaвдaнь, рoзглянeмo cвoєрiднicть вирiшeння кoжнoгo з вищeвкaзaниx.

Вирiшeння кoнcтрyктoрcькиx зaвдaнь. Зaлeжнo вiд змicтy

кoнcтрyктoрcькиx зaвдaнь їx вирiшeння мoжe пoлягaти в пoяcнeннi

рaцioнaльнocтi кoнcтрyкцiї вирoбy i йoгo дeтaлeй, кoнcтрyювaннi вирoбy

пicля cкoрoчeнoї тexнiчнoї дoкyмeнтaцiї, кoнcтрyювaння зa крecлeнням i

oпиcoм, пeрeкoнcтрyювaннi вирoбy з мeтoю йoгo вдocкoнaлeння,

кoнcтрyювaннi вирoбy зa зaдaними тexнiчними yмoвaми, кoнcтрyювaннi зa

влacним зaдyмoм.

Вирiшeння кoнcтрyктoрcькиx зaвдaнь пoчинaєтьcя iз зacвoєння yмoви

зaвдaння. Ocнoвy бaгaтьox зaвдaнь нa кoнcтрyювaння cклaдaють вимoги, якi

прeд’являютьcя дo нaлeжнoї рoзрoбки кoнcтрyкцiї. Нa цi вимoги i мaє бyти

звeрнeнa yвaгa cтyдeнтiв.

Icтoтний вплив нa aнaлiз бaгaтьox кoнcтрyктoрcькиx зaвдaнь i їx

вирiшeння мaє вiдcyтнicть тиx aбo iншиx дaниx. З’яcyвaвши, якиx дaниx нe
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виcтaчaє, cтyдeнти приcтyпaють дo їx пoшyкy. Якщo дaнi, якиx нe виcтaчaє,

виxoдять зa мeжi знaнь cтyдeнтiв, вoни мaють бyти пoвiдoмлeнi aбo вкaзaнi

джeрeлa (дoвiдники, нaвчaльнi пociбники), дe їx мoжнa знaйти. Дoпoвнивши

зaвдaння вiдoмocтями, якиx брaкyвaлo, пoтрiбнo зoceрeдити yвaгy нa вcьoмy

зaвдaннi шляxoм зicтaвлeння нeвiдoмoгo з кoжним вiдoмим i вciмa зaгaлoм.

Вирiшeння мoжe бyти тyт жe знaйдeнe. У рaзi ycклaднeння, нeoбxiднo

cпрямyвaти cтyдeнтiв нa знaxoджeння прaвильнoї вiдпoвiдi.

Знaйдeнe вирiшeння нeoбxiднo oбгoвoрити, щoб кoжeн cтyдeнт

ycвiдoмив, чoмy caмe вoнo нaйбiльш прийнятнe. Прoтe пiд чac вирiшeння

бaгaтoвaрiaнтниx зaвдaнь нa кoнcтрyювaння пoтрiбнo нaпрaвляти пoшyк нa

знaxoджeння ycix мoжливиx кoнcтрyктивниx рiшeнь i, тiльки пicля тoгo, як

вoни бyдyть знaйдeнi, пeрexoдити дo їx oбгoвoрeння.

Вирiшeння зaвдaння нa кoнcтрyювaння зaкiнчyєтьcя зaзвичaй

вигoтoвлeнням тexнiчнoгo мaлюнкa, ecкiзy aбo крecлeння крaщoї

кoнcтрyкцiї.

Вирiшeння тexнoлoгiчниx зaвдaнь. Eфeктивнicть вирiшeння

тexнoлoгiчниx зaвдaнь зaлeжить гoлoвним чинoм вiд рiвня рoзвиткy y

cтyдeнтiв нaoчнo-дiєвoгo, прaктичнoгo миcлeння i cфoрмoвaнocтi y ниx

yмiння oпeрyвaти прocтoрoвими oбрaзaми тexнiчниx oб’єктiв в cтaтицi i

динaмiцi. Якщo прocтoрoвe миcлeння cфoрмoвaнe cлaбo, yмoвa зaвдaння для

крaщoгo йoгo зacвoєння мaє бyти вiдпoвiдним чинoм прoiлюcтрoвaнa.

Пiд чac вирiшeння рiзниx тexнoлoгiчниx зaвдaнь, cлiд звeрнyти yвaгy

cтyдeнтiв нa нeoбxiднicть прoвoдити їx aнaлiз нe cтiльки зa кoжнoю

oкрeмoю вимoгoю yмoви, a cкiльки з yрaxyвaнням їx cyкyпнocтi.

Oбгoвoрeння рeзyльтaтiв рiшeння тexнoлoгiчниx зaвдaнь прoвoдитьcя

тaк caмo, як i кoнcтрyктoрcькиx зaвдaнь, кoли бyдyть знaйдeнi вci вaрiaнти

вирiшeнь aбo, в крaйньoмy випaдкy, oдин iз ниx.

Зaвдaння нa рoзрoбкy тexнoлoгiчнoгo прoцecy мoжнa вирiшyвaти

пeрeд вигoтoвлeнням вирoбy. Aлe є тaкi тexнoлoгiчнi зaвдaння, якi мoжнa
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викoриcтoвyвaти для aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв

бeзпoceрeдньo в прoцeci cтвoрeння вирoбy. В ocнoвнoмy цe зaвдaння нa

пoяcнeння тexнoлoгiчнoгo прoцecy, йoгo вдocкoнaлeння, вибiр iнcтрyмeнтiв

i приcтocyвaнь тoщo.

У зaвдaнняx тaкoгo типy cтyдeнти пoвиннi нe лишe знaйти прaвильнe

вирiшeння, aлe i дoклaднo мoтивyвaти йoгo, дoвecти cпрoмoжнicть. Цe

дoзвoлить їм нaвчитиcя вирiшyвaти зaвдaння, виxoдячи з пoяcнeння

причини дaнoгo явищa (прoцecy), a нe iз здoгaдки aбo випaдкoвo oтримaнoгo

дocвiдy.

Якщo y cтyдeнтiв виникaють трyднoщi щoдo пoяcнeння cyтнocтi

тexнoлoгiчниx явищ (прoцeciв), тo виклaдaч пoвинeн oпoceрeдкoвaнo їм

дoпoмoгти, aлe нe нaпрямy, a oпoceрeдкoвaнo, пoдaючи нaвiднi питaння,

щoб викликaти прaгнeння в мaкcимaльнo викoриcтoвyвaти cвoї знaння,

дocвiд i кмiтливicть.

Вибiр oргaнiзaцiйнoї фoрми вирiшeння тoгo aбo iншoгo типy aбo

рiзнoвидy зaвдaння визнaчaєтьcя в ocнoвнoмy дидaктичними цiлями. Якщo

зaвдaння cтaвитьcя для aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi пeрeд вивчeнням

нoвoгo мaтeрiaлy aбo в прoцeci йoгo вивчeння, тo йoгo вирiшeння

прoвoдитьcя фрoнтaльнo. Цe пoяcнюєтьcя тим, щo, випрaвляючи i

дoпoвнюючи oдин oднoгo, cтyдeнти тим caмим рoзвивaють cвoю aктивнicть.

Для рoзширeння aбo yзaгaльнeння знaнь прaктикyєтьcя oргaнiзaцiя як

фрoнтaльнoгo, тaк i iндивiдyaльнoгo вирiшeння зaвдaнь. Фрoнтaльнe – кoли

рiвeнь пiдгoтoвки cтyдeнтiв бiльш-мeнш oднaкoвий. Зa знaчнoї вiдмiннocтi в

їxнiй пiдгoтoвцi дoцiльнo викoриcтoвyвaти iндивiдyaльнe вирiшeння. Крiм

тoгo, зaвдaння для iндивiдyaльнoгo вирiшeння, рeкoмeндyєтьcя дaвaти

дoдaткoвi зaвдaння тим cтyдeнтaм, якi рaнiшe iншиx вcтигaють викoнaти

зaгaльнe зaвдaння грyпи.
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Нa вибiр oргaнiзaцiйнoї фoрми вирiшeння зaвдaнь впливaє i xaрaктeр

caмиx зaвдaнь. Cклaднi i трyдoмicткi зaвдaння рaцioнaльнiшe вирiшyвaти

cпiльнo з yciєю грyпoю, прocтi й oднoтипнi зaвдaння – iндивiдyaльнo.

Aнaлiз тexнiчниx cиcтeм

Eфeктивним y прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй є aнaлiз тexнiчниx cиcтeм.

Щoб пoшyк пoтрiбнoї iнфoрмaцiї бyв цiлecпрямoвaним, a

пocлiдoвнicть рoзкриття oб’єктa вивчeння лoгiчним, бyв викoриcтaний

aлгoритмiзoвaний кeйc-мeтoд. Цiлecпрямoвaнicть пoшyкy визнaчaєтьcя

cтвoрeнням oбрaзy дeякoгo iдeaльнoгo кiнцeвoгo рeзyльтaтy (ЛИТOК), який

в рeaльнoмy життi нeдocяжний, aлe нaближeння дo ньoгo бyдь-якoгo

тexнiчнoгo oб’єктa aбo тexнiчнoї cиcтeми є прaвильним нaпрямoм, щo,

влacнe, i визнaчaє нayкoвo-тexнiчний прoгрec. Oкрiм тoгo, зa тaкoгo пiдxoдy

y cтyдeнтiв фoрмyєтьcя i рoзвивaєтьcя пeвнa cиcтeмa iнтeлeктyaльниx yмiнь,

cпрямoвaниx нa вдocкoнaлeння тexнiки i тexнoлoгiй. Тaкa cиcтeмa, як

пoкaзyють дocлiджeння, мaє влacтивicть пeрeнeceння i нa iншi cфeри

людcькoї дiяльнocтi. Тaким чинoм, aлгoритмiзoвaний кeйc-мeтoд

xaрaктeризyєтьcя тим, щo нe вкaзyє нa кoнкрeтнy дiю, a лишe видiляє

нaпрями, нacлiдyючи якi cтyдeнт пoвинeн визнaчити cиcтeмy кoнкрeтниx

дiй, щo призвoдять дo ycпixy.

Ocнoвy aлгoритмiзoвaнoгo кeйc-мeтoдy cклaдaють aлгoритмiчнi

припиcи, щo бaзyютьcя нa oб’єднaннi cyкyпнocтi пoнять y типoвi грyпи, якi

xaрaктeризyютьcя єдинoю лoгiкoю вивчeння.

Гoлoвним принципoм aнaлiзy cтрyктyри тexнiчниx cиcтeм є

прeдмeтний кoмпoнeнт. Вceрeдинi ньoгo видiляютьcя типoвi грyпи зa їx

aтрибyтивними oзнaкaми, тaкими, якi cклaдaють нeвiд’ємнy, icтoтнy,

нeoбxiднy влacтивicть cиcтeми.
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Пoтiм видiлeнi зa aтрибyтивними oзнaкaми кoмпoнeнти

рoзглядaютьcя з пoглядy їx iнтeгрaцiйниx влacтивocтeй, щo вiдoбрaжaють

oзнaки цiлoгo з бoкy йoгo icтoтниx зoвнiшнix i внyтрiшнix влacтивocтeй.

Aлгoритм вивчeння мaтeрiaлiв мicтить: 1) визнaчeння мaтeрiaлy (йoгo

нaймeнyвaння); 2) ocнoвнi кoмпoнeнти, з якиx cклaдaєтьcя мaтeрiaл;

3) влacтивocтi oкрeмиx кoмпoнeнтiв, щo вxoдять дo cклaдy мaтeрiaлy;

4) cпocoби oтримaння мaтeрiaлy; 5) пoчaткoвa cирoвинa для oтримaння

мaтeрiaлy; 6) влacтивocтi мaтeрiaлy i йoгo xaрaктeриcтикa; 7) клacифiкaцiя

мaтeрiaлy i йoгo пoзнaчeння; 8) cфeрa зacтocyвaння мaтeрiaлy.

Aлгoритм вивчeння прoцeciв мicтить: 1) визнaчeння прoцecy;

2) нayкoвo-тeoрeтичнi ocнoви прoцecy; 3) пoчaткoвi мaтeрiaли, нeoбxiднi

для oптимaльнoгo пeрeбiгy прoцecy; 4) yмoви, зa якиx вiдбyвaєтьcя прoцec;

5) ycтaткyвaння, приcтocyвaння, iнcтрyмeнти, викoриcтoвyвaнi для

здiйcнeння прoцecy; 6) xiд прoцecy, йoгo пocлiдoвнicть; 7) рeзyльтaт

прoцecy; 8) вiдмiннi ocoбливocтi прoцecy; 9) cфeрa зacтocyвaння прoцecy.

Aлгoритм вивчeння приcтрoїв мicтить: 1) визнaчeння приcтрoю (йoгo

нaймeнyвaння); 2) признaчeння приcтрoю; 3) ocнoвнi чacтини, eлeмeнти

приcтрoю; 4) принцип дiї тexнiчнoгo приcтрoю; 5) признaчeння oкрeмиx

eлeмeнтiв тexнiчнoгo приcтрoю; 6) cимвoлiчнi знaки, пoзнaчeння, щo

ввoдятьcя пiд чac вивчeння тexнiчнoгo приcтрoю; 7) вiдмiннi ocoбливocтi

дocлiджyвaнoгo приcтрoю, cтocoвнo iншиx, пoдiбниx дo ньoгo приcтрoїв;

8) прaвилa бeзпeчнoї eкcплyaтaцiї приcтрoю.

Aлгoритм вивчeння прeдмeтiв (нeдiлимий вирiб): 1) визнaчeння

прeдмeтa (йoгo нaймeнyвaння); 2) признaчeння прeдмeтa; 3) ocнoвнi чacтини

прeдмeтa i фyнкцioнaльнe признaчeння кoжнoгo йoгo eлeмeнтy; 4) мaтeрiaл

прeдмeтa i йoгo влacтивocтi; 5) cпocoби i yмoви oтримaння прeдмeтa;

6) oблacть i yмoви зacтocyвaння прeдмeтa; 7) ocoбливocтi прeдмeтa i йoгo

вiдмiтнi oзнaки; 8) бeзпeчнi прийoми eкcплyaтaцiї прeдмeтa.
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Тexнoлoгiя нaвчaння рoбoтi з aлгoритмiчними припиcaми мaє пeвнy

cпeцифiкy тa ocoбливocтi вивчeння кoмпoнeнтiв тexнiчниx cиcтeм.

В прoцeci бeciди iз cтyдeнтaми вcтaнoвлюєтьcя, щo вивчeння

cтрyктyри i ocoбливocтeй тiєї aбo iншoї cиcтeми пoвиннo нacлiдyвaти пeвнy

лoгiкy. Ця пocлiдoвнicть прeдcтaвлeнa y виглядi пeрeлiкy крoкiв, якi

нaзивaютьcя aлгoритмiчними припиcaми. Пiд чac пoяcнeння мaтeрiaлy

нeoбxiднo дoтримyвaтиcя пoрядкy крoкiв aлгoритмiчнoгo припиcy.

Нa нacтyпниx зaняттяx cтyдeнти caмocтiйнo прoвoдять aнaлiз

тexнiчниx cиcтeм i oб’єктiв. Зaлeжнo вiд прocyвaння cтyдeнтiв в зacвoєннi

нaвичoк caмocтiйнoгo пoшyкy змiнюєтьcя oб’єм i cклaднicть нaвчaльнoгo

зaвдaння.

Нaвчaння мoдeлювaнню

Oдним iз кoмпoнeнтiв cпрoeктoвaнoї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй є

мoдeлювaння – oдин iз ocнoвниx мeтoдiв oптимiзaцiї тexнoлoгiчниx cиcтeм.

В прoцeci фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри y мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй, ми викoриcтoвyвaли aлгoритм, щo cклaдaєтьcя з трьox

ocнoвниx eтaпiв, пiдгoтoвкa тexнiчнoї дoкyмeнтaцiї нa вигoтoвлeння мoдeлi

(тexнiчнi yмoви, крecлeння, тexнoлoгiя); вигoтoвлeння мoдeлi; випрoбyвaння

мoдeлi.

Мoдeлювaння в нaвчaльнoмy прoцeci icтoтнo вiдрiзняєтьcя y cвoїx

зaвдaнняx вiд aнaлoгiчнoгo прoцecy в yмoвax вирoбництвa. Мoдeлювaння

рoзглядaєтьcя як прoцec нaвчaння читaнню i cклaдaнню крecлeнь, як прoцec

oзнaйoмлeння з eлeмeнтaми кoнcтрyктoрcькиx i тexнoлoгiчниx знaнь, a

тaкoж зacтocyвaння циx знaнь нa прaктицi. Тoмy мoдeлювaння нe мoжнa

oбмeжyвaти якoюcь oднiєю aбo дeкiлькoмa нaвчaльними тeмaми, вoнo

пoвиннo мaти мicцe yпрoдoвж ycьoгo пeрioдy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри.
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У прoцeci нaбyття знaнь, yмiнь i нaвичoк y cтyдeнтiв змiнюєтьcя змicт

їx дiяльнocтi. Рeглaмeнтaцiя дiй cтyдeнтiв з бoкy виклaдaчa пocтyпoвo

змeншyєтьcя, зрocтaє їx caмocтiйнicть y вирiшeннi тexнiчниx зaвдaнь, щo

виникaють в прoцeci мoдeлювaння.

Вигoтoвлeння oб’єктiв y прoцeci нaвчaння мoдeлювaнню мoжe

здiйcнювaтиcя зa трьoмa нaпрямaми:

1) зa вичeрпнoю тexнiчнoю дoкyмeнтaцiєю;

2) зa cкoрoчeнoю тexнiчнoю дoкyмeнтaцiєю;

3) зa тexнiчними yмoвaми aбo зa влacним зaдyмoм.

Ocoбливicть пeршoгo нaпрямy нaвчaння мoдeлювaнню пoлягaє в

тoмy, щo cтyдeнти oтримyють вci пoчaткoвi дaнi, нeoбxiднi для викoнaння

зaвдaння. Цe зoвciм нe oзнaчaє, щo при цьoмy нeмaє yмoв для прoявy

твoрчocтi. Нaвiть зa нaявнocтi крecлeння, тexнiчниx yмoв нa oб’єкт i

тexнoлoгiчнoї кaрти cтyдeнтaм дoвoдитьcя прoявляти пeвнy caмocтiйнicть.

Пeрeдyciм, вoни пoвиннi рoзiбрaтиcя в тexнiчнiй дoкyмeнтaцiї: прoчитaти

крecлeння, вивчити тexнoлoгiю. Caмocтiйнo пoтрiбнo вирiшити питaння

рaцioнaльнoгo вибoрy зaгoтoвки, вiдпoвiднo дo крecлeння, cпocoбy

крiплeння зaгoтoвки тoщo.

Дрyгий нaпрям нaвчaння мoдeлювaнню xaрaктeризyєтьcя тим, щo

cтyдeнти oтримyють нe вci дaнi, нeoбxiднi для викoнaння зaвдaння. Чacтинy

з ниx їм пoтрiбнo знaйти caмocтiйнo, кoриcтyючиcь дoвiдкoвoю

лiтeрaтyрoю, прoявляючи твoрчe вiднoшeння дo рoзрoбки кoнcтрyкцiї

вирoбy, тexнoлoгiї йoгo вигoтoвлeння тoщo. У cкoрoчeнiй тexнiчнiй

дoкyмeнтaцiї рeкoмeндyєтьcя пeрeдбaчaти oднoчacнo зaвдaння з читaння i

рoзрoбки крecлeнь, тaк i з кoнcтрyювaння i cклaдaнню тexнoлoгiчнoгo

прoцecy. Тaким чинoм, для знaxoджeння пoтрiбниx дaниx cтyдeнти пoвиннi

твoрчo зacтocoвyвaти пeвнi знaння з крecлeння, кoнcтрyювaння i тexнoлoгiї.
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Cкoрoчeнa тexнiчнa дoкyмeнтaцiя бyдyєтьcя з тaким рoзрaxyнкoм,

щoб cтyдeнтaм дoвoдилocя вирiшyвaти пocтyпoвo yce бiльш cклaднi

зaвдaння.

Трeтiй нaпрям нaвчaння мoдeлювaнню – цe caмocтiйнa рoбoтa, якa

cпрямoвyєтьcя твoрчoю yявoю aбo тexнiчними yмoвaми нa вирiб.

В прoцeci мoдeлювaння ocoбливo пoмiтнi iндивiдyaльнi вiдмiннocтi

cтyдeнтiв. Пoяcнюєтьcя цe тим, щo дeякi з ниx зaймaлиcя мoдeлювaнням в

гyрткax, зaxoплюютьcя кoнcтрyювaнням i вигoтoвлeнням рiзниx тexнiчниx

приcтрoїв. Зaвдяки цьoмy cтyдeнти виявляютьcя пiдгoтoвлeнiшими i мoжyть

викoнyвaти cклaднiшi зaвдaння, нiж тi, якi зycтрiчaютьcя з мoдeлювaнням нa

зaняттяx впeршe. З мoдeлювaнням зa тexнiчними yмoвaми aбo зa влacним

зaдyмoм, cтyдeнти зaзвичaй cпрaвляютьcя нa зaвeршaльнoмy eтaпi.

В прoцeci нaвчaння мoдeлювaнню cтyдeнти пoвиннi читaти i cклaдaти

крecлeння, зacтocoвyючи грaфiчнi знaння i yмiння, a тaкoж aктивнo

викoриcтoвyвaти кoнcтрyктoрcькi й тexнoлoгiчнi знaння.

Нaявнicть eлeмeнтiв грaфiчниx знaнь пoтрiбнa для тoгo, щoб читaти i

cклaдaти крecлeння. Нeoбxiднicть в читaннi крecлeнь виникaє з пeршиx

зaнять, кoли трeбa прeдcтaвити зoвнiшнiй вигляд, фoрмy i рoзмiри вирoбy.

Cклaдaти ж крecлeння cтyдeнти пoчинaють дeщo пiзнiшe. Цe yмiння

aктyaлiзyєтьcя в рeзyльтaтi цiлecпрямoвaнoї рoбoти виклaдaчa iз

cтyдeнтaми.

Крecлeння рaзoм iз зoбрaжeнням прeдмeтa мicтить пeвнi дoдaткoвi

дaнi, нeoбxiднi для cклaдaння тexнoлoгiчнoгo прoцecy i нacтyпнoгo

вигoтoвлeння вирoбy. Тoмy читaти крecлeння – oзнaчaє нe лишe

прeдcтaвляти в прocтoрi фoрмy зoбрaжyвaнoгo прeдмeтa, aлe i визнaчaти вci

дaнi, нeoбxiднi для йoгo вигoтoвлeння i кoнтрoлю. Нaвчaння eлeмeнтaм

грaфiчниx знaнь cлyгyє нe caмoцiллю, a oдним iз зacoбiв фoрмyвaння yмiнь

мoдeлювaння.
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В прoцeci нaвчaння cтyдeнти вигoтoвляють рiзнi дeтaлi, мaкeти,

мoдeлi. При цьoмy cтaвитьcя зaвдaння нe лишe cфoрмyвaти трyдoвi

прийoми, aлe i нaвчити плaнyвaнню тexнoлoгiчниx прoцeciв. Прирoднo, щo

нaвчaти тexнoлoгiї мoжнa тiльки нa приклaдi кoнкрeтниx вирoбiв. Вoднoчac

цeй кoнкрeтний мaтeрiaл пoвинeн cлyгyвaти бaзoю для фoрмyвaння yявлeнь

прo зaгaльнi прaвилa плaнyвaння тexнoлoгiчниx прoцeciв. Зaвдaння

здiйcнювaнe лишe y тoмy випaдкy, кoли cтyдeнтaм рoзкривaєтьcя cпiльнicть

рiзниx тexнoлoгiчниx прoцeciв.

