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Анотація. В статті розглянуто місце та роль проектно-технологічної діяльності в структурі фахової ді-
яльності сучасного вчителя. Автор представляє результати впровадження методу проектів у процесі під-
готовки майбутніх викладачів педагогічних дисциплін. Розглядаються види проектів: дослідницький, 
інформаційний та практично-орієнтований . Визначені умови ефективного застосування методу проектів 
у навчанні у вищих навчальних закладах. В статті також висвітлена проблема використання методу про-
ектів як однієї із найперспективніших інноваційних освітніх технологій, що створює умови для творчого 
саморозвитку та самореалізації майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки у вищих навчаль-
них закладах; здійснено аналіз змісту поняття метод проектів. Особливу увагу приділено педагогічним 
аспектам підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до проектно-технологічної діяльності.
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PEDAGOGICAL ASPECTS FOR PREPARING THE FUTURE TEACHER  
OF LABOR EDUCATION TO PROJECT-TECHNOLOGICAL ACTIVITY

Summary. The article deals with the place and role of design and technological activity in the structure of the 
professional activity of a modern teacher. The author presents the results of implementing the method of pro-
jects in the process of training future teachers of pedagogical disciplines. The types of projects are investigated: 
research, informational and practical-oriented. The conditions of effective application of the project method in 
teaching at higher educational institutions are determined. The article also highlights the problem of using the 
method of projects as one of the most promising innovative educational technologies that creates conditions for 
creative self-development and self-realization of future teachers in the process of professional training in high-
er educational institutions; the analysis of the content of the concept «method of projects», analyzes the possi-
bilities of pedagogical design in the process of formation of the system of professional activity, highlights the 
main stages and conditions of formation of teacher's teacher system. In the process of designing a pedagogical 
system and self-design, the main efforts of the future teacher are aimed at organizing the intellectual activity 
of the internal source of self-organized ideology of one's own personality. The process of the ideological self-or-
ganization of the teacher is presented in the context of transferring his consciousness from the mode of repro-
duction to the mode of conceptualization of his activity. In preparing future technology teachers for design and 
technological activities in a secondary school, attention should be paid to the formation of professional compe-
tence, which is an integral part of design and technological activity. On the basis of didactic, psychological, and 
age aspects of teaching, the author determined that the structure and content of the project activity of students 
and students is in the following main stages: search-research, technological, final. Particular attention is paid 
to the pedagogical aspects of preparing a future teacher of labor training for design and technological activities.
Keywords: Pedagogical activity, pedagogical design, teacher training, labor training, teaching methods, 
pedagogical aspects, project, project activity, design and technological activity.

Постановка проблеми. Педагогічна ді-
яльність – постійна сфера людської діяль-

ності. Вона виникла разом з потребами суспіль-
ства в трансляції новим поколінням культури 
й соціального досвіду, який виражений у накопи-
ченні попередніми поколіннями системі знань, 
способів діяльності, цінностей і норм. Значне міс-
це в структурі соціального досвіду займає досвід 
професійної діяльності, освоєння якого новими 
поколіннями забезпечує зберігання професійної 
культури суспільства. Значна роль у цьому про-
цесі належить учителю трудового навчання.

Якісна підготовка випускників у ВНЗ пови-
нна допомогти майбутнім педагогам відчувати 
себе впевненими на ринку праці, спонукати до 
творчого пошуку, розвивати здатність до само-
організації, саморозвитку та самовдосконалення 
майбутнього спеціаліста.

Становлення особистості майбутнього учителя, 
його компетентності відбувається разом з проце-
сом формування його власної педагогічної систе-
ми. Як наслідок, у майбутнього учителя формуєть-
ся помилкове уявлення про себе як фахівця, який 
може бути успішним при використанні стандарт-
них методик і найбільш поширених педагогічних 
технологій. Однак поза власної педагогічної сис-
теми він, як учитель, по-справжньому відбутися 
не зможе. Це пояснюється тим, що кожна педаго-
гічна система має свою передісторію, досвід функ-
ціонування. Педагогічні технології знеособлені, 
вони не здатні врахувати досвід становлення осо-
бистості учителя і досвід становлення його влас-
ної педагогічної системи.

