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Постановка проблеми. Формування органі-
заційної компетентності, як педагогічний 

феномен, завжди був визначальний у профе-
сійній підготовці майбутніх учителів технологій, 
суттєво залежав від розвитку педагогічної науки 
і практики, а в своєму генезисі відображав на-
прямки історичних змін системи трудової і про-
фесійної підготовки молоді. Відповідно і методо-
логічні підходи до реалізації даного феномену 
були різними.

Сучасний суспільно-економічний розвиток 
України суттєво трансформується в напрямку 
демократизації і глобалізації. Що передбачає 
формування нового типу світоглядних основ сус-
пільства і відповідно, нового типу освіти, готового 
влитися в освітню світову систему. На передній 
план виходить проблема гуманістичного вихо-
вання у українського суспільства нового типу 
культури, її нових світоглядно-філософських 
основ [9]. Стосовно освітньої галузі «Технології», 
дана проблема вступає в протиріччя з освітньою 
проблемою попередньої освітньої парадигми, яка 
в основному була зорієнтована на технократичну 
технологічну підготовку особистості.

Дана проблема ускладнюється впливом ін-
форматизації суспільства, та появою нових тех-
нологій, що заставляє по-іншому дивитись на 
завдання педагогічної діяльності в напрямку пе-
редачі існуючих знань і вмінь. Виникає пробле-
ма не тільки володіти знаннями, але й уміти їх 
використати на практиці, що привело до появи 
компетентнісного формування особистості.

Тому актуалізувалася проблема пошуку ме-
тодологічних підходів до обґрунтування шляхів 
компетентнісного формування особистості, як го-
ловного ресурсу формування професіонала.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Оцінюючи сучасні основи педагогічних концепцій 
технологічної освіти розвинутих країн (Д. Хо-
вард, Дж. Сорос, І. Пригожин, К. Поппер, Т. Кун, 
І. Лакатос, Дж. Дьюі та ін.) встановлено збіль-
шення частки гуманітарних знань, у професійній 
підготовці молоді з технологічних спеціальнос-
тей. Серед основних предметів, які забезпечують 

гуманізацію технологічної освіти, виділяються 
ергономіка, дизайн, культура та організація ви-
робництва, економне ведення діяльності. Серед 
них організаційні знання, уміння і особисті якості 
які виражені в організаційних компетентностях, 
є пріоритетними, оскільки визначають всю на-
ступну технологічну діяльність [7; 8].

При цьому, пошук і обґрунтування методо-
логії процесу формування організаційної ком-
петентності особистості, в умовах сучасних прі-
оритетних світоглядних систем, є надзвичайно 
актуальною проблемою, оскільки визначає на-
прямок розвитку суспільства.

Поява синергетики, як наукового аналізу 
явищ, привело до створення діалектико-синерге-
тичної методології, яка дозволяє розкрити важ-
ливі методологічні закономірності поєднання тех-
нократичного і гуманітарного напрямків в освіті, 
між сцієнтичним і гуманістичним типами світо-
гляду і освіти. Вона дозволяє у найважливіших 
проблемах педагогічної діяльності (з своїх зако-
номірностей порядку із хаосу), які відносяться до 
складних систем, спрощувати дійсність [11].

Діалектико-синергетична методологія дозво-
ляє науково обґрунтовано створювати теоретичні 
системи, які поєднують найзагальніші методо-
логічні закономірності з фактично-емпіричними 
явищами в педагогічних процесах, що дозволяє 
уточняти головну педагогічну мету і розробляти 
системи підготовки фахівців [9].

Стосовно методологічного обґрунтування про-
цесу формування організаційної компетентності 
саме майбутніх учителів технологій в контексті 
їх фахової підготовки в літературі відсутні поси-
лання на використання діалектико-синергетич-
ної методології.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз літератури, присвяче-
ної проблемі професійної підготовки майбутніх 
учителів технологій показав, що в контексті фор-
мування організаційної компетентності, сам фе-
номен «організаційні компетентності» еволюціо-
нує в логіці розвитку своїх стадій, забезпечуючи 
тим самим своє становлення, тому формуван-
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ня означеного феномену необхідно розглядати 
в контексті неперервної професійної підготовки 
майбутніх педагогів професійного навчання [3].

