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Діана Гамандій 

 

КОМПЛЕКС ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СУПРОВОДУ 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ  

ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 
 

Якість підготовки кваліфікованих робітників певною мірою  

залежить від забезпечення у професійно-технічному навчальному закладі 

педагогічних умов, які не можуть бути постійними, вони змінюються під 

впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників. Певні корективи 

вносить і зміна засобів, які використовуються в освітньому процесі. Для 

формулювання цих умов маємо зʼясувати, що вкладається в зміст цього 

поняття, оскільки від його розуміння залежить тлумачення терміну 

«педагогічні умови у професійній підготовці»; вибір педагогічних умов, 

що може належати до різних кваліфікаційних груп; чітке усвідомлення 

спрямованості виявлених педагогічних умов; обґрунтованість їх вибору та 

експертного оцінювання. 

Таким чином, умовами в педагогіці називаються обставини, від яких 

залежить ефективність функціонування педагогічної системи. У сучасній 

дидактиці умови розглядаються, як сукупність компонентів навчального 

процесу, які забезпечують успішність навчання здобувачів освіти. 

Ефективність умов визначається наступними положеннями: 

 конкретністю кінцевої мети і результату, якого планується 

досягти; 

 усвідомленням того, що успішність в досягненні результату 

досягається не за рахунок використання однієї умови, а в процесі 

введення взаємоповʼязаного комплексу педагогічних умов [2]. 

Виділяючи педагогічні умови, я дотримувалась тієї позиції, що 

педагогічний супровід професійного становлення студентів технічного 

коледжу може бути успішним тільки при певному комплексі умов, коли 

кожна педагогічна умова доповнює дві інших педагогічних умови, що 

забезпечує досягнення поставленої мети, яка виступає у вигляді 

запланованого результату. Виходячи з цього, в комплекс необхідних і 
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достатніх умов педагогічного супроводу професійного становлення 

студентів технічного коледжу входять: 

1) визначення індивідуальної траєкторії професійного становлення 

студентів; 

2) включення студентів в квазіпрофесійну діяльність через систему 

практико-орієнтованих завдань. 

Відповідно до першої педагогічної умови, реалізація якої передбачає 

визначення учасниками індивідуальної траєкторії професійного становлення 

студентів, яка дає можливість кожному поетапно вибудовувати власну 

траєкторію професійного розвитку опираючись на свої індивідуальні 

якості, схильності і здібності з урахуванням оптимального для себе темпу 

засвоєння знань, умінь і навичок, відбору і системно здійснюваного 

аналізу результатів своєї діяльності. Все це в підсумку дозволяє йому 

виходити на більш високий рівень професійного становлення. 

Згідно з другою педагогічною умовою, ефективне здійснення 

педагогічного супроводу професійного становлення студентів технічного 

коледжу забезпечується через включення їх в квазіпрофесійну діяльність 

через систему практико-орієнтованих завдань, тобто набуття студентами 

нових знань, формування у них практичного досвіду з використаня даних 

знань при вирішенні професійно значущих завдань, розвиток умінь 

самостійно приймати рішення при розгляді можливих виробничих 

ситуацій, здійснюючи пошук шляхів виходу з обставин, що склалися в 

рамках конкретної професії, перебуваючи ще в навчальному закладі. 

Використання практико-орієнтованих завдань в процесі квазі-

професійної діяльності студентів дозволяє: 

– наблизити навчальний процес коледжу до потреб виробництва за 

допомогою корекції змісту навчальних дисциплін відповідно до вимог 

регіонального і галузевого ринку праці; 

– враховувати сучасні технології і методики, які використовуються 

в трудовій діяльності працівників виробничих підприємств для 

цілеспрямованого формування конкурентоспроможності майбутніх 

робочих кадрів; 

– забезпечити якісне проходження всіх видів практики студентом 

на виробництві з метою їх занурення в професійне середовище, 

усвідомлення власної ролі при вирішенні виробничих завдань, співвідне-

сення власних професійних можливостей з вимогами роботодавців; 

– підготувати студентів до якісного виконання функціональних 

обовʼязків у вигляді оволодіння професійно значущими знаннями, 

вміннями і навичками [3]. 