На сучасному етапі розвитку вищої освіти 
стандарти підготовки спеціалістів стали розши-
рюватися за рахунок включення у них не лише 
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системи знань, а й досвіду практичної діяльності 
в цілому і зокрема обов’язкового досвіду само-
стійної, з елементами творчості, діяльності. Це 
вимагає удосконалення форм і методів організа-
ції та здійснення навчально-виховного процесу 
у вищих навчальних закладах, змінює пріорите-
ти у підготовці викладачів для вищої школи, яка 
відбувається у магістратурі.

Проблема становлення особистості майбутньо-
го фахівця є визначальною у забезпеченні якості 
професійної освіти і професійної діяльності. Осо-
бливо гостро дана проблема заявляє про себе при 
підготовці фахівців соціальної сфери, найвищі 
рівні самореалізації у якій можливі лише за на-
явності професійно значимих якостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У теорії та практиці вищої педагогічної освіти 
накопичено значний досвід, який охоплює бага-
то аспектів професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх педагогів. Загальні аспекти проблеми 
педагогічного проектування знайшли висвітлен-
ня у працях П. Блонського, Е. Каганової, А. Лі-
готського, С. Шацького і дослідників зарубіжжя 
Д. Дьюі та ін. [1; 2; 3; 8; 17].

Серед останніх публікацій, присвячених під-
готовці вчителів трудового навчання, відзначи-
мо роботи В. Сидоренка [10], О. Коберника [5], 
С. Ящука [18].

На творчий, дослідницький характер про-
фесійної діяльності учителя звертали увагу пе-
дагоги минулого: Я. Коменський, І. Песталоцці, 
К. Ушинський. Методологія особистісно-орієнто-
ваного підходу в системі професійної освіти роз-
криває питання саморозвитку, самопізнання, 
самопроектування особистості педагога (І. Бех, 
В. Кремень та ін.), обґрунтовує шляхи вирішення 
проблем підготовки до майбутньої професійної 
діяльності (М. Махмутов, С. Сисоєва та ін.), роз-
криває аспекти формування професійно-педаго-
гічної культури викладача вищої школи (В. Ан-
друщенко, В. Буряк, В. Луговий та ін.) [3; 14].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Особливої уваги в удоско-
наленні навчально-виховного процесу загаль-
ноосвітньої школи заслуговують дослідження 
Л. Вигодського, Л. Левченко, Ю. Львової, в яких 
наголошується, що дослідницька робота є важ-
ливою складовою діяльності сучасного вчителя, 
творчість більшою чи меншою мірою притаманна 
для всіх, вона ж є нормальним і постійним супут-
ником розвитку [4]. У працях В. Сухомлинського 
відзначається, що педагогічна діяльність немож-
лива без елементу дослідження, бо вже за своєю 
логікою та філософською основою вона має твор-
чий характер. На його думку, кожна людська ін-
дивідуальність, з якою має справу вчитель, – це 
певною мірою, своєрідний, неповторний світ ду-
мок, почуттів, інтересів [12].

В програми підготовки вчителів трудового на-
вчання у вищих навчальних закладах були вне-
сені зміни, які дозволили майбутнім учителям 
трудового навчання оволодіти саме тими зна-
ннями й уміннями, які їм будуть потрібні в шко-
лі та дозволять більш професійно виконувати 
завдання, що ставить перед ними зміст оновле-
ної програми з трудового навчання. Кожен ви-
кладач вищого навчального закладу в рамках 
дисциплін, які він викладає, повинен побачити 

зміст своєї дисципліни в загальному процесі під-
готовки майбутнього вчителя трудового навчан-
ня й докласти всіх можливих зусиль для якісної 
підготовки цього фахівця.

Мета статті. Запровадження системи про-
фесійно-педагогічної підготовки майбутнього 
вчителя трудового навчання на основі дослід-
ницького підходу потребує наукового супрово-
дження даного процесу, а отже – створення нау-
ково обґрунтованої моделі відповідної підготовки 
як цілісного педагогічного процесу. У педагогіці 
модель розглядають як уявну або матеріально-
реалізовану систему, що відображає або відтво-
рює об’єкт дослідження і здатна змінювати його 
так, що її вивчення дає нову інформацію стосов-
но цього об’єкта [12].

