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ПЕРЕДМОВА
Сучасна система професійно-технічної освіти спрямована на вирішення
складних завдань підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб
економіки держави та відповідної галузі виробництва з урахуванням нахилів,
уподобань, вибраного рівня кваліфікації, світогляду. Це спонукає педагогічну
спільноту до пошуку нових підходів до організації навчально-виробничого
процесу, удосконалення змісту та структури, форм та методів організації
навально-пізнавальної діяльності майбутніх робітничих кадрів, впровадження
сучасних педагогічних, інформаційних та виробничих технологій навчання.
У

забезпеченні

якісних

результатів

професійної

підготовки

кваліфікованих робітників особлива роль належить майстру виробничого
навчання, його професійно-педагогічній компетентності, зокрема методичній
компетентності, яка поєднує професійні уміння робітника високої кваліфікації
у певній галузі, технологічні знання з відповідного виробництва і майстерність
педагогічної діяльності. Від майстра виробничого навчання сьогодні чекають
готовності до розроблення авторських навчальних та методичних матеріалів,
які б включали інформацію про сучасний стан розвитку виробництва,
використання в своїй діяльності високоефективних педагогічних засобів і
прийомів, інноваційних технологій, організації дослідної роботи, організації й
аналізу її результатів, конструктивних дій у різноманітних педагогічних
ситуаціях, досконалої комунікативної поведінки.
Зважаючи на це, актуалізується потреба у виявленні та практичній
реалізації

механізмів,

компетентності
формування

форм

майстрів
професійної

і

методів,

виробничого

засобів

навчання,

компетентності,

розвитку
яка

методичної

закладає

поступово

основу

вибудовуючи

індивідуальний педагогічний стиль педагога.
Розроблені методичні рекомендації складаються з двох частин. У першій
частині розкриваються теоретичні аспекти розвитку методичної компетентності
майстрів

виробничого

навчання:

подається

структура

методичної

компетентності майстра, у якій розкриваються важливі методичні компетенції
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педагога відповідно до його кваліфікаційної характеристики; обґрунтовуються
педагогічні

умови,

забезпечення

яких

позитивно

впливає

на

процес

безперервного розвитку методичної компетентності; розкривається суть
розробленої моделі розвитку методичної компетентності, що є основою
організації систематичного та цілеспрямованого процесу з розвитку методичної
компетентності майстрів виробничого навчання.
У другій частині пропонованих матеріалів автор розкриває практичні
аспекти розвитку методичної компетентності майстрів виробничого навчання в
процесі його безпосередньої професійної діяльності. У тексті методичних
рекомендацій наведено приклади фактичного забезпечення педагогічних умов у
різних формах підвищення кваліфікації педагогів професійного навчання у
міжкурсовий період, які, на наш погляд, можуть бути адаптовані в практику
роботи професійно-технічних навчальних закладів та Навчально-методичних
центрів професійно-технічної освіти.
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Частина І
Теоретичні аспекти розвитку методичної компетентності
майстрів виробничого навчання
1.1. Сутнісні характеристики
майстрів виробничого навчання

поняття

методичної

компетентності

Сьогодні учні прагнуть володіти новітніми технологіями в обраній
професії, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі за допомогою
комп’ютерної техніки, управляти автоматизованими системами виробництва,
вміти проектувати й конструювати власні методики роботи на виробництві. Ці
та інші компетенції може сформувати методично компетентний майстер
виробничого навчання, роль якого в професійно-технічному навчальному
закладі за останні роки значно змінилася. Він все більше стає організатором
навчального та виробничого процесу, керівником пізнавальної і виробничої
діяльності учнів, сприяє розвитку їх активності та самостійності в набутті
знань, умінь і навичок.
Методична компетентність, яка проявляється у методичній діяльності
майстрів виробничого навчання в професійно-технічному навчальному закладі
направлена на обслуговування практики навчання, тобто на розроблення й
удосконалення методики виробничого навчання.
Аналіз різних трактовок дефініції «методична компетентність» [1; 2; 7;
10; 11; 12; 15; 27; 29], дозволяє говорити про те, що багато дослідників
пов'язують методичну компетентність з певними властивостями, здібностями
особистості та готовністю реалізовувати ці здібності в професійній педагогічній
діяльності, наявністю знань, отриманих в ході навчання і виховання. При цьому
важливою

характеристикою

методичної

компетентності

представляється

певний досвід педагогічного працівника, так як у процесі набуття такого
досвіду педагог самонавчається і самовдосконалюється, розвиває ті особисті
якості, які необхідні для становлення його методичної компетентності.
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Отже, методична компетентність майстрів виробничого навчання
визначається

як

здатність

ефективно

організовувати

навчально-

виробничий процес, що ґрунтується на системі розвинених психологопедагогічних, фахових, методичних знань і вмінь, а також досвіді їх
використання в процесі професійно-педагогічної діяльності у професійнотехнічному навчальному закладі.
Аналізуючи теоретичні джерела з проблеми формування та розвитку
методичної

компетентності

педагога,

ґрунтуючись

на

принципах

компетентністного та суб’єктно-діяльнісного підходів, структуру методичної
компетентності

майстрів

виробничого

навчання

ми

представляємо

як

сукупність наступних компонентів: ціннісно-мотиваційного, когнітивного,
діяльнісного, технологічного, рефлексивного і професійно важливих якостей.
Визначені нами компоненти

методичної компетентності

майстрів

виробничого навчання відображають необхідний рівень їх методичної
підготовленості, що надасть їм можливість ефективно реалізовувати свої
посадові компетенції, враховуючи сучасні освітні технології та сучасні
тенденції розвитку виробничої сфери. Такі складники, на наш погляд,
становлять низку найзагальніших понять, які мають бути деталізованими в
комплексі знань, умінь, здатностей, цінностей, мотивації і ставлень до
методичної діяльності майстрів виробничого навчання як фахівців і педагогів.
Ціннісномотиваційний
компонент

Когнітивний
компонент

Методична
компетентність
майстрів

Професійно
важливі якості

Рефлексивний
компонент

Діяльнісний
компонент

Технологічний
компонент

Рис. 1 Структура методичної компетентності
майстра виробничого навчання
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Зупинимося на характеристиці кожного з компонентів методичної
компетентності.
Вважається, що безпосередній вплив на методичну діяльність майстрів,її
ефективність і результативність забезпечує ціннісно-мотиваційна сфера, яка
включає основні інтереси, потреби, мотиви, цінності та мотивацію їх
методичної діяльності, а також дає можливість з’ясувати їх ціннісне ставлення
до цієї діяльності. Серед них суттєву роль відіграють мотиви, які спонукають,
спрямовують і регулюють професійну поведінку та спілкування майстрів,
сприяють усвідомленню своїх потреб у постійному розвитку і самореалізації як
суб’єкта методичної діяльності. Ціннісні орієнтації мають принципове значення
для формування індивідуального стилю методичної діяльності. На основі їх
формується позитивне ставлення до педагогічної професії в цілому та до цілей і
засобів методичної діяльності зокрема.
Когнітивний

компонент

охоплює

професійний

інтелект,

систему

психолого-педагогічних, власне методичних та професійних спеціалізованих
знань з певної виробничої галузі.
Цей компонент містить такі знання:
– психолого-педагогічні – володіння педагогічною діагностикою основ
вікової психології, психології міжособистісного і педагогічного спілкування,
основ виробничої психології, тобто сукупністю тих знань, які забезпечують
виконання педагогічних функцій майстром виробничого навчання, що пов’язані
з професійним навчанням і вихованням учнів;
– професійні – базові знання процесів, передового вітчизняного і
світового досвіду; основ економіки, організації праці та особливостей
управління відповідної виробничої галузі;
– власне методичні, які представлені сукупністю загально методичних і
предметно методичних знань. До загальнометодичних відносимо: знання історії
виникнення і розвитку професії, а також спеціальної дисципліни, яка зумовлює
здобуття основних умінь і навичок з професії; цілей і задач виробничого
навчання;

основних

дидактичних

принципів

у

методиці

проведення

виробничого навчання та їх взаємозв’язок; змісту виробничого навчання та
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його загальної структури; характеру взаємозв’язку теорії та практики, а також
способів його реалізації; методики формування і розвитку професійних знань,
умінь та навиків; виховного та розвиваючого потенціалу виробничого
навчання; системи методів виробничого навчання та їх взаємозв’язку із
засобами навчання; системи методичних прийомів і способів їх відбору;
системи засобів навчання; форм організації навчально-виробничого процесу в
зв’язку з конкретним змістом; розуміння значення і суті самостійної роботи
учнів і знання технологій її організації; способів педагогічного оцінювання,
організації контролю; актуальних проблем сучасної методики

виробничого

навчання. Предметнометодичні знання – це знання, які пов’язані з підготовкою
до:

початку

навчального

року

(компетентний

аналіз

змісту

програм

виробничого навчання, підручників та навчальних посібників; упорядкування
навчально-матеріальної бази; вивчення контингенту учнів; перспективне
планування); до вивчення теми виробничого навчання (аналіз логічної
структури теми; конкретизація задач; вибір типу навчання; відбір методів
навчання; розробка системи занять виробничого навчання; відбір додаткової
літератури; складання тематичного плану та переліку навчально-виробничих
робіт); до конкретного заняття виробничого навчання (вимоги до проведення
уроку виробничого навчання: загальнометодичні вимоги; методичні вимоги;
розробка структури і методики заняття виробничого навчання; організація
вступного та заключного інструктажів; формування умінь та навичок з
конкретного виду роботи, розробка завдань для самостійної діяльності;
складання плану заняття).
Діяльнісний компонент відображає уміння і досвід методичної діяльності
майстрів виробничого навчання. Він містить такі складові:
– уміння здійснювати навчально-методичну роботу (уміння з розроблення
навчально-методичної

документації,

планування

організації

навчально-

виробничого процесу учнів і контролю за навчально-виробничою діяльністю
учнів, оцінювання професійного саморозвитку майстра виробничого навчання);
– уміння здійснювати науково-методичну роботу (уміння науково
обґрунтовувати навчальні плани, обсяг і зміст програм виробничого навчання
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та виробничої практики; уміння розробляти нові навчальні курси на базі
розвитку нових наукових напрямів, враховуючи умови сучасного виробництва;
уміння розробляти методичні продукти);
– організаційно-методичні уміння – інтегровані педагогічні уміння з
реалізації

навчально-виховного

процесу,

формування

мотивації

учіння,

організації навчально-професійної діяльності учнів, вибору оптимальних
засобів педагогічного впливу і взаємодії організації самовиховання і
самоуправління;
– методичний досвід – практика методичної діяльності та її результат, що
відображає рівень оволодіння методичною компетентністю на певному етапі її
формування, уміння поважати думку колег.
Технологічний
здатності

за

компонент

профілем

включає

підготовки

техніко-технологічні

кваліфікованих

вміння

робітників

і

(аналіз

виробничих ситуацій, планування раціональної організації технологічного
процесу, експлуатація технічних засобів виробництва), технологічне мислення
– це комплекс інтегрованих інтелектуальних вмінь, пов’язаних із плануванням і
здійсненням трудового процесу, визначенням послідовності виготовлення
продукції з мінімальними витратами часу, сировини і матеріалів).
Рефлексивний компонент проявляється в уміння свідомо контролювати
результати своєї діяльності та рівень власного розвитку, особистісних
досягнень;

сформованість

таких

якостей

як

здатність

до

методичної

самооцінки, самоаналізу, самоконтролю, саморегуляції, само детермінації,
критичного та інноваційного рефлексування та прогнозування результатів
професійної діяльності, осмислення досвіду власної методичної роботи.
Професійно важливі якості – це індивідуальні властивості майстрів
виробничого навчання, що впливають на ефективність методичної діяльності й
на успішність освоєння цієї діяльності. Для майстрів виробничого навчання
визначаємо такі професійно важливі якості як професійна відповідальність
(якісне виконання своїх професійних обов’язків), організованість (внутрішня
зібраність, що характеризує узгодженість між цілями діяльності та способами її
здійснення),

пунктуальність

(культура
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виховання

і

мислення

майстра

виробничого навчання), методичність (послідовність і організованість дій на
основі одного або системи засобів методичної діяльності.), системність
(бачення цілісності методичної діяльності) тощо, які впливатимуть на
ефективність методичної діяльності педагогічних працівників професійнотехнічних навчальних закладів.

1.2. Модель розвитку методичної компетентності майстрів виробничого
навчання
Результати аналізу педагогічного доробку теоретиків і практиків наукової
думки, емпіричного досвіду підвищення кваліфікації педагогічних працівників
професійної школи дали можливість розробити теоретичну модель розвитку
методичної компетентності майстрів виробничого навчання, яка, з одного боку,
є засобом дослідження цього феномену, а з іншого – відображає логіку
методичної діяльності щодо постійного і цілеспрямованого підвищення
фахового рівня майстрів виробничого навчання.
Модель розвитку методичної компетентності майстрів виробничого
навчання представлена як інтегрована система цілісного процесу підвищення
методичного рівня, яка включає шляхи досягнення поставленої мети на основі
застосування різних форм і методів організації підвищення кваліфікації у
міжкурсовий період, оцінювання та корекції цієї діяльності. Вона є
організаційним механізмом координації індивідуальної траєкторії успішного
розвитку методичної компетентності майстрів виробничого навчання.
Індивідуальна траєкторія успішного розвитку майстрів виробничого
навчання, що розуміється як результат реалізації їх особистісного потенціалу
через доцільний вибір ними змісту, форм, методів, технологій, прийомів освіти
на основі узгодження індивідуальних цілей, потреб, мотивів, інтересів та
цілей, вимог навчального закладу.
Модель базується на змістовій структурі методичної компетентності
майстрів виробничого навчання та містить чотири складові: цільову (розкриває
теоретичні цілі розвитку методичної компетентності), змістову (передбачає
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відбір

змісту

та

розроблення

структури

методичної

компетентності),

технологічну (передбачає здійснення розвитку методичної компетентності) та
результативну (передбачає проведення відповідних кореляційних заходів на
рефлексивній основі та спрямування розвитку методичної компетентності на
бажаний результат).
Мета розвитку методичної компетентності майстрів виробничого
навчання, що здійснюється з урахуванням системного, суб’єктно-діяльнісного,
андрагогічного, компетентнісного підходів, полягає у створенні системи
заходів щодо підвищення рівня методичної компетентності майстрів і
спрямована на реалізацію індивідуальної траєкторії успішного розвитку
методичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ.
Зміст завдання визначається у постійному і системному розвиткові
окресленого виду компетентності майстрів шляхом інституційних форм
навчання та самоосвіти; впровадженні методики