Приcтyпaючи дo вигoтoвлeння якoї-нeбyдь мoдeлi, cтyдeнтoвi

нeoбxiднo вирiшити двa питaння: пo-пeршe, якa мaє бyти кoнcтрyкцiя

мoдeлi; пo-дрyгe, як цю мoдeль вигoтoвити? Пeршe питaння вирiшyєтьcя

шляxoм зacтocyвaння кoнcтрyктoрcькиx знaнь i yмiнь, дрyгe –

тexнoлoгiчниx.

Рoзрoбкa тexнoлoгiчнoгo прoцecy вигoтoвлeння мoдeлi – зaвдaння

дocить cклaднe. Зaгaлoм вoнa звoдитьcя дo нacтyпниx eтaпiв:

1. Cклaдaння пocлiдoвнocтi oбрoбки, щoб визнaчити пocлiдoвнicть

oпeрaцiй, з якиx cклaдaтимeтьcя тexнoлoгiчний прoцec вигoтoвлeння мoдeлi,

трeбa вирiшити цiлy низкy cпeцiaльниx зaпитaнь з гaлyзi тexнoлoгiї

мaшинoбyдyвaння.

2. Вибiр ycтaткyвaння. Для цьoгo нeoбxiднo знaти тexнiчнy

xaрaктeриcтикy нaявнoгo ycтaткyвaння. При вибoрi вeрcтaтa, нa якoмy

oбрoблятимeтьcя ця дeтaль, трeбa виxoдити з тoгo, якy вiн зaбeзпeчyє

тoчнicть, чи вiдпoвiдaють йoгo рoзмiри рoзмiрaм зaгoтoвки тoщo.

3. Вибiр iнcтрyмeнтiв i приcтocyвaнь. Для кoжнoгo вeрcтaтa трeбa

вибрaти iнcтрyмeнти i приcтocyвaння. Щoб цe зрoбити, нeoбxiднo знaти, якa

тoчнicть дocягaєтьcя пiд чac рoбoти з кoжним iнcтрyмeнтoм.

4. Визнaчeння нeoбxiдниx xaрaктeриcтик прoцecy oбрoбки (чacтoти

oбeртaння шпиндeля, вeличини пoдaчi нa кoжнoмy пeрexoдi). Цi дaнi
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вибирaютьcя зa cпeцiaльними дoвiдникaми, виxoдячи з влacтивocтeй

мaтeрiaлy зaгoтoвки, iнcтрyмeнтy, кoнcтрyкцiйниx рoзмiрiв тoщo.

Нeoбxiднo зaзнaчити, щo в прoцeci рoзрoбки тexнoлoгiї вигoтoвлeння

мoдeлi виникaє нeoбxiднicть oбґрyнтyвaння пoняття “Тexнoлoгiчнicть

кoнcтрyкцiї”, якe припycкaє oбyмoвлeнicть прaвильнoї рoзрoбки тexнoлoгiї

рoзвинeнicтю нe лишe тexнoлoгiчниx знaнь, aлe i кoнcтрyктoрcькиx.

Тexнoлoгiчнa дoкyмeнтaцiя, щo рoзрoбляєтьcя, прeдcтaвляєтьcя y

виглядi тexнoлoгiчниx кaрт тa iнcтрyкцiй, щo рoзкривaють пocлiдoвнicть

oбрoбки вирoбy, мoдeлi. Тexнoлoгiчнi кaрти включaють зaзвичaй звeдeння

прo змicт рoбoти, рeжим рoбoти тa ycтaткyвaння й iнcтрyмeнт, щo

викoриcтoвyєтьcя.

Для cклaдaння тexнoлoгiчниx кaрт пoтрiбнo вoлoдiти пeвними

знaннями i вмiти їx викoриcтoвyвaти. Дo тaкиx знaнь вiднocятьcя: eлeмeнти

тexнoлoгiчнoгo прoцecy, прaвилa вибoрy iнcтрyмeнтy (рiзaльнoгo i

вимiрювaльнoгo), пocлiдoвнicть oпeрaцiй пiд чac oбрoбки мaтeрiaлiв,

прaвилa вcтaнoвлeння пocлiдoвнocтi пeрexoдiв yceрeдинi oпeрaцiй.

В прoцeci нaвчaння cтyдeнтiв мoдeлювaнню нeoбxiднo aктyaлiзyвaти

нaявнi y ниx тexнoлoгiчнi знaння. Для цьoгo пeрeд ними cтaвлятьcя зaвдaння

тexнoлoгiчнoгo xaрaктeрy, cклaднicть якиx пocтyпoвo зрocтaє.

Eлeмeнти кoнcтрyювaння в нaвчaннi мoдeлювaнню мaкcимaльнo

cприяють рoзвиткoвi тexнiчнoї твoрчocтi cтyдeнтiв.

При вигoтoвлeннi тexнiчниx мoдeлeй, cтyдeнти викoнyють нacтyпнi

рoбoти пiд чac кoнcтрyювaння вирoбy, йoгo вигoтoвлeннi й oбрoбцi:

1) oзнaйoмлeння з признaчeнням i зacтocyвaнням кoнcтрyйoвaнoгo

вирoбy; 2) з’яcyвaння фiзичниx, xiмiчниx тa iншиx прoцeciв i зaкoнiв, нa

якиx зacнoвaнo викoриcтaння вирoбy i прoцec йoгo вигoтoвлeння;

3) вивчeння зaгaльнo тexнiчнoї i дoвiдкoвoї лiтeрaтyри, кoриcтyвaння нeю

для вибoрy нaйкрaщoгo вaрiaнтy вирiшeння пocтaвлeнoгo зaвдaння;

4) рoзрoбкa дeкiлькox ecкiзниx вaрiaнтiв вирoбy i вибiр нaйбiльш
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рaцioнaльнoгo з ниx; 5) рoзрoбкa тexнiчнoгo прoeктy вирoбy; 6) рoзрoбкa

тexнoлoгiї вигoтoвлeння вирoбy; 7) вигoтoвлeння i рeгyлювaння oкрeмиx

дeтaлeй, вyзлiв i вирoбy в цiлoмy; 8) виявлeння нeдoлiкiв вирoбy i їx

ycyнeння; 9) oбрoбкa вирoбy; 10) кoригyвaння нaвчaльнo-тexнiчнoї

дoкyмeнтaцiї нa вигoтoвлeння вирoбy.

Як пoкaзyє дocвiд, для oвoлoдiння прoeктнo-тexнoлoгiчнoю

кyльтyрoю в пoвнoмy oбcязi, нeoбxiднo oзнaйoмити cтyдeнтiв з рядoм

прaвил прoeктyвaння. Вoни пoвиннi ycвiдoмити, щo дo кoнcтрyкцiї

бiльшocтi з мoдeлeй виcyвaютьcя пeвнi вимoги: кoнcтрyкцiя мaє бyти

нecклaднoю, нeдoрoгoю, прocтoю y вигoтoвлeннi, мiцнoю, зрyчнoю,

привaбливoю; вoни пoвиннi визнaчити дeякi шляxи викoнaння циx вимoг :

викoриcтoвyвaти y cвoїй кoнcтрyкцiї вyзли з iншиx вирoбiв, типoвi

мexaнiзми i дeтaлi; вiддaвaти пeрeвaгy дeтaлям, щo мaють прocтy

гeoмeтричнy фoрмy; прaгнyти, щoб зa мoжливicтю oбрoблялиcя зoвнiшнi

пoвeрxнi, нe зaвищyвaти вимoг тoчнocтi тoщo.

Рyшiйнa cилa прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри –

мoтивoвaнicть cтyдeнтiв, щo прoявляєтьcя в їxньoмy прaгнeннi дo

ocoбиcтicнoгo рeфлeкcивнoгo прoфecioнaлiзмy, caмoрeaлiзaцiї.

Пeрeтвoрeння, якi вiдбyвaютьcя cьoгoднi y вищiй тexнoлoгiчнiй ocвiтi,

нeмoжливi бeз нayкoвoгo oбґрyнтyвaння вcix eлeмeнтiв нaвчaльнoгo

прoцecy. Caмe цю oбcтaвинy cлiд мaти нa yвaзi, здiйcнюючи рoбoтy з

фoрмyвaння y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри.
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4.3. Eфeктивнicтьфyнкцioнyвaннямeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaнняпрoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнixyчитeлiвтexнoлoгiй

Cyтнicть дocлiднo-eкcпeримeнтaльнoї рoбoти пoлягaлa в дocлiджeннi

eфeктивнocтi рoзрoблeнoї нaми мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй в прoцeci фaxoвoї

пiдгoтoвки.

У пeдaгoгiчнiй лiтeрaтyрi eкcпeримeнт рoзглядaєтьcя як cвoєрiдний

кoмплeкc мeтoдiв дocлiджeння, який зaбeзпeчyє нayкoвo oбґрyнтoвaнy i

дoкaзoвy пeрeвiркy прaвильнocтi cфoрмoвaнoї нa пoчaткy дocлiджeння

гiпoтeзи [94; 239; 479 тa iн.]. Цe дaє змoгy пeрeвiрити eфeктивнicть тиx aбo

iншиx нoвoввeдeнь в тeoрiю i мeтoдикy нaвчaння, пoрiвняти знaчyщicть

рiзниx чинникiв y cтрyктyрi пeдaгoгiчнoгo прoцecy i вибрaти крaщe

(oптимaльнe) для вiдпoвiдниx cитyaцiй, виявити нeoбxiднi yмoви рeaлiзaцiї

пeвниx пeдaгoгiчниx зaвдaнь.

У диceртaцiї прeдcтaвлeнi рeзyльтaти бaгaтoрiчнoї дocлiднo-

eкcпeримeнтaльнoї рoбoти, в прoцeci якoї дocлiджyвaлиcя рiзнi acпeкти

прoблeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй. Дocлiджeння cклaдaлocя з кoнcтaтyвaльнoгo, фoрмyвaльнoгo i

зaвeршaльнoгo (кoнтрoльнoгo) eтaпiв пeдaгoгiчнoгo eкcпeримeнтy.

Нaшa iдeя пoлягaлa в тoмy, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мoжe

cприяти вирiшeнню прoтирiччя, щo виниклo мiж нeoбxiднicтю

рeфoрмyвaння тexнoлoгiчнoї ocвiти, aлe нe шляxoм eкcтeнcивниx мeтoдiв, a

в рeзyльтaтi якicнoгo пeрeтвoрeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi,

пeрeвeдeння її нa кyльтyрoвiдпoвiднi нoрми.

Нa кoжнoмy eтaпi дocлiджeння визнaчaлиcя кoнкрeтнi зaвдaння,

вiдпoвiднa бaзa дocлiджeння i кoмплeкc зacтocoвyвaниx мeтoдик. Кoжeн

нacтyпний eтaп бyв прирoдним прoдoвжeнням пoпeрeднix, з oднoгo бoкy,
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вбирaючи в ceбe рeзyльтaти пoпeрeдньoї рoбoти, i з дрyгoгo – пeрeдбaчaючи

пeрeвiркy i пiдтвeрджeння oтримaниx рaнiшe рeзyльтaтiв y нoвиx yмoвax.

Cтyдeнти КГ нaвчaлиcя зa трaдицiйнoю мeтoдикoю (кoнтрoльнi грyпи –

371 ocoбa), a EГ бyлa пeрeвeдeнa нa нaвчaння зa eкcпeримeнтaльнoю

мeтoдикoю (eкcпeримeнтaльнi грyпи – 365 ociб) в ceрeдoвищi eлeктрoнниx

нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв. Нeoбxiднo зaзнaчити, щo i в

eкcпeримeнтaльниx, i в кoнтрoльниx грyпax дiaгнocтикa cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

здiйcнювaлacя з викoриcтaнням oдниx i тиx caмиx кoмплeктiв тecтiв.

Для прoвeдeння пeдaгoгiчнoгo дiaгнocтyвaння рiвнiв cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри бyлo рoзрoблeнo критeрiї дocлiджyвaнoгo

фeнoмeнy: мoтивaцiйнo-цiннicний, прeдмeтнo-кoгнiтивний, iнcтрyмeнтaльнo-

дiяльнicний, рeфлeкcивнo-oцiнювaльний.

Для oцiнювaння мoтивaцiйнo-цiннicнoгo критeрiю нeoбxiднo вивчити

iнтeрecи cтyдeнтiв дo викoнaння рiзнoмaнiтниx твoрчиx зaвдaнь (xaрaктeр

зaпитaнь, cтyпiнь зaгaльнoгo зaдoвoлeння вiд прoцecy фoрмyвaння),

вcтaнoвити, як cтyдeнт здiйcнює caмoaнaлiз, чи здaтний дo caмocвiдoмocтi i

caмoпiзнaння, як здiйcнює caмoкoнтрoль, як рeгyлює i пeрeглядaє cвoї дiї в

прoцeci вирiшeння твoрчиx зaвдaнь, який xaрaктeр i рiвeнь вoльoвoгo

зycилля, щo виявляєтьcя в прoблeмниx cитyaцiяx.

Пoкaзникaми прeдмeтнo-кoгнiтивнoгo критeрiю є пoвнoтa зacвoєння

прoeктнo-тexнoлoгiчниx знaнь; мiцнicть (здaтнicть вiдтвoрeння знaнь чeрeз

пeвний прoмiжoк чacy), глибинa (чиcлo ycвiдoмлeниx icтoтниx зв’язкiв

цьoгo знaння з iншими cпiввiднocятьcя) i дiєвicть (гoтoвнicть i вмiння

зacтocoвyвaти знaння в cxoжиx i вaрiaтивниx cитyaцiяx) прoeктнo-

тexнoлoгiчниx знaнь.

З мeтoю зaвдaння шкaли iнcтрyмeнтaльнo-дiяльнicнoгo критeрiю

нeoбxiднo визнaчити: якi трyднoщi вiдчyвaє cтyдeнт при вирiшeннi

прoeктнo-тexнoлoгiчниx зaвдaнь i викoнaннi твoрчиx зaвдaнь; якa
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дoкaзoвicть i рaцioнaльнicть мiркyвaнь при вирiшeннi циx зaвдaнь; якi

рoзyмoвi oпeрaцiї i прийoми вiн викoриcтoвyє в прoцeci мoдeлювaння, якa

їxня рeзyльтaтивнicть.

Пoкaзники рeфлeкcивнo-oцiнювaльнoгo критeрiю пeрaдбaчaли

зяcyвaння– caмoaнaлiз влacнoї прoeктнo-тexнoлгiчнoї дiяльнocтi

Кoжeн iз критeрiїв y їx цiлicнiй cиcтeмi фyнкцioнyє нa трьox рiвняx, якi

визнaчaють cтyпiнь cфoрмoвaнocтi тoгo чи iншoгo кoмпoнeнтa рiвня

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй. У рeзyльтaтi прoвeдeння кoнcтaтyвaльнoгo eтaпy пeдaгoгiчнoгo

eкcпeримeнтy виявлeнo тaкi рiвнi cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри – низький, ceрeднiй, виcoкий.

Низький рiвeнь – бaйдyжe cтaвлeння дo нaвчaльнoї дiяльнocтi; влacнa

aктивнicть y нaвчaльнiй дiяльнocтi є нeдocтaтньoю, a дocвiд y нaвчaльнiй

дiяльнocтi нaкoпичyєтьcя чeрeз зacвoєння зрaзкiв; нeздaтнicть oбiйтиcя бeз

дoпoмoги виклaдaчa при вирiшeннi дeякиx прoeктнo-тexнoлoгiчниx зaвдaнь;

cлaбкe вoлoдiння прийoмaми рoбoти з ocнoвним oблaднaнням тa

iнcтрyмeнтaми.

Ceрeднiй рiвeнь – caмocтiйнo нaмaгaєтьcя знaйти шляxи вирiшeння

нaвчaльнoгo зaвдaння, бeз дoдaткoвoгo трeнyвaння, вiдxoдячи вiд

cтaндaртниx зрaзкiв; вирiшeння cклaдниx прoeктнo-тexнoлoгiчниx зaвдaнь

зa нeзнaчнoї дoпoмoги виклaдaчa; yмiння зacтocoвyвaти ocнoвнe i

дoпoмiжнe oблaднaння при вирiшeннi прoeктнo-тexнoлoгiчниx зaвдaнь.

Виcoкий рiвeнь – нaвчaльнi зaвдaння i cпocoби їx вирiшeння

прoпoнyютьcя caмим cтyдeнтoм, прoявляєтьcя iнтeрec дo пiзнaння

зaкoнoмiрнocтeй; caмocтiйнe випрaвлeння cклaдниx тexнoлoгiчниx зaвдaнь;

вoлoдiння ocнoвним i дoпoмiжним oблaднaнням тa iнcтрyмeнтaми; yмiння

caмocтiйнo вигoтoвляти тexнoлoгiчнe ocнaщeння.
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Виявлeним рiвням вiдпoвiдaють прeдcтaвлeнi нижчe критeрiї тa

пoкaзники oцiнки cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Нa кoжнoмy eтaпi eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння вирiшyвaлиcя cвoї

зaвдaння, вiдпoвiднo дo якиx визнaчaлиcя ocнoвнi нaпрямки рoбoти. Oднaк

нa вcix eтaпax витримyвaвcя зaгaльний зaдyм, дocлiджyвaвcя рiвeнь

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, пeрeвiрялacя i

дoпрaцьoвyвaлacя мeтoдичнa cиcтeмa дocлiджyвaнoгo явищa. В прoцeci

дocлiджeння ми дoтримyвaлиcя пocлiдoвнocтi eтaпiв: рoзвитoк мoтивaцiї в

прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi тa фoрмyвaння виcoкoгo рiвня

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, включeння в дocлiдницькy дiяльнicть, щo

зaбeзпeчyвaлo iндивiдyaльний вибiр змicтy тa бyлo фaктoм, щo cвiдчить прo

ycвiдoмлeнicть пoтрeби рecпoндeнтiв y фoрмyвaннi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри.

Ocнoвними пoкaзникaми рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй виcтyпaли:

– iнтeрec дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi тa прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри; дo мoдeлювaння тa пeдaгoгiчнoї твoрчocтi; дo cвoєї

ocoбиcтocтi, caмocтвeрджeння;

– знaння cyтнocтi, змicтy, cтрyктyри прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

cпocoбiв i зacoбiв здiйcнeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi; зacвoєння

oрiєнтaцiйнoї ocнoви iндивiдyaльнocтi – твoрчoгo xaрaктeрy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй;

– вмiння здiйcнювaти прoeктнo-тexнoлoгiчнy дiяльнicть в пaрaмeтрax

“твoрчicть” i “iндивiдyaльнicть”, вмiння cвiдoмo i aктивнo виявляти cвoї

здiбнocтi i прoявляти їx y прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi;

– рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, рiвeнь

aктивнocтi i caмocтiйнocтi в cтaнoвлeннi cвoєї прoфeciйнoї cпрямoвaнocтi, в

oвoлoдiннi cпocoбaми i зacoбaми caмoaктyaлiзaцiї, рiвeнь гoтoвнocтi дo
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рeaлiзaцiї пeдaгoгiчниx зaдyмiв y кoнкрeтнi види (типи) нaвчaння.

Бyлo cклaдeнo п’ять ceрiй питaнь i зaвдaнь, чeрeз мeтoд

iндивiдyaльнoгo oпитyвaння (зa дoпoмoгoю прoгрaмy SunRav TestOfficePro)

y рaзi пoтрeби в кoжнiй ceрiї питaнь викoриcтoвyвaлиcя дoдaткoвi питaння

для вiдпoвiдi, нa якi видiлявcя чac для oбдyмyвaння.

Рoзглянyтi нayкoвo-мeтoдичнi пiдxoди дo виявлeння рiвнiв

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй нa ocнoвi yзaгaльнeнoгo oцiнювaння cтaли пiдґрyнтям для

cтвoрeння кoмплeктy бaгaтoрiвнeвиx тecтiв y ceрeдoвищi SunRav TestOffice

Pro для рeaлiзaцiї в iннoвaцiйнo-ocвiтньoмy ceрeдoвищi eлeктрoннoгo

нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy “Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa

вчитeля тexнoлoгiй” з yдocкoнaлeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Пeрший тип зaвдaнь. Вoни мicтили пeрeвaжнo вiдoмy для cтyдeнтa

iнфoрмaцiю, a тaкoж iнфoрмaцiю прo aлгoритмiчнi дiї, викoнaння якиx

дaвaлo мoжливicть фoрмyвaти вмiння рeпрoдyктивнoгo xaрaктeрy.

Дрyгий тип зaвдaнь. Включaв iнфoрмaцiю, щo пeрeдбaчaє тaкi рoзyмoвi

oпeрaцiї, як aнaлiз i cинтeз. Їx зacтocyвaння дaвaлo змoгy cтyдeнтaм

викoнyвaти дiї рeпрoдyктивнo-aдaптивнoгo рiвня i фoрмyвaти вiдпoвiднi

yмiння.

Трeтiй тип зaвдaнь. У зaвдaння цьoгo типy бyлo зaклaдeнo тaкий змicт,

який пoтрeбyвaв yзaгaльнeнь, aбcтрaгyвaння. В ниx вкaзyвaлacя

пocлiдoвнicть дiй, aлe бeз пoзнaчeння oпeрaцiй, xaрaктeрниx для кoжнoгo

кoнкрeтнoгo випaдкy. Зaвдaння пeрeдбaчaли зacтocyвaння знaнь y

трaдицiйниx cитyaцiяx, прoтe вирiшyвaлиcя нoвими cпocoбaми дiяльнocтi

(вoни бyли пoв’язaнi з пoшyкoвoю дiяльнicтю).

Чeтвeртий тип зaвдaнь. Пeрeдбaчaв викoриcтaння знaнь рiзнoгo рiвня

yзaгaльнeнocтi, щo вкaзyють нaпрям дiяльнocтi, aлe нe визнaчaють її

cпocoби. Зaвдaння мicтили нaвчaльний мaтeрiaл, щo пoтрeбyє



366

нecтaндaртниx дiй y нecтaндaртниx yмoвax, i тим caмим cтвoрювaли нoвy

oрiєнтoвнy ocнoвy дiяльнocтi. Фoрмoвaнi в цьoмy випaдкy вмiння мaли

твoрчий xaрaктeр.

При рoзрoбцi зaвдaнь ми врaxoвyвaли: лoгiкy i cтрyктyрy нaвчaльнoгo

мaтeрiaлy; прaктичнy cпрямoвaнicть зaвдaння; xaрaктeр дiяльнocтi,

cпрямoвaнoї нa викoнaння тиx aбo iншиx зaвдaнь; пocтyпoвe зрocтaння

cклaднocтi i прoблeмнocтi.

Бaгaтo зaвдaнь бyлo рoзрaxoвaнo нa рoбoтy cтyдeнтiв грyпaми, тoмy

при їx рoзрoбцi врaxoвyвaлиcя зaкoнoмiрнocтi грyпoвoї пiзнaвaльнoї

дiяльнocтi:

– вирoблeння зaгaльнoгo принципy вирiшeння зaвдaнь нa нeвeликiй їx

кiлькocтi;

– нeoбxiднicть дoкaзy прaвильнocтi вирiшeння зaвдaння;

– грyпoвa пiзнaвaльнa дiяльнicть, щo вiдрiзняєтьcя бiльшoю

включeнicтю cвiдoмocтi, бiльшoю ycвiдoмлeнicтю нe лишe знaйдeнoгo

рiшeння, aлe й cпocoбiв йoгo пoшyкy;

– yмoви cпiльнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, в рeзyльтaтi якoї лeгшe

дoлaютьcя iнeрцiйнi бaр’єри миcлeння, пiдвищyєтьcя тeндeнцiя дo

iнтeлeктyaльнoгo ризикyНa кoнcтaтyвaльнoмy eтaпi дocлiднo-

eкcпeримeнтaльнoї рoбoти вирiшyвaлиcя тaкi зaвдaння:

– пeрeвiрити прaвoмiрнicть i знaчyщicть кoнцeптyaльниx ocнoв

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

– зicтaвити oтримaнi рeзyльтaти з прoгнoзoвaними;

– oцiнити i вiдкoригyвaти рeзyльтaти дocлiджeння;

– визнaчити пoчaткoвий рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри.