Як показує великий досвід професійної освіти, формування у 

студентів професійних умінь – це трудомісткий процес, що вимагає для їх 

вдосконалення створення в процесі професійної підготовки різноманітних 
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практичних ситуацій, максимально наближених до умов реального 

виробничого процесу. Для цього при відпрацюванні професійних умінь 

важливо звертати увагу на рівень самоконтролю студента, вчити їх 

порівнювати порядок і спосіб виконання дій зі зразком, який демонструє 

викладач; аналізувати і контролювати процес виконання навчальних 

трудових дії за ознаками подібності та відмінності зі зразком; а також 

керувати власними діями [0]. 

Таким чином, квазіпрофесійна діяльність, націлена на залучення 

студентів до активної особистої участі в професійній підготовці. В ході 

педагогічного супроводу, з одного боку, відбираються методи, засоби і 

форми організації їх діяльності при виконанні практико-орієнтованих 

завдань, а з іншого, – виявляються і враховуються можливості студента з 

метою підвищення ефективності організації квазіпрофесійної діяльності. 

Згідно з третьою умовою, педагогічний супровід, професійного 

становлення студентів технічного коледжу, виступає засобом підвищення 

його рівня при наданні дозованої допомоги для вирішення труднощі, що 

виникають в процесі професійної підготовки. 

Під труднощами ми розуміємо сукупність проблем, які виникають у 

студентів в період професійної підготовки і призводять до зниження у них 

мотивації, прагнення до саморозвитку та успішності в процесі 

професійного становлення. До труднощів, які виникають у студентів в 

процесі професійної підготовки, відносяться: по-перше, засвоєння 

теоретичного матеріалу, що включає не тільки великий обсяг інформації, 

але і різноманітність понять, якими студенту необхідно вміти оперувати 

при аргументації відповіді або описі послідовності виконання трудових  

дій і т. ін.; по-друге, відпрацювання практичних умінь, необхідних 

майбутньому фахівцю в рамках обраної професії. Крім того, труднощі 

можуть виникати внаслідок зниженою мотивації і байдужості студентів до 

досягнення результатів у процесі професійної підготовки, підвищеної 

агресії і невмінні йти на компроміс в процесі взаємодії. 

Труднощі, зумовлені невмінням здійснювати пошук рішень і 

визначати шляхи виходу з проблемних ситуацій, викликають у студентів 

небажання продовжувати власне вдосконалення в процесі професійної 

підготовки, знижують рівень працездатності. 

Отже, студентам, які відчувають труднощі в процесі професійної 

підготовки, необхідна допомога: у виявленні причин виникаючих 

труднощів і знижують рівень їх професійного становлення, в плануванні 

власної діяльності, у визначенні цілей і етапів планомірного її виконання, в 

здійсненні самоконтролю і самоаналізу виконуваної роботи і оцінки її 

результатів. Надання такої допомоги в процесі педагогічного супроводу  

є педагогічном завданням, рішення якої покладається на викладачів 

коледжу. 
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Євгеній Гаращук 

 

ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ  

В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Вивчення графічного редактора розпочинається у початковій школі. 

Це одна з найпростіших та найдоступніших для учнів програм. Методичні 

аспекти до використання цього програмного засобу на уроках мають свої 

особливості. Їх урахування обовʼязкове при підготовці та проведенні 

уроків інформатики у початковій школі. Василь Сухомлинський писав: 

«Наочність – стежка пізнання і світло, що осяває цю стежку. Наочність – 

сила, яка розвиває уважність, мислення, вона надає емоційного 

забарвлення пізнанню. Наочність вимагає великого мистецтва в її 

використанні, знання душі, думки учня» [5, c. 196–198]. 

Сучасні учні дуже полюбляють працювати з компʼютерами, 

планшетами, різного роду технічними засобами. Для них це цікаво. 

Використання графічного редактору на уроках інформатики стимулюватиме 

пізнавальну активність учнів, спрямовуватиме їх до прогресивних видів 


