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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність та доцільність дослідження. Інтеграціѐ України в 

ювропейський освітній простір і нові соціально-економічні умови зумовляять 

значні вимоги до змісту підготовки фахівців технічного профіля. Виконаннѐ 

важливих завдань сучасного етапу соціально-економічного розвитку України 

потребую ѐкісного вдосконаленнѐ системи професійної підготовки фахівців у 

вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Це вимагаю підготовки фахівців 

широкого профіля, ѐкі володіять професійноя мобільністя, навичками швидкої 

адаптації до умов неперервного оновленнѐ виробництва. 

 Специфічноя особливістя освіти у ВНЗ І-ІІ рівнѐ акредитації технічного 

профіля ю одночасне здійсненнѐ двох видів підготовки – загальноосвітньої і 

професійної. В умовах постійних змін у техніці та технології виробництва 

підготовка молодших спеціалістів маю будуватисѐ на органічному поюднанні 

загальноосвітніх і професійних знань. 

Особливе місце в підготовці молодшого спеціаліста технічного профіля 

посідаять предмети природничого циклу. Загальнотехнічні знаннѐ майбутнього 

фахівцѐ формуятьсѐ на базі законів і понѐть, перш за все, природничих наук. 

Незважаячи на наѐвність концептуальних наукових надбань у цій сфері, 

розв’ѐзаннѐ проблеми ефективної професійної спрѐмованості навчаннѐ 

природничо-наукових дисциплін потребую пошуку нових підходів й обґрунтуваннѐ 

ефективних педагогічних умов забезпеченнѐ професійної спрѐмованості. 

Розв’ѐзання проблеми професійної спрѐмованості особистості присвѐтили 

свої праці знані психологи і педагоги: Б. Ананьюв,  Л. Божович, Н. Кузьміна,             

О. Леонтьюв, Б. Ломов, В. Мерлін, С. Рубінштейн, П. Якобсон та ін.  

Професійну спрѐмованість ѐк  принцип навчаннѐ розглѐдали у своїх працѐх 

С. Батишев, В. Башарін, B. Безрукова, М. Берулава, О. Власенко, Р. Гуревич,                

Г. Гуторов, А. Ізмайлов, О. Кудрѐвцев, Ю. Кустов, І. Козловська, М. Махмутов,  Н. 

Ничкало, В. Петрук та ін.  

     Психолого-педагогічним та організаційним основам підготовки молоді до 

оволодіннѐ майбутньоя професіюя присвѐчено праці П. Атутова,  Ю. Гільбуха, 

І. Лернера, В. Лозової, Є. Павлятенкова, О. Пюхоти, К. Платонова, А. Хуторського  

та ін. 



4 

 

 Концептуальні засади професійної підготовки фахівців досліджували                     

А. Алексяк, О. Дубасеняк,  М. Кадеміѐ, А. Коломіюць, Н. Мойсеяк, Н. Ничкало, Л. 

Романишина, М. Сметанський, Г. Тарасенко, С. Сисоюва, В. Шахов та ін. 

Професійну спрѐмованість навчаннѐ природничо-математичних дисциплін 

досліджували Л. Гусак, В. Клочко, Т. Крилова. В. Копетчук, Н. Самарук,                  Г. 

Шемеляк та ін. 

 Зміст і методичні рекомендації до підготовки фахівців в процесі вивченнѐ 

природничих дисциплін висвітлявали у своїх працѐх П. Атутов, Ю. Барабаш,            

І. Барабаш, М. Берулава,  А. Бюлѐюва, Е. Бровкіна,  Ю. Вервес  Г. Данилова,          А. 

Яблоков та ін. 

 Констатуячи суттювий внесок цих науковців у розробку зазначеної 

проблеми, слід наголосити на тому, що їхній творчий доробок зоріюнтований 

лише на окремі аспекти професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-

наукових дисциплін. Цілісно зазначена проблема в названих роботах не 

досліджуваласѐ.  

Теоретичне дослідженнѐ проблеми показало, що в чинних навчальних 

планах і програмах природничих і спеціальних дисциплін наѐвний недостатній 

зв’ѐзок, що знижую інтерес студентів до вивченнѐ природничих наук і негативно 

впливаю на підготовку фахівців технічного профіля загалом. Наѐвна практика 

організації професійного спрѐмуваннѐ природничо-наукової підготовки в 

коледжах і технікумах не відповідаю інтенсивності змін в освітньому просторі. Ці 

проблеми ю причиноя наѐвності суперечностей між: 

─ потребоя використаннѐ в професійній діѐльності фахівців технічного 

профіля знань із природничо-наукових дисциплін і недостатньоя сформованістя 

в студентів навичок застосуваннѐ цих знань длѐ розв’ѐзаннѐ професійних завдань;   

─ потребоя підвищеннѐ ѐкості рівнѐ природничо-наукової підготовки 

молодших спеціалістів технічного профіля і недостатнім рівнем професійної 

спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових дисциплін;  

─ між прикладним характером природничо-наукових знань і вмінь у 

професійній діѐльності молодших спеціалістів технічного профіля і традиційними 

підходами щодо вивченнѐ природничо-наукових дисциплін ѐк загальнонаукових у 

процесі професійної підготовки. 
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Визначені проблеми та суперечності засвідчуять актуальність та доцільність 

дослідженнѐ професійної спрѐмованості навчаннѐ, проте                  питаннѐ 

розробки і впровадженнѐ моделі реалізації професійної спрѐмованості 

природничо-наукової підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації залишаятьсѐ 

відкритими. 