Метою нашої статті є показ можливостей за-
стосування педагогічних аспектів підготовки 
майбутнього вчителя трудового навчання до про-
ектно-технологічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Розгляне-
мо більш детально деякі аспекти підготовки 
вчителів трудового навчання, що розглядалися 
в роботах цих авторів. М. Курач [6] у своїй роботі 
розкриває теоретичні підходи щодо використан-
ня явища перенесення знань, умінь та навичок 
у процесі художньо-трудової підготовки майбут-
ніх учителів трудового навчання та педагогічні 
умови, що сприяють ефективності такої підго-
товки. Н. Лазаренко [7] пропонує модель педа-
гогічної діяльності вчителя трудового навчан-
ня й виділяє дев’ять напрямків цієї діяльності. 
В. Сидоренко [10] розглядає актуальні проблеми 
підготовки вчителів трудового навчання у світлі 
реформування освіти в Україні. В. Соловей [11] 
показує взаємозв’язок між технологічною підго-
товкою майбутніх учителів трудового навчання 
та змістом професійно орієнтованих дисциплін.

Однією із технологій, що сприяє формуванню 
професіоналізму майбутніх викладачів, є проек-
тна технологія, в ході застосування якої реалізу-
ються всі стадії творчого процесу людини: виник-
нення, обґрунтування, осмислення і прийняття 
ідеї, технологічна розробка ідеї, практична робота 
над втіленням ідеї, апробування об’єкту в роботі, 
доробка і самооцінка творчого вирішення ідеї.

Всі ці тенденції активізації навчання, узго-
дження його з потребами життя яскраво реа-
лізуються у методі проектів. Термін «проект» 
(projectio) у перекладі з латинської мови означає 
«кинутий вперед задум». До цього часу немає точ-
ного і загальноприйнятого визначення проекту. 
Одні педагоги вкладають в це поняття більший, 
інші – менш широкий зміст. Термін «проект» час-
то пов’язують із поняттям «проблема». Проект як 
проблема «може означати справжню ситуацію 
творчості, де людина перестає бути власником 
ідей, відмовляється від свого, приватного, щоб 
отримати шанс натрапити на щось інше, напо-
внитися ним, виявити його в своїй творчості». 
Розв’язання проблеми передбачає, з одного боку, 
використання сукупності різноманітних методів, 
засобів навчання, а з іншого, – необхідність ін-
тегрування знань і вмінь застосовувати знання 
з різних галузей науки, техніки і технології [16].

Як вважає за необхідне О. Коберник [5] про-
аналізувати поширені визначення методу проек-
тів із метою обґрунтування визначення категорії 
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«метод проектів». Е. Каганова зазначає, що про-
ектом є будь-яка дія, яка здійснюється від щиро-
го серця з визначеною метою [3], тобто виконання 
проекту вимагає від майбутнього фахівця діяль-
ності «від щирого серця», це є визначальним чин-
ником під час досягнення поставленої мети. На 
думку О. Хуторського, метод проектів – це форма 
організації занять, яка передбачає комплексний 
характер діяльності учасників з метою отри-
мання освітнього продукту за певний проміжок 
часу [16]. Згідно з визначенням С. Пілюгіної, 
метод проектів – особистісно-орієнтований ме-
тод навчання, заснований на самостійній діяль-
ності учнів з розробки проблеми й оформлення 
її практичного результату [5]. За твердженням 
С. Ящука це педагогічна технологія, що перед-
бачає певну сукупність навчально-пізнавальних 
прийомів, які дають змогу розв’язати ту чи іншу 
проблему в результаті самостійних дій учнів 
з обов’язковою презентацією цих результатів 
[18]. У закордонній педагогічній енциклопедії 
метод проектів трактується як «система навчан-
ня, за якої учні здобувають знання і набувають 
уміння в процесі планування та виконання за-
вдань – проектів, які поступово ускладнюються». 
Метод проектів, як зазначає Є. Полат, – це спо-
сіб досягнення дидактичної мети через детальну 
розробку проблеми (технології), що повинна за-
вершитися цілком реальним, відчутним прак-
тичним результатом, оформлена тим чи іншим 
чином [9]. У визначенні проекту, даному І. Зим-
ньою, відображено найважливішу особливість 
методу проектів: «Проект – самостійно плано-
вана й реалізована учнями робота, у якій мов-
леннєве спілкування вплетене в інтелектуаль-
но-емоційний контекст іншої діяльності» [13]. Як 
бачимо, результати запропонованих визначень 
методу проектів свідчать про відсутність єдиної 
та чіткої парадигми їхнього використання серед 
дослідників та науковців.