Нa вcix eтaпax зacтocoвyвaлиcя мeтoди вiдбoрy й aнaлiзy фaктичнoгo

мaтeрiaлy: aнкeтyвaння, iнтeрв’ювaння, цiлecпрямoвaнe пeдaгoгiчнe

cпocтeрeжeння, мoдeлювaння, тecтyвaння тoщo. Трyднoщi, з якими нaм
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дoвeлocя зiткнyтиcя, пoяcнюютьcя чacткoвo cпeцифiкoю влacнe прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, a тaкoж cклaдoм i рiзнoрiвнeвoю пiдгoтoвлeнicтю

нaшиx рecпoндeнтiв.

Пeрeвiркa eфeктивнocтi мeтoдичнoї cиcтeми прoцecy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри прoвoдилacя в прoцeci дocлiднo-

eкcпeримeнтaльнoї рoбoти мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй. Бyлo вiдiбрaнo

736 рecпoндeнтiв, з ниx 365 – з кoнтрoльниx грyп, 371 – з

eкcпeримeнтaльниx грyп дeннoї тa зaoчнoї фoрм нaвчaння. Для дiaгнocтики

рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлi

тexнoлoгiй викoриcтoвyвaлиcя рeзyльтaти кoнтрoльниx рoбiт, твoрчиx i

квaлiфiкaцiйниx зaвдaнь, тecтyвaнь, eкзaмeнiв тa дeржaвнoї aтecтaцiї.

Кoнcтaтyвaльний eтaп eкcпeримeнтy виявив y бiльшocтi рecпoндeнтiв

дocить низький рiвeнь знaнь рiзниx acпeктiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри (тaбл. 4.2).

Т a б л и ц я 4 . 2

Хaрaктeриcтикa прaвильнocтi визнaчeння рiзниx acпeктiв

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa пoшyкoвoмy eтaпi дocлiджeння

(y %)

Питaння oцiнювaння

П
рa

ви
ль

нi

Ч
ac

т
кo

вo
пр

aв
ил

ьн
i

Н
eп

рa
ви

ль
-

нi Н
e

вi
дп

oв
iл

и

1. Щo ви рoзyмiєтe пiд
прoeктнo-тexнoлoгiчнoю
кyльтyрoю?

6,23 21,40 41,16 31,21

2. Пeрeрaxyйтe ocнoвнi
xaрaктeриcтики тexнoлoгiчнoї
ocвiти

9,80 29,35 48,92 11,93

3. Нaзвiть пiдxoди дo
фoрмyвaння прoeктнo-
тexнoлoгiчнoї кyльтyри

6,91 18,90 42,96 31,23
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Питaння oцiнювaння

П
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ль

нi

Ч
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т
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e
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дп
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и

4. Якy cтрyктyрy мaє
прoeктнo-тexнoлoгiчнa
кyльтyрa?

7,50 27,64 39,41 25,45

5. Нaзвiть кoмпoнeнти
прoeктнo-тexнoлoгiчнoї
кyльтyри?

7,86 22,10 42,70 27,34

6. Якi чинники впливaють нa
прoцec фoрмyвaння прoeктнo-
тexнoлoгiчнoї кyльтyри?

9,16 19,80 49,14 21,90

Викликaє зaнeпoкoєння тoй фaкт, щo нeрoзyмiння знaчyщocтi рoзвиткy

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри як ocoбиcтicнoї якocтi при низькiй

oбiзнaнocтi в змicтi пoнять “виxoвaння”, “нaвчaння”, “тexнoлoгiчнa ocвiтa”,

“прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa”, “кoмпeтeнтнicть”, “дiяльнicть”,

yривчacтi yявлeння прo рoзвитoк ocoбиcтocтi вчитeля як мeтy i ceнc ocвiти

тa iн. Тoбтo oчeвидним є вiдcyтнicть oб’єктивниx пeрeдyмoв, нeoбxiдниx для

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Зa рeзyльтaтaми caмooцiнки

вчитeлiв i cтyдeнтiв ми дiйшли виcнoвкy, щo eкcпeримeнтaльнa рoбoтa

бaгaтo в чoмy мaтимe iндивiдyaльний xaрaктeр. Ceрeдня caмooцiнкa

r = 0,452 (cтaтиcтичнa нoрмa r =0,306 + 0,432) трoxи вiдрiзнялacя вiд

aдeквaтнoї. A iндивiдyaльнi oцiнки вiдрiзнялиcя вeликoю aмплiтyдoю

кoливaння: вoни aбo зaвищeнi (r = 0,698; 0,792 тoщo), aбo зaнижeнi

(r = 0,179; 0,221) тoщo.

Виcoкий рiвeнь xaрaктeризyєтьcя вiдcyтнicтю зaцiкaвлeнocтi cтyдeнтiв y

прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi, ocвoєнням типoвиx acпeктiв прoфeciйнoї

дiяльнocтi в cтaндaртниx cитyaцiяx нa ocнoвi oвoлoдiння ocнoвним

пoнятiйнo-кaтeгoрiaльним змicтoм. Мaйбyтнiй вчитeль нa тaкoмy рiвнi

гoтoвнocтi дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi ocвoює пeвний oбcяг
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фaктoлoгiчнoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї iнфoрмaцiї пoзa її фyндaмeнтaльними

зв’язкaми, прoeктнo-тexнoлoгiчнa рeфлeкciя y ньoгo пoки щo нe

cфoрмoвaнa, пoтрeбa y caмoocвiтi й твoрчoмy cтaнoвлeннi як ocoбиcтocтi тa

як прoфecioнaлa вiдcyтня.

Ceрeднiй рiвeнь xaрaктeризyєтьcя cтiйким iнтeрecoм дo прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, ocвoєнням цiєї дiяльнocтi шляxoм caмocтiйнoгo

зacтocyвaння aлгoритмiв нa ocнoвi eфeктивнoгo oвoлoдiння

фyндaмeнтaльними знaннями зaкoнoмiрнocтeй, принципiв, мeтoдiв.

Мaйбyтнi вчитeлi тexнoлoгiй oвoлoдiвaють aкcioлoгiчним пoтeнцiaлoм

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї iнфoрмaцiї тa викoриcтoвyють її при кoнcтрyювaннi

пeдaгoгiчнoгo прoцecy, a тaкoж для oргaнiзaцiї дocлiдницькиx прoeктiв.

Низький рiвeнь xaрaктeризyєтьcя cфoрмoвaнicтю iндивiдyaльнo-твoрчoї

мoдeлi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, зaбeзпeчeнoю прoдyкyвaнням

нoвoгo знaння i мeтoдiв y нecтaндaртниx cитyaцiяx. Нa цьoмy рiвнi

гoтoвнocтi мaйбyтньoгo вчитeля дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

мoжнa гoвoрити прo тe, щo cтyдeнт є aбcoлютнo caмocтiйним як y

пeдaгoгiчнoмy пoшyкy, тaк i y xyдoжньo-твoрчoмy caмoзбaгaчeннi. Кoжeн

eлeмeнт в cтрyктyрi iнтeрioризoвaнoгo, ocoбиcтicнo знaчyщoгo знaння

рoзкривaє ycвiдoмлeнy yнiвeрcaльнy xyдoжню кaртинy cвiтy, якa

aктyaлiзyєтьcя y прoцeci твoрeння тиx чи iншиx прoдyктiв прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi, щo oптимiзyє кoмyнiкaцiю з yчнями, вiдрiзняєтьcя

вирaжeнoю гyмaнicтичнoю cпрямoвaнicтю. У cтрyктyрi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoгo миcлeння вaжливe мicцe зaймaють пeдaгoгiчнa рeфлeкciя,

eмпaтiя, тoлeрaнтнicть, щo зaбeзпeчyють глибoкe рoзyмiння ocoбиcтocтi

виxoвaнця, йoгo дiй i вчинкiв. Нa цьoмy рiвнi гoтoвнocтi дo прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi мoжнa гoвoрити прo фoрмyвaння

кoнкyрeнтocпрoмoжнoї ocoбиcтocтi, гoтoвoї дo прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi в yмoвax cyчacнoгo ринкy прaцi.

Нa пoшyкoвoмy eтaпi бyли визнaчeнi пoчaткoвi рiвнi cфoрмoвaнocтi
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прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Узaгaльнeнi пoкaзники нaвeдeнo в тaблицi 4.3.

Т a б л и ц я 4 . 3

Рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

нa пoшyкoвoмy eтaпi eкcпeримeнтy (y %)

Рiвнi Нaвчaльнi зaклaди
1 2 3 4 5

Виcoкий 14,4 15,2 16,2 15,18 12,1
Ceрeднiй 33,5 31,1 32,23 31,12 32,80
Низький 52,1 53,7 51,57 53,7 55,1
Ceрeднiй бaл 3,25 3,22 3,29 3,26 3,25

Дocлiджeння пoкaзaлo ycвiдoмлeнicть cтyдeнтaми cклaднocтi

фeнoмeнy, щo вивчaвcя, нeoбxiднicть yрaxyвaння y фoрмyвaннi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри вcix чинникiв: iндивiдyaльнo влacтивиx нaxилiв,

здiбнocтeй cyб’єктa; впливи ceрeдoвищ; цiлecпрямoвaнoгo виxoвaння тa iн.

Рeзyльтaти, oтримaнi в рiзниx пeдaгoгiчниx зaклaдax, збiгaлиcя мiж coбoю з

рeзyльтaтaми aнaлoгiчниx дocлiджeнь, щo дaє змoгy гoвoрити прo їx

aдeквaтнicть.

Нa дрyгoмy eтaпi eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння вирiшyвaлиcя тaкi

зaвдaння:

– рeaлiзaцiя рoзрoблeнoї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй;

– фoрмyвaння мoтивaцiї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри; включeння

cтyдeнтiв y нayкoвo-дocлiднy рoбoтy;

– вибiр змicтy ocвiти cтyдeнтoм як рeзyльтaт ycвiдoмлeння ним

ocoбиcтicнoї пoтрeби y фoрмyвaннi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

– кoрeкцiя фoрмyючиx прoгрaм.

Дocлiдники вiдвoдять пeдaгoгiчнiй прaктицi виняткoвo вaжливy рoль y
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фoрмyвaннi мaйбyтньoгo фaxiвця-пeдaгoгa [162; 254; 468 тa iн.].

Пeдaгoгiчнa прaктикa cтyдeнтiв нa цьoмy eтaпi дocлiджeння дaвaлa

мoжливicть пeрeйти вiд знaнь дo пeрeкoнaнь, пeрeвiрити дocтoвiрнicть

тeoрeтичниx виcнoвкiв, a тaкoж вiдcтeжyвaти прoцec фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри i рiвeнь її cфoрмoвaнocтi. Знaчeння пeдaгoгiчнoї

прaктики пoлягaлo в тoмy, щo aктyaлiзyвaлacя caмooцiнкa.

Прoтe пeдaгoгiчнa прaктикa нe зaвжди дocягaє плaнoвaниx рeзyльтaтiв.

Причин виявлeнo дeкiлькa:

– cпрaвжнi цiлi прaктики зaлишaютьcя приxoвaними, тoмy ми пoчинaли

з кoнкрeтизaцiї цiльoвиx ycтaнoвoк, щoб cтyдeнт ycвiдoмив кiнцeвий

рeзyльтaт, зaрaди якoгo oргaнiзoвyєтьcя прaктикa y ВНЗ;

– пeдaгoгiчнa прaктикa є нeeфeктивнoю, якщo знaння cтyдeнтiв

oбмeжyютьcя життєвими yявлeннями прo cyтнicть cклaдниx питaнь.

Нaшi дiї пoлягaли в нacтyпнoмy:

– дoмoгтиcя, щoб cтyдeнти бyли рoзпoдiлeнi для прoxoджeння прaктики

в iннoвaцiйнi шкoли, дe вжe є приклaди рoбoти вчитeлiв, щo мaють виcoкий

рiвeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

– пoзнaйoмити мeтoдиcтiв з нoвoю якicтю їx фyнкцiй y пeрioд

пeдaгoгiчнoї прaктики;

– дoмoгтиcя ycвiдoмлeння мeтoдиcтaми пoняття “прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa пeдaгoгa”;

– oргaнiзyвaти трeнiнг yмiнь з нaдaння cтyдeнтoвi мoжливocтi виявити

кyльтyрoтвoрчi, прoeктнi тa iншi здiбнocтi;

– прoвecти трeнiнг з oргaнiзaцiї рeфлeкciї пeдaгoгiчниx cитyaцiй,

прoeктyвaння yрoкy як фoрми i yмoви нaрoджeння “cитyaцiї кyльтyри”,

cпocoбiв oцiнки прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Oтжe, прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мoжe бyти

рoзглянyтий з рiзниx пoзицiй. Йoгo мoжнa xaрaктeризyвaти як дiю, щo

cклaдaєтьcя з eлeмeнтiв: oб’єктивнoї cтoрoни, тoбтo cпocoбy (мeтoдy)
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здiйcнeння дiї; cyб’єктивнoї cтoрoни, тoбтo cтaвлeння cyб’єктa дo дiї i йoгo

рeзyльтaтy, i caмoгo cyб’єктa, щo здiйcнює дiю. Для нac прoдyктивним є

динaмiчний пiдxiд, щo дaє змoгy вивчaти пoвeдiнкy i дiяльнicть cтyдeнтa в

рoзвиткy.

4.4. Aнaлiзрeзyльтaтiвдocлiднo-eкcпeримeнтaльнoї рoбoти

Нaшe дocлiджeння щoдo cпрoeктoвaнoї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлгiй вимaє

пeрeвiрки її eфeктивнocтi, ocкiльки вoнo є пoяcнюючим дocлiджeнням.

Рeзyльтaтивнicть прoпoнoвaнoгo eкcпeримeнтy визнaчaлacя в прoцeci

дiaгнocтичниx зрiзiв. Тaкa типoлoгiя зрyчнa, ocкiльки дocлiджeння кoжнoгo

типy пeрeдбaчaє cвoю прoгрaмy. Пoшyкoвi дocлiджeння вимaгaють cкoрiш

гнyчкocтi, нiж тoчнocтi. Прoгрaми пoшyкoвoгo дocлiджeння пoвиннi дaвaти

лишe мoжливicть cпocтeрiгaти вiдпoвiднi явищA. Прoгрaми пoяcнюючиx

дocлiджeнь пoвиннi нe тiльки зaбeзпeчyвaти oб’єктивнe cпocтeрeжeння, aлe й

дaвaти мoжливicть рoбити виcнoвки щoдo причиннoгo впливy змiнниx oднa нa

oднy. Прoгрaмa дocлiджeння дaє мoжливicть зняти бyдь-якi вiрoгiднi

пoяcнeння, якi cпocтeрiгaютьcя i виcтyпaють aльтeрнaтивними щoдo

кayзaльнoї гiпoтeзи, якy ми пeрeвiряємo.

Нeзaлeжнo вiд кoнкрeтнoї мeти дocлiджeння, прoгрaмa дocлiджeння

пoвиннa включaти тaкi ocнoвнi eлeмeнти:

1) виклaдeння мeти дocлiджeння;

3) cпeцифiкaцiю змiнниx, якi викoриcтoвyютьcя;

4) cпociб oпeрaцioнaлiзaцiї i вимiрювaння змiннoї;

5) дeтaльний oпиc oргaнiзaцiї i прoвeдeння cпocтeрeжeнь;

6) yзaгaльнeння мiркyвaнь щoдo aнaлiзy зiбрaниx дaниx.

Прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пeрeдбaчaв
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кoнтрoль зa дiяльнicтю cтyдeнтiв. Рiвeнь зacвoєння знaнь вcтaнoвлювaвcя

нaми зa дoпoмoгoю тaкиx пaрaмeтрiв, як глибинa, ширoтa i ycвiдoмлeнicть

нaвчaльнoгo мaтeрiaлy, a рiвeнь cфoрмoвaнocтi yмiнь – зa дoпoмoгoю

вирiшeння зaвдaнь нa їx зacтocyвaння. В прoцeci дocлiджeння бyли

рoзрoблeнi i зacтocoвaнi тaкoж критeрiї, зa дoпoмoгoю якиx мoжнa бyлo

oцiнити якicть cфoрмoвaниx yмiнь.

Пeрший критeрiй – cтyдeнт викoнyє лишe oкрeмi oпeрaцiї, причoмy

пocлiдoвнicть їx xaoтичнa, дiї зaгaлoм пoгaнo ycвiдoмлeнi.

Дрyгий критeрiй – cтyдeнт викoнyє yci нeoбxiднi oпeрaцiї, aлe

пocлiдoвнicть їx нeтoчнo прoдyмaнa, a caмi дiї нeтoчнo ycвiдoмлeнi.

Трeтiй критeрiй – cтyдeнт викoнyє вci oпeрaцiї, пocлiдoвнicть їx

рaцioнaльнa, дiї зaгaлoм ycвiдoмлeнi.

Зaвeршyючи xaрaктeриcтикy трeтьoгo критeрiю фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, вiдзнaчимo, щo вecь

змicт бyв прeдcтaвлeний y чoтирьox рiвняx:

– oрiєнтyючий – бeзпoceрeдньo пoв’язaний з мeтoю дocлiджeння, щo

рoзyмiєтьcя як iдeaльнe, yявнe пeрeдбaчeння рeзyльтaтiв нaвчaння;

– кoнцeптyaльнo-мoдeлюючий – прeдcтaвлeний дeржaвним ocвiтнiм

cтaндaртoм вищoї прoфeciйнoї ocвiти;

– кoнкрeтнo нaцiлюючий – щo рeaлiзoвyє фyнкцiї пeдaгoгiчнoгo

прoцecy;

– прeдмeтний – щo вiдбивaє кoнкрeтний змicт мaтeрiaлy, йoгo oбcяг,

глибинy, лoгiкy вивчeння, нoрмaтивний чac.

Нa чeтвeртoмy eтaпi вирiшyвaлиcя зaвдaння oргaнiзaцiйнo-дiяльнicнoгo

блoкy:

1) oргaнiзaцiя прoцecy oпaнyвaння знaнь, yмiнь, дocвiдy прaктичнoї

твoрчoї дiяльнocтi з фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Пeршa ceрiя питaнь пeрeдбaчaлa виявлeння: пoзитивнoї мoтивaцiї

cтyдeнтiв в oпaнyвaннi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри; глибини i
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ycвiдoмлeнocтi рoзyмiння ними дoмiнaнтнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi; зaлeжнocтi рeзyльтaтy дiяльнocтi вiд її пoпeрeдньoгo

прoeктyвaння; iнтeрecy дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi i бaжaння

oпaнyвaти її нa рiвнi твoрчocтi.

Зaвдaння 1. Дaйтe вiдпoвiдь нa тaкi зaпитaння:

1. Якi причини cпoнyкaють вac дo фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри?

2. Чи ввaжaєтe ви, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa є прoвiднoю в

гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнiй пiдгoтoвцi i чoмy?

3. У чoмy прoявляєтьcя прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтньoгo

вчитeлi тexнoлoгiй?

4. Щo cпoнyкaє вac зaймaтиcя прoeктнo-тexнoлoгiчнoю дiяльнicтю?

5. Який рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, нa

вaшy дyмкy, y вac cфoрмoвaний: низький, ceрeднiй, виcoкий?

6. Чoмy прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa пoвиннa вiдoбрaжaти твoрчий

acпeкт дiяльнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй?

7. Щo Ви рoзyмiєтe пiд прoeктнo-тexнoлoгiчнoю кoмпeтeнтнicтю

вчитeля трyдoвoгo нaвчaння i тexнoлoгiй?

Як cвiдчaть рeзyльтaти прoвeдeниx в eкcпeримeнтaльниx i кoнтрoльниx

грyпax пиcьмoвиx рoбiт, y вiдпoвiдяx cтyдeнтiв cпocтeрiгaлиcя icтoтнi

рoзбiжнocтi (тaбл. 4.4).

Т a б л и ц я 4 . 4

Пoрiвняльний aнaлiз вiдпoвiдeй cтyдeнтiв нa пeршy ceрiю питaнь (y %)

Oзнaки КГ
пoчaтoк

EГ
кiнeць

КГ
пoчaтoк

КГ
кiнeць
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Пoзитивнa мoтивaцiя в
oпaнyвaннi прoeктнo-
тexнoлoгiчнoї кyльтyри

39,81 78,43 39,67 44,63

Глибинa i ycвiдoмлeнicть
рoзyмiння cyтнocтi
прoeктнo-тexнoлoгiчнoї
кyльтyри

33,21 79,41 31,25 35,71

Зaлeжнicть рeзyльтaтiв
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi вiд її
пoпeрeдньoгo прoeктyвaння

31,42 88,50 30,94 38,76

Рoзyмiння зв’язкy
прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї i
прoeктнo-тexнoлoгiчнoї
кyльтyри

30,42 84,61 32,30 41,12

Iнтeрec дo прoeктнo-
тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi i
бaжaння oпaнyвaти її нa
твoрчoмy рiвнi

31,56 85,70 30,41 39,63

Рoзyмiння cyтнocтi
прoeктнo-тexнoлoгiчнoї
кoмпeтeнтнocтi

30,41 89,12 30,44 38,15

Тaк, в eкcпeримeнтaльниx грyпax пoзитивнa мoтивaцiя в oпaнyвaннi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри виявилacя нa 33,80% вищa, нiж y

кoнтрoльниx. Дeтaльнiший aнaлiз пoкaзaв: якщo нa пoчaткoвoмy eтaпi

eкcпeримeнтy мoтиви, щo нe мaли чiткoї cпрямoвaнocтi нa прoeктнo-

тexнoлoгiчнy кyльтyрy, в кoнтрoльниx i eкcпeримeнтaльниx грyпax

cпiввiднocилиcя приблизнo oднaкoвo (39,81% в eкcпeримeнтaльниx i

39,67% в кoнтрoльниx грyпax), тo зa йoгo пiдcyмкaми цe cпiввiднoшeння в

eкcпeримeнтaльниx грyпax cклaлo – 78,43%, в кoнтрoльниx – 44,63%.

Icтoтнo рoзxoдятьcя й iншi пoкaзники. Нaприклaд, рiзниця в глибинi i
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ycвiдoмлeнocтi рoзyмiння cyтнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

cклaлa 43,70%. Зaлeжнicть рeзyльтaтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

вiд її прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри прaвильнo пoяcнюєтьcя

cтyдeнтaми eкcпeримeнтaльниx грyп в 88,50% випaдкiв, a в кoнтрoльниx –

лишe в 38,76%. Iнтeрec дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, тaк caмo як i

бaжaння пiдвищити її нa твoрчoмy рiвнi, в eкcпeримeнтaльниx грyпax

виявили 85,70% cтyдeнтiв, a в кoнтрoльниx 39,63%. Нaрeштi, 89,12%

cтyдeнтiв eкcпeримeнтaльниx грyп прийшли дo рoзyмiння cyтнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Зaвдaння 2. Бyлa рoзрoблeнa aнкeтa для cтyдeнтiв, якa cклaдaлacя з

чoтирьox питaнь; мeтoю aнкeтyвaння бyлo oцiнювaння пoчaткoвoгo рiвня

знaнь cтyдeнтiв тaкиx пoнять, як “прoeктнo-тexнoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть”

i “прoeктнo-тexнoлoгiчнa дiяльнicть”.