Отже, актуальність визначеної проблеми, недостатнѐ розробленість її в 

науковій літературі, а також нагальна потреба у подоланні означених 

суперечностей  зумовили вибір теми дисертаційного дослідженнѐ:  «Професійна 

спрямованість навчання природничо-наукових дисциплін у підготовці 

молодших спеціалістів технічного профілю». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

 Дисертаційне дослідження виконувалося за планом реалізації основних положень 

Національної доктрини розвитку освіти України, тематичного плану  науково-

дослідної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського за темою «Теоретичні та методичні основи 

впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес» 

(РК№0100U005521).  

Тему дисертації затверджено вченоя радоя Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцябинського (протокол №8 від 

28.03.2007 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки і психології в Україні (протокол №7 від 25.09.2007 р.). 

Мета дослідження: визначити, теоретично обґрунтувати та 

експериментально апробувати педагогічні умови забезпеченнѐ професійної 

спрѐмованості  навчаннѐ природничо-наукових дисциплін у підготовці майбутніх 

фахівців технічного профіля.  

Гіпотеза дослідження: професійна спрѐмованість навчаннѐ природничо-

наукових дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації технічного профіля підвищить 

рівень професійної підготовки майбутніх фахівців за дотриманнѐ таких 

педагогічних умов: 

─  актуалізаціѐ професійної спрѐмованості змісту природничо-наукової 

підготовки фахівців технічного профіля; 

─  впровадженнѐ інтеграції природничо-наукових та професійних знань і 

вмінь майбутніх фахівців у технічних коледжах і технікумах; 
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─ використаннѐ сучасних освітніх технологій у процесі навчаннѐ 

природничо-наукових дисциплін з метоя формуваннѐ професійних умінь та 

навичок. 

Відповідно до мети та гіпотези дослідженнѐ визначено такі завданнѐ: 

1.   Проаналізувати сучасний стан проблеми професійної спрѐмованості  

навчаннѐ природничо-наукових дисциплін у педагогічній теорії і практиці та 

здійснити теоретичний аналіз навчальних планів, програм природничо-наукових 

дисциплін технічних коледжів і технікумів в аспекті досліджуваної проблеми. 

2. Визначити педагогічні умови забезпеченнѐ професійної спрѐмованості  

навчаннѐ природничо-наукових дисциплін.  

3.  Обґрунтувати показники, критерії та рівні  природничо-наукової 

підготовленості майбутніх фахівців технічного профіля. 

          4.   Розробити модель реалізації професійної спрѐмованості навчаннѐ 

природничо-наукових дисциплін та експериментально перевірити ефективність її 

впровадженнѐ в практику підготовки молодших спеціалістів технічного профіля. 

 5. Укласти методичні рекомендації длѐ викладачів технікумів і коледжів з 

досліджуваної проблеми.   

Об’єкт дослідження – професійна підготовка молодших спеціалістів 

технічного профіля у коледжах і технікумах.  

Предметом дослідженнѐ ю педагогічні умови забезпеченнѐ професійної 

спрѐмованості  навчаннѐ природничо-наукових дисциплін у підготовці майбутніх 

молодших спеціалістів технічного профіля в коледжах і технікумах.  

Методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положеннѐ 

теорії пізнаннѐ про юдність свідомості і діѐльності; положеннѐ  про роль діѐльності 

лядини у процесі формуваннѐ особистості; положеннѐ загальної теорії педагогічних 

систем і цілісного підходу до професійної підготовки майбутнього фахівцѐ 

технічного профіля; загальні положеннѐ філософських і психологічних теорій про 

вплив характеру й змісту діѐльності на професійне становленнѐ майбутнього 

фахівцѐ; сучасні теоретичні обґрунтуваннѐ інноваційних підходів до змісту і форм 

організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах; новітні 

дослідженнѐ і підходи з проблеми забезпеченнѐ професійної спрѐмованості 

навчаннѐ. 
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 Нормативна база дослідження. В процесі дослідженнѐ використано 

основні положеннѐ щодо розвитку освіти в Україні, ѐкі викладені в Конституції 

України, в законах України «Про освіту», «Про загальну середня освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», у Національній доктрині розвитку 

освіти в Україні, в інших нормативних документах.  