Педагогічне проектування полягає в тому, 
щоб створювати можливі варіанти майбутньої 
діяльності і прогнозувати її результати [13]. 
Об’єктами педагогічного проектування можуть 
бути: педагогічні системи, педагогічний процес, 
педагогічні ситуації, проектування яких є склад-
ною багатоступеневою діяльністю. Вона здійсню-
ється послідовно, поступово перетворюючись із 
загальної ідеї у конкретний результат – проект. 
Виділяють три основні етапи та практичні дії зі 
створення проекту: 1) педагогічне моделювання 
(створення моделі) – це розробка цілей (загаль-
них ідей) створення педагогічних систем, проце-
сів, ситуацій чи основних шляхів їх досягнення; 
2) педагогічне проектування (створення про-
екту) – це подальша розробка створеної моделі 
й доведення її до рівня практичного викорис-
тання; 3) педагогічне конструювання (створення 
конструкту) – це подальша деталізація створено-
го проекту, яка наближає його до використання 
в конкретних умовах реальними учасниками на-
вчально-виховного процесу [15].

Учитель повинен володіти традиційними 
й нетрадиційними методами навчання та по-
стійно застосовувати їх у навчальному процесі, а 
саме вміти організовувати роботу в парах, у ма-
лих групах, уміти застосовувати в навчанні ме-
тод фантазування, метод створення ідеального 

об’єкта, володіти методикою вирішення проблем-
них ситуацій за допомогою методів «мозкового 
штурму», «фокальних об’єктів» тощо. Застосовую-
чи ці методи, він підвищить інтерес учнів до пра-
ці, розвине в них творчі здібності, пізнавальну 
активність, навчить їх самостійно мислити й ви-
рішувати певні проблеми, що стоять перед ними.

Період навчання у ВНЗ охоплює перший 
етап – етап концептуального самовизначення 
майбутнього учителя. Для того, аби він виявив-
ся продуктивним, слід забезпечити сприятливі 
психолого-педагогічні умови. Комплекс дидак-
тичних умов спрямований на створення ситуації 
концептуального самовизначення майбутнього 
учителя в колі тих педагогічних і психологіч-
них теорій, які є базовими для психолого-педа-
гогічної науки. Психологічні умови реалізуються 
через проведення комплексу занять з тренінгу 
різної спрямованості, а також шляхом активного 
запровадження технологій самопроектування. 
Продуктивність концептуального етапу та умов 
професійної підготовки визначатиметься якістю 
головного продукту, який проектуватиме кожний 
з майбутніх учителів – проект педагогічної систе-
ми, в межах якої почне розгортатися його ціліс-
на професійна діяльність. Протягом концепту-
ального етапу актуальним є поєднання процесу 
становлення власної педагогічної системи май-
бутнього учителя з процесом самопроектування. 
Самопроектування в професійній діяльності на 
технологічному рівні ототожнюється з розроб-
кою програми особистісного і професійного само-
розвитку, в якій центрованою основою слугують 
проектно-задані здібності, якості особистості, 
види діяльності. Технологія самопроектування 
себе як фахівця передбачає певну світоглядну 
установку проектувальника в професійній діяль-
ності, його позиційне самовизначення відносно 
головних суб’єктів освітнього процесу, яке може 
здійснюватися в просторі двох альтернатив: змі-
ни (розвиток) або збереження. Цим закладається 
консервативність авторської педагогічної позиції 
(системи) або ж її інноваційність [18].

