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У статті обґрунтовано готовність до професійно-педагогічного самовдосконалення як цілісної, відносно 
стійкої якості особистості, що містить комплекс взаємопов’язаних мотиваційно-ціннісних, когнітивно-
інтелектуальних та операційно-діяльнісних детермінантів неперервного професійного зростання майбут-
нього вчителя, що забезпечує оптимальну реалізацію завдань самоосвіти, самовиховання, самоактуалізації 
в професійній діяльності педагога. Розкрито тлумачення готовності у психолого-педагогічних працях. 
Сформовано поняття професійної готовності. Розглянуто формування компетентності учителя трудового 
навчання як фахівця з основ дизайну для загальноосвітньої школи. На основі аналізу комплексу дже-
рел визначено, що складниками компетентності є: знаннєва (когнітивна), емоційно-ціннісна (аксіологічна), 
діяльнісна (операційна).
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Постановка проблеми. Одним із вагомих 
завдань сучасної професійної педаго-

гічної освіти є формування компетентності 
майбутніх учителів трудового навчання до на-
вчання учнів основ дизайну і її вершини – го-
товності до педагогічної професійної діяльності. 
Сучасній школі потрібні вчителі, здатні поєдна-
ти ґрунтовні знання та вміння з трудового на-
вчання, технологій і основ дизайну у своїй про-
фесійній діяльності з психолого-педагогічними 
елементами готовності до роботи з дітьми різ-
ного шкільного віку. Успішність навчання і ви-
ховання в значній мірі залежить від учителя, 
від його підготовки у вищому педагогічному за-
кладі. Виходячи з цього, можна зробити висно-
вок про необхідність удосконалення підготовки 
майбутніх учителів трудового навчання, пошу-
ку нових шляхів підвищення якості та професі-
оналізму майбутнього спеціаліста. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З позицій удосконалення змісту технологічної 
підготовки учнів і студентів у науковій і ме-
тодичній літературі виступають науковці-пе-
дагоги Р. Гуревич, О. Коберник, В. Мадзігон, 
В. Сидоренко, В. Cлабко, В. Стешенко, В. Ти-
таренко, А. Терещук, Д. Тхоржевський та ін. 
Праці цих учених значною мірою враховують 
вимоги компетентнісного підходу до підготовки 
фахівців, сформульовані І. Зимньою, Л. Крав-
ченко, В. Оніпко, І. Савенком, Н. Слюсаренко, 
В. Тименком, П. Хоменком, А. Циною та ін.; 
теорії і методики естетичного виховання, ху-
дожньої освіти, розвитку творчих здібностей 
студентів та учнів у творах В. Гогуєвої, З. Гіп-
терс, О. Кайдановської, Н. Миропольської та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проведений аналіз теорії 
і практики підготовки вчителів трудового на-
вчання до навчання основ дизайну учнів за-
гальноосвітньої школи дозволив виділити такі 
суперечності між:

– гострою потребою суспільства у вчителях 
трудового навчання зі сформованими естетич-
ними цінностями та проектно-технологічною 
культурою й недостатністю науково обґрунто-
ваних основ підготовки вчителів із відповідним 
рівнем фахової компетентності;

– зростаючими вимогами до якості підго-
товки вчителів трудового навчання у сфері 
дизайну і відсутністю науково обґрунтованих 
змісту та методики підготовки майбутніх педа-
гогів до навчання основ дизайну учнів загаль-
ноосвітньої школи;

– необхідністю активного залучення учнів 
загальноосвітньої школи до опанування основ 
дизайну та обмеженістю чинних методичних 
розробок й епізодичним характером шкільної 
дизайн-освіти.

Метою статті є обґрунтування ефектив-
ності підготовки майбутніх учителів трудового 
навчання до навчання основ дизайну учнів за-
гальноосвітньої школи.

Виклад основного матеріалу. Слід зазна-
чити, що проблема готовності як результату 
компетентності отримала широке висвітлення 
в теорії як психології, так і педагогіки. 

Дослідження проблеми готовності у зв’язку 
з дослідженнями педагогічної діяльності 
(Л. Кондрацька [2], В. Моляко [6] та ін.) зумо-
вило введення категорії «готовність» у науково-
педагогічний обіг. На всіх етапах генези цього 
поняття відбувалася трансформація підходів до 
трактування його змісту: на початку воно роз-
глядалося в психологічному контексті як пси-
хічний стан суб’єкта, що спричинює діяльність 
певного характеру й спрямованості, тобто ото-
тожнювалась із феноменом настанови; почина-
ючи з середини XX ст., одночасно з психологіч-
ним підходом, готовність розуміють як якісний 
показник саморегуляції людини.