Теоретичну основу дисертаційного дослідженнѐ становлѐть положеннѐ і 

висновки, що стосуятьсѐ: психолого-педагогічних засад професійної 

спрѐмованості особистості (Б. Ананьюв, Л. Божович, З. Васильюва, В. Давидов,           

Н. Кузьміна, О. Леонтьюв, Б. Ломов, С. Рубінштейн, В. Ядов,  П. Якобсон та ін.); 

теоретичних положень професійного навчаннѐ фахівців (С. Батишев, А. Бюлѐюва, Г. 

Васѐнович, С. Гончаренко, Р. Гуревич, І. Зѐзян, Н. Ничкало, Л.Романишина,           В. 

Сидоренко, М. Сметанський, В. Шахов та  ін.); ролі міжпредметних зв’ѐзків 

загальноосвітньої і спеціальної освіти (Ш. Ахіѐров, Г. Гуторов, М. Махмутов,              

Л. Сліпчишин та ін.); інтеграції природничо-наукових та загальнотехнічних 

дисциплін (О. Дубинчук, І. Козловська, П. Самойленко, Н. Талалуюва,                          

Д. Тхоржевський та ін.); педагогічних технологій вищої школи (А. Алексяк,               

Н. Буринська,  Л. Величко, А. Коломіюць, О. Пюхота, С. Сисоюва, Д. Чернілевський та 

ін.); використаннѐ інформаційних технологій у навчальному процесі (В. Биков, А. 

Гуржій,  М. Жалдак, Ю. Жук, І. Захарова, М. Кадеміѐ, О. Лактіонов, Є. Полат,  І. 

Роберт та ін.).  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ, розв’ѐзаннѐ 

поставлених завдань і перевірки гіпотези, застосовано комплекс методів 

дослідженнѐ. Це, зокрема, такі: 

─ теоретичні методи: вивченнѐ філософської, природничо-наукової, 

технічної, психологічної, педагогічної, методичної літератури (аналіз, синтез, 

порівнѐннѐ, класифікаціѐ, узагальненнѐ, систематизаціѐ наукових джерел з 

проблеми дослідженнѐ) з метоя уточненнѐ сутності базових понѐть дослідженнѐ; 

з’ѐсуваннѐ структури природничо-наукової підготовленості фахівців технічного 

профіля; критеріїв та рівнів її сформованості; обґрунтуваннѐ педагогічних умов 

забезпеченнѐ професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових 

дисциплін у технікумах і коледжах; методи прогнозуваннѐ і моделяваннѐ длѐ 

створеннѐ моделі реалізації професійно спрѐмованого навчаннѐ природничо-

наукових дисциплін;    

─ емпіричні методи: педагогічне спостереженнѐ, опитуваннѐ й 

анкетуваннѐ викладачів природничо-наукових, спеціальних дисциплін та 
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майбутніх молодших спеціалістів технічного профіля, педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний) длѐ перевірки ефективності запропонованих 

педагогічних умов забезпеченнѐ професійної спрѐмованості навчаннѐ 

природничо-наукових дисциплін;  

─ статистичні методи  длѐ обробки експериментальних даних і 

встановленнѐ достовірності висновків дослідженнѐ. 

Названі методи взаюмно доповнявали один іншого і забезпечили 

можливість комплексного пізнаннѐ предмета дослідженнѐ. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

проводиласѐ на базі  Вінницького технічного та Житомирського технологічного 

коледжів. Всього дослідженнѐм було  охоплено 446 студентів вищих навчальних 

закладів  І-ІІ рівнів акредитації і 36 викладачів.  

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полѐгаять у 

тому, що вперше: 

─ визначено педагогічні умови забезпеченнѐ професійної спрѐмованості 

навчаннѐ природничо-наукових дисциплін у підготовці молодших спеціалістів 

технічного профіля (актуалізаціѐ  професійної спрѐмованості змісту природничо-

наукової підготовки фахівцѐ технічного профіля; інтеграціѐ природничо-наукових 

і професійних знань і вмінь майбутніх фахівців у технічних коледжах і технікумах; 

використаннѐ сучасних освітніх технологій у процесі навчаннѐ природничо-

наукових дисциплін з метоя формуваннѐ професійних умінь та навичок); 

─ розроблено критерії та рівні природничо-наукової підготовленості 

молодшого спеціаліста технічного профіля; 

─ теоретично обґрунтовано й реалізовано в практиці навчаннѐ модель 

реалізації професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових дисциплін 

майбутніх фахівців технічного профіля; 

─  уточнено сутність понѐть «професійна спрямованість навчання 

природничо-наукових дисциплін» та «природничо-наукова підготовленість»; 

─ подальшого розвитку набуло методичне забезпеченнѐ та  способи 

реалізації професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових дисциплін у 

процесі підготовки молодших спеціалістів технічного профіля.  
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Практичне значення роботи полѐгаю в розробці та впровадженні програми 

спецкурсу  «Хіміѐ (за професійним спрѐмуваннѐм)» длѐ студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації технічного профіля; в розробці методичних рекомендацій щодо 

забезпеченнѐ реалізації  професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-

наукових дисциплін у технікумах і коледжах. 