Важливим елементом в підготовці майбутньо-
го вчителя до проектно-технологічної діяльності 
є обговорення проблемних педагогічних питань 
разом з викладачами, студентами, вчителями 
шкіл. У студента з’являється можливість усвідо-
мити те коло питань педагогічної практики, що 
виходить за межі конкретної школи чи навчально-
го закладу. Такого роду дискусії можуть з’явитися 
своєрідним початком у розгортанні власних педа-
гогічних досліджень майбутніх педагогів.

Звернемо також увагу на виховання учнів 
під час проведення уроків трудового навчання. 
Учитель повинен уміти виховувати в учнів на-
полегливість, допитливість, старанність, пра-
цьовитість, уміння доводити справу до кінця, 
постійно підвищувати свою майстерність. Крім 
того, учитель повинен уміти навчати учнів пра-
цювати в колективі, спільно вирішувати пробле-
ми та труднощі, працювати в команді. Ці та інші 
якості допоможуть учням у їх подальшому житті 
та професійній діяльності. Учитель повинен не 
тільки сам уміти тактовно спрямовувати учнів 
у необхідне русло, допомагати їм, але й уміти 
навчити тактовності самих учнів. Він повинен 
уміти підбадьорювати учнів у той час, коли вони 
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стикаються з будь-якими труднощами. Учитель 
трудового навчання повинен уміти також на-
вчати учнів культури праці, уміти сформувати 
творчий колектив, здатний спільно вирішувати 
будь-які проблеми.

Своєрідність педагогічної діяльності робить 
неприпустимим наявність лише вузькоспеціалі-
зованої компетентності, професіоналізм учителя 
визначається сполученням усіх видів професійної 
компетентності. Основою професіоналізму й про-
фесійної компетентності вчителя вважають, на-
самперед, педагогічну вмілість, яка передбачає 
володіння педагогічними вміннями й навичка-
ми, педагогічною майстерністю, які забезпечують 
грамотну та педагогічно доцільну організацію пе-
дагогічного процесу. Крім того, специфіка педаго-
гічної діяльності вимагає від учителя володіння 
системою загальнокультурних, спеціальних і пси-
холого-педагогічних знань.

Під час підготовки студентів до майбутньої 
педагогічної діяльності викладачу доводиться 
покладатись на власний досвід, поєднувати зна-
ння з інтуїцією, аналізувати результати майбут-
ніх учителів. Навіть те, що у методичних указів-
ках подані зміст і способи організації діяльності 
студентів, ще не означає, що викладач отримав 
у руки готовий алгоритм підготовки майбутніх 
вчителів. Викладач повинен спрямувати роботу 
студентів, особливо під час безперервної практи-
ки в школах міста, на власні наукові здобутки, 
навіть якщо вони вже давно загальновідомі. Пе-
дагогічний процес є активним і динамічним, він 
постійно збагачується новими досягненнями сус-
пільного життя, як духовними так і матеріальни-
ми, тому неможливо раз і назавжди осягнути всі 
таємниці педагогіки, – їх треба постійно для себе 
відкривати знову і знову. Підготовка майбутньо-
го педагога є результат спрямованої, спільної ді-
яльності викладачів, авторів підручників і посіб-
ників, базових вчителів шкіл, студентів. Основою 
дослідницької діяльності є насамперед досяг-
нення педагогічної науки. Однак наука вказує 
для майбутнього педагога лише загальний на-
прямок до мети. Саме дослідницький компонент 
зближує науковий пошук і навчально-виховний 
процес, саме він стимулює творчий підхід у прак-
тичній діяльності. Тому, на нашу думку, особ-
ливу увагу необхідно приділяти дослідницькім 
компонентам, які поступово стають дуже важли-
вою складовою педагогічної діяльності кожного 
вчителя. Звичайно, для кожного студента чи ви-
кладача педагогічне дослідження, є свідомим ці-
леспрямованим пошуком шляхів удосконалення 
педагогічного процесу з використанням певного 
наукового апарату, теоретичних та емпіричних 
методів, що спрямоване на здобуття нових знань. 
Хоч варто відзначити, що творчий педагог дуже 
часто здобуває в процесі дослідження не тільки 
для себе нові знання, але ці ж знання стають від-
криттями для науки [5].