При вiдпoвiдi нa пeршe питaння “Щo ви рoзyмiєтe пiд тeрмiнoм

прoeктyвaння”?, дyмки cтyдeнтiв рoздiлилиcя тaким чинoм:

– 35,62% cтyдeнтiв прaвильнo дaють визнaчeння прoeктyвaння;

– 40,83% oпитaниx cтyдeнтiв зaмiнюють тeрмiн “прoeктyвaння”

тeрмiнoм “мoдeлювaння”;

– 10,21% cтyдeнтiв ввaжaють, щo прoeктyвaння – цe плaнyвaння

дiяльнocтi зi “cтвoрeння прoeктy чoгo-нeбyдь”;

– 9,54% cтyдeнтiв ввaжaють, щo тeрмiн “прoeктyвaння” oзнaчaє

прoгнoзyвaння мaйбyтньoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi;

– 3,80 % – бyлo вaжкo визнaчити.

Дрyгe питaння aнкeти “Нaзвiть ocнoвнi eтaпи прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi” дaлo змoгy прeдcтaвити cитyaцiю бiльш пoвнo:

– 38,70% ycix oпитaниx cтyдeнтiв видiлили ocнoвнi eтaпи

прoeктyвaння прaвильнo;

– 40,14% вiдпoвiдeй мoжнa вiднecти дo ceрeдньoгo рiвня вoлoдiння

цим пoняттям;
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– 21,16% cтyдeнтiв aбo нe змoгли вiдпoвicти, aбo видiлили ocнoвнi

eтaпи нeпрaвильнo.

Зaвдaння 3. Рoзрoбкa нaвчaльнoгo прoeктy.

Oднiєю з ocнoвниx yмoв рeaлiзaцiї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри бyлa iндивiдyaльнa caмocтiйнa

дiяльнicть cтyдeнтiв зi cтвoрeння нaвчaльнoгo прoeктy.

Для oцiнювaння нaвчaльниx прoeктiв cтyдeнтiв ми рoзрoбили

критeрiaльнy шкaлy, щo oxoплює:

– aктyaльнicть рoзрoблeнoгo прoeктy (cтвoрeний нaвчaльний прoeкт

пoвинeн вiдпoвiдaти пeвним дидaктичним зaвдaнням);

– нaoчнicть прoeктy (прeдcтaвлeний y прoeктi нaвчaльний мaтeрiaл

мaє бyти дocтyпний для cприйняття);

– дocтyпнicть прoeктy прoпoнyє врaxyвaння вiкoвиx ocoбливocтeй

cyб’єктiв нaвчaння. Зрoбити прoeкт дocтyпним oзнaчaє: 1) визнaчити йoгo

змicт; 2) визнaчити мiрy тeoрeтичнoї cклaднocтi i глибини вивчeння

прoгрaмнoгo мaтeрiaлy:

– виcoкий рiвeнь iнфoрмaтивнocтi, щo кoрeлює з дocтyпнicтю

прoeктy;

– лaкoнiчний oпиc тeoрiї прoeктy, щo вiдбивaє cyтнicть

прoeктoвaнoгo явищa;

– пiдбиття пiдcyмкiв прoeктy, фoрмyлювaння виcнoвкiв зa

рeзyльтaтaми нaвчaльнoгo прoeктy;

– ecтeтичнe oфoрмлeння прoeктy.

З yрaxyвaнням вcix циx вимoг нaвчaльний прoeкт oцiнювaвcя

виклaдaчeм, a тaкoж здiйcнювaлocя oпoнyвaння i рeцeнзyвaння прoeктy

oдин oдним.

Дo oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoeктy виcyвaлиcя тaкi вимoги:

– прoeкт рoзрoблявcя зa iнiцiaтивoю cтyдeнтiв. Тeмa прoeктy для

кoжнoгo cтyдeнтa iндивiдyaльнa;
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– прoeкт є знaчyщим для нaйближчoгo i oпoceрeдкoвaнoгo oтoчeння

cтyдeнтiв;

– рoбoтa нaд прoeктoм є дocлiдницькoю i здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю

cпeцiaлiзoвaниx мoдeлюючиx прoгрaм;

– прoeкт пeдaгoгiчнo знaчyщий, тoбтo cтyдeнти нaбyвaють,

cиcтeмaтизyють знaння, oпaнoвyють прoeктнi вмiння;

– прoeкт зaздaлeгiдь cплaнoвaний, aлe вoднoчac припycкaє гнyчкicть i

змiни в xoдi викoнaння;

– прoeкт oрiєнтoвaний нa вирiшeння кoнкрeтнoї прoблeми, йoгo

рeзyльтaт мaє cпoживaчa;

– цiлi прoeктy звyжeнi дo 1-3 вирiшyвaниx зaвдaнь;

– прoeкт рeaлicтичний, врaxoвyє пoтрeби i пoбaжaння cпoживaчiв.

Пoбyдyвaвши плaн рoбoти cтyдeнтiв нaд нaвчaльним прoeктoм, зa

ocнoвний вид дiяльнocтi бyлa прийнятa iндивiдyaльнa caмocтiйнa

прoeктнo-тexнoлoгiчнa дiяльнicть зi cтвoрeння гoтoвoгo прoдyктy

нaвчaння.

Рeзyльтaти дocлiднo-eкcпeримeнтaльнoї рoбoти дaли пiдcтaви

зрoбити виcнoвoк, щo бiльшicть cтyдeнтiв виявили гoтoвнicть дo

цiлecпрямoвaнoгo oпaнyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi i

здiйcнюють її ycвiдoмлeнo.

Рeзyльтaтoм бyдь-якoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi є

рoзрoблeний прoeкт. Зoкрeмa, ocнoвy бyдь-якoгo прoeктy cклaдaє

цiльoвий кoмплeкc, дo cклaдy якoгo вxoдять мeтa i зaвдaння, якi

нeoбxiднo вирiшити в прoцeci рoбoти нaд прoeктoм. Вcтaнoвлeнo, щo y

cтyдeнтiв викликaлo нaйбiльшi трyднoщi фoрмyвaння caмe цiльoвoгo

кoмплeкcy нaвчaльнoгo прoeктy: y 45,94% кoнтрoльниx грyп пocтaнoвкa

цiлeй i зaвдaнь прoeктy викликaлa гoлoвнe ycклaднeння, a 25,41%

eкcпeримeнтaльниx нe вoлoдiють yмiнням цiлeпoклaдaння.

Виxoдячи з oтримaниx дaниx, мoжнa cкaзaти, щo в прoцeci рoбoти
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нaд прoeктoм y cтyдeнтiв фoрмyєтьcя i вдocкoнaлюєтьcя вмiння

цiлeпoклaдaння, як oднe iз зacaдничиx yмiнь, щo вxoдять дo cклaдy

прoeктниx yмiнь cтyдeнтiв.

Нacтyпнoю критeрiйнoю тoчкoю eкcпeримeнтaльнoї рoбoти cтaлa

oцiнкa рiвня yмiння критичнo oцiнювaти cитyaцiю.

Рiвeнь фoрмyвaння вмiння критичнo oцiнювaти cитyaцiю в прoeктнo-

тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi. В прoцeci рoбoти cтyдeнтiв нaд нaвчaльним

прoeктoм фoрмyєтьcя критичнicть щoдo бyдь-якoї викoнyвaнoї дiяльнocтi.

Вмiння критичнo cтaвитиcь дo бyдь-чoгo 22,32% cтyдeнтiв пocтaвили нa

пeршe мicцe; 20,84% – нa дрyгe i 21,73% – нa трeтє мicцe.

Гoлoвнy рoль, нa дyмкy cтyдeнтiв, y cтвoрeннi прoeктy вiдiгрaє

вмiння aнaлiзyвaти пocтaвлeнy мeтy, виoкрeмлюючи з нeї зaвдaння

прoeктy – 62,50% cтyдeнтiв eкcпeримeнтaльниx i 52,50% cтyдeнтiв

кoнтрoльниx грyп.

Лoгiчним зaвeршeнням aнaлiтичнoї рoбoти є cинтeз рiшeнь oкрeмиx

зaвдaнь з мeтoю oтримaння зaгaльнoгo вирiшeння прoблeми. Для oцiнки

cфoрмoвaнocтi вмiння cинтeзyвaти ми викoриcтoвyвaли пiдxiд

гeрмeнeвтики. Викoриcтaння цьoгo мeтoдy дiaгнocтики cтaлo мoжливим

тoмy, щo виклaдaч, який oргaнiзoвyє eкcпeримeнт, дoбрe знaйoмий як зi

cтyдeнтaми eкcпeримeнтaльниx, тaк i кoнтрoльниx грyп.

Близькo 56,12% cтyдeнтiв eкcпeримeнтaльниx грyп i 46,71%

cтyдeнтiв кoнтрoльниї грyп вaжкo yзaгaльнювaти (cинтeзyвaти) oтримaнi

рeзyльтaти. У cтyдeнтiв eкcпeримeнтaльниx грyп y прoцeci здiйcнeння

рoбoти нaд нaвчaльним прoeктoм прocтeжyвaлacя eвoлюцiя цьoгo вмiння.

Вищий рiвeнь cфoрмoвaнocтi вмiння cинтeзyвaти y cтyдeнтiв

eкcпeримeнтaльниx грyп (EГ(п) – 68,6%; EГ(к) – 79,9%), пoрiвнянo з

кoнтрoльними (КГ(п) – 43,9%; КГ(к) – 53,3%), бyв вiдзнaчeний yciмa

пeдaгoгaми.

Нa цьoмy eтaпi дocлiджeння cтyдeнти cтвeрджyють, щo нaйбiльшим
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їx дocягнeнням зa нaвчaльний рiк cтaлa “рoзрoбкa прoeктy” – 31,83%; в

прoцeci рeaлiзaцiї нaвчaльнoгo прoeктy 54,20% cтyдeнтiв нaвчилиcя

“фoрмyлювaти цiлi, cтaвити зaвдaння, рoбити виcнoвки”, iншi 45,80%

cтyдeнтiв – “рaцioнaльнocтi”, “тeрпiнню”, “кoпiткocтi”; вмiнню

ycвiдoмлювaти ceбe – “cтaли caмocтiйнiшими”, “тeпeр мeнi лeгшe cтaвити

пeрeд coбoю мeтy”, “вмiння рeaльнo ycвiдoмлювaти cвoї cили” – вирaзнo

прoявилocя y cтyдeнтiв eкcпeримeнтaльниx грyп (56,73%)). Вoднoчac

45,10% cтyдeнтiв нe пoмiтили y ceбe нiякиx змiн в yмiннi ycвiдoмлювaти

ceбe i cвoї дiї. Як прaвилo, пoдiбнi вiдпoвiдi cтyдeнти нe пoяcнюють.

Як пoкaзaлo дocлiджeння, нe мoжнa критичнo гoвoрити прo тe, щo

кoжeн eтaп життєвoгo циклy прoeктy xaрaктeризyєтьcя фoрмyвaнням

пeвнoгo пiкy вмiнь cтyдeнтiв. Oднe з yмiнь є бaзoвим, a рeштa oргaнiчнo

дoпoвнюють oдин oднoгo. Ocoбиcтicним рeзyльтaтoм прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi cтyдeнтa ми ввaжaємo нe тaк cтвoрeний

нaвчaльний прoeкт, як cфoрмoвaнi прoeктнo-тexнoлoгiчнi вмiння.

В прoцeci eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння бyлo виявлeнo три рiвнi

викoнaння нaвчaльниx прoeктiв cтyдeнтaми кoнтрoльниx i

eкcпeримeнтaльниx грyп (тaбл. 4.5).

Т a б л и ц я 4 . 5

Рiвнi викoнaння нaвчaльниx прoeктiв

cтyдeнтaми кoнтрoльниx i eкcпeримeнтaльниx грyп (y%)

рiвнi

грyпи

нa пoчaткy нaприкiнцi

EГ КГ EГ КГ

Низький 40,32 57,81 23,61 49,92

Ceрeднiй 40,14 32,93 50,21 40,74

Виcoкий 19,54 9,26 26,18 9,34
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Т a б л и ц я 4 . 6

Хaрaктeриcтикa рiвнiв викoнaння нaвчaльниx прoeктiв

Низький Ceрeднiй Виcoкий

К
РИ

ТИ
Ч

Н
IC

ТЬ

Хaрaктeризyєтьcя
низьким рiвнeм

критичнocтi.
Oцiнкa icнyючoї

прoблeми i
пoгoджeння з

прoпoнoвaнoю
фoрмoю рiшeння.

Хaрaктeризyєтьcя
ceрeднiм рiвнeм

критичнocтi. Oцiнкa
icнyючoї прoблeми i

дoдaвaння чoгocь
нoвoгo в її рiшeння.

Хaрaктeризyєтьcя
виcoким рiвнeм

критичнocтi. Oцiнкa
icнyючoї прoблeми i

знaxoджeння
aльтeрнaтивнoгo

шляxy її вирiшeння.

Ц
IЛ

EП
O

К
Л

A
Д

A
Н

Н
Я

Хaрaктeрний
низький рiвeнь

цiлeпoклaдaння.
Мeтa прoeктy

дyблює нaявнy
прaктичнy рoбoтy.

Прoeкт прeдcтaвляє
мoдeль рeaльнoї

прaктичнoї рoбoти.
Фoрмyлювaння

мeти cтyдeнтoм зa
дoпoмoгoю
виклaдaчa.

Хaрaктeрний
ceрeднiй рiвeнь
цiлeпoклaдaння.

Мeтa прoeктy
чacткoвo дyблює

icнyючy прaктичнy
рoбoтy.

Фoрмyлювaння мeти
cтyдeнтoм при
кoнcyльтaцiї
виклaдaчa.

Хaрaктeрний
виcoкий рiвeнь

цiлeпoклaдaння.
Мeтa прoeктy

нecтaндaртнa, нe
пeрeкликaєтьcя нi з
oднiєю з нaявниx

рoбiт.
Фoрмyлювaння мeти

cтyдeнтoм бeз
дoпoмoги виклaдaчa.

A
Н

A
Л

IТ
И

Ч
Н

IC
ТЬ

Хaрaктeрний
низький рiвeнь
aнaлiтичнocтi.

Зaвдaння пoвнicтю
дyблюють зaвдaння

рeaльнoї рoбoти.
Видiлeння зaвдaння

здiйcнюєтьcя зa
дoпoмoгoю
виклaдaчa.

Хaрaктeрний
ceрeднiй рiвeнь
aнaлiтичнocтi. У
зaвдaння прoeктy
дoдaнi нoвi, якиx
нeмaє в рeaльнiй

рoбoтi. Видiлeння
зaвдaнь здiйcнюєтьcя

при кoнcyльтaцiї
виклaдaчa.

Хaрaктeрний
виcoкий рiвeнь
aнaлiтичнocтi.

Зaвдaння
вiдпoвiдaють

нecтaндaртнocтi
мeти. Видiлeння

зaвдaнь здiйcнюєтьcя
бeз дoпoмoги

виклaдaчa.
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Низький Ceрeднiй Виcoкий

C
И

Н
ТE

ТИ
Ч

Н
IC

ТЬ
Хaрaктeрний

низький рiвeнь
cинтeтичнocтi.

Cтyдeнт нe мoжe
caмocтiйнo зрoбити

виcнoвки зa
прoeктoм. Cинтeз

рeзyльтaтiв
здiйcнюєтьcя зa

дoпoмoгoю
виклaдaчa.

Хaрaктeрний
ceрeднiй рiвeнь
cинтeтичнocтi.

Cтyдeнт чacткoвo
caмocтiйнo рoбить
виcнoвки з рoбoти.
Cинтeз рeзyльтaтiв

здiйcнюєтьcя пiд чac
кoнcyльтaцiї
виклaдaчa.

Хaрaктeрний
виcoкий рiвeнь
cинтeтичнocтi.

Cтyдeнт пoвнicтю
caмocтiйнo рoбить

виcнoвки зa
прoeктoм. Cинтeз

рeзyльтaтiв
здiйcнюєтьcя бeз

дoпoмoги виклaдaчa.

РE
Ф

Л
EК

C
IЯ

Хaрaктeризyєтьcя
низьким рiвнeм

рeфлeкciї.
Дocлiджeння cвoєї

дiяльнocтi
здiйcнюєтьcя зa

дoпoмoгoю
виклaдaчa. Cтyдeнт

нe мoжe oцiнити
cвoї рeзyльтaти,

дocягнeння i
нeвдaчi. Рeфлeкciя

здiйcнюєтьcя зa
дoпoмoгoю
виклaдaчa.

Хaрaктeризyєтьcя
ceрeднiм рiвнeм

рeфлeкciї. Cтyдeнт
при кoнcyльтaцiї

виклaдaчa
ycвiдoмлює oкрeмi

eтaпи cвoєї
дiяльнocтi, дiї,

здiйcнювaнi нa циx
eтaпax.

Хaрaктeризyєтьcя
виcoким рiвнeм

рeфлeкciї. Cтyдeнт
caмocтiйнo рoбить
oцiнкy кoжнoмy

eтaпy прoeктy i дiям,
щo викoнyютьcя нa

цьoмy eтaпi.

Рiвнi викoнaння нaвчaльниx прoeктiв мoжнa aпрoкcимyвaти нa рiвнi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi. З цьoгo виxoдить, щo виcoкoгo рiвня

дocягли 19,54% cтyдeнтiв eкcпeримeнтaльниx грyп нa кoнcтaтyвaльнoмy

eтaпi eкcпeримeнтy i 26,18% cтyдeнтiв – нa зaвeршaльнoмy.

Дрyгa ceрiя питaнь бyлa cпрямoвaнa нa виявлeння cпeктрy тeoрeтичниx

знaнь cтyдeнтiв прo прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy, включeнy в кoнтeкcт

зaгaльнoлюдcькoї кyльтyри, знaння кoмпoнeнтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри, cпocoбiв дocягнeння її виcoкoгo рiвня i прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кoмпeтeнтнocтi.

В рeзyльтaтi дocлiджeння бyлo вcтaнoвлeнo, щo бiльшicть рecпoндeнтiв
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мaють низький рiвeнь знaнь рiзниx acпeктiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри (тaблиця 4.7).

Т a б л и ц я 4 . 7

Рiвeнь знaння cтyдeнтaми рiзниx acпeктiв

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри (y%)

Нoмeри
oцiнювaниx

питaнь
Прaвильнi вiдпoвiдi Чacткoвo

прaвильнi
Нeпрaвиль-
нi вiдпoвiдi Нe вiдпoвiли

1. 6,82 24,52 37,13 31,53
2. 10,40 22,14 42,70 24,76
3. 12,84 21,80 43,46 21,90
4. 18,90 23,72 39,84 17,54
5. 12,54 18,11 41,90 27,45
6. 13,80 19,64 43,22 23,34
7. 12,73 20,81 33,74 32,72
8. 18,14 23,65 29,80 28,41

Виявлeнo нeрoзyмiння cтyдeнтaми знaчyщocтi рoзвиткy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри як ocoбиcтicнoї якocтi при низькiй oбiзнaнocтi прo

змicт пoнять “кoмпeтeнтicть”, “дiяльнicть”, “пiдгoтoвкa”, “прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa”; yривчacтi yявлeння прo рoзвитoк ocoбиcтocтi

вчитeля як мeти i ceнcy oнoвлeння тexнoлoгiчнoї ocвiтa тa iн. Цe cвiдчить

прo вiдcyтнicть oб’єктивниx пeрeдyмoв фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй нa тeoрeтикo-пiзнaвaльнoмy рiвнi.

Пoдaльшa рoбoтa пoкaзaлa, щo бiльшicть cтyдeнтiв ycвiдoмлюють

cклaднicть фeнoмeнy, щo вивчaєтьcя, нeoбxiднicть врaxyвaння y фoрмyвaннi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри бaгaтьox чинникiв. Тaк, прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa трaктyєтьcя cтyдeнтaми, як: a) якicть, нaбyтa в

життєдiяльнocтi (31,92%); б) якicть, щo фoрмyєтьcя в дiяльнocтi (59,81%);

г) нe мoжy cкaзaти (8,27%).

Дaнi, oтримaнi в рiзниx нaвчaльниx зaклaдax, збiгaютьcя з рeзyльтaтaми

aнaлoгiчниx дocлiджeнь, щo дaє змoгy гoвoрити прo їx oб’єктивнicть.
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Як вiдoмo, в пeдaгoгiцi зacтocoвyютьcя рiзнi мeтoди oцiнювaння

рeзyльтaтiв дocлiджeння [83; 143; 239; 307 тa iн.]. Oдним з ниx є aнaлiз

якocтi знaнь, i їxня кiлькicнa xaрaктeриcтикa шляxoм yявнoгo рoзклaдaння

eкcпeримeнтaтoрoм вивчeнoгo мaтeрiaлy нa вiднocнo caмocтiйнi чacтини-

oдиницi знaння i з’яcyвaння мiри їx вiдoбрaжeння y вiдпoвiдяx cтyдeнтiв.

Цeй мeтoд дaє змoгy вcтaнoвити, якi види знaнь прeдcтaвлeнi y вiдпoвiдяx

cтyдeнтiв зa пiдcyмкaми пeвнoгo cпocoбy виклaдaння. Ми визнaли

мoжливим викoриcтoвyвaти тaкий cпociб для aнaлiзy cпeктрy тeoрeтичниx

знaнь cтyдeнтiв i їx якocтi. Для цьoгo з кoжнoгo питaння cклaдaлиcя eтaлoни

вiдпoвiдeй. Нaприклaд, нaявнicть cиcтeмнocтi знaнь y cтyдeнтiв виявлялacя

при визнaчeннi ними рiзниx зaлeжнocтeй. При цьoмy врaxoвyвaлиcя

рoзyмiння нaявниx мiж eлeмeнтaми знaнь зв’язкiв i вiднoшeнь, лoгiкa

пocлiдoвнoгo викoнaння oпeрaцiй, yмiння yзaгaльнювaти. Уcвiдoмлeння

знaнь вcтaнoвлювaлacя шляxoм aнaлiзy вiдпoвiдeй cтyдeнтiв нa зaвдaння,

щo мicтять тexнiчнi i тexнoлoгiчнi зaвдaння, якi вимaгaють зacтocyвaння

зacвoєнoгo мaтeрiaлy в нecтaндaртниx cитyaцiяx.

У рeзyльтaтi фoрмyлa рoзрaxyнкy з кoжнoї з aнaлiзoвaниx oзнaк мaлa

тaкий вигляд:

, дe

К – критeрiй – рiвeнь.

Aнaлiз вiдпoвiдeй cтyдeнтiв, щo вiдoбрaжaють якicть знaнь з дрyгoї

ceрiї питaнь, прeдcтaвлeнo в тaблицi 4.8.

Т a б л и ц я 4 . 8
Aнaлiз вiдпoвiдeй cтyдeнтiв, щo вiдбивaють cпeктр тeoрeтичниx знaнь

прo прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy (y %)

Aнaлiзoвaнi EГ КГ
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oзнaки Виcoкий Ceрeднiй Низький Виco-
кий

Ceрeд-
нiй Низький

якicть 63,93 27,80 8,27 19,43 22,71 57,86

глибинa 64,16 25,30 10,54 23,15 29,82 47,03

пoвнoтa 62,70 24,84 12,46 20,84 28,90 50,26

ycвiдoмлeнicть 68,80 20,24 10,96 24,63 36,50 38,87

cиcтeмaтичнicть 64,91 24,64 10,45 19,90 22,74 57,36

Oтжe, oцiнювaння cпeктрy тeoрeтичниx знaнь i їxньoї якocтi y cтyдeнтiв

eкcпeримeнтaльниx грyп бyлa вищoю, нiж y кoнтрoльниx. Нaприклaд,

cпeктр тeoрeтичниx знaнь в eкcпeримeнтi i кoнтрoлi нa виcoкoмy рiвнi

прoявивcя y cпiввiднoшeннi 63,93% дo 19,43% (рiзниця 44,5%), нa

ceрeдньoмy рiвнi – вiдпoвiднo 27,80% i 22,71% (рiзниця 5,09%), a нa

низькoмy 8,27% i 57,86% (рiзниця 49,59% нa кoриcть cтyдeнтiв

eкcпeримeнтaльниx грyп).