розвитку методичної

компетентності майстрів виробничого навчання, активізації їх розвитку та
саморозвитку, забезпеченні науково-методичного супроводу цього процесу та
створенні дієвого професійно інформаційного середовища.
Змістова складова моделі включає відбір змісту методичної діяльності
майстрів, який наповнює змістову структуру їх методичної компетентності, яка
утворює методичну культуру педагогічних працівників ПТНЗ. Отже, на основі
аналізу аспектів методичної діяльності майстрів виробничого навчання ми
визначили зміст методичної компетентності майстрів: інтереси, потреби,
мотиви, цінності та мотивація методичної діяльності; професійний інтелект,
система

психолого-педагогічних,

власне

методичних

та

професійних

спеціалізованих знань з певної виробничої галузі; уміння і досвід методичної
діяльності; технологічний інтелект і техніко-технологічні вміння і здатності за
профілем підготовки кваліфікованих робітників; уміння свідомо контролювати
результати своєї діяльності та рівень власного розвитку, особистісних
досягнень.
Технологічна складова передбачає забезпечення педагогічних умов
розвитку методичної компетентності майстрів виробничого навчання в системі
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післядипломної

освіти,

яка

включає

інституційні

форми

підвищення

кваліфікації у міжкурсовий період (науково-методична робота навчальнометодичного центру ПТО, методична робота ПТНЗ) та самоосвітню діяльність
майстрів.
Результативна складова моделі містить сукупність методик, методів,
способів діагностики рівня розвиненості методичної компетентності майстрів
виробничого навчання і передбачає оцінювання, корекцію та аналіз результатів
системи розвитку методичної компетентності майстрів в єдності структурних
компонентів даного виду компетентності; включає критерії, що відповідають
структурі методичної компетентності (мотиваційно-ціннісний – мотиваційний
критерій; когнітивний – інтелектуальний критерій; діяльнісний –діяльнісний
критерій;

технологічний

–

технологічний

критерій;

рефлексивний

–

рефлексивний критерій) з відповідними показниками, які характеризують три
рівні розвитку методичної компетентності майстрів: високий (творчий),
середній (репродуктивно-творчий), низький (інтуїтивно-репродуктивний).
Упровадження моделі розвитку методичної компетентності майстрів
виробничого навчання дає можливість визначати ефективні форми методичної
діяльності, координувати їх взаємодію в міжкурсовий період підвищенні
кваліфікації

майстрів

виробничого

навчання.

Модель

забезпечує

цілеспрямований педагогічний вплив на особистість майстра, що здійснюється
на основі науково обґрунтованої й чіткої координації його методичної
діяльності.
Отже, використовуючи модель розвитку методичної компетентності,
професійно-педагогічна діяльність майстрів виробничого навчання стає більш
результативнішою; майстер виробничого навчання спроможний визначити
власний потенціал, підвищити методичну культури, сформувати власну
індивідуальну траєкторію свого успішного розвитку.
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Мета: цілеспрямований розвиток методичної компетентності
майстра виробничого навчання

Методологічні підходи
- системний
- суб’єктно-діяльнісний
- андрагогічний
- компетентнісний

Принципи
- науковість
- системність
- неперервність
- єдність теорії і практики
- гуманізація
- створення освітньогосередовища

Компоненти змістової структури методичної компетентності
майстрів виробничого навчання
Ціннісномотиваційний

Когнітивний

Діяльнісний

Технологічний

Рефлексивний

Професійно
важливі
якості

Педагогічні умови
Активізація розвитку
і саморозвитку
методичної
компетентності
майстрів
виробничого
навчання

Методика розвитку
методичної
компетентності
майстрів
виробничого
навчання

Науково-методичний
супровід розвитку
методичної
компетентності
майстрів
виробничого
навчання

Дієве
професійноінформаційне
середовище

Організаційні форми
Інституційна
Методична
діяльність ПТНЗ

Науково-методична
діяльність НМЦ ПТО

Самоосвіта

науково-методичні семінари, практичні семінари, конкурси професійної майстерності, інформаційний
ресурс методичної підтримки діяльності майстрів виробничого навчання, школи передового
педагогічного досвіду за професійним спрямуванням, педагогічні майстерні, відкриті педагогічні
майстерні, круглі столи, самонавчання, самооцінка, дослідницько-пошукова робота, консультування,
наставництво тощо
Рівні розвиненості методичної компетентності майстрів виробничого навчання:
високий (творчий), середній (репродуктивно творчий), низький (інтуїтивно репродуктивний)
Результат: методично компетентний майстер
виробничого навчання

Рис. 2. Модель розвитку методичної компетентності майстрів виробничого
навчання професійно-технічних навчальних закладів
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1.3. Педагогічні умови розвитку методичної компетентності майстрів
виробничого навчання
Не заперечним є твердження, що педагог повинен учитися впродовж
життя. Специфіка освітянської роботи полягає у тому, що йому необхідно
виходити до учнів із знаннями, думками і переконаннями, які відповідають
потребам часу і суспільства. Щоб сформувати суспільство, яке навчається,
потрібно створити умови для педагога, в яких він зможе оволодіти
найсучаснішими методологічними, теоретичними і методичними знаннями,
випрацьовує суспільні орієнтири [17].
На нашу думку, ефективний розвиток методичної компетентності
майстра виробничого навчання залежить від створення комплексу наступних
педагогічних умов: активізації позиції майстра виробничого навчання у
розвитку

та

саморозвитку

методичної

компетентності;

забезпечення

індивідуальної траєкторії успішного розвитку методичної компетентності
майстра; дієвості науково-методичного супроводу розвитку методичної
компетентності майстрів виробничого навчання у різних її формах; створення
дієвого інформаційно-професійного середовища.
Розглянемо детальніше сутність пропонованих нами педагогічних умов
розвитку методичної компетентності майстрів виробничого навчання.
Дослідження

багатьох

науковців

доводять,

що

високий

рівень

професійної, в тому числі методичної, майстерності досягається педагогом,
якщо у нього виникає і здатна реалізуватися потреба у професійному
саморозвитку, самовдосконаленні, якщо він виявляє мотиваційно-ціннісне
ставлення до методичної діяльності, має здатність до вольової саморегуляції,
самоорганізації, самоконтролю [30, с. 87].
Специфіка методичної діяльності зумовлюється її завданнями та
об’єктом. Завдання майстра виробничого навчання полягає у ефективному
навчанні учнів професії та забезпеченні всебічного розвитку їх здібностей.
Для успішного виконання такого завдання сучасний майстер повинен бути
творчим, мобільним, цілеспрямованим, високо компетентним фахівцем у своїй
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галузі та ерудитом у інших галузях знань. Зважаючи на це, виникає потреба
говорити про професійну активність майстра виробничого навчання.
Професійна активність розуміється як цілісна система підвищення
науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної
підготовки і професійної майстерності педагогів, формування у них готовності
до самоосвіти, саморозвитку [25].
У контексті нашої проблеми для активізації методичної діяльності
майстра з

метою самовдосконалення і підвищення рівня

методичної

компетентності важливе значення має успішність цієї діяльності та відчуття
особистісного успіху. Успішність методичної діяльності майстра зумовлюють
не лише докладені ним зусилля, в ній концентруються зусилля всіх учасників
навчально-виробничого процесу; вона залежить від сукупності об’єктивних та
суб’єктивних обставин, тобто «... успішність досягається тільки тоді, коли сама
особистість визначає її.» [26]. Тут особливу роль відіграє мотиваційний аспект
до активізації методичної діяльності, який

визначається відповідною

спрямованістю, наявністю мети в цій діяльності, професійними установками
майстра. Це комплекс так званих внутрішніх і зовнішніх мотивів, таких як:
внутрішні – мотив призначення методичної діяльності, який виникає і
розвивається як форма і ступінь професійної спрямованості, прийняття
кінцевих результатів навчання; мотив до здійснення методичної діяльності,
який виражається потребами педагога, що склалися раніше, і активізувалися в
процесі

безпосередньої

методичної

діяльності;

мотив

професійного

спілкування, який відображається у прагненні педагога затвердитися в
професійній групі колег, солідарності у діяльності, прагненні до важко
досягнутої, але привабливої цілі; мотив прояву особистості в методичній
діяльності, який виражає особливості самоусвідомлення педагога в умовах
безпосередньої методичної діяльності і мотив самоактуалізації означає, що
педагог має потребу до саморозвитку, самовдосконалення, до реалізації свого
особистісного потенціалу; зовнішні – морально-матеріальне заохочення або
стимулювання.
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Отже, забезпечення умов активізації розвитку та саморозвитку майстрів
виробничого навчання до методичної діяльності з врахуванням мотиваційної
складової цього процесу буде сприятиме розвитку методичної компетентності
вказаної категорії педагогічних працівників професійно-технічних навчальних
закладів.
Сучасні підходи до проектування й організації методичної діяльності
основані на усвідомленні її цілей як розвитку особистості педагога у всій
повноті та цілісності особистісних і професійних якостей. Зважаючи на це,
майстру виробничого навчання необхідно обрати і вибудувати власний світ
цінностей, оволодіти способами творчого вирішення особистих професійнометодичних проблем. При цьому саморозвиток майстра виробничого навчання
повинен відбуватися «з випередженням соціального виклику, лише тоді він
виступає енергетичним джерелом оновлення професійної освіти і як системи, і
як процесу, і як результату» [19, с. 51]. Цьому сприяє індивідуальна
траєкторія успішного розвитку, яка розуміється як результат реалізації
особистісного потенціалу майстра через доцільний вибір ним змісту, форм,
методів, технологій, прийомів освіти на основі узгодження індивідуальних
цілей, потреб, мотивів, інтересів та цілей, вимог освітньої організації.
Організація

розвитку

за

індивідуальною

траєкторією

вимагає

особливої методики і технології. Вирішувати цю задачу в сучасній
дидактиці

пропонується

двома

способами:

індивідуально

і

диференційовано підходити до кожного майстра виробничого навчання,
диференціюючи досліджуваний ним методичний матеріал за ступенем
складності, спрямованості чи іншими параметрами; надання можливості
самому майстру виробничого навчання вибудувати власну освітню
траєкторію розвитку успішного педагога. Оскільки в основі другого
способу лежить ідея самореалізації особистості кожного педагога, то
завданням професійно-технічного навчального закладу, в якому працює
майстер, є забезпечення індивідуальної зони творчого розвитку майстра,
створення умов для забезпечення реалізації його індивідуальної траєкторії за
його вибором та підтримкою фахівців і керівництва.
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Реалізовуючи індивідуальну траєкторію успішного розвитку, майстер
може найбільш повно реалізувати свою педагогічну творчість до відбору
змісту, методики і технології навчання, більш повно враховувати і
реалізовувати у своїй діяльності компетентнісний підхід, відслідковувати
результати власного неперервного розвитку, підвищення методичного
рівня, тим самим впливати на якість навчально-виробничого процесу
учнів. Тому одним із основних завдань методичної служби професійнотехнічних навчальних закладів – це забезпечення умов для реалізації
індивідуальної траєкторії успішного розвитку майстрів виробничого
навчання.
Зважаючи на необхідність у якісно новій підготовці педагога
професійної

школи,

яка

дозволяє

суміщати

фундаментальність

професійних базових знань з інноваційністю мислення і практико орієнтованим, дослідницьким підходом до розвитку конкретних освітніх
проблем, виникає питання удосконалення методичної компетентності
педагога

з

використанням

засобів

науково-методичного

супроводу.

Сутність даної технології полягає у безперервній професійній підготовці
та методичному взаємозв’язку педагогів, результатом якого повинна стати
актуалізація професійного потенціалу особистості педагога [31]. У такому
сенсі науково-методичний супровід розвитку методичної компетентності
майстрів

виробничого

навчання

–

це

комплекс

взаємопов’язаних

цілеспрямованих дій, заходів, які спрямовані на надання всебічної
допомоги майстру виробничого навчання

у

вирішенні

методичних

утруднень і сприяють розвитку його методичної компетентності та
самовизначенню протягом його педагогічної діяльності.
Розвиток методичної компетентності майстрів залежить від вимог до їх
методичної діяльності у навчальному закладі та від середовища, в якому
працює і функціонує майстер виробничого навчання.
Важливо відзначити, що навчальний заклад у даному контексті виступає
як складна та багаторівнева просторова організація, яка відтворює рівень
інноваційного інформаційно-професійного середовища. У такому середовищі
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складається

система

умов

організації

методичної

діяльності

майстрів

виробничого навчання, які спрямовуються на потребу у підвищенні рівня
методичної компетентності педагогів. Головними складовими середовища
виступають сучасні засоби навчання, нові виробничі технології та відповідна
техніка, нові педагогічні технології, зокрема інформаційні та комп’ютерні
технології, що мають чітку професійну спрямованість; нетрадиційні форми
навчання та активні методи розвитку, саморозвитку суб’єктів педагогічного
процесу; інноваційні підходи до підвищення методичного рівня майстрів
виробничого навчання.
Розкриємо

потенційні

можливості

складових

такого

середовища.