Такий стан справ вимагає вирішення задачі 
методологічного обґрунтування процесу форму-
вання організаційної компетентності майбутніх 
учителів технологій в процесі їх неперервної 
професійної підготовки.

Тому метою даної статті є аналіз методо-
логічних аспектів формування організаційної 
компетентності майбутніх учителів технологій 
в процесі їх неперервної професійної підготовки. 
Вирішення цієї задачі в свою чергу вимагає об-
ґрунтування стратегії і встановлення закономір-
ностей формування організаційної компетент-
ності майбутніх учителів технологій в процесі їх 
неперервної професійної підготовки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки стратегія розвитку педагогічного фено-
мену визначається підходом до явища (за М.М. По-
ташником), а гносеологічним феноменом встанов-
лення закономірностей формування педагогічного 
феномену є принцип (за П.І. Підкасистим), то нам 
необхідно обгрунтувати відповідний підхід і вста-
новити принципи, реалізація яких може забезпе-
чити формування організаційної компетентності 
майбутніх учителів технологій в процесі їх непе-
рервної професійної підготовки.

Перш ніж перейти до аналізу і вибору необ-
хідного підходу, який повинен забезпечити фор-
мування означеного феномену, необхідно визна-
чити наше трактування поняття «підхід».

Аналіз літератури з даної проблеми показав 
наявність різноманітних трактувань даного по-
няття. Так Ю.А. Конаржевський рахує, що під-
хід, «це орієнтація дослідника, точка зору, з якої 
він розглядає об’єкт дослідження, це поняття, 
або принцип, який покладений в основу дослі-
дження [5, с. 89].

В дослідженнях В.І. Андреева, вказано, що 
дане поняття необхідно використовувати не тіль-
ки для наукового пізнання, але й для встанов-
лення педагогічних принципів [1, с. 156].

Один з основних філософів освіти М.М. По-
ташник, пропонує поняття «підхід» розглядати 
в сучасній педагогіці як сукупність принципів, 
які визначають стратегію педагогічної діяльності 
[12, с. 15].

Такий стан справ, дозволив нам в даній ро-
боті під поняттям «підхід» розуміти педагогічну 
категорію, яка характеризує найбільш загальну 
стратегію формування організаційної компетент-
ності майбутніх учителів технологій в процесі їх 
неперервної професійної підготовки.

При цьому ми виходили з того, що методо-
логічний підхід до дослідження, розглядається 
в науці як принципова методологічна орієнтація 
дослідження, як точка зору, з якої вивчається 
об’єкт дослідження (спосіб визначення об’єкту), 
як поняття або принцип, який визначає загальну 
стратегію дослідження [6, с. 6-8], і як сукупність 
(система) принципів які визначають загальну 
мету і стратегію відповідної діяльності [6, с. 27].

Поряд з тим методологічний аналіз, «…будучи 
формою самосвідомості науки, проясняє співвідно-
шення знання і діяльності, будівлю, організацію, 
способи одержання й обґрунтування знань. Вияв-
ляючи умови і передумови пізнавальної діяльності, 

у тому числі філософсько-світоглядні» [10, с. 3-4], 
перетворює умови пізнавальної діяльності у засоби 
усвідомленого вибору і наукового пошуку.

Проведені нами дослідження показали, що 
проблема формування організаційної компе-
тентності у майбутніх учителів технологій 
в процесі неперервного навчання, як дослід-
ницька проблема, повинна опиратися на загаль-
нонаукові підходи.

Специфіка професійної підготовки майбутніх 
учителів технологій вказує на те, що найбільш 
значимими для нашого дослідження являються 
системний, особистісно-діяльнісний, компетент-
нісний і контекстний підходи, а також їх різно-
видності [3; 8].

