
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО РОБОТИ В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ
Денис ГРИНЬ

В статті проаналізовані проблема підготовки вчителів трудового навчання до 
педагогічно -  профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах на основі потреб та 
вимог сучасного суспільства. Визначенні певні засади та підходи до вирішення цього 
питання. Наголошено на складовій в підготовці учнів - ролі профорієнтаційної роботи з 
учнями для подальшого трудового або учбового орієнтування їх в суспільстві.

Тке агіісіе апаїугез опе о /  іке ргоЬІетз о / іеаскег ігаіпіп§ іескпоІо§іе$, ресіа§о§ісаІ - 
сагеег §иісіапсе іп зесопсіагу зскооЬ Ьазесі оп іке пеесіз апсі гециігетепія о / тосіет зосіеіу. 
Мепіі/іесі сегіаіп ргіпсіріез апсі арргоаскез іо асісігезз (кіз іззие. Сотропепі оЬзегуей іп іке 
ргерагаїіоп о /  зіисіепіз - сагеег-огіепіесі ріасе іо м/огк т ік  зіисіепіз /о г  /иіиге етріоутепі ог 
есіисаііопаї огіепіаііоп іп зосіеіу.

Вчитель сучасності - це вчитель з високою професійною компетентністю, розвиненими 
творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем інтелігентності, духовно- 
морального потенціалу, конкурентоздатності, ерудованості, здібностей до безперервної 
освіти.
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П остановка проблем и. Тенденції соціально-економічних перетворень у суспільстві 
зумовлюють необхідність активізації професійного самовизначення молоді, і передусім, 
учнів загальноосвітніх закладів. Входження людства в еру інформаційного суспільства не 
оминуло й Україну, що зумовлює необхідність підготовки освічених, моральних, мобільних, 
конструктивних і практичних людей. Сучасний ринок праці потребує працівників, 
спроможних досягати на своїх робочих місцях високих результатів. Однак відомо, що 
високих показників у трудовій діяльності людина досягає тільки тоді, коли обирає професію 
за своїм покликанням, інтересами, здібностями, психофізіологічними особливостями. Отже, 
чим більша обізнаність школяра зі світом професій, чим краще він знатиме свої 
індивідуальні особливості та кон'юнктуру ринку праці, тим більш оптимальнішим буде його 
вибір. Значні можливості для надання допомоги учням у їх професійному самовизначенні 
має вчитель трудового навчання. Основою для цього є широкий профорієнтаційний зміст 
трудового навчання та його предметні дидактичні завдання. Саме тому на вчителя трудового 
навчання покладена місія дуже складного і водночас необхідного процесу становлення 
профорієнтації учнів. Виникла профорієнтація з потреб розвитку людського суспільства. 
Історія почалася набагато пізніше, в період корінної ломки суспільного устрою під час 
розвитку машинної індустрії, тобто в період підвищенням інтенсивності виробничих 
процесів, — зростанням ролі спеціалізації і професіоналізації праці, а також з вимушеною 
необхідністю здійснення професійної підготовки величезних мас робочих. Саме в цей час 
визначилася практична; потреба в залученні робочої сили, її навчанні і розподілі на різні 
трудові операції відповідно до індивідуальних відмінностей і здібностей людей. Все гостріше 
стало усвідомлюватися, що не кожен охочий може управляти складним технічним приладами 
для цього необхідні знання, здібності і відповідні навики. [9]. В Україні діяльність 
профорієнтації почала розгортатися в перші роки XX ст. Були зроблені ряд обстежень, що 
стосуються вибору професії що вивчаються в різних типах шкіл. В процесі цієї роботи було 
вирішено з'ясувати, які професії привертають найбільшу увагу, в чому причини, спонукачі 
молодих людей йти по тому або іншому трудовому шляху. З цією метою організували в 
школах референдум учнів. У 60-70-х роках панувало визначення профорієнтаційної 
орієнтації як системи державних заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді 
психологічної готовності до вибору професії на основі потреб суспільства і з урахуванням 
інтересів і схильностей особистості учня. Ключовими елементами визначення такого типу є 
державне управління процесом підготовки учня до вибору професії. Українські психологи 
розробили нову концепцію професійної орієнтації. Вихідною позицією у розробці нової 
системи професійної орієнтації було бачення особистості насамперед не як об'єкта, а як 
суб'єкта саморозвитку. Саме поняття «профорієнтація» здається ясним кожному, хто 
ознайомиться з ним навіть вперше -  це орієнтація школярів на ті або інші професії. 
Приблизно такі ж визначення даються в методичній літературі, де профорієнтацію 
розглядають як надання допомоги молодим людям у виборі професії. Крім того, під 
профорієнтацією нерідко розуміють систему заходів, що допомагають людині, виступаючій в 
життя, науково обґрунтовано вибрати професію або систему виховної роботи в цілях 
розвитку професійної спрямованості, допомозі учням в моменти професійного 
самовизначення.