Використання нетрадиційних форм навчання й активних методів розвитку,
саморозвитку сприяє активізації методичної діяльності майстрів виробничого
навчання, їх саморозвиткові в контексті безпосередньої професійної діяльності.
Нетрадиційні форми навчання та активні методи розвитку за своєю сутністю
спрямовуються на утворення індивідуальної траєкторії успішного розвитку
методичної компетентності, яка передбачає творчий підхід до розв’язання
методичних, пізнавальних, наукових проблем, котрі виникатимуть в ході
методичної та педагогічної діяльності майстра, і ставлять його в активну
діалогову позицію.
Сучасні засоби навчання, нові виробничі технології та відповідна техніка,
нові педагогічні технології передбачають використання новітніх інструментів
накопичення, обробки та передачі наукової та методичної інформації через
інформаційні та комп’ютерні технології, зокрема мультимедії, комп’ютери,
локальні та міжнародні освітянські мережі, web-сайти, відео-програми тощо,
які утворюють інформаційну складову середовища навчального закладу. До
основних властивостей інформаційного середовища відносять універсальність
технологічних процесів створення, зберігання і використання навчальнометодичних та інших ресурсів, що забезпечують ведення навчального процесу;
інтегрованість у єдиний інформаційний простір різних груп засобів нових
інформаційних технологій; інваріантність середовища й технологій до рівня і
профілю освіти; методичне забезпечення професії, за якою здійснюється
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підготовка; створення, актуалізація і використання практикумів (виконання
різноманітних завдань) з віддаленим доступом [5]. Таке середовище, з одного
боку, є засобом інтеграції навчальної, методичної й комунікативної діяльності
майстрів виробничого навчання, а з другого – дидактичною умовою, яка здатна
забезпечити ефективність самоосвіти та фахового самовдосконалення педагогів
професійної школи.
Визначальними характеристиками інноваційного аспекту середовища є
здатність до самовідтворення й самооновлення відповідно до потенційних
можливостей усіх складових елементів цього середовища.
Таким чином, створення дієвого інформаційно-професійного середовища
у

професійно-технічному

навчальному

закладів

сприятиме

розвиткові

методичної компетентності майстрів виробничого навчання.
Підсумовуючи викладене вище, можна говорити, що реалізація означених
педагогічних умов має сприяти творчому самовираженню та самореалізації
майстрів виробничого навчання в межах методичної, науково-методичної
роботи,

реалізації

в

навчально-виробничому

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.
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процесі

власної

системи

Ч а с т и н а ІІ
Методичні аспекти розвитку методичної компетентності
майстрів виробничого навчання

2.1. Методика забезпечення педагогічних умов розвитку методичної
компетентності майстрів виробничого навчання
Аналіз існуючої практики переконує, що зазначені педагогічні умови
можуть бути реалізовані у міжкурсовому підвищенні кваліфікації майстрів
виробничого навчання, зокрема, у системі науково-методичної діяльності
навчально-методичного

центру

професійно-технічної

освіти,

у

системі

методичної діяльності професійно-технічного навчального закладу, через
самоосвітню діяльність майстрів виробничого навчання.
Зупинимо вашу увагу на короткій характеристиці кожної із форм
підвищення кваліфікації.
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти спрямовує
свою

діяльність

виробничого

на

актуалізацію

навчання,

виробничого,
запровадженню

виховного

яка

має

процесу,

інноваційних

науково-методичної
сприяти

роботи

удосконаленню

програмно-методичному

форм

і

методів

діяльності,

майстрів
навчально-

оновленню,
підвищенню

майстерності педагогічних працівників; вимагає залучення педагогів-практиків
до творчої діяльності та дослідно-експериментальної роботи [18]. Основними
формами методичної діяльності навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти можуть бути науково-методичні семінари, педагогічні
майстерні, відкриті педагогічні майстерні, школи перспективного педагогічного
досвіду, науково-практичні семінари, мережеві методичні об’єднання, обласні
конкурси професійної майстерності тощо.
Задача методичної системи професійно-технічного навчального закладу –
створити навчальне середовище, у якому в повній мірі буде реалізований
творчий методичний потенціал кожного майстра виробничого навчання. До
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форм створення такого середовища ми відносимо: методичні семінари,
засідання творчих груп, засідання методичних комісій, проведення конкурсів,
систематичне проведення та обговорення відкритих уроків виробничого
навчання,

педагогічні

читання,

робота

лабораторій

інформаційно-

комунікативних технологій тощо.
Основною

формою

розвитку

методичної

компетентності

майстрів

виробничого навчання є його індивідуальна самоосвітня робота. Вона
розширює базову методичну освіту майстрів, формує їх індивідуальний стиль
педагогічної діяльності, допомагає педагогам критично осмислити власний
педагогічний досвід.
Враховуючи принципи системного підходу, рекомендуємо методику
забезпечення педагогічних умов розвитку методичної компетентності майстрів
виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу, яка
схематично може мати такий вигляд (рис. 3).
Програма індивідуально-диференційованого
методичного маршруту майстра виробничого
навчання

Забезпечення індивідуальної траєкторії
успішного розвитку методичної
компетентності майстра виробничого
навчання

Картка самооцінки методичного успіху

Активізація позиції майстра виробничого
навчання у розвитку та саморозвитку
методичної компетентності

Конкурси професійної майстерності
Виставки-презентації методичних напрацювань
Навчальна програма індивідуального маршруту
підвищення методичної компетентності майстра
виробничого навчання

Дієвість науково-методичного супроводу
розвитку методичної компетентності
майстрів виробничого навчання
у різних її формах

Мережеве методичне об’єднання (сайт
методичної підтримки майстра виробничого
навчання)
Школа передового методичного досвіду

Створення інноваційного
професійно-інформаційного
середовища

Лабораторія інформаційно-комунікативних
технологій

Рис. 3. Схема забезпечення педагогічних умов розвитку методичної
компетентності майстра виробничого навчання в системі неперервної освіти
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Пропонуємо звернутись до конкретних форм і методів забезпечення
педагогічних умов розвитку методичної компетентності майстрів виробничого
навчання.
У

контексті

розвитку

методичної

компетентності майстрів виробничого навчання

Забезпечення індивідуальної
траєкторії успішного
розвитку методичної
компетентності майстра
виробничого навчання

професійно-технічних

навчальних

закладів

особливого

значення

набуває

програми

індивідуально-диференційованого

розроблення

методичного маршруту майстра виробничого
навчання

як

побудови індивідуальної траєкторії успішного

розвитку методичної компетентності особистості майстра.
Програма

індивідуально-диференційованого

методичного

маршруту

кожного майстра виробничого навчання будується відповідно до певної моделі,
яка має мету, задачі, зміст діяльності, методи реалізації задач, критерії оцінки
ефективності, очікуваний результат, а також наступних професійних дій:
- визначення теми педагогічної інновації майстром виробничого навчання з
врахуванням

особистісних

якостей,

потенційних

можливостей,

рівня

майстерності педагога;
- відбір наукової і науково-методичної літератури за темою педагогічної
інновації;
- аналіз результатів моніторингу педагогічної діяльності;
- конструювання власної педагогічної технології на основі узагальнення
власного педагогічного досвіду та досвіду колег;
- впровадження в практику досягнень педагогічної науки.
Кінцевим результатом роботи майстра виробничого навчання за
програмою

індивідуально-диференційованого

методичного

маршруту

є

відкриття власної педагогічної майстерні як ефективної форми передачі знань і
вмінь, обміну досвідом навчання.
Зауважимо, що професійна майстерня педагога – праксеологічний вид
навчання педагога, який забезпечує присвоєння системи професійних умінь,
побудований згідно з основами навчально-виховного процесу [16, с.28].
23

Пропонуємо наступний алгоритм побудови занять у педагогічній
майстерні.
1. Майстер педагогічної майстерні, пояснюючи ідею, показує передбачуваний
процес: прийом, техніку, метод, методику.
2. Показані майстром прийоми, техніка, методи, методика відпрацьовуються на
практиці з кожним учасником майстерні.
3. Учасники повторюють запропонований елемент в своїй безпосередній
професійній конкретній діяльності.
4. Робиться аналіз, самоаналіз, якщо необхідно і корекція дій з подальшим
відпрацюванням, яке відбувається безпосередньо у майстерні, де колеги
виконують роль учнів.
Активна участь майстрів виробничого навчання у роботі таких
педагогічних майстерень дозволить їм розширити методичні вміння і навички,
скоригувати свої професійні мотиви, за допомогою різних форм педагогічної
взаємодії удосконалити власну самооцінку, збагатити особистий досвід
педагогічної діяльності, визначити потенційні можливості професійного
зростання та успіху
Вивчення й аналіз траєкторії успішного розвитку майстра виробничого
навчання можна здійснювати за різноманітними критеріями і параметрами,
зокрема, професійна вмотивованість, майстерність професійної діяльності,
глибина та широта професійних знань, комунікативна культура, професійне
самовдосконалення, інноваційна діяльність, експериментальна робота тощо, за
допомогою таких методів, як спостереження, вивчення продуктів методичної
діяльності, бесіда, анкетування, ранжування, експертне оцінювання і таке інше.
При цьому, важливе місце в цій роботі повинна займати самооцінка,
самоаналіз, саморефлексія. Це узагальнення можна провести у формі картки
самооцінки методичного успіху майстра виробничого навчання (додаток А).
Динаміка методичного успіху педагога відслідковується через методичне
портфоліо майстра виробничого навчання – теки-накопичування з файлами –
яке дозволяє прослідкувати зростання методичної, технологічної культури
майстра, побачити рівень оволодіння і впровадження інноваційних технологій і
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методик навчання, прослідкувати стан підготовки педагога до чергової
атестації (Додаток Б – приклад портфоліо майстра виробничого навчання ).
Забезпечення
Активізація позиції майстра
виробничого навчання у
розвитку та саморозвитку
методичної компетентності

саморозвитку

активізації

методичної

розвитку

та

компетентності

майстрів виробничого навчання ґрунтується на
основі

механізмів

внутрішньої

системи

підвищення кваліфікації професійно-технічного
навчального закладу. У цьому контексті зростає значимість різних форм
педагогічного професійного спілкування педагогів як засобу стимулювання
мотивації активізації саморозвитку, задоволення особистісно значимих потреб.
Серед таких форм суттєва роль, на наш погляд, належить конкурсам
професійної майстерності.
Конкурс

професійної

майстерності

розуміється

нами

як

форма

підвищення кваліфікації, результатом якої є підвищення мотивації активізації
саморозвитку і задоволення професійно значимих потреб педагога.
Конкурс

професійної

майстерності

дає

можливість

осмислити,

проаналізувати і порівняти свою діяльність з діяльністю інших педагогів,
реалізовувати особистісно орієнтовані потреби у професійному зростанні.
Участь у конкурсі активізує рефлексію майстра, що сприяє усвідомленню ним
утруднень і проблем педагогічної діяльності, яка є каталізатором пошуку
засобів їх подолання, що, в свою чергу, сприяє саморозвитку майстра, формує
його мотивацію до професійного вдосконалення.
Рекомендуємо приклад конкурсу професійної майстерності для майстрів
виробничого навчання «Успішний проект». Структурно-діяльнісна модель
цього конкурсу складається з трьох елементів: науково-методичного пошуку,
розроблення й апробації методичного проекту (проведення майстер-класів,
презентації методичного портфоліо), моніторингу й оцінки результатів (гранти,
дипломи тощо) (рис. 4).
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Науково-методичний
пошук

Розроблення
й апробація
методичного
проекту

Моніторинг і
оцінка
результатів

Конкурс професійної
майстерності

Рис. 4. Структурно-діяльнісна модель конкурсу професійної майстерності
Методика проведення конкурсу професійної майстерності «Успішний
проект» полягає у наступному.
Успіх педагогічної діяльності багато у чому залежить від підготовки
педагога до науково-методичної роботи, яка включає у себе цілий комплекс
різноманітних умінь. Беручи участь у такому процесі, майстер виробничого
навчання впорядковує свої знання, удосконалює вміння та навички з професії,
формує

власний

педагогічний

стиль,

своє

особистісне

і

професійне

світобачення. Робота конкурсанта в творчій дослідницькій групі щодо
дослідження методичної проблеми є одним із основних елементів структурнодіяльнісної моделі конкурсу професійної майстерності.
Кожний майстер-конкурсант протягом навчального року працює в
творчій групі з розв’язання методичної проблеми. Результати цієї роботи він
демонструє на науково-практичній конференції, у якій беруть участь колеги і
члени журі конкурсу. Цей етап оцінюється відповідно до розроблених критеріїв
(визначені в умовах проведення конкурсу – додаток В) з урахуванням відгуку
керівника творчої групи, який подається до журі конкурсу.
Наступним елементом моделі конкурсу є проведення заходів, що
дозволяють конкурсанту реалізувати різні грані педагогічної творчості,
зокрема, майстер-класи, мета яких – демонстрація майстром своїх професійних
досягнень, цікавих напрацювань, розповсюдження позитивного особистого
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досвіду; і презентація методичного портфоліо, яке дозволяє представити
індивідуальний стиль педагогічної діяльності педагога (критерії оцінювання
даного етапу – у додатку В).
Така форма роботи сприяє появі, створенню і формуванню внутрішніх
мотивів педагога до творчості; дозволяє не просто продемонструвати
майстерність на одному конкретному уроці, але й надає можливість
задоволення потреби в самоактуалізації, самореалізації при розробці проектів за
актуальними

психолого-педагогічними

проблемами

і

технологіями

з

врахуванням конкретної діяльності педагога і його практичного досвіду.
Третім елементом моделі є моніторинг і оцінка результатів конкурсу.
Моніторинг

включає

вхідну

і

вихідну

діагностику

стану

навчально-

методичного забезпечення професії, за якою здійснює підготовку майстер
виробничого навчання, діагностику якості навчальних досягнень учнів з
професійної підготовки. Результати роботи конкурсантів оцінюються за
відповідними критеріями оцінки кожного виду діяльності та заносяться до
протоколу засідання журі конкурсу, з врахуванням відгуків методичних комісій
навчального закладу, керівника творчої групи та оцінювання педагогічної
діяльності майстра виробничого навчання учнями (за допомогою методу
анкетування).
За результатами конкурсу визначається переможець, а також дипломанти
у номінаціях, наприклад, «Методичні знахідки», «Кращий майстер-педагог»,
«Педагогіка співробітництва», «Учнівські симпатії» тощо. (Додаток В – Умови
проведення конкурсу професійної майстерності).
Забезпечення
Дієвість науково-методичного
супроводу розвитку методичної
компетентності майстрів
виробничого навчання у різних
її формах

супроводу
компетентності

науково-методичного

розвитку
майстра

методичної
виробничого

навчання ґрунтується на основі надання
педагогу зовнішньої свободи щодо вибору
альтернативних моделей та програм розвитку
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методичної компетентності, на основі яких майстер проектує власну
індивідуальну траєкторію.
Як науково-методичний супровід розвитку методичної компетентності
майстрів виробничого навчання ми пропонуємо розроблену програму
індивідуального маршруту підвищення методичної компетентності майстра
виробничого навчання, яка спрямована на актуалізацію системи наукових
психолого-педагогічних знань, розвиток та удосконалення умінь і навичок
практичного їх застосування, відображає елементи педагогічної діяльності
майстра виробничого навчання та його особистісних властивостей, які
сприяють розвиткові методичної компетентності.
Навчання

за

програмою

передбачає

дотримання

таких

загальнопедагогічних принципів: науковості змісту навчання, варіативності
методів і форм навчання, діагностики рівня якості педагогічної діяльності
майстрів виробничого навчання, систематичності навчання, послідовності
викладення навчального матеріалу.
Програма складається із варіативної частини, яка містить окремі
теоретичні блоки і модулі, та варіативної, що є за своїм змістом і структурою
практичною частиною програми, і може обиратися майстром залежно від його
освітньо-кваліфікаційного рівня, наявності педагогічної освіти та власних
методичних і практичних потреб.
У процесі роботи за програмою майстри виробничого навчання повинні
оволодіти наступними вміннями і навичками, або їх удосконалити:
- здійснювати аналіз і самоаналіз педагогічної діяльності;
- проектувати та планувати навчально-виробничий процес;
- обирати та застосовувати сучасні форми і методи у професійнопрактичній підготовці;
- розробляти комплексно-цільові програми управління формування
технологічних знань учнів у процесі виробничого навчання;
- проектувати педагогічні технології відповідно до мети та умов
виробничого навчання;
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- організовувати та проводити уроки виробничого навчання різних типів і
видів, здійснювати їх аналіз і самоаналіз;
- створювати діагностичний супровід якості навчання учнів;
- проектувати самоосвітній процес навчання;
- створювати власні методичні продукти.
Навчання