У психолого-педагогічних працях готовність 
тлумачиться як активно-діяльнісний стан осо-



«Young Scientist» • № 5.3 (57.3) • May, 2018 53
бистості, установка на певну поведінку, мо-
білізація її зусиль для розв’язання завдання. 
Ускладнюють формування готовності пасивне 
ставлення, відсутність плану дій та прагнення 
максимально використати свої знання та до-
свід. Готовність починає формуватись ще до 
початку професійної трудової діяльності, а по-
тім розвивається разом із професійною пра-
цездатністю як потенціал основної діяльнос-
ті в сфері виробничого обслуговування; вона 
розглядається як сукупність мотиваційних, 
пізнавальних, емоційних та вольових якостей 
особистості, загальний психологічний стан, що 
забезпечує актуалізацію можливостей, спря-
мованість особистості на виконання певних 
дій. Л. Кондрацька розглядає «готовність» як 
синтез якостей особистості, які зумовлюють її 
придатність до діяльності [2].

У педагогіці готовність до педагогічної ді-
яльності з позицій особистісного підходу ви-
значають як особливий психічний стан, що 
характеризується наявністю в суб’єкта обра-
зу структури певної дії та постійною спря-
мованістю свідомості на її виконання; містить 
у собі різні спрямування на усвідомлення пе-
дагогічного завдання, моделі ймовірної по-
ведінки, визначення спеціальних способів ді-
яльності, оцінку своїх можливостей у їхньому 
співвідношенні з труднощами та необхідністю 
досягнення певного результату. До факторів, 
що сприяють оптимізації процесу формування 
готовності, В. Сластьонін відносив теоретичну 
і практичну підготовку студентів до педагогіч-
ної діяльності, розвиток у них адекватної мо-
тивації та професійно важливих якостей осо-
бистості.

У педагогічному сенсі «готовність» тракту-
ють як пристосування можливостей особис-
тості для успішних дій у даний момент, вну-
трішнє налаштування особистості на певну 
поведінку при виконанні задач, установку на 
активні та цілеспрямовані дії; систему інтегра-
тивних якостей, властивостей, знань, навичок 
особистості [4]. 

Вважаємо, що готовність є характеристи-
кою, котра залежить від віку, досвіду, індиві-
дуальних властивостей особистості, тому цей 
феномен доцільно розглядати як складне ба-
гаторівневе утворення, усталену внутрішню 
структуру якостей та здібностей особистості, 
що реалізуються в діяльності. Сучасний слов-
ник із педагогіки за редакцією М. Ярмаченка 
наводить визначення внутрішньої готовнос-
ті – «високий рівень розвитку мотиваційних, 
пізнавальних, емоційних та вольових процесів 
особистості, колективу, який забезпечує успіх 
майбутньої діяльності; це адекватна установка 
на майбутню діяльність» [4].

Досліджуючи психологічні характеристики 
готовності студентів до професійної діяльності, 
учені пропонують варіанти складу готовності 
у єдності компонентів:

– мотиваційного – сукупності мотивів, 
адекватних до цілей та завдань педагогічної 
діяльності,

– когнітивного – пов’язаного з пізнаваль-
ною сферою людини. Він являє собою сукуп-
ність знань, необхідних для продуктивної пе-
дагогічної діяльності;

– особистісного – тобто сукупності осо-
бистісних якостей, важливих для виконання 
професійної діяльності [3].

Особливої уваги заслуговує дослідження 
характеристик поняття готовності до профе-
сійної діяльності Є. Зеєром [1]. Учений розгля-
дає готовність як складну особистісну якість 
відносно двох рівнів: на першому готовність 
розглядається як бажання, прагнення оволоді-
ти якоюсь професією, спеціальністю, на друго-
му – як здатність, підготовленість до профе-
сійної діяльності. 

Показники професійної готовності необхід-
но пов’язувати з особистістю та діяльністю. 
Якщо готовність функціонує в певний обме-
жений проміжок часу, тоді її можна назвати 
станом; якщо готовність проявляється в різні 
періоди під впливом мотиваційних факторів 
і ситуацій, тоді варто говорити про готовність 
як про якість особистості. 

Отже, з позицій особистісного підходу в пе-
дагогіці готовність до професійно-педагогіч-
ного самовдосконалення розглядається як ці-
лісна, відносно стійка якість особистості, що 
містить комплекс взаємопов’язаних мотива-
ційно-ціннісних, когнітивно-інтелектуальних 
та операційно-діяльнісних детермінант не-
перервного професійного зростання майбут-
нього вчителя, що забезпечують оптимальну 
реалізацію завдань самоосвіти, самовихован-
ня, самоактуалізації в професійній діяльності 
педагога. Вищим рівнем професійно-педагогіч-
ної готовності вчителя є творчий підхід до пе-
дагогічної діяльності; розрізняючи практичну 
творчу діяльність та наукову творчість, вчені 
зазначають, що наукова творчість, передбачає 
виявлення закономірностей навчання й вихо-
вання, розроблення високоефективних теорій 
та методик, які дозволяють вирішувати про-
блеми сучасної школи, прогнозувати тенденції 
її розвитку.