Ш ляхи виріш ення. Таким чином, визначень даного поняття багато і відбулося це 
внаслідок розвитку діяльності по профорієнтації. Як і багато наукових понять, поняття 
«профорієнтація» не може бути застиглим, даним раз і назавжди. Як показано раніше, воно 
розвивається у міру того, як міняється уявлення суспільства про цілі, завдання методи, 
формах і, взагалі, про суть профорієнтації. Зміна цього поняття частково зафіксована і в 
наявних визначеннях. Кожне з них відображає ті або інші аспекти профорієнтації, виділяє 
яку-небудь функцію, указує на практичний або теоретичний рівень її розвитку, розглядає з 
позицій педагогіки, психології, теорії управління та інші. Відсутність єдиної точки зору на 
поняття профорієнтації пояснюється ще і іншими причинами. Наприклад, тим, що це 
комплексна проблема, а тому підходи до її визначення можуть бути різними. Якщо 
професійна орієнтація розглядається через призму педагогічної практики, що протікає під 
переважаючим впливом вчителів шкіл то прийняття цієї точки зору як єдина і головна
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створює педагогічний образ профорієнтації. Якщо ж на цей процес подивитися через призму 
психологічної науки, то на перший план виступлять психологічні поняття і концепції, що 
пояснюють особливості того, або іншого вибору. В рамках цього підходу формується і 
відповідний образ профорієнтації як психологічного процесу, що складається з двох 
взаємозв'язаних сторін: а) ухвалення рішення учня про свій професійний вибір; б) дії на 
психіку учнів з метою формування професійних намірів, здійснення такого вибору професії, 
який би відповідав інтересам і здібностям особи і одночасно знаходився б відповідно до 
суспільних потреб. Третій підхід -  соціологічний. При цьому процес професійної орієнтації 
розглядається як частина більш загального процесу соціальної орієнтації молоді. Відповідно 
і вибір професії розглядається як акт, обумовлений загальною життєвою орієнтацією, 
прагненням особи зайняти певне місце в соціальній структурі суспільства, в соціальній групі. 
Узагальнюючи відповідні підходи зупинимося на наступному визначенні поняття. 
Професійна орієнтація являє собою систему соціально-економічних, психолого-педагогічних 
та методико-фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого 
професійного самовизначення та трудового становлення особистості з урахуванням своїх 
можливостей та індивідуальних особливостей і коньюктури ринку праці для повноцінної 
реалізації в професійній діяльності [4].Професійне самовизначення у психології 
розглядається як значущий компонент професійного розвитку особистості. Свідомий вибір 
професій виступає показником сформованості професійного самовизначення і переходу його 
у нову фазу професійного розвитку. Професійне самовизначення -  складний, перманентний 
процес професійного вибору. На думку вітчизняних учених А. Вихруща, О. Зайцева, Д. 
Закатнова, Є. Павлютенкова, В. Сидоренка, Т. Туранова, Д. Тхоржевського, Б. Федоришина, 
М. Янцура -  це процес самопізнання та об'єктивної оцінки школярами власних 
індивідуальних особливостей, зіставлення своїх професійно важливих якостей і можливостей 
з вимогами, необхідними для оволодіння конкретною професією. В основі правильного 
професійного самовизначення лежить протиріччя між прагненням молодої людини до 
самостійності і неготовністю школяра до здійснення обґрунтованого вибору професії. В 
психологічній та методичній літературі професійну орієнтацію розглядають як систему, яка 
включає такі основні напрямки або підсистеми: профінформація; профконсультація; 
профвідбір; профадаптація. як окремий етап профорієнтаційної роботи: процеси трудового і 
професійного навчання в школах. [10]У структурі професійної орієнтації, В. Чебишева 
виділяє чотири основні компоненти: 1) повідомлення учням знань про професії, що цікавлять 
їх; 2) глибоке і все стороннє вивчення школярів; 3) професійні консультації; 4) допомога 
учням в оволодінні вибраною професією. Отже професійна орієнтація має два аспекти: 
перший -  її вплив на формування професійних інтересів людей, насамперед позитивних 
мотивів вибору професії, які забезпечують узгодження інтересів особистості і суспільства; 
другий -  виявлення професійних вимог і психологічний аналіз професії, з одного боку, та 
оцінка психофізіологічних властивостей і якостей учнів з урахуванням проб їх сил в обраній 
діяльності, з другого. На даний час у загальноосвітніх школах України існує близько 150 
профілів трудового навчання [7]. До найбільш поширених та запроваджуваних профілів у 
школі (автосправа, обробка тканин, металообробка, деревообробка, електротехніка та інші) 
Міністерством освіти затверджені навчальні програми. Ці програми дуже схожі за 
принципом побудови та мають схожу структуру. Якщо ж для даного профілю не існує 
програм, які складені Міністерством освіти України, то школам надається право разом з 
базовими підприємствами розробляти свої програми. Ці програми повинні обов’язково 
враховувати наявність потрібної матеріально-технічної бази та бути спрямовані на розвиток 
політехнічної освіти школярів. Та для досягнення таких результатів потрібно належну увагу 
приділяти підготовці майбутніх вчителів з трудового навчання. Але, як показує практика, 
сучасний учитель трудового навчання, в умовах сьогодення, недостатньо підготовлений до 
реалізації профорієнтаційних функцій. Таким чином виникає протиріччя між необхідністю 
проведення активної профорієнтаційної роботи в процесі трудового навчання і недостатньою 
підготовкою до неї вчителів.