за

програмою

індивідуального

маршруту

підвищення

методичної компетентності майстра виробничого навчання, пропонуємо
проводити у форматі педагогічної майстерні або семінару-практикуму із
застосуванням інших форм індивідуальної і колективної роботи.
До змісту програми входить чотири навчальні блоки, кожен з яких
складається з базового модуля, модуля розширення, модуля застосування, та
має своє особливе завдання.
Під час вивчення Блоку 1. «Теоретичні основи освітнього процесу»
майстри оновлюватимуть та поширюватимуть знання про сутність теоретичних
основ освітнього процесу (методичні основи дидактичного проектування
навчально-виробничого навчання; технології, форми і методи професійної
підготовки).
При вивченні Блоку 2. «Організація і проведення навчально-виробничого
навчання», майстри виробничого навчання удосконалюватимуть уміння і
навички практичного застосування знань із основних питань методики
проектування, планування та організації навчально-виробничого процесу,
відбору змісту, форм і методів навчання, оцінювання успішності учнів
відповідно до сформованих цілей.
Блок 3. «Самоосвіта» і Блок 4. «Рефлексно-оцінний» сприятимуть
оволодінню майстрами уміннями та навичками щодо самоосвітньої діяльності
та методики розробки методичних продуктів (додаток Г – Тематичний план
навчання за програмою індивідуального маршруту підвищення методичної
компетентності майстра виробничого навчання; додаток Д – Навчальна
програма індивідуального маршруту підвищення методичної компетентності
майстра виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу,
додаток Е – методика проведення педагогічної майстерні за модулем
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навчальної програми індивідуального маршруту підвищення методичної
компетентності майстра виробничого навчання).
Здійснення

науково-методичного

супроводу

розвитку

методичної

компетентності майстрів виробничого навчання можливе через нові підходи і
технології підвищення кваліфікації.
Методологічною основою таких технологій виступає мережевий підхід,
згідно з яким, замість традиційних ієрархічних вертикальних зв’язків між
суб’єктами певної сфери людської діяльності, встановлює горизонтальні,
коопераційні зв’язки, партнерство та співробітництво [14, с. 124]. У нашому
випадку «акумуляторами» мереж виступають локальні професійні середовища
майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів.
Мережна

взаємодія

ініціюється

Навчально-методичним

центром

професійно-технічної освіти і реалізується через сайт методичної підтримки
майстра виробничого навчання (http://masterpto.edukit.sumy.ua) професійнотехнічних навчальних закладів. Такий сайт є мережевим проектом взаємодії
структур наукового, практичного й організаційно-управлінського призначення,
який є своєрідним методичним та інформаційним засобом для майстрів
виробничого навчання. Сайт методичної підтримки майстра реалізовує
навчання у вигляді віртуальних навчальних семінарів за дистанційною формою
навчання, які являють собою змістовне та організаційне забезпечення
індивідуальної траєкторії успішного розвитку педагога професійної школи.
Організаційна структура семінарів враховує комплементарний (ресурси
кожного

користувача

доповнюють

одне

одного),

персоніфікований

(особистісно орієнтований процес навчання за індивідуальним методичним
маршрутом), персоналізований (зміст навчання побудований з урахуванням
конкретного майстра), модульний підходи.

30

Рис. 5. Інтерфейс сайту методичної підтримки майстра виробничого навчання
та сторінки «Навчальні семінари»
Дієве
Створення інноваційного
професійно-інформаційного
середовища

професійно-інформаційне

середовище забезпечує справжню інтерактивність
навчання.

Ключовим

компонентом

тут

є

професійно-інформаційне середовище, яке нами
розглядається

у

контексті

оволодіння

інформаційними технологіями з орієнтацією на подальше застосування у
професійній діяльності, використання інформаційних технологій в якості
дидактичного

засобу

майстром

виробничого

навчання,

а

також

для

моделювання різних об’єктів і процесів, підвищення творчої складової
навчальної і дослідницької діяльності як майстра, так і учня професійнотехнічного навчального закладу.
Таким середовищем може бути електронний методичний комплекс
майстра виробничого навчання (додаток Й), який складається з чотирьох
розділів:
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- нормативно-правова база;
- навчально-плануюча документація;
- комплексно-методичне забезпечення з професії;
- самоосвітня діяльність.
Кожний розділ має свої підрозділи, які структуровані відповідно до
змісту окремого розділу.

Майстер виробничого навчання,

у форматі

електронного методичного комплексу, має своє професійно-інформаційне
середовище, яке може самостійно координувати, коригувати і контролювати.
Це професійно-інформаційне середовище повинно бути сконцентроване в
лабораторії інформаційно-комунікативних технологій, де процес збору,
накопичення й обробки інформації організований за допомогою сучасної
комп’ютерної техніки. Уся загальна інформація, що надходить до лабораторії,
попередньо готується групою операторів ЕОМ (до цієї групи залучаються і
учні, котрі здобувають професію «оператор комп’ютерного набору», «оператор
комп’ютерної верстки», або досконало володіють комп’ютерною технікою) для
розміщення на сервері навчального закладу. В лабораторії створюються робочі
місця майстрів виробничого навчання для оперативного доступу до необхідної
інформації, а також до свого електронного комплексу.
Також повинна існувати система пошуку, яка дозволить знайти
інформацію, що цікавить педагога, практично миттєво. Коли користувач вводе
ключове слово і робить пошук, система пошуку відбирає результати на основі
запиту і показує користувачеві.
Робота майстра в лабораторії інформаційно-комунікативних технологій
дозволить значно знизити час пошуку:
- нормативної, методичної та іншої інформації, яка необхідна для розробки
навчально-плануючої документації;
- навчально-методичної документації занять виробничого навчання;
- відомостей про викладачів та майстрів, які працюють у тій чи іншій
навчальній групі, їх методичного доробку;
- довідкової та іншої навчально-методичної інформації.
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Віднайшовши необхідний документ, педагог може занести його до
власного методичного комплексу і використовувати в електронному варіанті,
або роздрукувати на принтері. При чому в лабораторії майстер може
ознайомлюватись з методичною діяльністю навчального закладу, а також з
результатами своєї методичної чи науково-методичної роботи, що є показником
активної діяльності педагога.

2.2. Індивідуальна самоосвітня діяльність майстрів виробничого навчання
Важливим аспектом розвитку методичної компетентності майстра
виробничого навчання є його самоосвітня діяльність. Самоосвіта являє собою
самостійну пізнавальну діяльність майстра виробничого навчання, спрямовану
на

розвиток

методичної

компетентності

і

визначається

внутрішньою

мотивацією, високим рівнем самоконтролю, самоорганізацією праці.
Зміст

самоосвіти

спеціальним,

майстрів

виробничого

професійно-педагогічним

і

навчання

пов’язаний

загальнокультурним

із

розвитком.

Самоосвітня діяльність майстрів виробничого навчання включає науководослідну роботу над методичною проблемою, вивчення філософської, науковопедагогічної, навчально-методичної, психологічної літератури, участь у
групових та колективних формах методичної роботи, вивчення досвіду своїх
колег, теоретичну роботу і практичну апробацію власних методичних
напрацювань.
Як зазначає Т. Е. Кочарян, «займатися самоосвітою – значить вести
серйозну важку роботу, глибоко продумуючи і критично перероблюючи
сприйняту інформацію» [12, с. 99]. Джерелом такої інформації може бути
філософська, спеціальна наукова, педагогічна, психологічна література.
Знайомлячись із філософською літературою, майстер виробничого
навчання розширює свої знання про особистість, культуру, теорію розвитку,
наукову методологію. Завдяки цьому педагог поглиблює свої уявлення про
загально філософські терміни і поняття, зокрема, закон, закономірність,
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системність,

розвиток,

динаміка,

концепція,

особистість,

проблема,

моделювання, гіпотеза, метод, дослідження, наукова розробка тощо. Якщо
майстер виробничого навчання не буде орієнтуватися у визначеннях даних
термінів, то йому буде важко проводити будь-яку науково-методичну роботу,
аналізувати й узагальнювати педагогічний досвід, розбиратися у науковій
літературі.
Вивчаючи психологічну літературу, майстер поповнює свої знання в
області загальної, вікової та соціальної психології, психології особистості
майбутнього робітника, міжособистісні відносини, психології діяльності та
поведінки, структури особистості тощо.
Знайомлячись

з

педагогічною

літературою,

майстер

виробничого

навчання розширює свій тезаріус, підвищує свою професійно-педагогічну
спрямованість, яка направлена на пошук вирішення складних методичних і
технологічних задач; на необхідність у неперервному якісному оновленні
навчально-виробничого і виховного процесів; на зацікавленість новими ідеями і
підходами; передовим педагогічним досвідом; на розробку перспектив свого
професійного зростання.
Самоосвітня діяльність майстрів виробничого навчання передбачає такі
етапи:
І етап – підготовчий, який включає діагностичний та мотиваційний блоки.
Діагностичний – спрямований на аналіз власних методичних проблем
(утруднень),

формування

особистої

індивідуальної

методичної

теми,

осмислення послідовності своїх дій.
Мотиваційний передбачає створення певного настрою до самоосвітньої
роботи. Головними внутрішніми мотивами самоосвіти майстрів мають бути:
бажання

поліпшити

слабкі

сторони

володіння

методичним

напрямом

діяльності; глибоке вивчення теорії та практики даної проблеми; намагання
осмислити, втілити в практику, запропонувати колегам механізм певної дії; не
зупинятися на досягнутому.
ІІ етап – практичний, який включає планово-прогностичний і діяльнісний
блоки. Планово-прогностичний спрямований на визначення мети, завдань
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самоосвітньої діяльності, розробку системи заходів, прогнозування кінцевих
результатів.
Діяльнісний передбачає вивчення різних джерел інформації з певної
методичної проблеми, вивчення та впровадження позитивного педагогічного
досвіду, формування методичного комплексу для розв’язання завдань,
відстеження проміжних результатів, коригування діяльності.
ІІІ етап – узагальнюючий, який включає результативно-узагальнюючий,
корекційно-прогнозуючий

і

впроваджувальний

блоки.

Результативно-

узагальнюючий полягає у теоретичному осмисленні, аналізі й узагальненні
фактів самоосвітньої діяльності, оформленні результатів і подання матеріалів
для подальшого вивчення, розповсюдження.
Корекційно-прогнозуючий ставить за мету теоретичне обґрунтування
результатів, формулювання загальних висновків та визначення перспектив у
роботі.
Впроваджувальний
самоосвітньої

діяльності

спрямований
у

практичній

на

використання

роботі

майстрів

результатів
виробничого

навчання (рис. 6).
Підготовчий
етап

Практичний
етап

Діагностичний блок
Мотиваційний блок
Планово-прогностичний блок
Діяльнісний блок
Результативно-узагальнюючий блок

Узагальнюючий
етап

Корекційно-прогнозуючий блок
Впроваджувальний блок

Рис.2.2. Самоосвітня діяльність майстрів виробничого навчання
Результатом самоосвітньої діяльності майстрів виробничого навчання
може бути розробка теми дослідження, робота над власною науково35

методичною проблемою, атестаційна творча робота, підготовка виступу на
семінар, конференцію тощо.
Розглянувши різні підходи до поняття «самоосвіта», ми визначили, що
самоосвіта майстрів виробничого навчання являє собою самостійну пізнавальну
діяльність педагогічних працівників, яка спрямована на розвиток його
методичної компетентності та визначається внутрішньою мотивацією, високим
рівнем самоконтролю і самоорганізацією праці. Зміст самоосвітньої діяльності
майстра виробничого навчання включає науково-дослідну роботу над
методичною

проблемою,

вивчення

філософської,

науково-педагогічної,

навчально-методичної, психологічної літератури, участь у групових та
колективних формах методичної роботи, вивчення досвіду своїх колег,
теоретичну роботу і практичну апробацію власних методичних напрацювань.
Отже, враховуючи вимоги щодо цілісності та безперервності підвищення
кваліфікації

у

міжкурсовий

період

самоосвітня

діяльність

майстрів

виробничого навчання розглядається як технологія «індивідуальної дії», в
основі якої лежить програма індивідуальної методичної траєкторії майстра
виробничого навчання, яка передбачає визначення близької і віддаленої
перспектив розвитку професійної майстерності педагогічних працівників
професійно-технічних навальних закладів.

2.3. Методика визначення рівня розвитку методичної компетентності
майстрів виробничого навчання
Зважаючи

на

те,

що

методична

компетентність

є

динамічною,

проявляється в практичній діяльності, то і оцінена вона може бути під час
практичної діяльності майстрів виробничого навчання. Її рівень може
підвищуватися безперервно або знижуватися протягом усієї професійної
кар’єри [11].
Для визначення рівнів розвитку методичної компетентності майстрів
виробничого навчання ПТНЗ насамперед необхідно розробити систему обліку
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результатів

для

здійснення

вимірів

стану

сформованості

методичної

компетентності, на основі яких буде встановлено рівні її розвитку. Під
системою обліку результатів розвитку методичної компетентності майстрів
виробничого

навчання

розуміємо

упорядковану

багаторівневу

шкалу

оцінювання, яка включає певні критерії та показники. Отже, для того, щоб
здійснити вимірювання рівнів сформованості методичної компетентності
майстрів виробничого навчання, необхідно розробити критерії та показники.
На основі аналізу наявних досліджень проблеми розвитку професійної та
методичної компетентності педагогічних працівників, результатів власного
наукового пошуку було визначено п’ять основних критеріїв оцінювання
методичної

компетентності

мотиваційний

(потреби,

майстрів

мотиви,

виробничого

інтереси),

навчання

інтелектуальний

ПТНЗ:

(володіння

психолого-педагогічними, професійними, власне методичними знаннями),
дяльнісний (уміння і досвід вирішення методичних завдань з виробничого
навчання), технологічний (техніко-технологічні вміння і професійні здатності),
рефлексивний

(професійна

самооцінка,

саморефлексія,

професійна

«Я-

концепція»).
Мотиваційний
виробничого

критерій

навчання

до

характеризується

педагогічної

професії,

ставленням
що

майстрів

знаходить

своє

відображення в цілях і засобах його методичної діяльності та її успішності. Від
сформованості

цього

критерію

залежить

ступінь

активності

майстрів

виробничого навчання як суб’єктів методичної діяльності, їх прагнення
розвивати методичну компетентність, мотивація до самореалізації.
До показників мотиваційного критерію віднесено:
– інтереси: зацікавленість майстрів виробничого навчання займатися
методичною діяльністю;
– потреби: потреба розвивати методичну компетентність, спрямованість
на результат методичної діяльності;
– мотиви: мотив професійного спілкування (прагнення утвердитися в
професійній групі колег), мотив прояву особистості в методичній діяльності
(самоусвідомлення в умовах безпосередньої методичної діяльності),мотив
37

самоактуалізації (потреба у саморозвитку, самовдосконаленні, в реалізації
свого особистісного потенціалу).
Інтелектуальний критерій включає інтелектуальну сферу майстрів
виробничого навчання як їх обізнаність у педагогічній, професійній і
методичній діяльності. Оскільки майстри виробничого навчання – це практики,
які досконало володіють уміннями і навичками з певної професії, то дуже часто
їм не вистачає методичних знань для побудови результативного навчальновиробничого процесу учнів, які лежать в основі всіх інших критеріїв розвитку
методичної

компетентності

майстрів.