Аналіз комплексу наукових праць засвід-
чив, що за часом функціонування професійна 
готовність учителя може бути тимчасовим або 
довготривалим актом психічного стану люди-
ни. Тимчасова готовність характеризує діяль-
ність особистості в певний період і залежить 
від змісту діяльності, емоційно-психологічних 
станів і якостей особистості, особливостей пе-
ребігу психічних процесів тощо, ця готовність 
є основою для формування довготривалої. 
Довготривала готовність – це стійка система 
професійно важливих якостей особистості, що 
включає в себе особистісні мотиви, інтереси, 
вольові та операційні процеси (переконання, 



«Молодий вчений» • № 5.3 (57.3) • травень, 2018 р. 54
погляди, мотиви, досвід, знання, уміння, нави-
чки, компоненти). Існує взаємозалежність цих 
компонентів: рівень операційної готовності лю-
дини до діяльності залежить від її особистісної 
зорієнтованості на цю діяльність.

Отже, в науковій літературі можна виді-
лити два провідні шляхи визначення поняття 
«готовності»: 

1) розуміння готовності як певного психіч-
ного стану; 

2) розуміння готовності як певної власти-
вості або системи властивостей та якостей осо-
бистості.

У контексті розвитку сучасної підготовки 
майбутнього вчителя трудового навчання важ-
ливе значення для формування поняття про-
фесійної готовності має компетентнісний на-
уковий підхід, яким передбачено зміну цілей 
та очікуваних результатів освіти у вигляді ком-
петентностей, які відображають різні рівні про-
фесійних завдань [5]. Результат освіти згідно 
цього підходу розглядається як уміння діяти, 
застосовувати набуті знання у проблемних си-
туаціях професійної діяльності й характеризу-
ється поняттям «компетентність»; сучасні вчені 
компетентність розглядають як головну умову 
ефективної діяльності особистості, як показник 
її здібностей. Компетентність визначають як 
інтегративну якість особистості, котра прояв-
ляється у здатності й готовності до діяльності 
та базується на знаннях і досвіді; поняття ж 
«готовність» визначається як вершина компе-
тентності, її психологічний аспект, що містить 
у собі певний комплекс компонентів. 

Компетентність же є поєднанням такого 
рівня науки й практики в діяльності людини, 
що дає змогу постійно забезпечувати високий 
кінцевий результат з мінімальними витрата-
ми нервової, фізичної енергії людей, досягати 
ефективної організації особистої й колектив-
ної праці; є результатом ґрунтовної практич-
ної підготовки, підвищення професійного й за-
гальнокультурного рівня майбутніх учителів 
трудового навчання в різноманітних формах. 
Компетентність ще розглядають як готовність 
на професійному рівні виконувати свої поса-
дові й фахові обов’язки відповідно до сучас-
них надбань дизайн-освіти і кращого досвіду 
трудового навчання, наближення до світових 
вимог і стандартів.

На основі аналізу комплексу джерел нами 
визначено, що складниками компетентності є:

1. Знаннєва (когнітивна).
2. Емоційно-ціннісна (аксіологічна).
3. Діяльнісна (операційна).
До системи компетентностей, яких мають 

набути майбутні фахівці, входять: надпред-
метні (ключові, базові) компетентності; загаль-
нопредметні (базові галузеві) компетентності; 
спеціально-предметні компетентності.

Ключові компетентності становлять основ-
ний набір знань, умінь, навичок, цінностей 

та оцінок, їх слід виробляти в процесі підготов-
ки через усі без винятку предмети та виховні 
заходи. Таке широке визначення поняттєвого 
змісту компетентності істотно ускладнює її ви-
мірювання й оцінку як результат навчання.

Отже, провідні інваріантні та іманентні 
складники готовності –особистісний та проце-
суальний компоненти: з одного боку вона є осо-
бистісною (емоційно-інтелектуальна, вольова, 
мотиваційна, що включає інтерес, ставлення 
до діяльності, почуття відповідальності, упев-
неність в успіхові, потребу виконання постав-
лених завдань на високому професійному рів-
ні, керування своїми почуттями, мобілізацію 
сил, подолання непевності тощо), з іншого – 
операційно-технологічною, оскільки містить 
інструментарій педагога (професійні знання, 
уміння, навички, засоби педагогічного впливу).

На наш погляд, готовність майбутніх учи-
телів трудового навчання до професійної ді-
яльності містить психологічний, педагогічний 
та предметний складники. 