Виконуючи творчі проекти від ідеї до її вті-
лення, майбутні педагоги вчаться самостійно 
приймати рішення, з’ясовувати навчальні проб-
леми і знаходити шляхи їх вирішення. Отже, 
проектування може стати засобом соціального 
і інтелектуально-творчого саморозвитку суб’єктів 
освіти (учнів, учителів, викладачів, батьків), за-
собом розвитку проектних здібностей. Саме про-

ект надає можливість зацікавити майбутнього 
спеціаліста конкретним предметом вивчення 
і процесом отримання знань, самореалізуватись 
завдяки діяльності. Ця особливість і відрізняє 
традиційне заняття від заняття, заснованого на 
методі проектів.

Проектування системи роботи – це обмежена 
дія широкого значення. Проектуючи локальний 
простір, майбутній учитель тим самим створює 
умови для вирішення базових проблем духо-
вного, морального, емоційного, інтелектуаль-
ного, фізичного розвитку кожного з вихованців. 
Цей простір охоплює траєкторії особистісного 
розвитку всіх учасників педагогічної, культур-
ної за своїм змістом, дії. Проектувальний про-
цес глибоко пов’язаний з культурним каркасом 
освітньої системи, суспільства в цілому, з влас-
ними труднощами і можливостями. Педагогіч-
на система діяльності майбутнього учителя – це 
культурний простір, а культура багатошарова 
з глибокими коренями і далекими стратегіями. 
В процесі проектування власної педагогічної 
системи у майбутнього учителя формується про-
фесійна позиція, яка виконує роль своєрідного 
«фільтру» розмаїття ідеологій, теорій, концепцій, 
технологій, методик, прийомів навчання, якими 
насичений науковий простір. До своєї педагогіч-
ної системи учитель включає лише той науко-
вий продукт, який узгоджується з його позицією, 
власними професійними уподобаннями. Лише 
через проектування цілісної педагогічної систе-
ми, через бачення всієї системи власної педаго-
гічної діяльності, а не окремого уроку, методу, 
прийому можна розвинути суб’єктність майбут-
нього педагога [10].

Однак, насамперед, учитель повинен володі-
ти системою психолого-педагогічних знань, зна-
ти особливості педагогічної діяльності, її струк-
туру, вимоги, які вона висуває до особистості 
педагога. Крім того, він повинен володіти сис-
темою концептуальних знань, які допомагають 
йому усвідомлено будувати педагогічний процес: 
про сутність освіти як соціального явища, про 
місце й роль шкільного навчання в системі не-
перервної освіти, про функції навчання, про су-
часні підходи до освіти тощо.

С. Ящук наголошує, що важливим для вчи-
теля трудового навчання є також знайдення 
власного стилю діяльності, свого обличчя. Іноді 
в школі спостерігається ставлення до вчителя 
трудового навчання як до людини, яка тільки 
вміє ремонтувати та забивати цвяхи. Ставлення 
до нього є таким, яке, насамперед, сам учитель 
дозволив створити оточуючим. Крім того, що вчи-
тель повинен у своїй діяльності суворо дотриму-
ватися державних нормативних документів, він 
повинен бути особистістю, яка має власні думки, 
погляди, захоплення, свою індивідуальність [13].

Таким чином, творчий характер педагогіч-
ної діяльності вимагає постійного особистісного 
й професійного зростання, розвитку своєї творчої 
індивідуальності, своєї загальної й професійно-
педагогічної культури. Удосконалення профе-
сійної майстерності й професійної культури вчи-
теля можливі тільки в процесі постійної роботи 
над собою, яка передбачає особливу організацію 
всього його життя. Безумовно, творчий пошук 
і творче ставлення до праці складають важливу 



«Молодий вчений» • № 5 (69) • травень, 2019 р. 168

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

умову ефективності будь-якої професійної діяль-
ності, але саме в педагогічній вони є нормою, без 
якої ця діяльність не може відбутися взагалі.