Інтелектуальний

критерій

характеризується такими показниками, як:
– психолого-педагогічні знання (сукупність знань, які забезпечують
виконання педагогічних функцій майстром виробничого навчання, що пов’язані
з професійним навчанням і вихованням учнів);
– професійні знання (знання процесів, передового вітчизняного і
світового досвіду; основ економіки, організації праці та особливостей
управління відповідної виробничої галузі;знання з основ екологічного
законодавства та вимог щодо дотримання екологічних правил і заходів безпеки
на підприємствах відповідної галузі, з основ енергозбереження відповідно до
певного виробництва);
– власне методичні знання (загальнометодичні та предметнометодичні).
Діяльнісний
виробничого

критерій

навчання

характеризує

виконувати

практичну

методичну

здатність

діяльність

майстрів

та

успішно

реалізовувати посадові компетенції у процесі їх професійно-педагогічної
діяльності.
Зміст цього критерію відображає уміння і досвід методичної діяльності
майстрів виробничого навчання. Він містить такі показники:
– уміння щодо здійснення навчально-методичної роботи (розроблення
навчально-методичної

документації,

планування

організації

навчально-

виробничого процесу учнів і контролю за навчально-виробничою їх діяльністю,
оцінювання професійного саморозвитку майстра виробничого навчання);
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– уміння

щодо

здійснення

науково-методичної

роботи

(наукове

обґрунтовування навчальних планів, обсяг і зміст програм виробничого
навчання та виробничої практики; розроблення нових навчальних курсів на базі
розвитку нових наукових напрямів, враховуючи умови сучасного виробництва;
уміння розроблення методичної продукції).
– організаційно-методичні

уміння

(реалізація

навчально-виховного

процесу, формування мотивації учіння, організація навчально-професійної
діяльності учнів, вибір оптимальних засобів педагогічного впливу і взаємодії
організації самовиховання і самоуправління);
– методичний досвід (наявність практики методичної діяльності та її
результат, що відображає рівень оволодіння методичною компетентністю на
певному етапі її формування, участь у заходах методичного контексту).
Технологічний критерій характеризує практичну здатність успішно
реалізовувати свої компетенції як фахівця з відповідної професії. Він включає
такі показники:
– техніко-технологічні вміння і здатності за профілем підготовки
кваліфікованих робітників (уміння з аналізу виробничих ситуацій, плануванню
раціональної організації технологічного процесу, експлуатації технічних
засобів виробництва);
– технологічне мислення (уміння мисленнєво вирішувати типові та
нетипові завдання, які виникають у процесі реалізації своїх компетенцій як
фахівця з відповідної професії).
Рефлексивний критерій є показником власної активності майстрів
виробничого навчання з усвідомленням своїх дій, особистісних і професійно
важливих якостей, рівня свого професійного розвитку та самовизначення. Він
відображає усвідомлення майстрів виробничого навчання шляху, методів і
результату професійно-особистісного їх розвитку як суб’єктів методичної
діяльності. Основними показниками рефлексивного критерію є професійна
самооцінка, саморефлексія та професійна «Я-концепція».
Визначені критерії та показники покладено в основу визначення рівнів
розвитку методичної компетентності майстрів виробничого навчання ПТНЗ:
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високого (творчий), середнього (репродуктивно-творчий), низького (інтуїтивнорепродуктивний) (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика рівнів розвиненості методичної компетентності
майстрів виробничого навчання ПТНЗ
Високий
(творчий)

Середній
(репродуктивно-творчий)

Низький
(інтуїтивнорепродуктивний)

майстри
виробничого
навчання вмотивовані самим
змістом
професійної
(методичної)
діяльності,
прагненням
досягнути
позитивних
результатів;
мають чітку систему знань з
педагогіки та психології, а
також методики організації
навчально-виробничого
процесу, вільно орієнтується
у
змісті
Державного
стандарту
професійнотехнічної освіти з конкретних
професій,
уміють
співвідносити
вимоги
нормативних документів і
регіонального ринку праці;
володіють чіткими знаннями
навчально-методичних
документів,
які
регламентують
методичну
роботу майстра виробничого
навчання;
використовують
творчі форми роботи з
учнями;
володіють
методикою
інноваційних
технологій з педагогіки та
нових
технологій
на
виробництві;
системно,
логічно і науково планують,
організовують
та
контролюють
навчальновиробничий процес учнів:
творчо підходять до відбору
змісту при розробці переліку
навчально-виробничих робіт
учнів з урахуванням їх
індивідуальних
особливостей,
проводять
уроки виробничого навчання
з використанням сучасних

майстри
виробничого
навчання мають потреби,
позитивний
інтерес
та
мотиви
до
методичної
діяльності,
проте
вони
недостатньо усвідомлюють
мотив
особистісного
розвитку;
достатньо
володіють
знаннями
з
педагогіки та психології,
методики
організації
навчально-виробничого
процесу, в тому числі.
змістом
Державного
стандарту
професійнотехнічної освіти з конкретних
професій,
але
мають
складності
у визначенні
базової і варіативної його
складової; мають уявлення
про педагогічні та виробничі
технології, але відчувають
труднощі при структуруванні
в
них
інноваційних
компонентів; орієнтуються у
можливостях
системи
професійної
освіти,
але
мають труднощі у визначенні
у ній етапів своєї методичної
освіти; системно, логічно і
науково
планують,
організовують
та
контролюють
навчальновиробничий процес учнів,
але формально включають
творчу компоненту до його
організації; проводять уроки
виробничого навчання за
загальноприйнятими
структурними
схемами;
використовують стандартні
форми контролю навчальних

у майстрів
виробничого
навчання майже відсутні
потреби, інтереси мотиви до
зростання
професійної
(методичної)
діяльності;
відсутня система знань з
педагогіки та психології, а
також методики організації
навчально-виробничого
процесу,
нормативних
документів, в тому числі
Державного
стандарту
професійно-технічної освіти
з
конкретних
професій,
навчально-методичних
документів;
є
певні
уявленням
про
окремі
педагогічні та виробничі
технології, але застосувати їх
не
можуть;
формально
дотримуються педагогічних
принципів
у плануванні
навчально-плануючої
документації;
проводять
заняття
з
виробничого
навчання лише за зразком,
при
цьому
допускаючи
помилки в послідовності
структурних
елементів
уроку,
в
постановці
навчальної, розвиваючої та
виховної мети уроку; не
вміють
співвіднести
спланований хід заняття з
ситуацією,
яка
може
виникнути під час його
проведення;
застосовують
окреслені форми контролю
як перевірку знань учнів, а не
мотив
чи
стимул
до
підвищення їх професійного
рівня;
мають
значні
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форм і методів, вміють
швидко
трансформувати
сплановані дії відповідно до
ситуації
навчальновиробничого
процесу;
володіють
різноманітними
сучасними
методиками
контролю та самоконтролю
навчальних досягнень учнів;
мають високі професійні
вміння і навички з професії,
високий професійний досвід і
технологічне
мислення;
розробляють
власні
методичні
продукти
відповідно до професійної
підготовки
учнів;
чітко
визначають і реалізовують
шляхи свого професійного
саморозвитку
як
в
неперервній освіті, так і
безпосередньо у професійнотехнічному
навчальному
закладі;
беруть
активну
участь у різних формах
організації
методичної
роботи,
схильні
до
інноватики.

досягнень учнів; вміють
переносити досвід інших у
власну систему професійної
діяльності; мають достатні
професійні вміння і навички
з
професії,
достатній
професійний
досвід
і
технологічне
мислення;
модифікують
існуючі
методичні
напрацювання
відповідно до професійної
підготовки учнів; беруть
участь у системі методичної
роботи, але без отримання
від
цієї
діяльності
задоволення, несхильні до
інновацій.
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утруднення у науковому
обґрунтування
змісту
і
програм
виробничого
навчання, у своїй діяльності
використовують лише наявні
методичні
напрацювання
відповідно до професійної
підготовки учнів; мають
достатні професійні вміння і
навички з професії, але
професійний
досвід
і
технологічне
мислення
майже відсутні; не беруть
участі в методичній роботі, а
якщо і беруть участь у ній, то
зовнішні вимоги та якість її
не завжди є задовільними.

ТЕЗАУРУС МЕТОДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Аналіз (у педагогіці) – вивчення кожного елементу явища як частини
цілого, розчленування предмету чи явища, що вивчається, на складові
елементи, виділення в них окремих аспектів [13].
Блок – частина навчальної програми, яка є сукупністю функціональнооб’єднаних елементів [13].
Диференціація – поділ цілого на окремі частини, форми, ступені [13].
Диференціаація навчання – форма організації навчальної діяльності
учнів, при якій враховуються їх нахили, інтереси і здібності [13].
Діяльнісний підхід у навчанні – полягає у тому, що в результаті
навчання, той, хто навчається, набуває знань, які необхідні для оволодівання
професійними знаннями і вміннями, що поставлені метою навчання [13] .
Діяльність – спосіб активного відношення суб’єкта до світу,
спрямованого на його доцільну зміну і перетворення. Діяльність завжди має
продуктивний характер, тобто її результат є перетворення як у зовнішньому
світі, так і в самій людині, її заняттях, мотивах, здібностях тощо [13].
Діяльність (педагогічна) – особливий вид соціальної діяльності, який
спрямований на передачу старшим поколінням молодшому накопиченої
людством культури і досвіду; створення умов для особистісного розвитку і
підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві (С.Д. Поляков)
[13].
Діяльність педагогічна (майстра виробничого навчання) – створення
майстром виробничого навчання у процесі підготовки до уроку своєрідної
конструкції майбутнього заняття [22].
Знання – результат процесу пізнання дійсності, адекватне її
відображення у свідомості людини у вигляді уявлень, понять, умовиводів,
теорій. На основі знань вибудовуються уміння і навички [13] .
Індивідуальна
траєкторія
успішного
розвитку
майстра
виробничого навчання – результат реалізації особистісного потенціалу
майстра виробничого навчання через доцільний вибір ним змісту, форм,
методів, технологій, прийомів освіти на основі узгодження індивідуальних
цілей, потреб, мотивів, інтересів та цілей, вимог освітньої організації [23].
Кваліфікація – підтвердження у встановленому порядку (сертифікована)
сукупність спеціальних і ключових компетенцій, необхідних для виконання
певного кола професійних (посадових) обов’язків [13].
Ключові (базові) компетенції – характеризуються наступними
особливостями: багатофункціональністю, якщо оволодівання ними дозволяє
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вирішити проблемні ситуації у повсякденній, професійній і соціальній сферах,
між предметністю і над предметністю (Е.Ф. Зеєр) [9] .
Компетентнісний підход – передбачає відхід від накопичення у майстрів
виробничого навчання нормативно визначених знань, умінь та навичок до
формування і розвитку здатностей діяти мобільно, креативно, використовуючи
передовий педагогічний і виробничий досвід у навчально-виховному процесі
майбутніх кваліфікованих робітників [13].
Компетентність – оцінна категорія, яка характеризує людину як суб’єкта
професійної діяльності, її здатність успішно виконувати свої повноваження
(Н.М. Бібік) [3]
Компетенція – сукупність вимог до людини з боку його діяльності
(С.У. Гончаренко) [4]
Критерій – ознака, на основі якої здійснюється оцінка, визначення або
класифікація чогось; мірило оцінки [13].
Методи виробничого навчання – способи спільної діяльності майстра
виробничого навчання і учнів, завдяки яким досягається засвоєння учнями
певних знань, виробничих професійних умінь і навичок, оволодіння
професійною майстерністю, розумовий і фізичний розвиток [22].
Методика – сукупність способів, прийомів, засобів доцільного
проведення будь-якої роботи [13].
Методична компетентність майстра виробничого навчання –
інтегрована характеристика фахівця, яка відображає рівень володіння
методичними знаннями, вміннями та навичками організаційно-методичної
діяльності, характер і зміст досвіду вирішення практичних завдань з методики
навчально-виробничого процесу, потенційні можливості та практичну
реалізацію самоосвіти з методики професійного навчання учнів професійнотехнічних навчальних закладів відповідного профілю [24]..
Методологія – шлях, спосіб пізнання і вчення – система принципів, норм
і способів організації побудови теоретичної і практичної діяльності, а також
вчення про шляхи досягнення істинного значення і оптимального практичного
ефекту [13].
Моделювання (з лат. - modeling) – це спосіб дослідження будь-яких
явищ, процесів або об’єктів шляхом побудови й аналізу їх моделей [22].
Модель - уявна або матеріально-реалізована система, котра відображає
або відтворює об’єкт дослідження (природний чи соціальний) і здатна
змінювати його так, що її вивчення дає нову інформацію стосовно цього
об’єкта [6].
Модуль – відносно самостійна і завершена одиниця модульної
навчальної програми, спрямована на формування певних професійних
(спеціальних/ключових) компетенцій [13].
Мотиви – спонукальна причина дій і вчинків людини, що визначає
спрямованість її активності [13].
Навички – окремі елементи дії, які в результаті виконання вправ стають
автоматичними [13].
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Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти – установа,
яка спрямовує свою діяльність на актуалізацію науково-методичної роботи
працівників професійно-технічних навчальних закладів яка має сприяти
удосконаленню навчально-виробничого, виховного процесу, програмнометодичному оновленню, запровадженню інноваційних форм і методів
діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників; вимагає
залучення педагогів-практиків до творчої діяльності та дослідноекспериментальної роботи [22].
Науково-методичний супровід розвитку методичної компетентності
майстрів виробничого навчання – комплекс взаємопов’язаних цілеспрямованих
дій, заходів, які спрямовані на надання всебічної допомоги майстру виробничого
навчання у вирішенні методичних утруднень, які сприяють розвиткові його
методичної компетентності та самовизначенню протягом його педагогічної
діяльності [23].
Освітнє середовище – функціональне та просторове об’єднання суб’єктів
освіти, між якими виникають тісні різноманітні групові взаємозв’язки [22].
Особистісно-розвивальний підхід – дає можливість урахування
індивідуальних особливостей кожного педагогічного працівника, сприяє
побудові власного індивідуального маршруту щодо оволодіння або
поглиблення необхідними знаннями, уміннями і навичками методичного
характеру [22].
Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її
професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на
основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного
досвіду [22].
Показник – свідчення, оцінка чого-небудь, наочні дані про результати
якоїсь роботи, якогось процесу, дані про досягнення в чому-небудь [22].
Принцип – основне, вихідне положення, керівна ідея педагогічної теорії,
концепції, що визначають зміст, організаційні форми і методи навчальної і
виховної роботи [13].
Проблема – об’єктивно виникаюче протягом розвитку наукового
пізнання питання або комплекс питань, вирішення яких представляє суттєвий
практичний і теоретичний інтерес [13].
Програма навчальна – документ, що визначає зміст, обсяг знань, умінь
та навичок, які підлягають засвоєнню, а також зміст розділів і тем із розподілом
їх по годинах [22].
Професійна активність – цілісна система підвищення науковотеоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки
і професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до
самоосвіти, саморозвитку [24]..
Рівень – переробка інформації різного ступеня складності та виконання
діяльності різними способами (З. А. Федосеєва) [13].
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Розвиток методичної компетентності майстра виробничого навчання
– цілеспрямований динамічний процес якісних змін у рівні методичної
компетентності, враховуючи вплив аспектів неперервної освіти майстра
виробничого навчання [24].
Самоконтроль – усвідомлена регуляція людиною своєї поведінки та
діяльності для забезпечення відповідності їхніх результатів поставленій меті,
вимогам, нормам, правилам тощо [22].
Самоосвіта майстра виробничого навчання – самостійна пізнавальна
діяльність майстра виробничого навчання, яка визначається внутрішньою
мотивацією, високим рівнем самоконтролю, самоорганізацією праці [23].
Самоосвіта – освіта, яку здобувають у процесі самостійної роботи, без
проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному
закладі [22].
Середовище – оточення, сукупність соціальних, економічних, політичних
і матеріальних умов різного характеру (природних та створених людиною), у
яких розгортається діяльність людського суспільства та розвивається жива
природа [22].
Системний підхід – комплексне вивчення найбільш суттєвих
закономірностей розвитку явища як цілого з позицій системного аналізу [13].
Тезаурус – словник, який відображає семантичні зв’язки між лексичними
одиницями даної мови [13].
Уміння – результат оволодівання новою дією (або новим способом дії),
яка базується на будь-якому правилі та використанні його певним чином у
процесі вирішення певних задач [13].
Умови – необхідні обставини, особливості реальної дійсності, які
уможливлюють здійснення створення, утворення чого-небудь або сприяють
чомусь [22].
Урок виробничого навчання – організаційна форма, що забезпечує
фронтальне навчання всієї групи учнів, які знаходяться в однакових навчальновиробничих умовах (навчальних майстернях, на навчальних полігонах, в
навчальному господарстві тощо) [22].
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Додаток А
Картка самооцінки методичного успіху
майстра виробничого навчання
П.І.Б. майстра виробничого навчання:
Мої успіхи