Психологічну готовність вважаємо фун-
даментальною умовою ефективної і надійної 
професійної діяльності майбутнього фахівця.  
Це дозволяє результативно і правильно засто-
совувати свої знання, особистісні якості, збері-
гати емоційно-вольову стійкість при виникненні 
стандартних професійних ситуацій. Психоло-
гічна готовність майбутнього вчителя трудового 
навчання міститься в таких аспектах:

– до викладання предмета в різних типах 
навчальних закладів (здатність учителя без пси-
хологічного дискомфорту переключатися на дещо 
інший вид діяльності, зумовлений специфікою 
типу загальноосвітнього навчального закладу);

– до вивчення основ дизайну зі школяра-
ми, що мають вікові та психологічні особливості;

– до діагностики здібностей учнів з основ 
дизайну;

– до мотивації учнів щодо вивчення основ 
дизайну на уроках трудового навчання.

Педагогічну готовність майбутнього вчителя 
трудового навчання до навчання учнів основ 
дизайну розглядаємо в контексті компетент-
ності до:

– забезпечення наступності між рівнями 
ознайомлення з основами дизайну школярів різ-
ного віку й різних студентів середньої освіти;

– реалізації різних форм організації на-
вчання основам дизайну в середній школі;

– забезпечення інтеграції знань та між-
предметних зв’язків.

Предметну готовність майбутнього вчителя 
трудового навчання до навчання учнів основ 
дизайну визначають такі складники компе-
тентності:

– фундаментальні знання з базових пред-
метів технологічної освіти;

– орієнтування в сучасному інформацій-
ному просторі дизайн-освіти та її програмно-
технічному забезпеченні;
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– відповідний рівень професійної компе-

тентності.
Саме з цих позицій вважаємо за доцільне 

тлумачити термін «формування компетентнос-
ті майбутніх учителів трудового навчання до 
навчання учнів основ дизайну» як цілеспрямо-
ваний, спеціально організований процес їхньо-
го фахового становлення як суб’єктів профе-
сійної діяльності системи загальної середньої 
освіти на всіх її ступенях. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, у кон-
тексті розвитку сучасної підготовки майбут-
нього вчителя трудового навчання важливе 
значення для формування поняття професій-
ної готовності має компетентнісний науковий 

підхід. Отже, в ході нашого дослідження по-
няття «компетентність майбутніх учителів 
трудового навчання до навчання учнів основ 
дизайну» конкретизовано як цілісну особис-
тісну властивість, що передбачає структурне 
поєднання компонентів (когнітивного, опера-
ційного, аксіологічного), які забезпечують про-
дуктивність професійної діяльності з естетич-
ного виховання і розвитку школярів засобами 
дизайну. Результатом підготовки розглядаємо 
сформовану компетентність учителя трудово-
го навчання як фахівця з основ дизайну для 
загальноосвітньої школи, що забезпечує само-
організацію і конкурентоздатність відповідно 
до вимог професійної діяльності. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ОСНОВАМ ДИЗАЙНА

Аннотация
В статье обоснована готовность к профессионально-педагогического самосовершенствования как це-
лостной, относительно устойчивой качества личности, содержит комплекс взаимосвязанных мотиваци-
онно-ценностных, когнитивно-интеллектуальных и операционно-деятельностных детерминант непре-
рывного профессионального роста будущего учителя, обеспечивает оптимальную реализацию задач 
самообразования, самовоспитания, самоактуализации в профессиональной деятельности педагога. 
Раскрыто толкование готовности в психолого-педагогических работах. Сформировано понятие про-
фессиональной готовности. Рассмотрено формирование компетентности учителя трудового обучения 
как специалиста по основам дизайна для общеобразовательной школы. На основе анализа комплекса 
источников определено, что составляющими компетентности являются: знаниевая (когнитивная), эмо-
ционально-ценностная (аксиологическая), деятельностная (операционная).
Ключевые слова: готовность, профессионально-педагогическая деятельность, компетентность, основы 
дизайна, будущий учитель.
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THE JUSTIFICATION OF EFFECTIVENESS OF THE PREPARING THE FUTURE 
TEACHERS OF LABOR TRAINING TO THE PUPILS’ STUDYING OF DESIGN BASIS

Summary 
The article grounds the readiness for professional-pedagogical self-improvement as a holistic, relatively 
stable quality of the individual, which contains a complex of interrelated motivational-value, cognitive-in-
tellectual and operational-activity determinants of continuous professional growth of the future teacher, 
which ensures the optimal implementation of the tasks of self-education, self-education, self-actualization 
in the professional activity of the teacher. The interpretation of readiness in psychological and pedagog-
ical works is disclosed. The concept of professional readiness is formed. The formation of competence 
of the teacher of labor education as a specialist on the basics of design for a secondary school is considered. 
On the basis of analysis of the complex of sources it was determined that the components of competence 
are: knowledge (cognitive), emotional-value (axiological), activity (operational).
Keywords: readiness, professional and pedagogical activity, competence, design basis, the future teacher.