Говорячи про педагогічні аспекти підготовки 
майбутнього педагога, які забезпечують його го-
товність до професійної діяльності, наука праг-
не об’єднати їх у більш узагальнювальні цілісні 
властивості. Перш за все до них належить про-
фесіоналізм і близьке до нього поняття «профе-
сійна компетентність», яке відображає єдність 
теоретичної й практичної готовності педагога до 
здійснення діяльності та характеризує його про-
фесіоналізм [11].

Проведена робота показала, що включення 
студентів у проектну діяльність під час вивчення 
педагогічних дисциплін сприятиме підвищенню 
ефективності засвоєння навчального матеріалу, 
формуванню творчого мислення, розвитку пе-
дагогічних умінь і формуванню потреби у само-
вдосконаленні при дотриманні таких умов: чітке 
визначення мети, яка досягається студентами 
у процесі виникнення ідеї, створення та реа-
лізації проектів, її спрямованість на майбутню 
професійну діяльність, на самовдосконалення 
особистості і професіонала; зв’язок проблеми, 
що вирішується у проекті із системою психолого-
педагогічних знань, умінь, навичок, які б акти-
візували потреби студентів в індивідуальному 
відкритті способу розв’язання визначеного пе-
дагогічного завдання; планування викладачем 
системи проектів, визначення місця кожного із 
них у системі вивчення навчальної дисциплі-
ни та системі професійної підготовки в цілому; 
створення освітнього середовища, яке б спонука-
ло студентів до самостійного пошуку інформації 
для реалізації проекту; створення викладачем 
якісного портфелю навчально-методичних мате-
ріалів у якості зразків для студентів.

Майбутній учитель трудового навчання ще 
в рамках навчання у вищому навчальному за-
кладі повинен навчитися організовувати проек-
тно-технологічну діяльність учнів різних вікових 
категорій, створювати банки проектів з урахуван-
ням різноманітних здібностей і інтересів школя-
рів, технічної оснащеності шкільних майстерень.

Організовуючи й здійснюючи роботу за про-
ектною технологією, учитель трудового навчання 
повинен уміти допомогти учням у складанні пла-
ну роботи над проектом, навчити їх знаходити 
об’єкти проектування, ставити перед собою пробле-
ми й ефективно їх вирішувати, коригувати ескізи, 
конструкцію й технологію виготовлення виробу, 
що проектується. Для того, щоб учитель міг про-
фесійно й ефективно допомогти учням під час про-
ектування виробів, він повинен мати певні знання 
з конструювання та моделювання, технічного ди-
зайну, малюнку, колористики, мати художній смак 
тощо. Тому в навчальні програми підготовки вчи-
телів трудового навчання необхідно вносити суттє-
ві зміни щодо змісту існуючих курсів, коригувати 
їх у відповідності з сучасними вимогами шкільно-
го курсу трудового навчання й включати курси за 
новими напрямками. Значну увагу при підготовці 
майбутнього вчителя трудового навчання необхід-
но також приділити вивченню передових сучасних 
технологій обробки різних матеріалів, виробничих, 
інформаційних технологій тощо [4].

Висновки і пропозиції. Отже, враховуючи 
запропоновані визначення досліджуваного мето-
ду, вважаємо, що метод проектів – це система узго-
дженої, комплексної, комунікативно-пізнавальної 
діяльності, спрямованої на досягнення дидактич-
ної мети через детальну розробку проблеми (техно-
логії), що повинна завершитися цілком реальним, 
відчутним практичним результатом – проектом, 
який поступово ускладнюючись, сприяє інтегра-
ції знань, умінь і навичок з різних галузей наук, 
розвиває здатність до самоорганізації, саморозвит-
ку, та самовдосконалення майбутнього педагога, 
створює умови для їхньої творчої самореалізації. 
Таким чином, нагромаджений в Україні та за 
кордоном досвід переконливо засвідчує, що метод 
проектів, як одна з інтерактивних форм навчання, 
формує особистісні якості, які розвиваються лише 
в діяльності і не можуть бути засвоєні вербально, 
сприяє інтенсифікації та оптимізації навчально-
виховного процесу і дозволяє майбутнім педаго-
гам аналізувати навчальну інформацію, творчо 
підходити до засвоєння навчального матеріалу 
і зробити його більш доступним тощо.
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