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ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ НА 

УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 

Рівень розвитку суспільства визначається найвищим рівнем розвитку 
технології в усіх галузях життєдіяльності людини. І це, своєю чергою, 
вимагає підготовки компетентних фахівців, які мають технологічну 
культуру, здатних творчо самостійно розв’язувати професійні проблеми. 

Культура, як стверджує О. Пєхота, культура – це свідома, 
цілеспрямована творча активність індивідів співтовариства, прагнення 
підтримати традиції, покращити і впорядкувати життя, здійснити якісні 
перетворення, протистояти руйнівним антигуманним тенденціям [2]. 

Технологічну культуру можна розглядати в соціальному і 
особистісному плані. У соціальному плані це рівень розвитку суспільства 
на основі доцільною і ефективною перетворювальної діяльності людей, 
сукупність досягнутих технологій у матеріальному виробництві, 
соціального і духовного життя. В особистісному плані технологічна 
культура визначає рівень оволодіння людиною сучасними способами 
пізнання і вдосконалення себе і навколишнього світу. Тому технологічна 
культура є фундаментальним компонентом загальної культури, а також 
основою і умовою розвитку сучасного суспільства і виробництва. 

Технологічна культура – важлива частка загальної культури людства, 
яка віддзеркалює на кожному історичному етапі його розвитку цілі, 
характер і рівень перетворювальної природодоцільної творчої діяльності 
людей, яка здійснюється на основі досягнень науки та техніки, етики 
виробничих відносин. Технокультура визначає світогляд і саморозуміння 
сучасної людини, єдність і гармонійність матеріальної та духовної 
культури суспільства [1]. 

У педагогічній літературі має місце спрощене розуміння 
технологічної культури учня – оволодіння ними тільки знаннями, 
вміннями та навичками. Разом з тим, технологічна культура суб’єкта 
означає не тільки накопичення кількісних змін у його навчальної та 
практичної діяльності (збагачення науково-технічних понять, розвиток 
просторового сприйняття, оволодіння системами пізнавально-технічних 
умінь і навичок, трудовими технічними діями), а характеризується 
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переважанням у суб’єкта систем усвідомлених, узагальнених і 
взаємопов’язаних інтелектуальних і практичних методів, операцій і дій, 
розвитком систем теоретичних понять і мислення теоретичного типу, 
оволодінням методами самоконтролю. Технологічна культура, будучи 
одним з видів універсальних культур, в даний час виступає в якості 
основного фактора прогресивного розвитку суспільства і виробництва, а 
також сприяє успішній діяльності людини в усіх сферах життя. Її рівень 
робить вирішальний вплив на процес і результати професійної діяльності 
людини і сприяє зростанню продуктивності праці. 

Таким чином, головною метою технологічної освіти є формування 
технологічної культури, яка передбачає оволодіння системою методів і 
засобів перетворювальної діяльності щодо створення матеріальних і 
духовних цінностей [1]. 

Вона передбачає вивчення сучасних і перспективних енерго-, 
матеріалозберігаючих і безвідходних технологій перетворення матеріалів, 
енергії та інформації в галузі виробництва та послуг із використанням 
ЕОМ, соціальних і екологічних наслідків застосування технології, методів 
боротьби із забрудненням довкілля, засвоєння культури праці: планування 
й організації трудового процесу, технологічної дисципліни, грамотного 
оснащення робочого місця, забезпечення безпеки праці, комп’ютерної 
обробки документації, психології людського спілкування, культури 
людських відносин, засад творчої та підприємницької діяльності, 
виконання проектів: визначення потреб і можливостей проектної 
діяльності, збирання й аналізу інформації, подання ідеї проекту, 
дослідження її, планування, організація, виконання роботи та її 
оцінювання. 

Найголовнішим завданням технологічної культури всіх рівнів є 
формування в суспільстві потреби реформування сучасної техносфери 
щодо зменшення її негативних наслідків, і найголовніше, розвиток 
здібностей тих, кого навчають цього реформування, тобто творчого 
перетворення у напрямі гуманізації техносфери [3]. 

Технологічна культура в контексті трудового навчання – це 
сукупність способів, прийомів, вправ, процедур, спрямованих на 
продуктивну взаємодію суб’єктів навчально-виробничого процесу, що має 
на меті досягнення запланованого результату. 

Для того щоб сформувати в учнів технологічну культуру, вчителі на 
уроках трудового навчання використовують весь арсенал методів 
організації та здійснення навчальної діяльності – словесні, наочні і 
практичні методи, репродуктивні та пошукові методи, індуктивні і 
дедуктивні методи, а також методи самостійної роботи. Кожен з методів 
організації навчально-перетворювальної діяльності володіє не тільки 
інформативно-навчальним, але й мотиваційним впливом. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  
НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 
Проблема підготовки майбутнього вчителя на сьогодніший день є 

відкритою для наукового дослідження, а тому досить актуальною. Одним 
із стратегічним завдань вищої освіти, відповідно до Програми розвитку 
освіти в Україні на ХХІ століття є досягнення нового рівня мобільності та 
професійно-практичної підготовки фахівців. Адже пріоритетна мета вищої 
освіти – це підготовити конкурентноспроможного фахівця на ринку праці 
у будь якій сфері діяльності.  

Головними напрямками розвитку та застосування інноваційних 
технологій в освіті є розробка інтенсивних методів навчання, 
різноманітних програм системи модульного навчання; науково-
методичного, технічного забезпечення навчального процесу; методик 
діагностики навчальних досягнень учнів тощо. 

Як стверджує Л. А. Дудко: «Сучасні технології підготовки 
конкурентоспроможного спеціаліста вимагають моделювання особи 
студента як майбутнього професіонала. Це допоможе не лише визначити 
інваріантні, ідеалізовані параметри особи та професійної діяльності 
спеціаліста, а й простежити процес його особистісного формування. 
Основним критерієм моделювання діяльності конкурентоспроможного 
спеціаліста є професійна готовність до своєї діяльності, яка виступає 
інтегративним показником особи і об’єднує в собі мотиваційно-ціннісне 
ставлення до професії і володіння елементами діяльності на раціональному 
рівні. Традиційні методи навчання неефективні, необхідно змінити акценти 
у навчальному процесі і будувати його з врахуванням індивідуальних 
запитів і можливостей тих, хто набуває знань. Із об’єкта навчання вони 