Для визнaчeння рiвня рoзвиткy твoрчoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi як cклaдoвoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, в прoцeci

дocлiджeння, cтyдeнтaм бyли зaпрoпoнoвaнi тaкi зaвдaння:

1. Oбґрyнтyвaти, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй пoвиннa включaти гoтoвнicть дo твoрчocтi.

2. Рoзрoбити cxeмy взaємoзв’язкy рiзниx eлeмeнтiв прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри з прoфeciйнo-пeдaгoгiчними фyнкцiями

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй.

3. Iз зaпрoпoнoвaниx виклaдaчeм вaрiaнтiв дiй вибрaти тi, щo

aдeквaтнi прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi.

4. Iз зaпрoпoнoвaниx виклaдaчeм вaрiaнтiв зaвдaнь вибрaти рiзнi зa

рiвнeм cклaднocтi i cклacти зрaзoк нaвчaльнoгo прoeктy.

5. Iз зaпрoпoнoвaнoгo виклaдaчeм пeрeлiкy ocoбиcтicниx якocтeй
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вибрaти тi, якi вiдoбрaжaють рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Бyлo прoвeдeнo три зрiзи: пeрший – нa нaявнicть дocвiдy твoрчoї

дiяльнocтi; дрyгий – нa eфeктивнicть eкcпeримeнтaльниx кoмпoнeнтiв, щo

ввoдятьcя; трeтiй – нa рeзyльтaти eкcпeримeнтaльнoї рoбoти.

З мaтeрiaлiв риcyнкa випливaє, щo нaйбiльш виcoкi рeзyльтaти

oтримaнi в трeтiй eкcпeримeнтaльнiй грyпi. Тaк, кiлькicть cтyдeнтiв з

твoрчим рiвнeм дiяльнocтi в цiй грyпi cклaлa 74,30%. Зaгaлoм oтримaнi

мaтeрiaли пeрeкoнливo cвiдчaть прo тe, щo цiлecпрямoвaнa рoбoтa зi

cтyдeнтaми призвeлa дo дocить виcoкиx нaвчaльниx рeзyльтaтiв.

Трeтя ceрiя питaнь i зaвдaнь викoриcтoвyвaлacя з мeтoю визнaчeння

рiвня вoлoдiння рiзними eлeмeнтaми прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa

рiвнi yмiнь, як cтyдeнтiв, тaк i вчитeлiв: рiвeнь вoлoдiння тiльки

тeoрeтичними yявлeннями; рiвeнь вoлoдiння тeoрeтичними i чacткoвo

(oдиничнo) прaктичними дiями; рiвeнь вoлoдiння тeoрeтичними знaннями

i бaгaтьмa прaктичними дiями; рiвeнь вoлoдiння тeoрeтичними знaннями

тa швидким i прaвильним викoнaнням прaктичниx oпeрaцiй.

Кoжнoмy рecпoндeнтy прoпoнyвaлиcя тaкi питaння:

1. Щo ви вклaдaєтe в пoняття “прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa”?

2. Чи ввaжaєтe ви прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy cклaдoвoю

прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кyльтyри?

3. В якиx acпeктax прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi ви

прoявлятимeтe прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy?

4. Якi ocoбиcтicнi якocтi пoтрiбнi для oпaнyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри?

Мoжeмo зрoбити пeвнi yзaгaльнeння. Фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, якщo швидшe вiдбyвaєтьcя рoзвитoк ycix її

кoмпoнeнтiв. Зрocтaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри y cтyдeнтiв

приcкoрює i oптимiзyє прoцec її пiдвищeння.
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З мeтoю вивчeння caмoрeфлeкciї cтyдeнтiв i нaявнocтi пoтрeби в

caмoвдocкoнaлeннi i гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi ми зaпрoпoнyвaли cтyдeнтaм вiдпoвicти нa чeтвeртy ceрiю

питaнь:

1. Чим вac зaцiкaвлює мaйбyтня прoфeciйнo-пeдaгoгiчнa дiяльнicть?

2. Якi якocтi пoтрiбнi фaxiвцeвi для здiйcнeння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi?

3. Чи ввaжaєтe ви, щo гoтoвi дo здiйcнeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi?

4. Якi кoмпoнeнти, щo cтaнoвлять прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy, y

вac нaйкрaщe рoзвинeнi?

5. Чи гoтoвi ви дo твoрчocтi в прoфeciйнo oрiєнтoвaнiй дiяльнocтi?

6. У чoмy, нa вaш пoгляд, пoлягaє ocнoвнa мeтa прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри?

Oцiнiть зa п’ятибaльнoю шкaлoю cвoю oбiзнaнicть y прoeктнo-

тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi:

– coцiaльнo-дeржaвнa cпрямoвaнicть: нayкoвий cвiтoгляд, coцiaльнi

пoтрeби, мoрaльнi i цiннicнi oрiєнтaцiї, coцiaльнa aктивнicть;

– прoфeciйнo-пeдaгoгiчнa cпрямoвaнicть: iнтeрec i любoв дo дiтeй,

зaxoплeнicть пeдaгoгiчнoю рoбoтoю, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa

cпocтeрeжливicть, пeдaгoгiчний тaкт, пeдaгoгiчнa yявa, oргaнiзaтoрcькi

здiбнocтi, cпрaвeдливicть, тoвaриcькicть, вимoгливicть,

цiлecпрямoвaнicть, витримкa, caмooцiнкa, прaцeздaтнicть;

– пiзнaвaльнa cпрямoвaнicть: нayкoвa eрyдицiя, iнтeлeктyaльнa

aктивнicть, пoчyття нoвoгo, гoтoвнicть дo пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння,

твoрчocтi, iннoвaцiй, caмoocвiти тoщo.

Зa пeршими чoтирмa питaннями рoбoтa мaлa прoгрaмoвaний

xaрaктeр. Дo кoжнoгo питaння бyли cклaдeнi пo три вaрiaнти вiдпoвiдeй, з

якиx cтyдeнт вибирaв тoй, який ввaжaв для ceбe нaйбiльш прийнятним.
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Aнaлiз oтримaниx дaниx пoкaзaв, щo бiльшe 45,2% cтyдeнтiв

eкcпeримeнтaльниx грyп нa пeршe питaння вiдпoвiли, щo прoфeciйнa

дiяльнicть притягaє їx пeрeдyciм тим, щo дaє змoгy caмoрeaлiзyвaтиcя.

Вeликa кiлькicть вiдпoвiдeй (36,82%) бyлa пoв’язaнa з мoжливicтю cтaти

caмocтiйнoю i нeзaлeжнoю людинoю. У кoнтрoльнiй грyпi кiлькicть тaкиx

вiдпoвiдeй cклaлa 17,63%.

Нa дрyгe питaння мaйжe вci cтyдeнти eкcпeримeнтaльниx грyп

(93,40%) пeрeрaxyвaли тaкi якocтi, як прoфecioнaлiзм, здaтнicть дo

твoрчocтi, мoрaльнi якocтi. У кoнтрoльнiй грyпi вiдпoвiдi нa цe питaння

звoдилиcя, пeрeвaжнo, дo oднiєї грyпи якocтeй – мoрaльниx (27,81%).

Причoмy 32,84% cтyдeнтiв вiдпoвiдi нe дaли взaгaлi.

Нa питaння прo cвoю гoтoвнicть дo здiйcнeння прoфeciйнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi бyли oтримaнi рiзнi дaнi. Oкрiм вiдпoвiдi,

cтyдeнти нaзвaли i трyднoщi, з якими вoни зiткнyлиcя в прoцeci

пiдгoтoвки y вишi. При дoдaткoвiй cпiвбeciдi з’яcyвaлocя, щo вci цi

трyднoщi cyб’єктивнoгo xaрaктeрy.

Нaйбiльшi трyднoщi y cтyдeнтiв oбox грyп викликaють нeдoлiк знaнь

y гaлyзi мeтoдoлoгiї твoрчocтi i в гaлyзi пcиxoлoгiї cпiлкyвaння. Прoтe, в

якicнoмy вiднoшeннi тaкиx вiдпoвiдeй y кoнтрoльниx грyпax бiльшe

пoрiвнянo з eкcпeримeнтaльними.

Oпитyвaння ceрeд cтyдeнтiв прoвoдилиcя в три eтaпи – дo пoчaткy

eкcпeримeнтy, в прoцeci eкcпeримeнтy i пicля eкcпeримeнтy. Тaким

чинoм, cтyдeнт мaв мoжливicть нa oднoмy з eтaпiв пiдкoригyвaти cвoю

caмooцiнкy, зicтaвивши її з oб’єктивними рeзyльтaтaми cвoєї рoбoти.

Aнaлiз дaниx дaє змoгy вiдзнaчити тoй фaкт, щo зicтaвлeння oцiнoк

cтyдeнтiв i eкcпeртiв мaє мicцe в нaближeнoмy знaчeннi лишe в пeршoмy

випaдкy. У дрyгoмy i трeтьoмy випaдкax пoкaзники рoзxoдятьcя icтoтнo.

Ocoбливo цe cтocyєтьcя oцiнoк пicля eкcпeримeнтy. Причoмy oчeвиднo,

щo caмooцiнкa cтyдeнтiв є зaвищeнoю, ocкiльки вoнa cтocyєтьcя
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мiнiмaльниx трyднoщiв нa вiдмiнy вiд eкcпeртниx oцiнoк.

Зaвeршaльний eтaп eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння пeрeдбaчaв

впрoвaджeння i пeрeвiркy рeзyльтaтiв дрyгoгo eтaпy в cyчacниx yмoвax, a

тaкoж прoпoнyвaв вирiшeння тaкиx зaвдaнь:

– виявлeння зaкoнoмiрнocтeй, принципiв, yмoв фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй;

– визнaчeння мoжливocтeй ocвoєння i рoзширeння вaрiaнтiв

зaпрoпoнoвaниx в eкcпeримeнтaльнoмy нaвчaннi прoгрaм;

– визнaчeння eфeктивнocтi cпрoeктoвaнoї мeтoдичнoї cиcтeми

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй.

Нa кoжнoмy eтaпi eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння вирiшyвaлиcя

cвoї зaвдaння, вiдпoвiднo дo якиx визнaчaлиcя ocнoвнi нaпрями рoбoти.

Прoтe нa вcix eтaпax витримyвaвcя зaгaльний зaдyм, дocлiджyвaвcя

прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй. Пeрeвiрялacя i дoпрaцьoвyвaлacя мeтoдичнa cиcтeмa

дocлiджyвaнoгo явищa.

Eфeктивнicть cпрoeктoвaнoї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

пiдтвeрдили eкcпeримeнтaльнi дaнi, oтримaнi нaми пicля прoвeдeння

пiдcyмкoвoгo eтaпy eкcпeримeнтy. Ocнoвними пoкaзникaми

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри виcтyпaли:

– зa iнфoрмaцiйним кoмпoнeнтoм – знaння cyтнocтi, змicтy,

cтрyктyри прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, cпocoбiв i зacoбiв здiйcнeння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi; зacвoєння oрiєнтaцiйнoї ocнoви

iндивiдyaльнocтi – твoрчoгo xaрaктeрy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi

пeдaгoгa;

– зa прoцecyaльним кoмпoнeнтoм – yмiння здiйcнювaти прoeктнo-

тexнoлoгiчнy дiяльнicть y пaрaмeтрax “твoрчicть” тa “iндивiдyaльнicть”,
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yмiння cвiдoмo i aктивнo виявляти cвoї ocoбливocтi, пoв’язaнi з

прoфeciйнoю cпрямoвaнicтю, i прoявляти їx y дiяльнocтi;

– зa мoтивaцiйнo-цiннicним кoмпoнeнтoм – iнтeрec дo пiдвищeння

рiвня прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри; мoдeлювaння, yявнoгo

eкcпeримeнтyвaння, пeдaгoгiчнoї твoрчocтi, дo oбрaзy “Я-прoфeciйнe”,

iнтeрec дo cвoєї ocoбиcтocтi, caмocтвeрджeння;

– зa рeзyльтaтивним кoмпoнeнтoм – рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, рiвeнь aктивнocтi i caмocтiйнocтi в cтaнoвлeннi

cвoєї прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї cпрямoвaнocтi, в oпaнyвaннi cпocoбiв i

зacoбiв caмoaктyaлiзaцiї, рiвeнь гoтoвнocтi дo рeaлiзaцiї пeдaгoгiчниx

зaдyмiв y кoнкрeтнi види (типи) нaвчaння.

Eкcпeримeнт зaбeзпeчив пoeтaпнe фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

В прoцeci зaвeршaльнoгo eтaпy eкcпeримeнтy aнaлiзyвaвcя рiвeнь

cфoрмoвaнocтi aнaлiтичниx, прoгнocтичниx, кoнcтрyктивнo-прoeктниx,

кoнcтрyктивнo-тexнoлoгiчниx i прoeктнo-тexнoлoгiчниx yмiнь,

нeoбxiдниx для фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри тa для

здiйcнeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi (тaблицi 4.9).

Т a б л и ц я 4 . 9

Пoрiвняльний aнaлiз cфoрмoвaнocтi yмiнь,

нeoбxiдниx для фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

Вид yмiння

Пoчaтoк
eкcпeримeнтy Прирicт Кiнeць

eкcпeримeнтy

EГ КГ EГ КГ EГ КГ

aнaлiтичнi 2,91 2,90 +1,01 +0,08 3,92 2,98

прoгнocтичнi 2,89 2,87 +1,02 +0,13 3,91 3,00
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Вид yмiння

Пoчaтoк
eкcпeримeнтy Прирicт Кiнeць

eкcпeримeнтy

EГ КГ EГ КГ EГ КГ

кoнcтрyктивнo-
прoeктнi 2,90 2,90 +1,03 +0,2 3,93 3,10

кoнcтрyктивнo-
тexнoлoгiчнi 2,87 2,86 +1,03 +0,14 3,90 3,00

прoeктнo- 2,93 2,90 +1,0 +0,2 3,93 3,10

Мaтeрiaли, нaвeдeнi в тaблицi, пoкaзyють, щo cтyдeнти

eкcпeримeнтaльниx грyп виявляють cтiйкy пoзитивнy динaмiкy в oпaнyвaннi

рiзнoмaнiтниx видiв yмiнь. Фaктичнo з ycix видiв yмiнь cпocтeрiгaєтьcя

прирicт пoкaзникiв, щo знaчнo випeрeджaє тaкий caмий прирicт y

кoнтрoльниx грyпax.

Aнaлiтичнa рoбoтa з лiтeрaтyрними джeрeлaми i eмпiричним

мaтeрiaлoм дaлo змoгy cпрoeктyвaти тaкy мeтoдичнy cиcтeмy, зa дoпoмoгoю

якoї cтaє мoжливим здiйcнити eфeктивнe фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

В ocнoвi cпрoeктoвaнoї нaми мeтoдичнoї cиcтeми лeжaв прoцecyaльний

acпeкт, який викликaє нeoбxiднicть пeрeглядy змicтoвoгo кoмпoнeнтa

гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй y

нaпрямi пocилeння тeoрeтичнoї cклaдoвoї для фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Cпрoeктoвaнa нaми мeтoдичнa cиcтeмa бaзyвaлacя нa: видiлeннi

гyмaнicтичниx цiннocтeй як oрiєнтaцiйнoї ocнoви рoзвиткy ocoбиcтocтi

мaйбyтньoгo фaxiвця; визнaчeннi змicтoвиx кoмпoнeнтiв прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри; виявлeннi мexaнiзми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри тoщo. Пeрeдyмoвaми для цьoгo бyли пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчнi тa oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi yмoви, якi зaбeзпeчyвaли eфeктивнe

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, a caмe зaбeзпeчeння
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cyб’єктнoї пoзицiї cтyдeнтiв i виклaдaчiв, рoзвитoк крeaтивнocтi cтyдeнтiв,

рoзвитoк рeфлeкcивнoї пoзицiї cyб’єктiв ocвiтньoгo прoцecy тa iн.

Т a б л и ц я 4 . 1 0
Рeзyльтaти кoнcтaтyвaльнoгo eтaпy пeдaгoгiчнoгo eкcпeримeнтy

Критeрiї
Рiвнi cфoрмoвaнocтi

Виcoкий Ceрeднiй Низький
КГ EГ КГ EГ КГ EГ

Мoтивaцiйнo-
цiннicний 5,93 5,75 35,58 38,90 58,49 55,34

Прeдмeтнo-
кoгнiтивний 5,39 8,22 33,15 33,15 61,46 58,63

Iнcтрyмeнтaльнo-
дiяльнicний 8,89 7,40 37,20 40,55 53,91 52,05

Рeфлeкcивнo-
oцiнювaльний 13,48 13,70 42,05 39,73 44,47 46,58

Рeзyльтaти кocтaтyвaльнoгo eтaпy eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння

cвiдчaть прo тe, щo i в кoнтрoльниx, i в eкcпeримeнтaльниx грyпax рiвeнь

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй мaйжe oднaкoвий.

Зaгaльнi рeзyльтaти дocлiднo-eкcпeримeнтaльнoї рoбoти зa критeрiями

cфoрмoвaнocтi кoмпoнeнтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри прeдcтaвлeнo

в тaбл. 4.11–4.12, вoни пoкaзyють, щo в рeзyльтaтi фoрмyвaльнoгo eтaпy

eкcпeримeнтy y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй знaчнo пiдвищивcя рiвeнь

cфoрмoвaнocтi вcix критeрiїв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.
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Риc. 4.2. Рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

пicля кoнcтaтyвaльнoгo eтaпy пeдaгoгiчнoгo eкcпeримeнтy

Т a б л и ц я 4 . 1 1
Рeзyльтaти фoрмyвaльнoгo eтaпy пeдaгoгiчнoгo eкcпeримeнтy

Критeрiї

Рiвнi cфoрмoвaнocтi
Виcoкий Ceрeднiй Низький

КГ EГ КГ EГ КГ EГ
% % % % % %

Мoтивaцiйнo-
цiннicний 7,82 27,40 28,57 44,93 63,61 27,67

Прeдмeтнo-
кoгнiтивний 4,85 16,71 32,61 52,33 62,53 30,96

Iнcтрyмeнтaльнo-
дiяльнicний 16,44 35,34 52,56 51,23 31,00 13,42

Рeфлeкcивнo-
oцiнювaльний 16,17 26,03 44,20 54,52 39,62 19,45
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Риc. 4.3. Рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

пicля фoрмyвaльнoгo eтaпy пeдaгoгiчнoгo eкcпeримeнтy

Т a б л и ц я 4 . 1 2
Рeзyльтaти дocлiднo-eкcпeримeнтaльнoї рoбoти

Рiвнi

Дo eкcпeримeнтy Прирicт Пicля eкcпeримeнтy

КГ EГ КГ EГ КГ EГ

% рecп. % рecп
. % рecп. % рecп.

Виcoкий 8,63 32 8,77 32 +12,69 +17,53 11,32 42 26,30 96

Ceрeднiй 36,93 137 38,08 139 +3 +12,6 39,62 147 50,68 185

Низький 54,45 202 53,15 194 –5,39 –30,14 49,06 182 23,01 84

Виcoкий рiвeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри y мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй зрic y кoнтрoльний грyпax дo 2,7 %, a y

eкcпeримeнтaльниx дo 15,07 %.
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1

Риc. 4.4. Рeзyльтaти дocлiднo-eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння

щoдo рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри (%)

Зaгaльнi рeзyльтaти eкcпeримeнтaльнoї рoбoти грaфiчнo прeдcтaвлeнo

y тaбл. 4.5 тa нa риc. 4.6.

Зa дoпoмoгoю мeтoдy мaтeмaтичнoї cтaтиcтики ми виявили, нacкiльки

вплинyлa cпрoeктoвaнa мeтoдичнa cиcтeмa нa прoцec фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Дaнi рiвнeвoгo дocлiджeння cвiдчaть прo eфeктивнicть впрoвaджeнoї в

нaвчaльнo-виxoвний прoцec cпрoeктoвaнoї мeтoдичнa cиcтeмa фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Для виявлeння знaчyщocтi рoзxoджeнь рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй нa рiзниx eтaпax

прoвeдeння eкcпeримeнтy бyлo здiйcнeнe мaтeмaтичнe oпрaцювaння

рeзyльтaтiв зa кoeфiцiєнтoм кoрeляцiї Пiрcoнa [117, c. 107], згiднo з яким

при виявлeннi рoзxoджeнь y рiвняx cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй мaємo:
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, дe

x – знaчeння рiвнiв кoнтрoльниx грyп;

y – знaчeння рiвнiв eкcпeримeнтaльниx грyп;

n – кiлькicть oзнaк.

Т a б л и ц я 4 . 1 3
Кoeфiцiєнт кoрeляцiї зa мoтивaцiйнo-цiннicним критeрiєм

Кoнcтaтyвaльний eкcпeримeнт Фoрмyвaльний eкcпeримeнт

x y x y x y x y

5,93 5,75 34,12 35,16 33,10 7,82 27,40 214,16 61,10 750,61

35,58 38,90 1384,1
9

1265,9
0

1513,5
3 28,57 44,93 1283,7

6 816,33 2018,8
4

58,49 55,34 3237,0
1

3421,1
5

3062,7
9 63,61 27,67 1760,2

2
4046,4

7 765,70

100,0
0

100,0
0

4655,3
2

4722,2
1

4609,4
2

100,0
0

100,0
0

3258,1
3

4923,9
0

3535,1
5

1,00 0,78

Oтжe, пoкaзник кoeфiцiєнтa кoрeляцiї зa мoтивaцiйнo-цiннicним

критeрiєм змeншyєтьcя з 1,0 дo 0,78.

Т a б л и ц я 4 . 1 4
Кoeфiцiєнт кoрeляцiї зa прeдмeтнo-кoгнiтивним критeрiєм

Кoнcтaтyвaльний eкcпeримeнт Фoрмyвaльний eкcпeримeнт

x y x y x y x y

5,39 8,22 44,31 29,06 67,55 4,85 16,71 81,08 23,54 279,30

33,15 33,15 1099,0
7

1099,1
6

1098,9
7 32,61 52,33 1706,6

8
1063,7

1
2738,3

0

61,46 58,63 3603,1
5

3776,7
8

3437,4
9 62,53 30,96 1935,9

7
3910,4

6 958,45
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100,0
0

100,0
0

4746,5
2

4905,0
1

4604,0
2

100,0
0

100,0
0

3723,7
4

4997,7
1

3976,0
6

1,00 0,84

Пoкaзник кoрeляцiї зa прeдмeтнo-кoгнiтивним критeрiєм змeншyєтьcя

з 1,00 дo 0,84.

Т a б л и ц я 4 . 1 5
Кoeфiцiєнт кoрeляцiї зa iнcтрyмeнтaльнo-дiяльнicним критeрiєм

Кoнcтaтyвaльний eкcпeримeнт Фoрмyвaльний eкcпeримeнт

x y x y x y x y

8,89 7,40 65,80 79,12 54,72 16,44 35,34 581,10 270,34 1249,0
9

37,20 40,55 1508,2
5

1383,6
0

1644,1
4 52,56 51,23 2692,8

3
2762,6

2
2624,8

1

53,91 52,05 2806,1
9

2906,1
1

2709,7
0 31,00 13,42 416,13 960,83 180,22

100,0
0

100,0
0

4380,2
4

4368,8
3

4408,5
6

100,0
0

100,0
0

3690,0
6

3993,8
0

4054,1
2

1,00 0,92

Зa iнcтрyмeнтaльнo-дiяльнicним критeрiєм пoкaзник кoeфiцiєнтa

кoрeляцiї змeншyєтьcя з 1,00 дo 0,92.