Аналіз наукових праць присвячених систем-
ному підходу (Ю.К. Бабанський, С.Я. Батишев, 
В.П. Беспалько, В.І. Загвязінський, Е.Ф. Зеер, 
В.І. Каган та ін.) показав, що в ієрархії рів-
нів методології науки, цей підхід виступає як 
зв’язуюча ланка між філософською методологі-
єю і методологією спеціальних наук, які вивча-
ють в процесі неперервного навчання майбутніх 
учителів технологій. Даний підхід передбачає 
розуміння під педагогічною системою формуван-
ня досліджуваного феномену, певну сукупність 
взаємопов’язаних засобів, методів, форм і про-
цесів, направлених на створення організаційного 
ціленаправленого і передбачуваного педагогічно-
го впливу на особистість.

Оскільки, ми розділяємо думку В.І. Загвя-
зінського, про те, що «…специфіка системи не 
вичерпується особливостями складових її еле-
ментів, а зв’язана перш за все з характером 
взаємодій між елементами» [4, с. 44], то в нашій 
роботі, під педагогічною системою формування 
досліджуваного феномену ми розуміємо певну 
сукупність взаємопов’язаних засобів, методів 
і процесів, необхідних для створення організо-
ваного, ціле направленого і передбачуваного пе-
дагогічного впливу на формування особистості 
з наперед заданими якостями.

Аналіз методологічних основ підготовки май-
бутніх учителів технологій до педагогічної про-
фесійної діяльності показав, що в якості мето-
дології цієї підготовки може використовуватись 
сама педагогічна професійна діяльність. Вона 
здатна об’єднувати основні протилежні напрям-
ки освіти, погоджувати певну рівновагу між 
напрямками, що створюють і руйнують дану 
систему. Такий підхід науковці визначають як 
особистісно-діяльнісний підхід. З точки зору 
нашої проблеми така методологія може узгодити 
філософські принципи між нормативною необ-
хідною професійною базою знань і індивідуаль-
но-творчою, між технократичним і гуманістич-
ним пріоритетом світогляду.

Даний підхід розкриває взаємообумовленість 
процесів особистісного і професійного розвитку 
студентів, що дозволяє розглядати особистий 
і професійний розвиток людини як єдиний про-
цес. Поряд з тим даний підхід дозволяє з позиції 
діяльності поряд з навчальною діяльністю роз-
глядати характерну для технологічної освіти, ви-
робничу діяльність (виробниче навчання, прак-
тика), що дозволяє студенту не тільки закріпити 
теоретичні знання і отримати практичні навики 
роботи, але й включати в свій доробок засвоєння 
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цінностей виробничої сфери, вчитися організову-
вати роботу колективу.

Крім того даний підхід дозволяє розкрити 
проблему переходу від предметно-орієнтованого 
навчання до особистісно-орієнтованого.

Відповідно, метою сучасної системи освіти 
є формування нової структури цінностей людини, 
основу якої складає компетентність. Даний фе-
номен з позиці освіти є формалізованою метою, 
яку можна перевірити операційно. З одного боку 
компетентність відображає більш високий рівень 
конкретизації освітньої мети, з другого боку це 
діяльнісна складова отриманої освіти, яка допо-
магає проявитися знанням, умінням і навикам 
в незнайомих ситуаціях, тобто являється більш 
високим рівнем їх узагальнення.

Для досягнення цієї мети освітній процес по-
винен будуватися у відповідності з логікою ком-
петентнісного підходу (Е.Ф. Зеер, І.А. Зимняя, 
В.А. Козырев, A.B. Хуторський та ін.).

При цьому, оскільки базова компетентність, 
за думкою Б.С. Гершунского [2, с. 72], не підда-
ється різким змінам в умовах вузу, то основний 
акцент в формуванні всіх інших компетентнос-
тей, в процесі навчання повинен бути зорієнто-
ваний на формах і засобах організаційної компе-
тентності які дозволяють реалізувати перехід від 
навчальної діяльності в навчально-професійну 
і професійну.

В такому випадку, ми навчальний процес роз-
глядаємо як процес і результат засвоєння певної 
системи знань, умінь, навиків і способів поведін-
ки, розкритті особистих якостей, які дозволяють 
отримані знання, уміння і навики використовува-
ти в практичній діяльності результатом чого по-
винна бути підготовлена людина до певного виду 
трудової діяльності.

Тому, в якості основи проектування і форму-
вання спеціаліста з наперед заданими властивос-
тями, даний підхід є найбільш доцільним.

