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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ  
ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СИСТЕМИ ЗНАНЬ  

СУЧАСНИХ АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Структурна перебудова аграрного сектору економіки, впровадження 

інтенсивних технологій і пов’язаних із ними технічних засобів поступово 
змінюють характер та зміст виробництва, а отже, і підготовку до нього 
молодого покоління. Для успішного вирішення цих проблем постала 
необхідність у поглибленій орієнтації освіти сільської школи на потребу 
аграрного виробництва. Досягти цього можливо за рахунок формування в 
учнів знань сучасних засобів та технологій сільськогосподарської праці, 
їхньої ґрунтовної підготовки до виробничої діяльності у галузі 
агропромислового виробництва. Високий рівень такої освіти може 
забезпечити передусім компетентний учитель трудового навчання, який 
володіє системою знань сучасного аграрного виробництва та методикою її 
формування в учнів. 

Стрижнем такої підготовки має стати науково обґрунтована 
концепція технологічної освіти, теоретичні положення щодо різних 
аспектів проблеми трудового виховання та формування готовності учнів 
до праці в умовах виробництва (Р. Гуревич, Є. Клімов, Г. Левченко, 
В. Мадзігон, Є. Павлютенков, В. Сєріков, В. Сидоренко, М. Тименко, 
Д. Тхоржевський, А. Щеколдін та ін.), а також наукові праці, присвячені 
технологічній підготовці учнів у сільській школі (Р. Гарбич, А. Ільченко, 
Н. Калініченко, О. Коберник, Р. Лучечко, В. Люлька, Г. Пічугіна, О. То-
поль, В. Хільковець та ін.). 

Критична оцінка стану трудового навчання учнів сільської школи в 
Україні зобов’язує визначити пріоритетні напрямки розвитку педагогічної 
науки і шляхом спеціальних досліджень удосконалити структурні і 
функціональні аспекти національної системи трудової підготовки 
молодого покоління до майбутньої професійної діяльності. Зміст 
трудового навчання у сільській школі повинен забезпечити ознайомлення 
учнів з основами сучасних аграрних технологій, його технологічними 
процесами та технічними засобами, основами технічної творчості та 
сільськогосподарського дослідництва, набуття навичок роботи зі 
знаряддями праці різних рівнів досконалості; формування економіко-
організаційних та екологічних знань і вмінь. 

Для реалізації цих завдань, сільській школі потрібен учитель 
технологічної освіти нової формації, який здатний відійти від традиційних 
стереотипів передачі знань учням, вміти зацікавити їх, привити любов до 
сільськогосподарської праці, сформувати в них систему знань сучасного 
аграрного виробництва [1, с. 20]. 
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Тому, професійна підготовка вчителя трудового навчання до 
формування в учнів системи знань сучасних аграрних технологій 
розуміється нами як наукова категорія і результат засвоєння майбутнім 
фахівцем системи професійно-педагогічних, техніко-технологічних, 
організаційно-економічних і методичних знань, формування дидактичних 
умінь та навичок, розвитку важливих професійно значущих якостей 
особистості вчителя для успішної адаптації в освітньому середовищі 
сільської загальноосвітньої школи. 
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