Мої утруднення

1. Розробка навчально-методичної документації
2. Організація навчально-виробничого процесу
Типи навчальних занять
Форми організації навчання
Методи і прийоми навчання
Засоби навчання
Педагогічні та виробничі технології
Інноваційна й експериментальна діяльність
Самостійна і навчально-експериментальна робота учнів
3. Контроль за навчально-виробничою діяльністю учнів
Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів
4. Оцінка професійного саморозвитку
Самодосконалення
Результат науково-методичної роботи
- рівень навчальних досягнень учнів
- створення методичних продуктів
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Додаток Б
Методичне портфоліо майстра виробничого навчання
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Додаток В
Умови проведення конкурсу професійної майстерності
1. Основні положення
Конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання є
відкритим і ставить за мету підвищення професійної компетентності майстрів
виробничого навчання.
Основними завданнями конкурсу є:
- створення комунікативного середовища у масштабах навчального закладу;
- активізація рефлексії майстра виробничого навчання, яка сприяє
осмисленню ним утруднень і проблем педагогічної діяльності;
- сприяння реалізації особистісно орієнтованих потреб у професійному
зростанні майстрів виробничого навчання;
- формування мотивації у майстрів виробничого навчання до професійного
вдосконалення.
Очікувані результати конкурсу:
- підвищення мотивації майстрів виробничого навчання до якісної
педагогічної діяльності;
- розвиток рефлексивних умінь майстрів виробничого навчання щодо оцінки
якості власної педагогічної діяльності;
- удосконалення вмінь проектування при розробці моделей навчання та вмінь
формування навчально-методичного забезпечення професії.
2. Порядок проведення конкурсу
Конкурс проводиться протягом навчального року (почато конкурсу –
01 вересня, закінчення – 31 травня) і складається з трьох блоків, які конкурсант
повинен пройти за цей період.
І етап – науково-методичний пошук
ІІ етап – розроблення й апробації методичного проекту
ІІІ етап – моніторинг й оцінка результатів
Виконання І етапу – науково-методичного пошуку – передбачає роботу
майстра виробничого навчання у складі дослідної творчої групи, яка працює
над дослідженням методичної проблеми. Результати дослідної діяльності
повинні бути продемонстровані на конференціях, семінарах за участю членів
журі конкурсу, організаційного комітету та колег.
Виконання ІІ етапу – розроблення й апробація методичного проекту –
передбачає розробку методичного проекту і реалізацію його в практичній
діяльності через формат майстер-класу.
Проект повинен бути спрямований на розробку моделі навчання на основі
професіограми; системи моніторингу навчальних досягнень учнів; технології
проведення уроку виробничого навчання тощо.
Проект оформлюється до нижче поданого зразка.
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Алгоритм оформлення проекту
Назва проекту
__________________________________________________
Назва навчального закладу
__________________________________________________
Адреса навчального закладу
__________________________________________________
Автор проекту(П.І.Б.,освіта, кваліфікація, посада)
__________________________________________________
Актуальність проекту
__________________________________________________
Мета проекту
__________________________________________________
Завдання проекту
__________________________________________________
Опис проекту
__________________________________________________
Способи реалізації проекту
__________________________________________________
Етапи реалізації проекту
__________________________________________________
Очікувані результати
__________________________________________________
Продукт проекту
__________________________________________________
Результатом проекту буде наступне
__________________________________________________
Подальший розвиток проекту
__________________________________________________

Майстер-клас – демонстрація майстром виробничого навчання своїх
професійних досягнень, цікавих напрацювань, розповсюдження позитивного
власного досвіду відповідно до змісту розробленого методичного проекту
(апробація положень проекту).
Майстер-клас повинен складатися із наступних структурних елементів:
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- організаційний момент (представлення майстра виробничого навчання, який
проводить майстер-клас, оголошення педагогічної проблеми);
- вступне слово, у якому розкриваються основні поняття проблеми,
актуальність проблеми, дається характеристика групи, стан дослідної проблеми
у даній групі, характеристика задуму уроку, критерії ефективного навчального
заняття;
- відкритий урок виробничого навчання;
- рефлексія координатора майстер-класу;
- дискусія щодо представленої проблеми.
ІІІ етап – моніторинг й оцінка результатів – передбачає проведення
моніторингу, який включає вхідну і вихідну діагностику стану навчальнометодичного забезпечення професії, за якою здійснює підготовку майстер
виробничого навчання, діагностику якості навчальних досягнень учнів з
професійної підготовки. Результати роботи конкурсантів оцінюються за
відповідними критеріями оцінки кожного виду діяльності та заносяться до
протоколу засідання журі конкурсу, з врахуванням відгуків методичних комісій
навчального закладу, керівника творчої групи та оцінювання педагогічної
діяльності майстра виробничого навчання учнями (за допомогою методу
анкетування).
3. Критерії оцінювання конкурсу
Загальний результат конкурсу складається з оцінювання його трьох блоків.
Критерії оцінювання І етапу - науково-методичного пошуку:
- неординарність і глибина педагогічного мислення;
- уміння аналізувати проблеми, що пов’язані з навчанням та вихованням
учнів;
- наявність особистої думки щодо рішення найбільш актуальних проблем
навчання та виховання;
- активність, ініціативність;
- уміння працювати у команді, вести дискусію, діалог.
Критерії оцінювання ІІ етапу - розроблення й апробація методичного
проекту:
проект:
- актуальність та змістовність проекту;
- адекватність вибраних форм і методів реалізації проекту меті та завданням;
- у якій мірі використаний майстром виробничого навчання потенціал
професійно-практичної
підготовки
для
формування
професійних
компетенцій та якостей майбутнього робітника;
- результативність.
майстер-клас:
- вирішення основних завдань майстер-класу;
- методична досконалість майстер-класу, наявність власних методичних
напрацювань, нестандартність щодо вирішення педагогічних задач;
- артистизм, здібність до імпровізації;
- культура педагогічного спілкування;
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- продуктивність мйстер-класу;
- методичне й дидактичне забезпечення майстер-класу.
ІІІ етап оцінюється – враховує результати діагностування стану навчальнометодичного забезпечення професії; якості навчальних досягнень учнів з
професійної підготовки; оцінювання педагогічної діяльності майстра
виробничого навчання учнями.
При підведенні підсумків враховуються відгуки методичних комісій
навчального закладу, керівника творчої групи.
4. Учасники конкурсу
У конкурсі беруть участь майстри виробничого навчання.
5. Керівництво конкурсом
Керівництво конкурсом здійснюється організаційним комітетом, на який
покладається відповідальність за його організацію та підведення підсумків.
Переможця і призерів конкурсу визначає журі.
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Додаток Г
Тематичний план навчання
за програмою індивідуального маршруту підвищення методичної
компетентності майстра виробничого навчання
Аудиторна робота
Навчаль
ний блок

1. Теоретичні
основи
навчального
процесу
2. Організація
і проведення
навчальновиробничого
навчання
3. Самоосвіта

4. Рефлекснооцінний

Всьог
о
годин

Базовий модуль

1. Аналіз і самоаналіз
професійно-педагогічної
діяльності майстра
виробничого навчання
2. Освітні стратегії.
Цілепокладання в
педагогічній діяльності
3. Зміст освіти
4. Процес навчання
5. Сучасний урок
виробничого навчання
6. Моніторинг якості
навчання
7. Самоосвітня
діяльність майстра
виробничого навчання
8. Майстер виробничого
навчання – особистість і
професіонал
9. Розробка власних
методичних продуктів
Всього:
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Модуль Модуль Самос
розшир застосу тійна
ення
вання робота
(теорія) (практи
ка)

6

1

4

1

4

2

2

-

9
4

1
2

6
2

.2
-

11

1

9

1

6

2

4

-

4

2

2

-

2

1

1

-

6

2

3

1
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13

42

5

Додаток Д
Навчальна програма
індивідуального маршруту підвищення методичної компетентності
майстра виробничого навчання професійно-технічного
навчального закладу
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма індивідуального маршруту підвищення методичної
компетентності майстра виробничого навчання професійно-технічного
навчального закладу може бути використана як програма підвищення
кваліфікації майстра виробничого навчання з педагогіки та методики
організації навчально-виробничого процесу, як система семінарів-практикумів,
як програма для самоосвітньої діяльності. Дана програма складається з двох
частин: інваріативної, яка містить окремі теоретичні блоки і модулі, та
варіативної, що є за своїм змістом і структурою практичною частиною
програми. Схематично програма має наступний вигляд:
Інваріативна частина