Аналіз ряду публікацій дозволяє розглядати 
особистість майбутнього учителя технологій не 
тільки як доброго виконавця професійних ком-
петентностей, але й як суб’єкта професійної ді-
яльності відповідального за її результати, гото-
вого до саморозвитку і самореалізації. При цьому 
при компетентністному підході на перше місце 
висувається не інформованість студента, а його 
уміння справлятися з професійними проблемами.

Аналіз літератури, присвяченої пробле-
мі розвитку методологічних підходів показав, 
що подальший розвиток концепції діяльнісно-
го і компетентнісного підходів узагальнюється 
контексним підходом, який передбачає моделю-
вання навчального процесу з допомогою системи 
традиційних і активних форм, методів і засобів 
навчання предметного і соціального змісту май-
бутньої професійної діяльності, в якому одини-
цею діяльності являється професійна проблемна 
ситуація. В даному підході, процесу професійно-
го навчання належить системоутворююча роль 
в напрямку підготовки компетентного спеціа-
ліста. Такий процес повинен організовуватися 
як систематичне і послідовне перетворення на-
вчальної діяльності в професійну, яка прита-
манна відповідній професії спеціаліста шляхом 
створення для цього відповідних умов. Аналіз 
наукових праць (В.І. Андреєва, С.Я. Батишева, 

В.П. Беспалько, А.А. Вербицького, Б.С. Гершун-
ського, І.Я. Лернера, В.М. Мадзігона, Н.Г. Ничкало, 
П.І. Підкасистого, В.К. Сидоренка, Д.О. Тхоржев-
ського, Г.В. Терещука, та ін.) дозволив в такому 
контексті, в апараті дослідження процесу про-
фесійної підготовки, поняття «зміст навчання», 
розглядати як знання, уміння, особистий досвід 
отриманий в попередньому навчанні і досвід емо-
ційно-ціннісного відношення до себе, навчального 
закладу, групи людей з якими організовується 
навчально-виробнича діяльність. При цьому на 
передній план професійного навчання виходить 
проблема не тільки, того що засвоює студент, але 
й те як він цього добивається, яку діяльність при 
цьому здійснює, які ресурси залучає.

При реалізації контекстного підходу суб’єкт 
навчання знаходиться в діяльнісній позиції, 
предмет якої постійно перетворюється із на-
вчальної в професійну, а підготовка до профе-
сійної діяльності стає системоутворюючим по-
чатком і змістом всієї підготовки спеціаліста 
в навчальному закладі.

Дана теза актуалізується в контексті методо-
логічного обґрунтування підходів до формуван-
ня саме організаційної компетентності майбутніх 
учителів технологій в процесі неперервної про-
фесійної підготовки. Адже організаційна компе-
тентність майбутніх учителів технологій відно-
ситься до таких феноменів особистої якості які 
формуються протягом тривалого часу.

Проведений аналіз методологічних підходів 
формування особистих якостей викладачів тех-
нологій, показав, що для того щоб синтезувати 
всі розглянуті нами підходи, в контексті форму-
вання організаційної компетентності майбутніх 
учителів технологій саме в процесі неперервної 
професійної підготовки, доцільно використати 
домінантно-цільовий підхід розроблений Т. Та-
марською [13].

Суть даного підходу полягає в тому, що на 
кожному з етапів професійної підготовки май-
бутніх учителів технологій в процесі неперервної 
підготовки визначаються статусно-рольові пози-
ції учасників навчально-виховного процесу. Для 
кожного етапу професійної підготовки, визнача-
ються домінантні складові навчально-виховного 
процесу, які сприяють формуванню необхідної 
особистої якості.. Такий підхід дозволяє фор-
мувати організаційну компетентність майбутніх 
учителів технологій саме в процесі неперервної 
професійної підготовки.

Аналіз нормативних документів і психоло-
го-педагогічної літератури, присв’яченої про-
фесійній підготовці майбутніх учителів техноло-
гій показав, що в контексті нашого дослідження 
необхідно уточнити статусно-рольові позиції, які 
займає суб’єкт неперервної професійної підго-
товки на кожному з її етапів. Адже є різниця 
в статусі студента на теоретичних і практич-
них заняттях, які студент освоює на 1 і 2 курсах 
і його статус на 3-4-курсах, коли студент бере 
участь у групах з реалізації навчально-виробни-
чих проектів, або керує учнями під час практики.