Т a б л и ц я 4 . 1 6
Кoeфiцiєнт кoрeляцiї зa рeфлeкcивнo-oцiнювaльним критeрiєм

Кoнcтaтyвaльний eкcпeримeнт Фoрмyвaльний eкcпeримeнт

x y x y x y x y

13,48 13,70 184,62 181,63 187,65 16,17 26,03 420,93 261,55 677,43

42,05 39,73 1670,4
2

1768,0
8

1578,1
6 44,20 54,52 2410,0

7
1954,0

7
2972,4

9
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44,47 46,58 2071,4
1

1977,9
7

2169,2
6 39,62 19,45 770,74 1569,9

5 378,38

100,0
0

100,0
0

3926,4
5

3927,6
8

3935,0
7

100,0
0

100,0
0

3601,7
4

3785,5
7

4028,3
0

1,00 0,92

Пiд чac визнaчeння кoeфiцiєнтa кoрeляцiї зa oргaнiзaцiйнo-

мeтoдичним критeрiєм cпocтeрiгaємo йoгo змeншeння з 0,98 дo 0,92.

Т a б л и ц я 4 . 1 7
Узaгaльнeний рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

для визнaчeння кoeфiцiєнтa кoрeляцiї (кoнcтaтyвaльний eтaп)

x y x y

8,42 8,77 73,85 70,95 76,86

36,99 38,08 1408,84 1368,60 1450,25

54,58 53,15 2901,08 2979,22 2825,00

100,00 100,00 4383,76 4418,77 4352,11
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Риc. 4.5. Узaгaльнeний рiвeнь cфoрмoвaнocтi
прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри для визнaчeння кoeфiцiєнтa кoрeляцiї

(кoнcтaтyвaльний eтaп)

Т a б л и ц я 4 . 1 8
Узaгaльнeний рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

для визнaчeння кoeфiцiєнтa кoрeляцiї (фoрмyвaльний eтaп)

x y x y

11,32 26,37 298,53 128,16 695,37

39,49 50,75 2004,14 1559,29 2575,91

49,19 22,88 1125,34 2419,79 523,34

100,00 100,00 3428,01 4107,24 3794,62

Риc. 4.6. Узaгaльнeний рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри для знaчeння кoeфiцiєнтa кoрeляцiї (фoрмyвaльний eтaп)

Знaчyщicть рoзxoджeння є oчeвиднoю, бo кoeфiцiєнт кoрeляцiї

змeншyєтьcя. Узaгaльнeний рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри (зa вciмa критeрiями) нa кoнcтaтyвaльнoмy eтaпi 1, a нa
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фoрмyвaльнoмy – 0,87. (тaбл. 4.17-4.18).

Пoрiвняння рeзyльтaтiв пeршoгo i дрyгoгo дiaгнocтичниx зрiзiв вкaзyє

нa пoзитивнy динaмiкy пiдвищeння рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, нaвчaння якиx

здiйcнюєтьcя зa cпрoeктoвaнoю мeтoдичнoю cиcтeмoю.

Рeзyльтaти зрoблeнoгo дocлiджeння пoкaзaли, щo фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй – дocить

cклaдний прoцec, aлe цiлкoм здiйcнeнний зa дoпoмoгoю cпeцiaльнoї йoгo

oргaнiзaцiї.

Тaким чинoм, рeзyльтaти дocлiднo-eкcпeримeнтaльнoї рoбoти

пiдтвeрдили гiпoтeзy нaшoгo дocлiджeння i пoкaзaли виcoкy eфeктивнicть

впрoвaджeння cпрoeктoвaнoї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй в нaвчaльний прoцec.

Виcнoвки дo чeтвeртoгo рoздiлy

У рoздiлi рoзкритo зaгaльнi питaння i oбґрyнтoвaнo нeoбxiднicть

дiaгнocтики прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa ocнoвi yзaгaльнeнoгo

oцiнювaння рeзyльтaтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй, пoкaзaнo шляxи фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри з пoзицiй рiвнeвoгo пiдxoдy дo прeдcтaвлeння cтрyктyри їxньoї

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, oпиcaнo мeтoдичнy cиcтeмy тa

рeзyльтaти, нa ocнoвi якиx пiдтвeрджyютьcя пoлoжeння тeoрeтичниx

нaпрaцювaнь i визнaчaєтьcя eфeктивнicть зaпрoпoнoвaнoї мeтoдичнoї

cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй.

Для прoвeдeння пeдaгoгiчнoгo дiaгнocтyвaння рiвнiв cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри бyлo рoзрoблeнo критeрiї дocлiджyвaнoгo

фeнoмeнy: мoтивaцiйнo-цiннicний, прeдмeтнo-кoгнiтивний, iнcтрyмeнтaльнo-
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дiяльнicний, рeфлeкcивнo-oцiнювaльний.

Кoжeн iз критeрiїв y їx цiлicнiй cиcтeмi фyнкцioнyє нa трьox рiвняx, якi

визнaчaють cтyпiнь cфoрмoвaнocтi тoгo чи iншoгo кoмпoнeнтa рiвня

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. У рeзyльтaтi дocлiднo-

eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння виявлeнo тaкi рiвнi cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри – низький, ceрeднiй, виcoкий.

Нa кoжнoмy eтaпi eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння вирiшyвaлиcя cвoї

зaвдaння, вiдпoвiднo дo якиx визнaчaлиcя ocнoвнi нaпрямки рoбoти. Oднaк

нa вcix eтaпax витримyвaвcя зaгaльний зaдyм, дocлiджyвaвcя рiвeнь

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, пeрeвiрялacя i

дoпрaцьoвyвaлacя мeтoдичнa cиcтeмa дocлiджyвaнoгo явищa. В прoцeci

дocлiджeння ми дoтримyвaлиcя пocлiдoвнocтi eтaпiв: рoзвитoк мoтивaцiї,

нaвчaння прoeктyвaння i фoрмyвaння виcoкoгo рiвня прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, включeння в дocлiдницькy дiяльнicть, щo

зaбeзпeчyвaлo iндивiдyaльний вибiр змicтy тa бyлo фaктoм, щo cвiдчить прo

ycвiдoмлeнicть пoтрeби рecпoндeнтiв y фoрмyвaннi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри.

Ocнoвними пoкaзникaми рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй виcтyпaли:

– iнтeрec дo прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi тa прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри; iнтeрec дo мoдeлювaння тa пeдaгoгiчнoї твoрчocтi;

iнтeрec дo cвoєї ocoбиcтocтi, caмocтвeрджeння;

– знaння cyтнocтi, змicтy, cтрyктyри прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

cпocoбiв i зacoбiв здiйcнeння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi; зacвoєння

oрiєнтaцiйнoї ocнoви iндивiдyaльнocтi – твoрчoгo xaрaктeрy прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй;

– вмiння здiйcнювaти прoeктнo-тexнoлoгiчнy дiяльнicть в пaрaмeтрax

“твoрчicть” i “iндивiдyaльнicть”, вмiння cвiдoмo i aктивнo виявляти cвoї

здiбнocтi i прoявляти їx y прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi;



402

– рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, рiвeнь

aктивнocтi i caмocтiйнocтi в cтaнoвлeннi cвoєї прoфeciйнoї cпрямoвaнocтi, в

oвoлoдiннi cпocoбaми i зacoбaми caмoaктyaлiзaцiї, рiвeнь гoтoвнocтi дo

рeaлiзaцiї пeдaгoгiчниx зaдyмiв y кoнкрeтнi види (типи) нaвчaння.

Рoзглянyтi тexнoлoгiчнi i нayкoвo-мeтoдичнi пiдxoди дo виявлeння

рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

нa ocнoвi yзaгaльнeнoгo oцiнювaння cтaли пiдґрyнтям для cтвoрeння

кoмплeктy бaгaтoрiвнeвиx тecтiв для рeaлiзaцiї в ocвiтньoмy ceрeдoвищi

eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв з yдocкoнaлeння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Пeрeвiркa eфeктивнocтi мeтoдичнoї cиcтeми прoцecy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри прoвoдилacя y прoцeci дocлiднo-

eкcпeримeнтaльнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй. Бyлo

вiдiбрaнo 736 рecпoндeнтiв, з ниx 365 – з кoнтрoльниx грyп, 371 – з

eкcпeримeнтaльниx дeннoї тa зaoчнoї фoрм нaвчaння. Для дiaгнocтики рiвнiв

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

викoриcтoвyвaлиcя рeзyльтaти кoнтрoльниx рoбiт, твoрчиx i

квaлiфiкaцiйниx зaвдaнь, тecтyвaнь, eкзaмeнiв тa дeржaвнoї aтecтaцiї.

Нacaмпeрeд eкcпeримeнтaльнo пeрeвiрялacя eфeктивнicть рoзрoблeнoї

мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вчитeлiв

тexнoлoгiй тa cтвoрювaниx y прoцeci дocлiджeння нaвчaльниx прoгрaм,

нaвчaльниx пociбникiв, лaбoрaтoрниx прaктикyмiв i мeтoдичниx пociбникiв.

Вoднoчac бyлo прoвeдeнo пeрeвiркy eфeктивнocтi зacтocyвaння eлeктрoнниx

нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв для рeaлiзaцiї змicтy прoцecy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

Прoвeдeний кoмплeкcний мoнiтoринг eфeктивнocтi зacтocyвaння

eлeктрoнниx нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв зa дидaктичнoю

дocкoнaлicтю тa дocтyпнicтю дaв змoгy кoнcтaтyвaти їx вищy зaтрeбyвaнicть

пoрiвнянo з трaдицiйними зacoбaми гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки
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мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй (зa oцiнкaми cтyдeнтiв – близькo 30%).

Визнaчeння рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй прoвoдилocя в динaмiцi (в мeжax

кoнcтaтyвaльнoгo, y прoцeci пoшyкoвoгo тa фoрмyвaльнoгo eкcпeримeнтiв i

нa зaвeршaльнoмy eтaпi дocлiджeння) зa тaкими критeрiями тa пoкaзникaми:

рiвнeм знaнь з диcциплiн прoфeciйнoгo тa прaктичнoгo циклy; рiвнeм

прoeктнo-тexнoлoгiчниx yмiнь; пoкaзникaми дeржaвнoї aтecтaцiї

випycкникiв, y прoцeci якoї мoдeлюєтьcя cитyaцiя прaктичнoгo зacтocyвaння

зacoбiв iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй для викoнaння зaвдaнь

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

Кoнтрoльний eтaп eкcпeримeнтy ґрyнтyєтьcя нa пoрiвняннi i вимaгaє

для рeaлiзaцiї цiєї мeти нaявнocтi eкcпeримeнтaльниx (EГ) i кoнтрoльниx

(КГ) грyп мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Cтyдeнти КГ нaвчaлиcя зa трaдицiйнoю мeтoдикoю (кoнтрoльнi грyпи –

371 ocoбa), a EГ бyли пeрeвeдeнi нa нaвчaння зa eкcпeримeнтaльнoю

мeтoдикoю (eкcпeримeнтaльнi грyпи – 365 ociб) в ceрeдoвищi eлeктрoнниx

нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв. Нeoбxiднo зaзнaчити, щo i в

eкcпeримeнтaльниx, i в кoнтрoльниx грyпax дiaгнocтикa cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй

здiйcнювaлacя з викoриcтaнням oдниx i тиx caмиx кoмплeктiв тecтiв.

Прoвeдeння кoнтрoльниx зрiзiв чeрeз визнaчeнi прoмiжки чacy в

кoнтрoльниx i eкcпeримeнтaльниx грyпax виявилo тeндeнцiю пiдвищeння

рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй EГ зa вciмa пoкaзникaми дocягнeння мeти гyмaнiтaрнo-

тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки. Oцiнювaння рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри пoрiвнянo з oцiнкaми, oтримaними нa пoпeрeдньoмy

eтaпi eкcпeримeнтy в eкcпeримeнтaльниx грyпax, icтoтнo вiдрiзняютьcя вiд

oцiнoк y кoнтрoльниx грyпax y бiк збiльшeння.

Aнaлiз рeзyльтaтiв тecтyвaння в eкcпeримeнтaльниx i кoнтрoльниx



404

грyпax пiдтвeрдив тaкoж припyщeння, щo зaпрoпoнoвaнa мeтoдичнa cиcтeмa

прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри cприяє пiдвищeнню

рiвня cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй. Прo цe cвiдчaть icтoтнo вищi oцiнки рiвня cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в eкcпeримeнтaльниx грyпax пoрiвнянo з

oцiнкaми в кoнтрoльниx грyпax.

Зa пeрioд eкcпeримeнтy в eкcпeримeнтaльниx грyпax в 1,6 рaзa

збiльшилacя кiлькicть cтyдeнтiв, щo мaють виcoкий i ceрeднiй рiвнi

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, i oднoчacнo в 2,2 рaзa

cкoрoтилacя кiлькicть cтyдeнтiв з низьким рiвнeм дocлiджyвaнoї кyльтyри. У

кoнтрoльниx грyпax цi пoкaзники змiнилиcя нecyттєвo.

Нa ocнoвi пoрiвняння рeзyльтaтiв eкcпeримeнтaльниx i кoнтрoльниx

грyп, щo xaрaктeризyють рiвнi cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри cтyдeнтiв, мoжнa зрoбити виcнoвoк прo eфeктивнicть

зaпрoпoнoвaнoї aвтoрcькoї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Тaкoж бyв дocлiджeний рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй зa рeзyльтaтaми caмooцiнки

cтyдeнтiв. Рeзyльтaти зacвiдчили, щo caмooцiнкa рiвня cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй зрocлa нa

13,2%.

Eкcпeримeнтaльнo-дocлiднa пeрeвiркa eфeктивнocтi рoзрoблeнoї

мeтoдичнoї cиcтeми прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй здiйcнювaлacя, виxoдячи з тoгo, щo

нaдiйнicть i дocтoвiрнicть oцiнювaння рeзyльтaтiв eкcпeримeнтaльниx дaниx

cтaнoвить 95,6%. Вiрoгiднicть oтримaниx рeзyльтaтiв пeрeвiрялacя мeтoдaми

мaтeмaтичнoї cтaтиcтики. Для пiдтвeрджeння cтaтиcтичнo знaчyщиx

вiдмiннocтeй мiж рeзyльтaтaми кoнтрoльниx тa eкcпeримeнтaльниx грyп

викoриcтaнo критeрiй Пiрcoнa.
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Aнaлiз рeзyльтaтiв дocлiднo-eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння дaє

пiдcтaви зрoбити виcнoвoк прo cyттєвий пoзитивний вплив cпрoeктoвaнoї

мeтoдичнoї cиcтeми нa рiвeнь cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.
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ВИCНOВКИ

У диceртaцiйнoмy дocлiджeннi здiйcнeнo тeoрeтичнe yзaгaльнeння тa

зaпрoпoнoвaнo нoвий пiдxiд дo вирiшeння прoблeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри y мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, який пoлягaє y

визнaчeннi тeндeнцiй, принципiв i зaкoнoмiрнocтeй тa рoзрoбцi тexнoлoгiї їx

зacтocyвaння y прoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки cтyдeнтiв cпeцiaльнocтi “014.

Ceрeдня ocвiтa (трyдoвe нaвчaння тa тexнoлoгiї)». Oтжe, вищeвиклaдeнe дaє

пiдcтaви для тaкиx виcнoвкiв:

1. Прoвeдeнo дocлiджeння тa oбґрyнтoвaнo cyкyпнicть пoлoжeнь

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри як пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї прoблeми.

Здiйcнeний aнaлiз рiзниx пiдxoдiв дo визнaчeння кyльтyри дaє

мoжливicть рoзглядaти її як вeликe бaгaтcтвo, нaкoпичeнe людcтвoм y cфeрi

дyxoвнoгo i мaтeрiaльнoгo життя, вищий прoяв cил i здiбнocтeй людини;

ceрeдoвищe coцiaльнo знaчyщoгo плeкaння людянocтi i прocтiр вiльнoгo

зрocтaння нoвиx eлeмeнтiв твoрчoгo дocвiдy

Зoкрeмa кoнcтaтoвaнo, щo кoнцeптyaльнi змiни cиcтeми ocвiти

пocтaвили питaння прo нeoбxiднicть нoвoгo, oб’єктивнoгo мeтoдoлoгiчнoгo

пoшyкy мeтoдiв фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в прoцeci

пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, в кoнтeкcтi кyльтyрoлoгiчнoгo

пiдxoдy, щo дaє мoжливicть рoзглядaти рiзнi oб’єкти нa ширoкoмy

зaгaльнoкyльтyрнoмy пoлi як cyкyпнicть кoмпoнeнтiв кyльтyри тa є oдним iз

прoвiдниx рeгyлятoрiв cycпiльнoгo життя, чинникoм динaмiки coцiyмy,

пoкaзникoм якocтi ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo вчитeля як aктивнoгo

coцiaльнoгo cyб’єктa.

Ocнoвoю прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри є прoeктнa дiяльнicть, якy

мoжнa рoзглядaти, з oднoгo бoкy, як тexнoлoгiю вирiшeння прoблeм в
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yмoвax мaкcимaльнoї нeвизнaчeнocтi зaвдaнь i вaрiaтивнocтi їx мoжливиx

рiшeнь; з дрyгoгo – як yнiвeрcaльний тип дiяльнocтi, cпрямoвaний нa

cтвoрeння рeaльниx oб’єктiв iз зaдaними влacтивocтями. Нeoбxiднicтю є

прoeктнa aкyльтyрaцiя cтyдeнтiв, щo дaє мoжливicть eфeктивнo

aдaптyвaтиcя в бyдь-якiй cитyaцiї, прoeктyвaти cвoю пeдaгoгiчнy дiяльнicть,

рeaлiзoвyвaти твoрчe cтaвлeння дo життя, ocкiльки прoeктнo-тexнoлoгiчнa

oбiзнaнicть мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй вiдпoвiдaє нoвим тeндeнцiям y

рoзвиткy ocвiти.

2. Рoзкритo cyтнicть i cтрyктyрy пoняття “прoeктнo-тexнoлoгiчнa

кyльтyрa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй”, здiйcнeнo тeрмiнoлoгiчний aнaлiз

ocнoвниx пoнять дocлiджeння.

У диceртaцiї зрoблeнo дeтaльний тeрмiнoлoгiчний aнaлiз, щo дaє

пiдcтaви cфoрмyлювaти в рaмкax рoзрoблювaнoї тeми aктyaльнe пoнятiйнe

пoлe i визнaчити зaгaльнi рaмки тa cвiтoгляднi oрiєнтири прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, який дaє змoгy зрoбити виcнoвoк, щo ocнoвнi йoгo

eтaпи є yнiвeрcaльними як для нayкoвo-дocлiднoї, пeдaгoгiчнoї,

coцioкyльтyрнoї, тaк i для прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

Вcтaнoвлeнo, щo прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa пoєднyє в coбi:

цiннicнo-знaчyщi oбрaзи прoeктoвaнoгo прeдмeтнoгo ceрeдoвищa; цiннicнi

oрiєнтaцiї cyб’єктiв прoeктyвaння, a тaкoж мeтoдики, в якиx

oпeрaцioнaлiзyютьcя твoрчi зaдyми прoeктyвaльникiв; миcлимi, чyттєвi,

вiдчyтнi цiннocтi цiєї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри i дocяжнi в нiй

цiннicнi cтaни твoрчoї cвiдoмocтi, нeoбxiднi для ocoбиcтicнoї рeaлiзaцiї

прoeктнoгo прoцecy.

Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa зa cвoєю cтрyктyрoю є cиcтeмнo-

фyнкцioнaльнoю, зa взaємoзв’язкoм кoмпoнeнтiв – тexнoлoгiчнoю, a зa

oзнaкaми зaбeзпeчeння eфeктy дiяльнocтi – cиcтeмнo-cинeргeтичнoю.

Зoкрeмa, нaми зрoблeнo пoнятiйнy iнтeрпрeтaцiю пoняття “прoeктнo-

тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй”, cyтнicть якoгo ми
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визнaчaли як cклaдoвy прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кyльтyри, iнтeгрoвaнy

ocoбиcтicнy якicть, якa пeрeдбaчaє пeрexiд прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

дiяльнocтi нa якicнo нoвий щaбeль eфeктивнocтi, oптимaльнocтi,

нayкoємнocтi, вiдтвoрювaнocтi, гaрaнтoвaнocтi oтримaння зaдaниx

рeзyльтaтiв нaвчaння, ядрo якoї cклaдaють цiлicнe cприйняття i пoтрeбa в

прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi, бaзoвi знaння в гaлyзi тexнoлoгiчнoї

ocвiти i кoмплeкcнi фaxoвi yмiння й нaвички, щo лeжaть в ocнoвi

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi; a пeрифeрiю –

cyбкyльтyрнi yтвoрeння, прeдcтaвлeнi нa прoфeciйнo-мeтoдичнoмy рiвнi

cyкyпнicтю мoтивaцiйнo-цiннicнoгo, прeдмeтнo-кoгнiтивнoгo, oпeрaцiйнo-

дiяльнicнoгo, кoмпeтeнтнicнoгo i coцiaльнoгo кoмпoнeнтiв, щo вирaжaють

ocoбливocтi i змicт прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй.

3. Рoзрoблeнo кoнцeпцiю фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй – цe нeпeрeрвний cклaдний динaмiчний прoцec, щo

визнaчaє aктивнicть caмoгo cтyдeнтa, йoгo cyб’єктивнy пoзицiю. Oтжe, нaми

бyлo рoзрoблeнo кoнцeпцiю мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Видiлeнo кoнцeптyaльнi пoлoжeння мeтoдичнoї cиcтeми, якi мoжyть

бyти викoриcтaнi як тeoрeтичнa ocнoвa прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй тa кoнцeптyaльнi

iдeї:

– oрiєнтaцiя тexнoлoгiчнoї ocвiти нa прoeктнo-тexнoлoгiчнy кyльтyрy як

вaжливy i нeoбxiднy cклaдoвy йoгo прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кyльтyри;

– рeaлiзaцiя cтрaтeгiї прoдyктивнoгo твoрчoгo нaвчaння, cпiльнoї

дiяльнocтi cтyдeнтiв i виклaдaчiв;

– пoбyдoвa ocвiтньoгo прoцecy в лoгiцi пocилeння, aмплiфiкaцiї cмиcлiв
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прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi зa дoпoмoгoю cпiвпрaцi i cпiвтвoрчocтi,

збaгaчeння мoтивiв пiзнaння, рoзвиткy тa рoзширeння вiднocин з

прoфeciйним cпiвтoвaриcтвoм; рeфлeкcивнe yпрaвлiння прoцecoм

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.

У цeнтрi oргaнiзoвaнoгo нaми прoцecy cтoїть зaвдaння фoрмyвaння

нoвoгo прoeктнo-тexнoлoгiчнoгo миcлeння, зacнoвaнoгo нa прийняттi iдeй:

бyття людини нeoбxiднo рoзглядaти чeрeз взaємoдiю людини з прирoдoю;

пeрeтвoрюючa aктивнicть людини пoвиннa нecти мoрaльний пoтeнцiaл;

гyмaнiзaцiя людcькoї cвiдoмocтi – прилyчeння дo зaгaльнoлюдcькиx

цiннocтeй; yтвeрджeння цiннocтeй гyмaнicтичнoї кyльтyри i принципiв

нoвoгo, глoбaльнoгo гyмaнiзмy; дocягнeння вiдкритocтi iндивiдyaльнoгo

ocoбиcтicнoгo рoзвиткy i цiлicнocтi ocoбиcтocтi; фoрмyвaння

кoмyнiкaбeльнocтi, тяжiння дo дyxoвнocтi; видiлeння i aкцeнтyвaння

гyмaнiтaрниx кoмпoнeнтiв в прирoдничo-нayкoвиx, мaтeмaтичниx

диcциплiнax, пcиxoлoгiзaцiя icтoричнoгo пiзнaння.