Навчальни
й блок

Варіативна частина

Базовий
модуль

Модуль
розширенн
я

Модуль
застосуванн
я

Методично компетентний
майстер
виробничого навчання
Мета програми – підвищення методичної компетентності майстрів
виробничого навчання з урахуванням сучасних підходів до проектування,
планування, організації та контролю професійної підготовки кваліфікованих
робітників, а також активізація самоосвітньої діяльності майстрів.
Завдання програми – розвиток та удосконалення умінь і навичок
практичного застосування знань із основних питань методики проектування,
планування та організації навчально-виробничого процесу, відбору змісту,
форм і методів навчання, оцінювання успішності учнів відповідно до
сформованих цілей, самоосвітньої діяльності та методики розробки методичних
продуктів.
Після навчання за програмою слухачі повинні знати:
 Теоретичні основи освітнього процесу (методичні основи
дидактичного проектування навчально-виробничого навчання;
технології, форми і методи професійної підготовки;
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 теоретичні основи планування навчально-виробничого процесу;
 методи організації і проведення виробничого навчання;
 методику планування та організації уроку виробничого навчання;
 шляхи підвищення самоосвітньої діяльності;
 теоретичні основи моніторингу навчальних досягнень учнів;
 методику створення власних методичних продуктів.
Після навчання за програмою слухачі повинні уміти:
 здійснювати аналіз і самоаналіз педагогічної діяльності;
 проектувати та планувати навчально-виробничий процес;
 обирати та застосовувати сучасні форми і методи у професійнопрактичній підготовці;
 розробляти комплексно-цільові програми управління формування
технологічних знань учнів у процесі виробничого навчання;
 проектувати педагогічні технології відповідно до мети та умов
виробничого навчання;
 проводити уроки виробничого навчання різних типів і видів,
здійснювати їх аналіз і самоаналіз;
 створювати діагностичний супровід якості навчання учнів;
 проектувати самоосвітній процес навчання;
 створювати власні методичні продукти.
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО БЛОКУ
БЛОК 1. Теоретичні основи освітнього процесу
Базовий модуль 1. Аналіз і самоаналіз професійно-педагогічної
діяльності майстра виробничого навчання
Модуль розширення: Мотиваційна, професійно-педагогічна, методична,
соціально-психологічна готовність майстра виробничого навчання
Модуль застосування:
Педагогічна майстерня «Педагогічна підтримка учня в навчальновиробничому процесі»
Круглий стіл «Визначення педагогічних і методичних проблем при
організації навчально-виробничого процесу»
Самостійна робота: Самооцінювання своєї педагогічної діяльності
Література: 4, 12, 16, 17.
Базовий модуль 2. Освітні стратегії. Цілепокладання в педагогічній
діяльності
Модуль розширення: Проблеми професійної освіти в сучасному соціумі. Види
цілепокладання в педагогічній діяльності.
Модуль застосування:
Круглий стіл
«Професіоналізм майстра виробничого навчання на
сучасному етапі підготовки кваліфікованих робітників»
Література: 4, 5, 11, 12, 17, 62.
БЛОК 2. Організація і проведення навчально-виробничого навчання
Базовий модуль 3. Зміст освіти
Модуль розширення: Структура і функції знань. Технологічні та загальнонавчальні уміння.
Стандартизація і диференціація змісту освіти.
Модуль застосування:
Практичне заняття «Проектування змісту навчання на рівні курсу з
виробничого навчання (розділу, теми)»
Практичне заняття «Проектування робочих навчальних планів та
програм»
Практичне заняття
«Розробка комплексно-цільової програми
управління розвитком і формуванням виробничих умінь у процесі виробничого
навчання»
Самостійна робота: Розробка комплексно-цільової програми управління
формування технологічних знань учнів у процесі виробничого навчання.
Література: 1, 3, 6, 8, 10, 15, 26, 28, 43, 44, 51, 52, 53.
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Базовий модуль 4. Процес навчання
Модуль розширення: Що таке педагогічна і виробнича технологія?
Технологія навчання на основі когнітивної орієнтації педагогічного
процесу (технологія повного засвоєння, технологія диференціації, технологія
модульного навчання).
Технологія навчання на основі особистісно-діяльнісної орієнтації
педагогічного процесу (технологія проектного навчання, технологія навчання
як навчального дослідження, технологія педагогічних майстерень, ігрова
технологія, навчання в інформаційному просторі).
Модуль застосування:
Практичне заняття «Проектування педагогічних технологій відповідно
до мети та умов виробничого навчання»
Література: 9, 14, 22, 23, 24, 26, 29, 36, 40, 50, 62.
Базовий модуль 5. Сучасний урок виробничого навчання
Модуль розширення: Урок як цілісна система.
Системний підхід до проектування й аналізу уроку виробничого
навчання.
Типологія і структура уроку виробничого навчання.
Підготовка майстра виробничого навчання до уроку. Аналіз і самоаналіз
уроку.
Модуль застосування:
Практичне заняття «Проектування уроку виробничого навчання і
програм спостереження»
Відкрита педагогічна майстерня Відвідування й аналіз уроку
виробничого навчання; робота з відеоматеріалами.
Самостійна робота Самоаналіз уроку виробничого навчання.
Література: 12, 16, 25, 26, 30, 39, 41, 42, 43, 54, 56, 60, 61.
Базовий модуль 6. Моніторинг якості навчання
Модуль розширення: Поняття якості освіти. Моніторинг якості освіти.
Методи моніторингу.
Методика діагностики знань і вмінь учнів у системі професійно-технічної
освіти.
Модуль застосування:
Практикум з планування моніторингу якості навчання учнів у
професійно-технічних навчальних закладах
Практикум щодо створення діагностичного супроводу якості навчання
учнів.
Література: 2, 5, 7, 25, 24, 30, 32, 37, 44, 57, 58, 61.
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БЛОК 3. Самоосвіта
Базовий модуль 7. Самоосвітня діяльність майстра виробничого навчання
Модуль розширення: Методика організації самоосвітньої діяльності майстра
виробничого навчання.
Модуль застосування:
Практикум з проектування самоосвітньої діяльності майстра
виробничого навчання.
Література: 21, 47, 49, 55.
БЛОК 4. Рефлексно-оцінний
Базовий модуль 8. Майстер виробничого навчання – особистість і
професіонал
Модуль розширення: Методика визначення професійної і методичної
компетентності майстра виробничого навчання (критерії та показники оцінки
діяльності майстра виробничого навчання).
Модуль застосування:
Круглий стіл «Ефективний майстер виробничого навчання»
Література: 26, 31.
Базовий модуль 9. Розробка власних методичних продуктів
Модуль розширення: Види методичних продуктів. Порядок їх оформлення.
Модуль застосування:
Практикум з проектування створення власного методичного продукту
Самостійна робота Створення методичного продукту
Література: 13, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 38, 45, 46, 48, 59.
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Додаток Е
Методика проведення занять з програми педагогічної майстерні
для майстрів виробничого навчання
Навчання

за

програмою

індивідуального

маршруту

підвищення

методичної компетентності майстра виробничого навчання – Базовий модуль 5
«Сучасний урок виробничого навчання» – здійснюється у форматі педагогічної
майстерні. За своєю структурою Базовий модуль 5 «Сучасний урок
виробничого навчання» складається з модулю розширення «Урок як цілісна
структура» (лекційне заняття), модулю застосування, який включає практичне
заняття «Проектування уроку виробничого навчання і програм спостереження»,
відкриту педагогічну майстерню (відвідування і аналіз уроку виробничого
навчання; робота з відеоматеріалами), та самостійної роботи щодо самоаналізу
уроку виробничого навчання.
Тема лекційного заняття «Урок як цілісна структура» передбачає розгляд
наступних питань: 1. Системний підхід до проектування й аналізу уроку
виробничого навчання. 2. Типологія і структура уроку виробничого навчання.
3. Підготовка майстра виробничого навчання до уроку. Аналіз і самоаналіз
уроку.
Для кращого сприйняття слухачами лекційного матеріалу викладачу,
який проводитиме заняття, необхідно створити електронну презентацію (за
допомогою засобів PowerPoint) і протягом лекції проектувати її на екран.
Розкриваючи зміст першого питання, слід відзначити, що сучасний
освiтнiй процес у нашій державі в цiлому представлений досить широким
спектром рiзноманiтних форм навчання, якi рiзняться характером дiй педагога
та учнiв, мiсцем проведення, перiодичнiстю, кiлькiстю зайнятих тощо, зокрема
iндивiдуальне навчання, екскурсії, практикуми, лабораторно-практичні заняття,
предметнi тижнi тощо. Традиційно основною органiзацiйною формою
навчально-виробничого процесу в професійно-технічному навчальному закладі
залишається

урок

виробничого

навчання.

Аналіз

сучасних

наукових

дослiджень, публiкацiй теоретичного та практичного напряму дає підстави
окреслити поняття «урок виробничого навчання» як організаційну форму, що
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забезпечує фронтальне навчання всієї групи учнів, які знаходяться в однакових
навчально-виробничих

умовах

(навчальних

майстернях,

на

навчальних

полігонах, в навчальному господарстві тощо) (слайд 2).
Кожний майстер виробничого навчання розуміє, що рівень професійних
умінь і навичок учнів залежить від проведення якісного, ефективного уроку
виробничого навчання, який повинен базуватися на принципах

науковості,

доступності; свідомості, міцності застосування знань, умінь і навичок;
самостійності й активності учнів; зв’язку теорії з практикою; послідовності;
наочності (слайд 3).
Зауважимо, що будь-яка дiяльнiсть починається з пiдготовчого етапу,
потім реалiзується на практицi, аналізується та вдосконалюється. Майстер
виробничого навчання до проведення уроків з професійно-практичної
підготовки готується у два етапи. Перший – загальна підготовка до проведення
уроків виробничого навчання – охоплює знайомство з програмою, опрацювання
наукової та методичної літератури до окремих розділів програми та відповідних
тем, знайомство з новими виробничими технологіями з професії, внесення змін
до змісту програми професійно-практичної підготовки з урахуванням вимог
сучасного регіонального ринку праці. Другий етап — це безпосередня
пiдготовка до проведення конкретного уроку виробничого навчання (слайд 4).
Якщо вчора у навчально-виробничому процесі професійно-технічних
навчальних закладів переважав традицiйний, чiтко регламентований урок,
достатньо було говорити про планування та підготовку до уроку, сьогодні,
зважаючи на технологiчнiсть пiдходiв до всiх складових процесу навчання, слід
говорити про проектування навчального процесу, що дасть можливiсть перейти
вiд довiльних, хаотичних дiй до послiдовної, науково обгрунтованої, системної,
логiчно вмотивованої дiяльностi.
Педагогічне проектування уроку виробничого навчання – це розробка
системи взаємодій майстра виробничого навчання та учня, яка дозволяє досягти
чітко сформульованої мети навчально-виробничого процесу (слайд 5).
Педагогічне проектування конкретного уроку виробничого навчання має три
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послідовні етапи: моделювання, створення проекту уроку, конструювання
(слайд 6).
Моделювання уроку виробничого навчання заключається у створенні
умовної моделі, так званої концепції уроку виробничого навчання. Для цього
необхідно майстру виробничого навчання
- чiтко визначити мiсце уроку i в змiстовному, i в методичному аспектi в
межах навчального курсу, роздiлу теми;
- визначити тему уроку як узагальненого його змiсту, сформулювати триєдину
мету оволодіння певними професійними уміннями та навичками
- вiдiбрати

з

опрацьованої

методичної

лiтератури,

власного

досвiду

педагогiчнi та виробничі iдеї, використання яких забезпечить досягнення
поставленої мети найбiльш рацiональним шляхом;
- визначити тип i вид уроку виробничого навчання;
- підібрати

необхiдн

обладнання,

перелiк

iнформацiйних

джерел

та

наочностей (слайд 7).
Етап створення проекту уроку виробничого навчання являє собою записану
на паперi структуру педагогiчного процесу вiдповiдно до визначеної мети. Тут
головним виступає чітке визначення завдань на кожний структурний елемент
уроку виробничого навчання. Важливим також є опрацювання послідовності
показу основних виробничих прийомів, операцій з визначенням методів і форм
роботи майстра з учнями (слайд 8).
Конструювання уроку – це розробка своєрідного конструктору уроку
виробничого навчання з детальним описом послідовності дій усіх учасників
навчально-виробничого процесу. Конструктор уроку оформляється, як правило,
у вигляді плану уроку, конспекту уроку, сценарію тощо, який повинен
включати наступні елементи: чiтко сформульованi мета, завдання, тип та вид
уроку та видiленi етапи навчальної та виробничої дiяльностi (вступний,
поточний і заключний інструктажі) (слайд 9). Розгорнута форма запису уроку
виробничого навчання дає можливiсть наочно прослiдкувати вiдповiднiсть
кожної з дiй визначенiй метi та завданням уроку, спрогнозувати проблемнi
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моменти й шляхи їх усунення, рацiонально розподiлити час мiж етапами та
видами дiяльностi. Отже, провести своєрідний самоаналіз якостi проекту уроку.
Таким чином, можемо говорити про те, що проектування майстром уроку
виробничого навчання є однiєю з найважливiших його функцiй, яка повинна
займати значну й часову, й змiстовну частину педагогiчної дiяльностi, мати
систематичний характер роботи.
Зупиняючись на другому питанні заняття «Типологія і структура уроку
виробничого навчання», зауважимо, що важливою умовою ефективного
проведення уроку виробничого навчання є раціональний вибір його типу та
дотримання основних елементів його структури.
У професійній методиці виділяють наступні типи уроків виробничого
навчання (слайд 12):
1. Вступний урок (заняття ознайомлювально-інформаційного характеру,
пов’язане, як правило, з первинним знайомством зі змістом майбутньої
професії, правилами поведінки в майстерні або підприємстві, специфікою
майбутніх робіт тощо; проводиться зазвичай на початку навчального періоду);
2. Урок по вивченню трудових прийомів і операцій (заняття по формуванню в
учнів первинних професійних умінь);
3. Урок по виконанню комплексних робіт (заняття, на яких при виконанні
простих

або

складних

робіт

комплексного

характеру

формуються,

закріплюються і удосконалюються уміння, характерні для професії);
4. Контрольною перевірочний урок (заняття по перевірці знань, умінь і навичок
учнів).
Кожен iз цих урокiв може бути проведений у рiзних видах (слайд 13) (урокконкурс професійної майстерності, урок-залік, урок-практикум (самостійна
робота учнів), семінар виробничого навчання, виробнича конференція,
виробнича екскурсія, урок інструктажу, урок-свято першої деталі, урок за
участю новаторів виробництва, урок винахідництва і раціоналізації, урокаукціон учнівських виробів, урок-звіт, урок-ділова гра тощо), тому доречно в
поурочних планах-конспектах окремо виписувати тип уроку та його вид при
цьому чiтко формулювати мету даного уроку виробничого навчання. Тип уроку
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майстер виробничого навчання обирає залежно від мiсця цього уроку в межах
теми, його змiсту й завдань, вiку учнiв, власного досвiду та ін. (слайди 16-20).
Структура уроку виробничого навчання
Структурний елемент
уроку
Тема програми
Тема уроку
Мета уроку:

Тип уроку

Вид уроку

Дидактичне забезпечення
Матеріально-технічне
забезпечення
Міжпредметні зв’язки
Перелік практичних завдань
Список основної і
додаткової літератури
Перелік умінь та навичок

Змістовне наповнювання

навчальна – які професійні знання, уміння, навички
формуються, закріплюються і розвиваються;
розвиваюча – які операції і прийоми розумової та
практичної діяльності учнів розвиваються;
виховна – які якості особистості робітника-професіонала
формуються і розвиваються.
Вступний урок
Урок по вивченню трудових прийомів і операцій
Урок по виконанню комплексних робіт
Контрольно-перевірочний урок
Урок-конкурс професійної майстерності
Урок-залік
Урок-практикум (самостійна робота учнів)
Семінар виробничого навчання
Виробнича конференція
Виробнича екскурсія
Урок інструктажу
Урок-свято першої деталі
Урок за участю новаторів виробництва
Урок винахідництва і раціоналізації
Урок-аукціон учнівських виробів
Урок-звіт
Урок-ділова гра
Зазначається дидактичне забезпечення, за допомогою якого
здійснюється процес навчання
Конкретизується матеріально-технічне забезпечення, за
допомогою якого учні здійснюють свою практичну діяльність
Визначаються предмети, знання яких учні будуть
використовувати при формуванні практичних умінь та
навичок
Окреслюються практичні завдання на урок
Зазначається список основної і додаткової літератури,
матеріал якої дозволить закріпити теоретичні знання учнів
Визначається перелік умінь і навичок, якими учні повинні
оволодіти на уроці виробничого навчання
Хід уроку:

І. Організаційна частина:
перевірка наявності учнів;
перевірка готовності учнів до уроку;
допуск з техніки безпеки
ІІ. Вступний інструктаж:
1. Актуалізація знань:

цільова установки проведення уроку;
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2. Викладання нового
матеріалу:

перевірка опорних знань умінь і навичок учнів, необхідних
для проведення наступних структурних елементів уроку;
мотивація пізнавальної діяльності учнів; повідомлення теми
програми уроку;
пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.
повідомлення нової навчальної інформації;
показ нових прийомів трудової діяльності;
повідомлення про передовий досвід за темою уроку;
опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів,
показаних майстром;
відповідь майстра на запитання учнів.