Врахування таких особливостей дозволяє 
оперувати статусно-рольовою позицією суб’єкта 
неперервної професійної підготовки, яка харак-
теризує його положення в системі неперервної 
педагогічної освіти у відповідності до статусу, 
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який визначається положення суб’єкта на певній 
ступені неперервної професійної підготовки, і ета-
пу оволодіння ним ролі майбутнього педагога.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальшого розвитку в цьому напрямку. Таким 
чином аналіз методологічних підходів обґрунту-
вання процесу формування організаційної компе-
тентності майбутніх учителів технологій показав, 
що в контексті формування організаційної ком-
петентності майбутніх учителів технологій саме 
в процесі неперервної професійної підготовки, 
доцільно використати домінантно-цільовий під-
хід. Для цього необхідно в подальшому встанови-
ти потреби студентів, які домінують на кожному 
з виділених етапів неперервної професійної під-
готовки з точки зору формування організаційної 
компетентності, а також дослідити важливі сензе-
тивні періоди розвитку студента під час навчання 
у вузі, які представляють собою періоди в житті 
студента, які створюють найбільш придатні умо-

ви для формування у нього певних психологічних 
властивостей і видів поведінки.

Такий підхід дозволив сформулювати основну 
стратегічну направленість формування організа-
ційної компетентності майбутніх учителів техно-
логій в процесі неперервної професійної підго-
товки: у визначенні статусно-рольових позицій 
майбутніх учителів технологій на різних ступе-
нях неперервної професійної підготовки; визна-
ченні домінуючих потреб в формуванні знань, 
умінь і ціннісних орієнтацій відповідно до необ-
хідних рівнів організаційної діяльності.

Отже, стратегічно, процес формування ор-
ганізаційної компетентності майбутніх учителів 
технологій буде забезпечений, якщо при його ре-
алізації, педагогічна технологія буде заснована 
на підході, який враховує домінування певних 
потреб особистості в конкретних статусно-ро-
льових позиціях, які займає майбутній викладач 
в процесі неперервної підготовки.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация
Раскрыты методологические подходы к формированию организационной компетентности будущих 
учителей технологий в процес се их непрерывной профессоинальной підготовки. Представлено ав-
торское видение понятия «подход», как педагогическую категорію, которая характериузетнаиболее 
общую стратегію формирования организационной компетентности будущих учителей технологий. По-
казано, что наиболее значимым для формирования организацтонной компетентности будущих учите-
лей технологий являються ситсемный, личностно-деятельностный, компетентностный и контекстный 
подходы, а также их разновидности. Доведено, что для того чтобы синтизировать все рассмотренные 
нами подходы, в контексте формирования организационной компетентности будущих учителей тех-
нологий именно в процес се непрерывной профессиональной підготовки, цеолесообразно использовать 
доминантно-целевой поход. Расктыта суть и возможности доминантно-целевого похода к формирова-
нию организационной компетентности будущих учителей технологий.
Ключевые слова: методология, формирование, поход, профессиональная деятельность, организацион-
ная компетентность, будущие учителя технологий.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL 
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGIES  
IN THE PROCESS OF THEIR PROFESSIONAL TRAINING

Summary
The methodological approaches to the formation of organizational competence of future technology 
teachers in the process of their continuous professional training are revealed. The author’s interpretation 
of the concept «approach» as a pedagogical category, which characterizes the most general strategy of 
forming of the organizational competence of future technology teachers is provided. It is shown that 
the systemic, personal-activity, competence and context approaches, as well as their varieties, are most 
significant for forming of the organizational competence of future technology teachers. It is proved that 
in order to synthesize all approaches considered by us, in the context of forming of the organizational 
competence of future technology teachers it is expedient to use a dominant-target approach in the process 
of continuous professional training. The essence and possibilities of the dominant-target approach to the 
formation of organizational competence of future technology teachers are revealed.
Keywords: methodology, formation, approach, professional activity, organizational competence, future 
technology teachers.