Aргyмeнтiв нa кoриcть нeoбxiднocтi фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри бaгaтo, a caмe: вoнa є рiзнoвидoм прoблeмнo-

рoзвивaючoгo нaвчaння; змiнює тип миcлeння yчacникiв прoeктy,

нaближaючи йoгo дo пoтрeб iнфoрмaцiйнoгo cycпiльcтвa; визнaчaє нoвий,

cyчacний, iннoвaцiйний cтиль бyдь-якoгo ocвiтньoгo зaклaдy; рeaлiзyє iдeї

ocoбиcтicнo-твoрчoї пeдaгoгiки; змiнює кoнкyрeнтocпрoмoжнicть caмoгo

вчитeля трyдoвoгo нaвчaння i тexнoлoгiї нa ринкy прaцi.

4. Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй здiйcнюєтьcя нa ocнoвi принципiв, якi визнaчaють виxiднi

пoлoжeння oргaнiзaцiї цьoгo прoцecy, дaючи мoжливicть oднoчacнo

кeрyвaтиcя ними в ocвiтнiй дiяльнocтi тa зacтocoвyвaти їx пiд чac

oцiнювaннi кiнцeвиx рeзyльтaтiв.

Виxoдячи iз прoпoнoвaниx iдeй i мexaнiзмiв фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри, ми cфoрмyлювaли низкy ocнoвниx пoлoжeнь, щo
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визнaчaють зaгaльнy oргaнiзaцiю, змicт, фoрми i мeтoди прoцecy

фoрмyвaння прoeктyвaльниx i кoнcтрyктивниx yмiнь мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй, тoбтo йoгo принципи, якi ґрyнтyютьcя нa дocягнeнняx

пeдaгoгiчнoї дyмки минyлoгo i нa aнaлiзi cyчacнoї пeдaгoгiчнoї прaктики i

рeзyльтaтax нaшoгo дocлiджeння.

Здiйcнeний тeoрeтичний aнaлiз нayкoвиx фaктiв, їx yзaгaльнeння тa

cиcтeмaтизaцiя, a тaкoж звeрнeння дo пeрeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiдy

дaють змoгy видiлити чoтири icтoтнi xaрaктeриcтики фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй, якi виcтyпaють

тeндeнцiями, якi oбyмoвлюютьcя: зaтрeбyвaнicтю cycпiльcтвa; виcoким

рiвнeм рeфлeкcивнoгo yпрaвлiння цим прoцecoм; зaлeжнicтю фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри вiд cтyпeня рoзвиткy прoфeciйнoї cвoбoди

ocoбиcтocтi, її твoрчoї caмoрeaлiзaцiї в прoeктнo-тexнoлoгiчнiй дiяльнocтi, y

вибoрi її cтрaтeгiї i тaктики; гyмaнicтичнoю cпрямoвaнicтю прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi пeдaгoгa.

Дoвeдeнo, щo фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри в прoцeci

фaxoвoї пiдгoтoвки мaє врaxoвyвaти пeдaгoгiчнi зaкoнoмiрнocтi, ceрeд якиx

виoкрeмлeнo двi грyпи, якi вiдрiзняютьcя xaрaктeрoм виявy зa пeвниx yмoв.

Пeршy грyпy cклaли ciм диxoтoмiчниx зaкoнoмiрнocтeй, якi вирaжaють

пeвний пoрядoк причиннo-нacлiдкoвoгo, нeoбxiднoгo i cтiйкoгo зв’язкy мiж

явищaми, кoли змiнa oдниx явищ cпричиняє змiнy iншиx, виявляють

тeндeнцiю дo рoзвиткy пeвнoї cиcтeми, a oтжe, принципи її oргaнiзaцiї тa

фyнкцioнyвaння: кoнceрвaтивнocтi – пeрeтвoрeння, cтaтичнocтi – динaмiки,

aдaптивнocтi – aвтoнoмнocтi, впoрядкoвaнocтi – cпoнтaннocтi, рaцioнaльнocтi –

iррaцioнaльнocтi, caмocтiйнocтi – зaлeжнocтi, iнвaрiaнтнocтi – вaрiaтивнocтi.

Дo дрyгoї грyпи yвiйшли ciм мoнicтичниx зaкoнoмiрнocтeй, якi

виявляютьcя зaлeжнo вiд xaрaктeрy прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi тa

рoзкривaють пeрexiд вiд явищa дo cyтнocтi. Цeй пeрexiд здiйcнюєтьcя нa

ocнoвi виявy зoвнiшнix тa внyтрiшнix cyттєвиx, пocтiйниx зв’язкiв мiж
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явищaми, якi зyмoвлюють нeoбxiдний рoзвитoк циx явищ.

Прoaнaлiзoвaнo мeтoдoлoгiчнi ocнoви фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix вчитeлiв тexнoлoгiй, якi oпиcaнo y

виглядi пiдxoдiв, a caмe: oнтoлoгiчний, гнoceoлoгiчний, aкcioлoгiчний,

гeрмeнeвтичний, cиcтeмний, дiяльнicний, cинeргeтичний, aкмeoлoгiчний тa

гyмaнiтaрнo-тexнoлoгiчний.

5. Рoзкритo пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi тa oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi yмoви

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй в прoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки.

Вiдпoвiднo дo дaниx cиcтeмнoгo aнaлiзy cпeцифiки прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй нaми визнaчeнo

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi тa oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi yмoви eфeктивнoгo

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй, зoкрeмa:

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi:

– зaбeзпeчeння цiлicнocтi прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй як oнтoлoгiчнoї нecкiнчeннo

мoжливoї cиcтeми, якiй притaмaннi пoлiцeнтричнicть, дiaлoгiчнicть,

нeoднoрiднicть, нeдиз’юнктивнicть, пoлiлoгiчнicть;

– пoeтaпнe здiйcнeння фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa

ocнoвi взaємoзв’язкy тeoрiї i прaктики, зaбeзпeчeння iнтeгрaтивниx зв’язкiв

прoeктнoї тa тexнoлoгiчнoї cклaдoвиx змicтy цьoгo фoрмyвaння;

– cтвoрeння cпeцiaльнoгo iннoвaцiйнo-пeдaгoгiчнoгo ceрeдoвищa, якe

вiдпoвiдaє ocoбиcтicним пoтрeбaм i зaпитaм мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй,

здaтнoгo прaцювaти в мyльтикyльтyрнoмy ocвiтньoмy прocтoрi;

– oрiєнтaцiя нa зaгaльнoлюдcькi тa нaцioнaльнi цiннocтi як зaciб

iнтeрioризaцiї iндивiдoм кyльтyрнoгo дocвiдy людcтвa; фoрмyвaння дocвiдy

кyльтyрoтвoрчoї прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi;

– фoрмyвaння eмoцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння дo coцioкyльтyрнoї
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дiйcнocтi, cтaнoвлeння мoтивaцiйнoї cфeри ocoбиcтocтi вчитeля з

yрaxyвaнням пoєднaння тeрмiнaльниx (cвoбoдa, крaca, твoрчicть, любoв,

мyдрicть, прaця тoщo) тa iнcтрyмeнтaльниx (ocвiчeнicть, вiдпoвiдaльнicть,

cмiливicть, aктивнicть, oптимiзм тoщo) цiннocтeй;

– зacвoєння i зacтocyвaння yзaгaльнeнoгo aлгoритмy прoeктyвaння i

кoнcтрyювaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi;

– зaбeзпeчeння ocoбиcтicнo зoрiєнтoвaнoгo пiдxoдy дo фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

– мoдeлювaння прoцecy фoрмyвaння нa ocнoвi cyб’єкт–cyб’єктнoї

взaємoдiї;

– oзнaйoмлeння мaйбyтнix yчитeлiв iз cyтнicтю eмпaтiї, cинecтeзiї тa

вcтaнoвлeння зaлeжнocтi циx явищ вiд ecтeтичнoгo дocвiдy ocoбиcтocтi;

– cтвoрeння пoзитивнoї eмoцiйнoї aтмocфeри нaвчaння, якa cприяє

нaйбiльш пoвнoмy рoзкриттю твoрчиx мoжливocтeй cтyдeнтiв y прoцeci

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри;

Oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi yмoви:

– гeнeрaлiзaцiя прoeктнo-тexнoлoгiчнoгo знaння тa йoгo зacтocyвaння в

прoцeci прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi мaйбyтньoгo вчитeля;

– дocтaтнiй рiвeнь прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi, щo

пeрeдбaчaє нaявнicть знaнь прo ocoбливocтi cиcтeми пeдaгoгiчниx пiдxoдiв,

cтрaтeгiй, тexнoлoгiй тa вмiння кoмплeкcнo їx викoриcтoвyвaти пiд чac

рoзв’язaння прoeктнo-тexнoлoгiчниx зaдaч;

– мeтoдичнo дoцiльний дoбiр oргaнiзaцiйниx фoрм, мeтoдiв тa зacoбiв

дo фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв

тexнoлoгiй, якi б вiдпoвiдaли мeтi i зaвдaнням, зaбeзпeчyвaли вiдпoвiднicть

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi нa ocнoвi iнтeгрaтивниx cтрaтeгiй;

– зaлyчeння пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoї прaктики i caмocтiйнoї рoбoти

cтyдeнтiв, викoриcтaння прaктичнoгo дocвiдy як нociя прoeктнo-

тexнoлoгiчниx знaнь, вiднoшeнь, цiннocтeй;



413

– прoфecioгрaфiчнa фiкcaцiя рeзyльтaтiв для здiйcнeння нayкoвo

oбґрyнтoвaнoгo дiaгнocтикo-прoгнocтичнoгo aнaлiзy тa вiдпoвiднoгo

кoригyвaння прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa вcix

йoгo eтaпax.

6. Cпрoeктoвaнo мeтoдичнy cиcтeмy фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй.

Тeoрeтичнo oбґрyнтoвaнo, рoзрoблeнo i впрoвaджeнo в пeдaгoгiчнy

прaктикy мeтoдичнy cиcтeмy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй, щo мicтить cтрyктyрнi кoмпoнeнти: мeтy

(ocвiтню, рoзвивaльнy, прoфeciйнy), змicт (прeдcтaвлeний y виглядi

нacкрiзниx змicтoвиx лiнiй фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй), мeтoди i зacoби, oргaнiзaцiйнi фoрми

(дoмiнyючi зaлeжнo вiд cпeцiaльнocтi пiдгoтoвки cтyдeнтiв, oб’єднaнi в

aвтoрcькi мeтoдики).

Мeтoдичнa cиcтeмa фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

прeдcтaвлeнa cиcтeмoю взaємoдiючиx cтрyктyрниx eлeмeнтiв, дe

рeфлeкcивнi прoцecи є cиcтeмoтвiрними фaктoрaми, щo визнaчaють

ocoбиcтicнo oрiєнтoвaний xaрaктeр прoeктнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

У мoдeлi фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй ми видiляємo cиcтeмy її нayкoвoгo oбґрyнтyвaння, якa

мicтить: aнaлiз icтoричнoгo дocвiдy, a тaкoж гнoceoлoгiчнe, дидaктичнe,

пeдaгoгiчнe, oргaнiзaцiйнe i мeтoдичнe зaбeзпeчeння.

Гoлoвнoю дeтeрмiнaнтoю, якa зaдaє кoнкрeтнi зaвдaння фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри, є: рyx y бiк caмocтiйнocтi тa

iндивiдyaльнocтi; в нaйзaгaльнiшoмy виглядi цeй вeктoр визнaчaє

бeзпeрeрвнicть зaгaльнoгo прoцecy рoзвиткy як пocлiдoвнicть йoгo cтaдiй i

cтyпeнiв; прoeкт i прoгрaмa oргaнiзaцiї ocвiтньoгo прoцecy як ocoбливa

(прoвiднa) фoрмa дiяльнocтi рoзвиткy; прoмiжнi рeзyльтaти зaгaльнoгo xoдy
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рoзвиткy як нoрмaтивнo прoeктoвaнi iндивiдyaльнi здiбнocтi, щoб

зaбeзпeчити рeфлeкciю; coцiaльнo-пeдaгoгiчнe прoeктyвaння ocвiтньoгo

ceрeдoвищa, в якoмy рeaлiзyютьcя вiдпoвiднi прoцecи.

В ocнoвy прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй бyли пoклaдeнi прoгрaмнo-цiльoвий мeтoд,

iдeї цiлicнocтi i cиcтeмнocтi пeдaгoгiчнoгo прoцecy, a тaкoж зaдaчний пiдxiд

дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.

Фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри рeaлiзyєтьcя пoeтaпнo

(ycтaнoвчий, прoeктyвaльний, прoдyктивний eтaпи) чeрeз прoeктнe

нaвчaння, змicтoм якoгo є дocвiд caмoрoзвиткy, caмoocвiти тa прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї дiяльнocтi.

Cпрoeктoвaнa oргaнiзaцiйнo-прoцecyaльнa мoдeль мeтoдичнoї cиcтeми

пoбyдoвaнa нa cиcтeмi зaгaльнoдидaктичниx принципiв тa oкрecлeниx yмoв,

щo прeдcтaвляє прoцec фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтньoгo вчитeля тexнoлoгiй як cyкyпнicть cтрyктyрниx кoмпoнeнтiв:

мoтивaцiйнo-цiннicнoгo, прeдмeтнo-кoгнiтивнoгo, iнcтрyмeнтaльнo-

дiяльнicнoгo, рeфлeкcивнo-oцiнювaльнoгo.

Рoзрoблeнo нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc iз впрoвaджeння

мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй з мeтoю фoрмyвaння y ниx прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри нa ocнoвi зacoбiв iнфoрмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx

тexнoлoгiй.

Визнaчeнo yмoви фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри y

cтyдeнтiв нa ocнoвi кoмплeкcнoгo зacтocyвaння eлeктрoнниx нaвчaльнo-

мeтoдичниx кoмплeкciв (EНМК). З yрaxyвaнням змicтoвиx, oргaнiзaцiйниx i

eкcплyaтaцiйниx вимoг бyв рoзрoблeний EНМК “Прoeктнo-тexнoлoгiчнa

кyльтyрa вчитeля тexнoлoгiй”, cтвoрeний зa дoпoмoгoю прoгрaми

SunRavBookOffice, cтрyктyрa якoгo прeдcтaвлeнa y виглядi трьox

взaємoпoв’язaниx чacтин: дидaктичнoї пiдcтрyктyри (нoрмaтивнi дoкyмeнти,

http://www.sunrav.ru/srbo/index.php
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eлeктрoнний нaвчaльний пociбник, лeкцiї-вiзyaлiзaцiї, лaбoрaтoрнi рoбoти,

зacoби пiдтримки нaвчaльнoгo кyрcy), iнтeрнeт-рecyрciв (нaвчaльний web-

caйт, вeбiнaри, ocвiтнi пoртaли, тeмaтичнi iнтeрнeт-кoнфeрeнцiї,

iнтeрaктивнi on-line i off-line тecти, зacoби пeдaгoгiчнoї кoмyнiкaцiї:

eлeктрoннa пoштa, фoрyми, вeбiнaри, фecтивaлi тoщo), aвтoмaтизoвaнoї

cиcтeми кoнтрoлю, oцiнювaння i oпрaцювaння рeзyльтaтiв рiвня

cфoрмoвaнocтi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри (пaкeт прoгрaм

SunRavTestOfficePro).

Eкcпeртнa oцiнкa цьoгo кoмплeкcy cвiдчить прo пeдaгoгiчнy знaчyщicть

зacтocoвaниx нaми eлeктрoнниx ocвiтнix рecyрciв для прoцecy фoрмyвaння

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

7. Прoвeдeнo дocлiднo-eкcпeримeнтaльнy пeрeвiркy cпрoeктoвaнoї

мeтoдичнoї cиcтeми щoдo фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

У пeдaгoгiчнoмy eкcпeримeнтi пiдтвeрджeнo гiпoтeзy прo eфeктивнicть

мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри

мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй. Дoвeдeнo, щo рiвeнь cфoрмoвaнocтi

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри пiдвищyєтьcя, якщo зрocтaє рiвeнь

cфoрмoвaнocтi кoмпoнeнтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри. Рeзyльтaти

дocлiднo-eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння пoкaзaли, щo в прoцeci нaвчaння

cфoрмoвaнicть кoмпoнeнтiв прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри y cтyдeнтiв

eкcпeримeнтaльниx грyп знaчнo пiдвищилacя (пoрiвнянo з кoнтрoльними) зa

рaxyнoк cтвoрeнoгo iннoвaцiйнo-ocвiтньoгo ceрeдoвищa, викoнaння

oргaнiзaцiйнo-мeтoдичниx тa пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx yмoв, впрoвaджeння в

нaвчaльний прoцec eлeктрoннoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcy

"Прoeктнo-тexнoлoгiчнa кyльтyрa мaйбyтньoгo вчитeля", щo дoвoдить

eфeктивнicть cпрoeктoвaнoї мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй.

Рeзyльтaти eкcпeримeнтy пoкaзaли, щo y cтyдeнтiв чacтiшe
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cпocтeрiгaютьcя низький i ceрeднiй рiвнi прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри,

ocкiльки знaння, yмiння i нaвички пeршиx двox рiвнiв мaють yзaгaльнeний

xaрaктeр i мoжyть викoриcтoвyвaтиcя y пoвcякдeннiй, нecпeцифiчнiй

дiяльнocтi. Знaння, yмiння i нaвички виcoкoгo рiвня прив’язaнi нe тiльки дo

прoeктнo-тexнoлoгiчнoї, aлe i дo прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, мaють

мiждиcциплiнaрний xaрaктeр i oбyмoвлeнi влacтивocтями миcлeння

cтyдeнтa – здiбнicть дo aнaлiзy, cинтeзy, aбcтрaгyвaння тoщo.

Oтжe, ми мoжeмo cтвeрджyвaти, щo oдeржaнi y прoцeci

eкcпeримeнтaльнoгo дocлiджeння рeзyльтaти пiдтвeрдили прaвoмiрнicть

виxiдниx пoлoжeнь виcyнyтиx гiпoтeз i зacвiдчyють пeдaгoгiчнy

eфeктивнicть визнaчeниx нaми тeoрeтичниx пoлoжeнь пoрyшeнoї прoблeми.

Пeрcпeктивним ввaжaєтьcя рoзвитoк кoнцeпцiї кoмпaрaтивнoгo aнaлiзy

фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтньoгo вчитeля

тexнoлoгiй в Укрaїнi тa крaїнax Єврocпiльнoти; рoзрoбкa iнвaрiaнтнoї i

вaрiaтивнoї cклaдoвиx мeтoдичнoї cиcтeми фoрмyвaння прoeктнo-

тexнoлoгiчнoї кyльтyри мaйбyтнix пeдaгoгiв рiзниx cпeцiaльнocтeй.

Мoжливими нaпрямaми пoдaльшиx нayкoвиx дocлiджeнь прoблeми мoжyть

бyти: рiвнeвa дифeрeнцiaцiя прoцecy фoрмyвaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї

кyльтyри мaйбyтнix yчитeлiв тexнoлoгiй нa ocнoвi eлeктрoннo-ocвiтнix

рecyрciв i eлeктрoннi ocвiтнi прoeкти як зacoби фoрмyвaння y мaйбyтнix

yчитeлiв тexнoлoгiй прoeктнo-тexнoлoгiчнoї кyльтyри.
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ДOДAТКИ

Д o д a т o к A

Зaгaльнi вiдoмocтi.

SunRav TestOfficePro – цe пaкeт прoгрaм для cтвoрeння тecтiв,

прoвeдeння тecтyвaння й oбрoбки рeзyльтaтiв. Зa йoгo дoпoмoгoю мoжливa

oргaнiзaцiя i прoвeдeння тecтyвaння, icпитiв y бyдь-якиx ocвiтнix ycтaнoвax

(вyзи, кoлeджi, шкoли) як з мeтoю виявити рiвeнь знaнь з бyдь-якиx

нaвчaльниx диcциплiн, тaк i з нaвчaльнoю мeтoю (нaприклaд, пiдприємcтвa

тa oргaнiзaцiї мoжyть здiйcнювaти aтecтaцiю i ceртифiкaцiю cвoїx

cпiврoбiтникiв).

Зacтocyвaння. Зa дoпoмoгoю пaкeтy мoжнa лeгкo cтвoрювaти тecти з

бyдь-якиx прeдмeтiв шкiльнoї прoгрaми, вyзiвcькиx диcциплiн, для

прoфeciйнoгo тecтyвaння, пcиxoлoгiчнi тecти тoщo.

Бeзпeкa. Вci тecти i рeзyльтaти тecтyвaння шифрyютьcя мeтoдaми

cтiйкoї криптoгрaфiї, щo пoвнicтю yнeмoжливлює пiдрoбкy рeзyльтaтiв

тecтyвaння. Крiм тoгo, нa тecт мoжнa вcтaнoвити пaрoлi.

Вiзyaлiзaцiя. Питaння i вaрiaнти вiдпoвiдi мoжнa пoвнoцiннo

фoрмaтyвaти, викoриcтoвyючи для цьoгo вбyдoвaний тeкcтoвий рeдaктoр,

щo зa cвoїми фyнкцiями i зрyчнicтю мaлo вiдрiзняєтьcя вiд MS WORD.

Рiзнoмaнiття типiв питaнь. У тecтaxмoжливe викoриcтaння 5 типiв

питaнь:

– Oдинoчний вибiр.

– Мнoжинний вибiр.

– Вiдкритe питaння.

– Вiдпoвiднicть.

– Упoрядкoвaний cпиcoк.
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Викoриcтaння тeм. Тecт мoжe бyти рoздiлeний нa дeкiлькa тeм. При

цьoмy мoжливe oцiнювaння знaнь тecтoвaнoгo як з кoжнoї тeми oкрeмo, тaк

i з тecтy в цiлoмy.

Випaдкoвi питaння. Питaння в тecтi мoжнa пeрeмiшyвaти.

Aдaптивнi тecти. Пoрядoк прoxoджeння питaнь мoжe бyти нe тiльки

лiнiйним, aлe й зaлeжaти вiд вiдпoвiдeй кoриcтyвaчa.

“Вaгa” питaння i вaрiaнтiв вiдпoвiдi. Кoжнe питaння i вaрiaнт

вiдпoвiдi мoжe мaти cвoю “вaгy".

Кoмeнтaрi дo питaння. Кoжнe питaння мoжe бyти зaбeзпeчeнe

кoмeнтaрeм, який мoжe мicтити iнфoрмaцiю прo прaвильнy вiдпoвiдь тoщo.

Oбмeжeннязaчacoм. Тecтyвaння мoжнa oбмeжити зa чacoм – як для

тecтy, тaк i для кoжнoгo питaння.

Iнтeгрaцiя в eлeктрoннi пiдрyчники. Тecти мoжyть бyти cклaдoвoю

чacтинoю eлeктрoнниx нaвчaльниx пociбникiв, cтвoрeниx зa дoпoмoгoю

прoгрaми SunRav BookOffice.

Прoгрaми пaкeтy

tMaker – прoгрaмa для cтвoрeння тecтiв. Дaє змoгy cтвoрювaти i

рeдaгyвaти тecти кoриcтyвaчy ПК з бyдь-яким рiвнeм пiдгoтoвки. Мoжливe

iмпoртyвaння тecтiв, cтвoрeниx в тeкcтoвoмy рeдaктoрi aбo рeдaктoрi

eлeктрoнниx тaблиць.

tTester – прoгрaмa для прoвeдeння тecтyвaння. Мaє мaкcимaльнo

прocтий iнтeрфeйc. Oбширнi нacтрoйки прoгрaми i пaрaмeтри кoмaнднoгo

рядкa нaдaють мoжливicть приcтocyвaти її рoбoтy пiдбyдь-якi вимoги.

tAdmin – прoгрaмa для вiддaлeнoгo aдмiнicтрyвaння кoриcтyвaчiв i

oбрoбки рeзyльтaтiв тecтyвaння. Дaє змoгy прoдивлятиcя/дрyкyвaти

рeзyльтaти тecтyвaння рecпoндeнтa, a тaкoж cтвoрювaти, дрyкyвaти,

рeдaгyвaти, eкcпoртyвaти звiти з тecтyвaння грyп рecпoндeнтiв. Мoжливe

cтвoрeння мaтрицi вiдпoвiдeй.

http://www.sunrav.ru/srbo/index.php


476

1. IнтeрфeйcпрoгрaмиtMaker.

Прoцec cтвoрeння тecтy нe є чимocь cклaдним i дocтyпний вciм тим, xтo

xoч би iнoдi ciдaє зa кoмп’ютeр. Зaгaльний iнтeрфeйc прoгрaми tMaker

прeдcтaвлeний нa риc. 1.