ІІІ. Поточний інструктаж:
видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення
алгоритму їх виконання;
розподіл учнів по робочих місцях;
повідомлення про критерії оцінювання виконаних робіт;
цільові обходи майстра робочих місць учнів;
прийом та оцінювання виконаних робіт;
прибирання робочих місць.
IV. Заключний інструктаж:
аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;
аналіз причин помилок учнів та пропозиції засобів по їх
усуненню;
повідомлення та обґрунтування оцінок;
видача домашнього завдання.

Третє питання лекції пропонується обговорити після відвідування уроку
виробничого навчання, на якому можна практично прослідкувати підготовку
майстра до уроку та зробити первинний аналіз результативності проведеного
уроку. Такий аналіз уроку виробничого навчання пропонується зробити
кожному учаснику (за поданою орієнтовною схемою) з обов’язковим їх
коментарем (слайд 21).
Орієнтована схема
загального аналізу уроку виробничого навчання
Загальні умови і обстановка проведення уроку:
- забезпеченість наочними посібниками, ТЗН та
іншими
дидактичними засобами;
- наявність необхідного обладнання, інструменту, їх
стан;
- стан робочих місць учнів і майстрів;
- санітарно-гігієнічний стан навчальних майстерень,
робочих місць учнів;
- дотримання правил безпеки праці.
Зміст і методика вступного інструктування учнів:
- правильне визначення мети уроку;
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- раціональність структури, дозування часу та
організація проведення;
- методика пояснення і показ трудових прийомів і
процесів;
- закріплення прийомів учнями;
- методика використання наочних посібників,
технічних засобів навчання,
навчально-технічної
документації;
- способи вирішення виховних задач;
- відображення сучасних досягнень техніки і
технології, передових прийомів праці;
- способи розвитку інтересів і пізнавальної активності
учнів;
- організація і методика і закріплення матеріалу
вступного інструктування;
- економічні показники, питання енергозбереження;
- критерії оцінювання, пост якості;
- ступінь засвоєння учнями матеріалу вступного
інструктажу.
Поточне інструктування учнів майстром:
- відповідність вправ вимогам програми, правильність
вибору навчально-виробничих робіт;
- планомірність обходу робочих місць учнів,
охоплення учнів поточним інструктуванням,
своєчасність надання допомоги;
- методика і організація контролю і прийоми
виконання робіт, об’єктивність оцінок;
- зміст
і
методика
колективного
поточного
інструктажу: групового і бригадного;
- зміст, організація і методика індивідуального
інструктажу;
- питання охорони праці.
Робота учнів:
- усвідомлення, ступінь самостійності, вміння
виконувати, самоконтроль, правильність прийомів і
способів праці.
Організація занять, поведінка учнів:
- своєчасність і організованість початку уроку;
- організованість
роботи
учнів,
використання
робочого часу;
- відношення учнів до роботи: інтерес, активність,
акуратність, трудова дисципліна;
- організованість майстра в роботі, педагогічний такт,
рівень професійної кваліфікації.
Зміст, організація і методика заключного інструктування учнів:
- повідомлення про досягнення мети уроку;
- підведення підсумків і аналіз виконання навчальновиробничих завдань бригадами в цілому; розбір
типових помилок і характерних недоліків, шляхи їх
попередження і усунення, аналіз затрат робочого
часу, співвідношення оцінок, об’явлення теми
слідую чого уроку, видача домашнього завдання
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Практичну частину блоку програми рекомендуємо реалізувати за
допомогою такої форми практичної діяльності як творча педагогічна
майстерня, особливості якої виписані вище.
Основним завданням практичної діяльності в рамках творчої майстерні
були: закріплення знань з методики моделювання уроку виробничого навчання;
формування методичних умінь й навичок проведення уроку виробничого
навчання. З цією метою для роботи в майстерні пропонувалися наступні
завдання:
1. Змоделювати урок виробничого навчання за темою «Налаштування
демонстрації презентації» – урок по вивченню трудових прийомів і
операцій.
2. Практично провести змодельований урок.
Для виконання першого завдання рекомендуємо застосувати метод –
робота в групах. З цією метою учасники заняття об’єднуються у чотири групи.
Кожна група моделює окремий етап уроку виробничого навчання, відповідно
оформлює його у вигляді конспекту уроку.
Завдання для груп.
І група: змоделювати елемент уроку виробничого навчання: організаційна
частина та заключний інструктаж, попередньо визначивши мету та вид уроку;
провести даний елемент уроку;
ІІ група: змоделювати елемент уроку виробничого навчання: актуалізація
опорних знань; провести даний елемент уроку;
ІІІ група: змоделювати елемент уроку виробничого навчання: викладення
нового матеріалу; провести даний елемент уроку;
ІV група: змоделювати елемент уроку виробничого навчання: поточний
інструктаж за поданою нижче схемою; провести даний елемент уроку.
Для виконання другого завдання кожна група із свого складу обирає
«майстра виробничого навчання», який у безпосередній практичній діяльності
буде проводити елемент змодельованого уроку виробничого навчання в групі з
колегами, які виконуватимуть роль учнів.
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Після проведеного уроку виробничого навчання учасники майстерні
роблять його аналіз, вносять корективи до плану організації його проведення
(результат практичної діяльності учасників творчої майстерні – план-конспект
уроку з теми «Налаштування демонстрації презентації»).
СХЕМА ПЛАНУ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Тема програми Обробка графічної інформації
Тема уроку Налаштування демонстрації презентації
Мета уроку:
а) навчальна (які професійні знання, уміння, навички формуються, закріплюються і
розвиваються) – сформувати навички налаштування демонстрації презентації в ручному,
автоматичному і неперервному режимі
б) розвиваюча (які операції і прийоми розумової та практичної діяльності учнів
розвиваються) – розвивати логічне мислення, самостійність у виконанні завдання, само
оцінювання і комунікативні вміння
в) виховна (які якості особистості робітника-професіонала формуються і розвиваються) –
розвивати професійну культуру, культуру спілкування
Тип уроку – урок по вивченню трудових прийомів і операцій
Вид уроку – лабораторно-практичне заняття
Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання) –
презентації «Налаштування демонстрації презентації», «Професійно-технічна освіта»,
«Техніка безпеки»; відеоролик «Налаштування демонстрації презентації»; інструкційні
картки, роздатковий матеріал для підготовки оформлення презентацій (фото, тексти,
брошури тощо); критерії оцінювання презентації, картки самооцінювання
Матеріально-технічне забезпечення (за допомогою якого всі учні здійснюють свою
практичну діяльність) – мультимедійний проектор, комп’ютери
Міжпредметні зв’язки – теоретичне навчання з даної теми, ділова українська мова, етика та
психологія спілкування
Перелік практичних завдань:
- удосконалити теоретичні знання зі створення презентації в ручному, автоматичному і
неперервному режимі;
- сформувати навички налаштування демонстрації презентації;
- самостійно відпрацювати навички налаштування демонстрації презентації;
- розвити навички самооцінювання результатів роботи
Перелік умінь та навичок: вміння та навички налаштування демонстрації презентації,
налаштування зміни слайдів та часу, ефектів та переходів; розвиток навичок самооцінювання
та комунікативних навичок
Хід уроку
І Організаційна частина:

нів до уроку;
ІІ Вступний інструктаж:
1. Актуалізація знань:
Вступне слово , повідомлення теми і
проблеми. Мета
уроку (демонстрація
презентації за темою)
перевірка опорних З, У, Н учнів, необхідних Перегляд презентації «Тест 1» і відповіді на
для проведення наступних структурних запитання тестової презентації
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елементів уроку;
цільова
установки
проведення
уроку
(мотивація);
допуск з техніки безпеки (презентація з
техніки безпеки з використанням методу
«закінчити речення»).
пояснення характеру і послідовності роботи
учнів на уроці.

2. Викладання нового матеріалу:
повідомлення нової навчальної інформації;
показ нових прийомів трудової діяльності;
повідомлення про передовий досвід за темою
уроку;
опитування учнів і пробне виконання ними
нових прийомів, показаних майстром;
відповідь майстра на запитання учнів.

Перегляд презентації «професійно-технічна
освіта Сумщини», визначення режиму
демонстрації
Повторення техніки безпеки. Перегляд відео
фрагменту та виявлення можливих порушень
Визначення завдань уроку
- сформувати навички налаштування
демонстрації презентації;
- самостійно відпрацювати навички
налаштування
демонстрації
презентації;
- розвити навички самооцінювання
результатів роботи

Постановка проблеми. Розбір виконання
завдання
за
інструкційною
карткою.
Демонстрація майстром на центральному ПК
з виводом на екран прийомів щодо
налаштування демонстрації презентації

ІІІ Поточний інструктаж:
видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення алгоритму їх виконання;
розподіл учнів по робочих місцях;
повідомлення про критерії оцінювання виконаних робіт;
цільові обходи майстра робочих місць учнів;
прийом та оцінювання виконаних робіт;
прибирання робочих місць.
Критерії оцінювання презентації
№
Максимум
Критерії
1
2
3
4
з/п
балів
1
Кількість слайдів (не менше п’яти)
1
Оформлення титульного листа (тема, автор,
2
1
колонтитули)
Робота з текстом (грамотність, розміщення,
прочитання на фоні, оригінальність,
3
5
використання анімації для виділення
головного )
Оформлення слайдів (способи заливки фону,
4
3
використання шаблонів, інші способи)
5
Налаштування ефектів анімації об’єктів
1
Налаштування зміни слайдів (логіка
6
3
послідовності)
7
Вибір режиму демонстрації
1
Загальні бали
15
Оцінка
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майстер

Шкала відповідності набраних балів критеріям оцінювання
15 балів
14 балів
13 балів
12 балів
11 балів
10 балів
9 балів
8 балів
7 балів
1-6 балів

-

оцінка «12»
оцінка «11»
оцінка «10»
оцінка «9»
оцінка «8»
оцінка «7»
оцінка «6»
оцінка «5»
оцінка «4»
оцінка «3»

IV Заключний інструктаж:
аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;
аналіз причин помилок учні та пропозиції засобів по їх усуненню;
повідомлення та обґрунтування оцінок;
видача домашнього завдання.
Передбачуваний самоаналіз уроку виробничого навчання
Урок був підготовлений на базі групи _______________.
Тип уроку – урок по вивченню трудових прийомів і операцій, навчальна мета уроку –
сформувати навички налаштування демонстрації презентації в ручному, автоматичному і
неперервному режимах.
Для проведення уроку були підготовлені презентації з темою і метою уроку
(автоматичний режим), з тестовими завданнями (ручний режим), з прикладом неперервного
показу («професійно-технічна освіта Сумщини»), відеоролик з теми «Техніка безпеки». Ці
засоби дозволили здійснити допуск до виконання завдання уроку.
Використання на уроці інструкційної картки дозволило раціонально пригадати
матеріал, продемонструвати на центральному ПК через мультимедійний проектор хід
виконання вправ щодо налаштування зміни слайдів, налаштування часу, налаштування
показу презентації. Завдяки цьому учні швидко і правильно повторювали певні прийоми по
налаштуванню демонстрації презентації.
Для розподілу завдань були використані раніше підготовлені картки із завданням та
інструкцією до нього. Після виконання завдання учні по черзі демонстрували свої
презентації.
За допомогою критеріїв оцінювання презентацій учні оцінили виконання своєї роботи
і поставили оцінки в картках оцінювання.
За результатами проведення уроку учні відпрацьовували навички налаштування
демонстрації презентації в ручному, автоматичному і неперервному режимах. Були
закріплені та удосконалені навички налаштування зміни слайдів з використанням ефектів
для переходів, налаштування часу демонстрації кожного слайду і всієї презентації, вибору
режиму налаштування демонстрації відповідно до умов завдання.
Під час демонстрації презентацій були виявлені недоліки щодо оформлення фону та
заливки тексту, невідповідності кольору на демонстраційному екрані та на екрані дисплею
комп’ютера, недоліки а налаштуванні часу затримки слайдів на екрані. Вони будуть
предметом подальшого удосконалення і формування компетенцій.
Представляється, що використані дидактичні засоби сприяли формуванню навичок
учнів роботи в програмі Power Point та досягненню поставленої мети уроку.
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Додаток Й
Електронний методичний комплекс
майстра виробничого навчання

Методичний комплекс
майстра виробничого
навчання з професії

 Нормативно-правова база
 Навчально-плануюча документація
 Комплексно-методичне забезпечення
 Самоосвіта

“лицювальник-плиточник”

Навчально-плануюча документація

Нормативно-правова база

Навчально-плануюча документація з
виробничого навчання

Закони
Постанови
Накази

Навчально-плануюча документація з
виробничої практики

Державний стандарт ПТО з професії

“лицювальник-плиточник”

Навчально-плануюча документація

Навчально-плануюча документація

 Кваліфікаційна характеристика з професії
 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Робоча програма з виробничої практики

навчального закладу
 Робочий навчальний план для підготовки
кваліфікованих робітників з професії
 Робоча навчальна програма з виробничого навчання
 Поурочно-тематичний план виробничого навчання
 Переліки навчально-виробничих робіт на 1 та 2
семестри
 Критерії оцінювання умінь і навичок учнів
 Розрахунок та план виробничої діяльності на
квартал, півріччя, рік

Щоденник
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Комплексно-методичне забезпечення

Когнітивний компонент

 Методичні рекомендації
Когнітивний компонент

 Навчальна література

Діяльнісний компонент

 Плани уроків

Контрольно-оцінний компонент

виробничого навчання

Контрольно-оцінний компонент

Діяльнісний компонент

 Тести
 Тематичні контрольні запитання

 Інструкційно-технологічні картки

 Картки для самооцінювання

 Проектування діяльності

 Комплексні кваліфікаційні завдання
 Пробні кваліфікаційні роботи

Самоосвіта

Програма індивідуально-диференційованого методичного
маршруту майстра виробничого навчання

Програма
індивідуально-диференційованого
методичного маршруту
майстра виробничого навчання

Спрямованість
методичнопрофесійного
зростання

План самоосвіти
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Мета

Очікувані
результати

Способи
досягнення
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