На сьогодні науковцями досліджені загальні основи побудови системи профорієнтації, 
зокрема в роботах А.П.Боровського, М.М.Захарова, Л.А. Йовайши, Є.А. Клімова,
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І.М. Назимова, Є.М. Павлютенкова, К.К. Платонова, П.М. Потапенка, А.Д. Сазонова, 
М.М. Чистякова, Г.В. Щокіна, В.В.Ярошенка та інших. Центральне місце в підготовці 
вчителів трудового навчання займає обробка металів, оскільки на заняттях з трудового і 
професійного навчання загальноосвітньої школи значна частина часу відводиться на 
формування в учнів знань, вмінь та навичок з слюсарної і механічної обробки металу. 
Відповідно і вчитель трудового навчання повинен досконало володіти цими знаннями та 
вміннями. Особливістю підготовки вчителів трудового навчання до педагогічно -  
профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах є інформаційна підготовка.

Проаналізуємо більш детальніше інформаційну підготовку вчителя трудового навчання з 
позиції виробничих функцій, які передбачають використання інформаційних технологій 
вчителем трудового навчання.

У галузевому стандарті вищої освіти [1] виділено наступні виробничі функції вчителя 
трудового навчання: навчальна, виробнича, контролююча, діагностична, виховна,
розвиваюча, плануюча.

Проаналізувавши зміст виробничої функції, ми визначили наступні задачі діяльності 
вчителя трудового навчання:

• забезпечити підготовку навчального обладнання;
• забезпечити ефективну підготовку навчального процесу адаптованими до особливостей 

навчального процесу засобами унаочнення;
• обирати електроприводи та користуватись апаратурою ручного управління.
• визначати експлуатаційні характеристики машин [3].
Перша задача -  вимагає від вчителя вміння самостійно налагодити комп’ютерне 

програмне середовище для роботи учнів та методично правильно пояснити як з цим 
працювати.

Виконання другої задачі ґрунтується на наступних вміннях:
• використовувати текстовий редактор для створення дидактичних матеріалів при 

підготовці до проведення навчальних занять;
• використовувати електронні таблиці для обчислень;
• виконувати технічний малюнок, ескіз, креслення з використанням засобів 

обчислювальної техніки.
Для забезпечення навчального процесу адаптованими до особливостей навчального 

процесу засобами унаочнення вимагається вміння створювати із використанням 
презентаційних систем дидактичні матеріали для процесу трудового навчання. При цьому 
необхідно вміти приводити обчислення за допомогою комп’ютерних засобів.

Для організації матеріального забезпечення навчального процесу, в якому 
використовується комп’ютерна техніка, вчитель повинен вміти самостійно обирати склад 
обчислювальної системи, який відповідає потребам і можливостям навчального закладу та 
даного навчального предмету зокрема [3].

Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, 
що базується на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, включає 
розробку та практичне використання науково-методичного забезпечення, ефективне 
застосування інструментальних засобів та систем комп’ютерного навчання і контролю знань, 
системну інтеграцію цих технологій у гуманітаризації освіти й гуманітаризації навчального 
процесу, розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання 
практичної значущості, інтеграції навчальних предметів та диференціації навчання 
відповідно до запитів, нахилів та здібностей особистості [2].

В исновки . Отже, вчитель трудового навчання повинен правильно обирати організаційні 
форми навчання, визначати доцільність використання певного програмного засобу у 
навчальному процесі, вміти використовувати спеціальні комп’ютерні програми для 
моделювання технологічних процесів, які складно пояснити учням через обмеженість 
можливостей навчальної майстерні. Саме тому, забезпечення відповідної підготовки 
майбутнього вчителя трудового навчання до практичної реалізації мети професійної 
орієнтації в сучасній школі є актуальною інформаційною, психолого-педагогічною та 
методичною проблемою.
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