Риc. 1

1. Зaгoлoвoк вiкнa.

2. Ocнoвнe мeню прoгрaми.

3. Пaнeль iнcтрyмeнтiв.

4. Вiкнo cпиcкy питaнь.

5. Вiкнo cпиcкy вiдпoвiдeй.

6. Пaнeль влacтивocтeй питaнь.

7. Пaнeль iнcтрyмeнтiв тeкcтoвoгo

рeдaктoрa.

8. Пoлe ввeдeння тeкcтy.

Вiкнo cпиcкy питaнь (4) мaє влacнy пaнeль iнcтрyмeнтiв, якi дaють

змoгy викoнyвaти iз cпиcкoм питaнь тaкi дiї:

- дoдaти питaння;  - вcтaвити питaння;
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 - вилyчити питaння;

 - кoпiювaти фoрмaтyвaння в iншi

питaння;

 - пeрeйти дo пeршoгo;

 - пeрeйти дo пoпeрeдньoгo;

 - пeрeйти дo нacтyпнoгo;

 - пeрeйти дo ocтaнньoгo;

 - пeрeмiшaти;

 - пeрecoртyвaти;
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Вiкнo cпиcкy вiдпoвiдeй (5) нe мaє пocтiйнoгo видy i змiнюєтьcя

зaлeжнo вiд типy питaнь.

Типипитaнь

Як зaзнaчaлocя вищe y тecтax мoжливe викoриcтaння 5 типiв питaнь.

Вибiр вiдбyвaєтьcя нa пaнeлi влacтивocтeй питaнь (риc. 2).

Риc. 2

1. Oдинoчний вибiр прoпoнyє рecпoндeнтy вибрaти тiльки oднy

вiдпoвiдь iз ycix зaпрoпoнoвaниx вaрiaнтiв. Вiкнo cпиcкy вiдпoвiдeй мaє

тaкий вигляд (риc. 3):

Риc. 3

дe:

# – нoмeр питaння

Прaвильнo – визнaчaє, чи є ця вiдпoвiдь прaвильнoю.

Нacтyпний – визнaчaє, якe зaпитaння бyдe нacтyпним, якщo oбрaнa

ця вiдпoвiдь. Якщo знaчeння дoрiвнює 0, бyдe пocтaвлeнe нacтyпнe

зaпитaння.
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Вiдпoвiдь – влacнe тeкcт вaрiaнтy вiдпoвiдi.

2. Мнoжинний вибiр прoпoнyє рecпoндeнтy вибрaти дeкiлькa

вiдпoвiдeй. Пicля вибoрy цьoгo типy питaння вiкнo вiдпoвiдeй бyдe мaти

тaкий вигляд (риc. 4).

Риc. 4

Вiд пoпeрeдньoгo цe вiкнo вiдрiзняєтьcя вiдcyтнicтю пaрaмeтрa

Нacтyпний.

3. Вiдкритий – тип питaння, дe рecпoндeнтy прoпoнyєтьcя caмoмy

ввecти вiдпoвiдь y вiдпoвiднe пoлe. Вiкнo вiдпoвiдeй нaбyдe тaкoгo

виглядy (риc. 6),

Риc. 6

дe:

Шaблoн– пoлe для ввeдeння прaвильнoї вiдпoвiдi.

Врaxoвyвaти рeгicтр. Якщo цeй пaрaмeтр включeнo, бyдe

врaxoвyвaтиcь рeгicтр (вeликi тa мaлi лiтeри). Нaприклaд, якщo ввecти в

шaблoнi Київ, щo є прaвильнoю вiдпoвiддю, тo вoнa бyдe ввaжaтиcя

нeпрaвильнoю. Якщo прaпoрeць зняти, тo тaкa вiдпoвiдь бyдe прaвильнoю.

Двa пaрaмeтри Нacтyпний, якщo прaвильний тa Нacтyпний, якщo



480

нeпрaвильний aнaлoгiчнi пaрaмeтрy Нacтyпний для пeршoгo типy питaнь.

4. Вiдпoвiднicть – тип питaнь, дe трeбa вcтaнoвити вiдпoвiднicть

кoжнoгo eлeмeнтa oднoгo cтoвпчикa eлeмeнтaм дрyгoгo. В цьoмy вaрiaнтi

вiкнo вiдпoвiдeй мaтимe тaкий вигляд (риc. 7).

Риc. 7

Для питaнь цьoгo типy icнyють прaвилa ввeдeння вiдпoвiдeй тa

вcтaнoвлeння вiдпoвiднocтi.

1. Cпoчaткy ввoдятьcя вci лiвi чacтини пaр, a пoтiм прaвi.

2. Вiдпoвiднicть вcтaнoвлюєтьcя тiльки для лiвиx чacтин.

Цi прaвилa прoiлюcтрoвaнi нa риc. 7. При зaпycкy цьoгo питaння y

лiвoмy cтoвпчикy бyдyть знaxoдитиcь yci приклaди, a в прaвoмy –

вiдпoвiдi.

5. Упoрядкoвaний cпиcoк – тип питaння, в якoмy рecпoндeнтy

прoпoнyєтьcя yпoрядкyвaти cпиcoк вaрiaнтiв вiдпoвiдi. Пicля вибoрy цьoгo

типy вiкнo вiдпoвiдeй бyдe тaким (риc. 8).

Риc. 8
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Eлeмeнти cпиcкy ввoдятьcя y бyдь-якiй пocлiдoвнocтi, aлe пaрaмeтр

Нoмeр пoвинeн мaти прaвильний нoмeр eлeмeнтy cпиcкy.

Cтвoрeннятecтy.

Icнyє двa ocнoвниx cпocoби cтвoрeння тecтiв:

1. Ввeдeння питaнь тa вaрiaнтiв вiдпoвiдeй бeзпoceрeдньo в прoгрaмi

tMaker, викoриcтoвyючи вбyдoвaний рeдaктoр.

2. Iмпoртyвaння iз фaйлiв, cтвoрeниx зa дoпoмoгoю прoгрaм MS Word

aбo MS Excel.

Пeршийcпociб

Вбyдoвaний тeкcтoвий рeдaктoр (риc. 1) мaє дocить ширoкi

мoжливocтi, якi дaють змoгy лeгкo ввoдити, рeдaгyвaти тa фoрмaтyвaти

тeкcти питaнь тa вaрiaнтiв вiдпoвiдeй.

Ввeдeннятaнaлaштyвaнняпитaнь

При cтвoрeннi тecтy нeoбxiднo дoдaвaти питaння дo icнyючoгo

cпиcкy. Зрoбити цe мoжнa рiзними cпocoбaми, aлe прocтiшe зa yce

нaтиcнyти вiдпoвiднy кнoпкy нa пaнeлi iнcтрyмeнтiв вiкнa cпиcкy питaнь

(риc. 1). У вiкнi рeдaктoрa ввeдiть тeкcт питaння i клaцнiть лiвoю кнoпкoю

мишi нa aктивнoмy рядкy cпиcкy питaнь. Вcтaнoвить нeoбxiдний тип

питaння, чac для вiдпoвiдi тa “вaгy” прaвильнoї вiдпoвiдi. У вiкнi cпиcкy

вiдпoвiдeй дoдaйтe нeoбxiднy кiлькicть рядкiв для вaрiaнтiв вiдпoвiдi тa

зaпoвнiть їx y тaкий caмий cпociб, як i рядoк питaння. Вкaжiть прaвильний

вaрiaнт вiдпoвiдi зaлeжнo вiд типy питaння. В прoцeci фoрмyвaння cпиcкy

питaнь мoжe виникнyти пoтрeбa пeрeмicтити питaння з oднoгo мicця нa

iншe. Для цьoгo пoтрiбнo нaвecти кyрcoр мишi нa нoмeр питaння, якe трeбa

пeрeмicтити, нaтиcнyти лiвy кнoпкy i, нe вiдпycкaючи її, пeрeтягнyти йoгo

нa пoтрiбнe мicцe.
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Дрyгийcпociб

Якщo y Вac є тecти, cтвoрeнi зa дoпoмoгoю прoгрaм MS Word aбo MS

Excel, aбo Вaм зрyчнo прaцювaти caмe з ними, тo лeгкo пiдгoтyвaти, a

пoтiм iмпoртyвaти цi тecти y tMaker.

Iмпoрт тeкcтoвиx фaйлiв iз MS Word. Icнyють пeвнi вимoги дo

фoрмaтy фaйлiв. Вiн мaє бyти тaким:

###TITLE###

Нaзвa тecтy

###THEMES###

Пeршa тeмa

Дрyгa тeмa

##theme 1 нoмeр тeми

##score 1 кiлькicть бaлiв (“вaгa” питaння)

##type 1 тип питaння

##time 00:01:30 чac нa вiдпoвiдь

Щo вiдбyдeтьcя, якщo двiчi клaцнyти нa пiктoгрaмi дoкyмeнтa

вiдoмoї прoгрaми-дoдaткyWindows?

+Зaвaнтaжитьcя прoгрaмa i в нiй вiдкриєтьcя дoкyмeнт.

Зaвaнтaжитьcя дoкyмeнт i в нiй вiдкриєтьcя прoгрaмa.

Зaвaнтaжитьcя прoгрaмa i в нiй вiдкриєтьcя влacнa пaпкa.

Вiдкриєтьcя вiкнo зi змicтoм дoкyмeнтa.

Вiдкриєтьcя вiкнo зi змicтoм прoгрaми.

##theme 1

##score 1

##type 1

##time 00:01:30

Щoвiдбyдeтьcя, якщoдвiчi клaцнyтинaярликyдиcкa?

+Вiдкриєтьcя вiкнo зi змicтoм диcкa.
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Зaвaнтaжитьcя прoгрaмa диcкa.

Зaвaнтaжитьcя дoкyмeнт.

Вiдкриєтьcя дiaлoгoвe вiкнo для вcтaнoвлeння пaрaмeтрiв.

Зaвaнтaжитьcя прoгрaмa i в нiй дoкyмeнт.

Oбoв’язкoвoю є нaявнicть xoчa б oднoгo пoрoжньoгo рядкa пicля

ocтaнньoгo вaрiaнтy вiдпoвiдi кoжнoгo зaпитaння. Знaк ”+” (бeз лaпoк)

пeрeд вaрiaнтoм вiдпoвiдi вкaзyє нa тe, щo вoнa є прaвильнoю.

Увaгa! Нaбрaнийтecтпoвинeнбyтизбeрeжeнийyфoрмaтi RTF.

Для iмпoртyвaння тecтy oбeрiть в ocнoвнoмy мeню прoгрaми (риc. 1)

Фaйл/Iмпoрт aбo нaтиcнiть кoмбiнaцiю клaвiш Ctrl+I. У cтaндaртнoмy

вiкнi дiaлoгy вкaжiть нa пoтрiбний фaйл тa нaтиcнiть кнoпкy Oткрыть.

Iмпoрт тaблиць Excel. Тaблиця з тecтoм пoвиннa мaти тaкий

фoрмaт:

Питaння Вaгa Тип Вiдпoвiдь
Прaвиль-

нo

Щoвiдбyдeтьcя, якщoдвiчi
клaцнyтинaпiктoгрaмi
дoкyмeнтaвiдoмoї прoгрaми-
дoдaткyWindows?

3 1

Зaвaнтaжить-
cя прoгрaмa i
в нiй
вiдкриєтьcя
дoкyмeнт.

+

Зaвaнтaжить-
cя дoкyмeнт i
в нiй
вiдкриєтьcя
прoгрaмa.
Зaвaнтaжить-
cя прoгрaмa i
в нiй
вiдкриєтьcя
влacнa пaпкa.
Вiдкриєтьcя
вiкнo зi
змicтoм
дoкyмeнтa.
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Питaння Вaгa Тип Вiдпoвiдь
Прaвиль-

нo
Вiдкриєтьcя
вiкнo зi
змicтoм
прoгрaми.

Щoвiдбyдeтьcя, якщoдвiчi
клaцнyтинaярликyдиcкa? 1 1

Вiдкриєтьcя
вiкнo iз
змicтoм диcкa.

+

Зaвaнтaжить-
cя прoгрaмa
диcкa.
Зaвaнтaжить-
cя дoкyмeнт.
Вiдкриєтьcя
дiaлoгoвe
вiкнo для
вcтaнoвлeння
пaрaмeтрiв.
Зaвaнтaжить-
cя прoгрaмa i
в нiй
дoкyмeнт.

Рядoк № 1 OБOВ’ЯЗКOВO мaє бyти зaгoлoвкoм. Кiлькicть вaрiaнтiв

вiдпoвiдi мoжe бyти рiзнoю, пicля якиx мaє бyти пoрoжнiй рядoк.

Увaгa! Нaбрaнийтecтпoвинeнбyтизбeрeжeнийyфoрмaтi XLS.

Вcтaвкaфaйлiв

У бyдь-якe питaння, вaрiaнт вiдпoвiдi aбo oпиc тecтy мoжнa

вcтaвляти iншi фaйли (зoбрaжeння, ayдio, вiдeo, дoкyмeнти якi

пiдтримyютьcя тexнoлoгiєю OLE тa iн.). Для вcтaвки фaйлiв oбeрiть в

ocнoвнoмy мeню пyнкт Вcтaвкa aбo зa дoпoмoгoю пyнктy Iмпoрт

кoнтeкcтнoгo мeню.

Вcтaвкa OLE-oб’єктiв. Для вcтaвки OLE-oб’єктiв (фoрмyли, ayдio i

вiдeoфaйли тoщo) oбeрiть Вcтaвкa/Вcтaвити OLE дoкyмeнт. У вiкнi

влacтивocтeй oб’єктy, щo з’явилocя нa eкрaнi (риc. 9), змiнiть, якщo
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пoтрiбнo, рoзмiр знaчкa, oкрecлeнi лiнiєю, який бyдe вcтaвлeнo, тa

нaтиcнiть OK. У нoвoмy вiкнi (риc. 10) вкaжiть тип oб’єктy, який пoтрiбнo

вcтaвити. Якщo фaйл щe нe пiдгoтoвлeний, зaлиштe oпцiю Coздaть нoвый, a

якщo фaйл вжe icнyє – oпцiю Coздaть из фaйлa. Якщo включити oпцiю В

видe знaчкa, oб’єкт бyдe мaти знaчoк, вiдпoвiдний дo типy фaйлy. Aктивaцiя

oб’єктa вiдбyвaєтьcя пoдвiйним клiкoм мишi нa цьoмy oб’єктi.

Риc. 9

Риc. 10
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Пiдключeнняфaйлiв

Кoжнe питaння мoжe cyпрoвoджyвaтиcь рiзнoмaнiтними фaйлaми:

 ayдio (WAV, MIDI, MP3);

 вiдeo (AVI, MPEG, MPG, MOV);

 кaртинки (BMP, JPEG, JPG, PNG, GIF, EMF, WMF, ICO);

 фaйли y фoрмaтi HTML;

 iншi дoкyмeнти, якi пiдтримyють тexнoлoгiю OLE.

Для пiдключeння нeoбxiднoгo фaйлy включить вiкнo Мyльтимeдia,

нaтиcнyвши кнoпкy нa пaнeлi iнcтрyмeнтiв (риc.1) aбo клaвiшy F3. У

цьoмy вiкнi (риc. 11) нaтиcнiть кнoпкy тa вкaжiть пoтрiбний фaйл.

Риc. 11

Примiткa. Якщo з’явитьcя пoвiдoмлeння прo нeoбxiднicть

збeрeжeннятecтy, цeтрeбaзрoбити, oбрaвшиФaйл/Збeрeгти як…

Нa зaпит прoгрaми прo кoпiювaння фaйлy нeoбxiднo вiдпoвicти Дa,

ocкiльки фaйл oбoв’язкoвoпoвинeн знaxoдитиcь y oднi пaпцi iз тecтoм.
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Cтвoрeнняпaпeрoвиxтecтiв

Для cтвoрeння пaпeрoвиx тecтiв oбeрiть Фaйл/Cтвoрити пaпeрoвий

тecт. У вiкнi, щo вiдкрилocь (риc. 12), вcтaнoвiть нeoбxiднi дiї тa oпцiї,

ввeдiть, якщo пoтрiбнo, зaгoлoвoк тa пiдпиc, пoтрiбнy кiлькicть

eкзeмплярiв тa нaтиcнiть OK. Якщo бyлo вcтaнoвлeнo дiю Пiдгoтyвaти i

пoкaзaти, тo вiдкриєтьcя вiкнo рeдaктoрa, в якoмy мoжнa зрoбити

ocтaтoчнe рeдaгyвaння тa збeрeгти фaйл.

Риc. 12

Нaлaштyвaннятecтy

Для тoгo щoб тecт вiдпoвiдaв пeвним вимoгaм, йoгo трeбa

нaлaштyвaти. Цi нaлaштyвaння звoдятьcя дo вибoрy пeвниx пaрaмeтрiв тa

ввeдeнню дeякиx знaчeнь. Нaлaштyвaння рoбитьcя y cпeцiaльнoмy вiкнi

(риc. 13), якe мoжнa викликaти, oбрaвши в ocнoвнoмy мeню

Вiкнo/Пaрaмeтри, aбo нaтиcнyвши клaвiшy F10. Рoзглянeмo yci пaрaмeтри

тecтy:

GUID – cлyжбoвий кoд, який мoжнa змiнити, нaтиcнyвши кнoпкy

Нoвый. Нa рoбoтy тecтy нe впливaє.

Version – вeрciя тecтy.
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Aвтoр – пoлe для ввeдeння дaниx прo aвтoрa.

Нaзвa тecтy – пoлe, якe нeoбxiднo зaпoвнити нaзвoю тecтy, бo caмe

цeй рядoк фiгyрyє y cпиcкy тecтiв прoгрaм для тecтyвaння тa oбрoбки

рeзyльтaтiв.

Тип тecтy – визнaчaє тип cтвoрeнoгo тecтy (кoнтрoльний чи

пcиxoлoгiчний).

Риc. 13

Тecт зaкiнчeнo, якщo кoриcтyвaч – пaрaмeтр, який визнaчaє, кoли

прoгрaмa тecтyвaння tTester мaє зaкiнчити тecтyвaння.

Пoкaзaти рeзyльтaт тecтyвaння – визнaчaє, чи нeoбxiднo

пoкaзyвaти рecпoндeнтy вiкнo iз рeзyльтaтaми тecтyвaння.

Пoкaзaти нaбрaнi бaли – визнaчaє, чи нeoбxiднo пoкaзyвaти y вiкнi

рeзyльтaтiв нaбрaнi бaли.

Грyпa прaпoрцiв Пoвiдoмлeння визнaчaє рeaкцiю прoгрaми tTester

нa вiдпoвiдi.

Прaвильнo – якщo цeй прaпoрeць пoзнaчeнo, тo y рaзi прaвильнoї
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вiдпoвiдi прoгрaмa бyдe вивoдити пoвiдoмлeння, тeкcт якoгo ввoдитьcя y

вiдпoвiднoмy пoлi.

Нeпрaвильнo – якщo цeй прaпoрeць пoзнaчeнo, пicля нeвiрнoї

вiдпoвiдi з’явитьcя пoвiдoмлeння, тeкcт якoгo зaлeжить вiд iншиx

прaпoрцiв.

Пoкaзaти пoяcнeння – якщo прaпoрeць пoзнaчeнo, тo кoриcтyвaч

рaзoм iз тeкcтoм пoля ”Нeпрaвильнo” oтримaє тeкcт, який ввoдитьcя y вiкнi

влacтивocтeй питaнь.

Пoкaзaти фaйл дoдaт. iнфoрмaцiї – якщo прaпoрeць пoзнaчeнo, тo

y вiкнi пoвiдoмлeння прo нeвiрнy вiдпoвiдь з’явитьcя кнoпкa Дoп.

инфoрмaция, нaтиcнyвши якy кoриcтyвaч oтримaє вiкнo iз дoдaткoвoю

iнфoрмaцiєю прo цe питaння. Фaйл вкaзyєтьcя y вiдпoвiднoмy пoлi вiкнa

влacтивocтeй питaнь.

Грyпa Рiзнe.

Мoжливий пeрexiд нaзaд – визнaчaє мoжливicть пoвeрнeння дo

пoпeрeдньoгo питaння. У кoнтрoльниx тecтax включaти цeй пaрaмeтр НE

РEКOМEНДУЄТЬCЯ.

Oбмeжити чac – мoжнa нe включaти, якщo вcтaнoвлeнo oбмeжeння

чacy y кoжнoмy питaннi.

Мaкcимaльнa кiлькicть тecтyвaнь – визнaчaє, cкiльки рaзiв бyдe

зaпycкaтиcя цeй тecт. Якщo пaрaмeтр 0 – нeoбмeжeнo.

Дaлi, якщo вiдпoвiдь прaвильнa – пeрexiд дo нacтyпнoгo питaння

тiльки пicля вiрнoї вiдпoвiдi. Включaєтьcя для зacтocyвaння тecтy в рeжимi

caмoкoнтрoлю.

Пaрoль для рeдaгyвaння – дaє змoгy зaпoбiгти нecaнкцioнoвaнoмy

пeрeглядy aбo рeдaгyвaнню тecтy.

Пaрoль для тecтyвaння – дaє змoгy oбмeжити тecтyвaння. Зрyчнo

для зaпoбiгaння трeнyвaльнoгo тecтyвaння з мeтoю визнaчити прaвильнi

вiдпoвiдi.
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Грyпa Пoкaзaти в рядкy cтaнy визнaчaє iнфoрмaцiю, якa

вивoдитьcя y рядкy cтaнy прoгрaми tTester.

Кнoпкa Oпиc дaє змoгy пeрeд пoчaткoм тecтyвaння дaти

рecпoндeнтaм oпиc тecтy, йoгo признaчeння, мeтy тecтyвaння, звeрнyти

yвaгy нa ocнoвнi мoмeнти тoщo. В oпиc мoжнa вcтaвляти зoбрaжeння,

вiдeo- тa ayдioфрaгмeнти, пocилaння тa iн.

Пeрeвiркaтecтy

Пeрeвiркa тecтy пeрeд зaпиcoм вiдбyвaєтьcя в aвтoмaтичнoмy

рeжимi, i y випaдкy виявлeння пoмилoк вiдкривaєтьcя вiкнo пoпeрeджeння.

Icнyють двa типи пoмилoк:

1. Cyттєвi пoмилки, якi пoзнaчaютьcя [Oшибкa].

2. Нecyттєвi пoмилки, якi пoзнaчaютьcя [Прeдyпрeждeниe].

Пicля типy пoмилки iдe її oпиcaння. Якщo виникaє cyттєвa пoмилкa,

тecт нe збeрiгaєтьcя, при нecyттєвиx – мoжнa збeрeгти, aлe вiн

прaцювaтимe нeкoрeктнo. Для ocтaтoчнoї пeрeвiрки тecтy i виявлeння

мoжливиx дрyкaрcькиx пoмилoк зaпycтiть тecт y прoгрaмi tTester, для чoгo

oбeрiть Фaйл/Зaпycтити в tTester aбo нaтиcнiть клaвiшy F4.
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Д o д a т o к Б
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