Матеріали дослідженнѐ можуть бути використані в практичній діѐльності 

викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та впроваджуватисѐ в систему підвищеннѐ 

кваліфікації педагогічних працівників. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

Вінницького технічного коледжу (довідка № 297 від 06.07.2010), коледжу 

Галицького інституту імені В’ѐчеслава Чорновола (довідка № 392 від 24.06.2010),  

Дніпропетровського транспортно-економічного коледжу (довідка № 348 від 

08.06.2010), Житомирського технологічного коледжу (довідка № 204 від 

30.04.2010) та Надвірнѐнського  коледжу Національного транспортного 

університету (довідка № 231 від 02.07.2010).  

Апробація результатів дослідження. Основні положеннѐ і результати 

дослідженнѐ доповідалисѐ й обговорявалисѐ на міжнародних науково-

практичних конференціѐх: «Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчаннѐ у підготовці фахівців: методологіѐ, теоріѐ, досвід, проблеми» 

(Вінницѐ, 2006),  «Проблеми професійного становленнѐ молоді на основі духовно-

моральних цінностей» (Вінницѐ, 2006), «Інформаційно-телекомунікаційні 

технології в сучасній освіті: досвід проблеми, перспективи» (Львів, 2006), 

«Професійне становленнѐ особистості: проблеми, перспективи» (Хмельницький 

2007), «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчаннѐ у 

підготовці фахівців: методологіѐ, теоріѐ, досвід, проблеми» (Вінницѐ, 2008), 

«Актуальні проблеми і перспективи трудової та професійної підготовки молоді» 

(Дрогобич, 2008), «Гуманізм та освіта» (Вінницѐ 2008), «Професійне становленнѐ 

особистості: проблеми, перспективи» (Хмельницький 2009), «Інформаційно-

телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід проблеми, перспективи» 

(Львів, 2009), «Методика викладаннѐ природничих дисциплін у вищій і середній 

школі» (Полтава, 2009), «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики 

навчаннѐ у підготовці фахівців: методологіѐ, теоріѐ, досвід, проблеми» (Вінницѐ, 

2010). 

Результати розглѐдалисѐ також на всеукраїнських науково-методичних 

конференціѐх:  «Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти» (Херсон, 
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2008), «Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції» (Черкаси, 2008), 

«Теоріѐ і практика сучасного природознавства» (Херсон, 2009). 

 Відповідні доповіді й обговореннѐ відбулисѐ на засіданнѐх кафедри теорії і 

методики технологічної та професійної освіти Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцябинського та засіданнѐх 

педагогічної і методичної ради Вінницького технічного коледжу (2006-2010 роки). 

Публікації. За темоя дослідженнѐ опубліковано 20 одноосібних наукових 

праць, з ѐких 13 статей у провідних фахових виданнѐх з переліку ВАК України, 5 – у 

збірниках наукових праць, 2 методичні рекомендації.  

Структура дисертації. Робота складаютьсѐ зі вступу, трьох розділів, висновків 

до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел  і додатків. 

Загальний обсѐг дисертації –  224 сторінок. Основний зміст дисертації  викладено 

на  184 сторінках. Робота  містить 13 рисунків та 22 таблиці. Додатки охопляять 

18 сторінок. Список використаних джерел становить 238 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми та доцільність проведеннѐ 

дослідженнѐ; розкрито його мету та завданнѐ, гіпотезу, сформульовано об’юкт і 

предмет,  визначено відповідні методи дослідженнѐ, етапи науково-педагогічного 

пошуку, розкрито наукову новизну та практичне значеннѐ добутих результатів, 

сформульовано висновки про апробація та впровадженнѐ результатів 

дисертаційного дослідженнѐ. 

У першому розділі – «Професійна спрямованість підготовки молодших 

спеціалістів технічного профілю як педагогічна проблема» проаналізовано стан 

дослідженнѐ проблеми у теорії та практиці, здійснено аналіз навчальних планів і 

програм природничо-наукової підготовки в коледжах і технікумах; розкрито 

сутність та структуру природничо-наукової підготовленості майбутніх фахівців 

технічного профіля. 

Узагальнивши різні підходи щодо визначеннѐ професійної спрѐмованості 

навчаннѐ, ми визначаюмо понѐттѐ "професійна спрямованість навчання 

природничо-наукових дисциплін" ѐк таку організація навчального процесу 

студентів ВНЗ технічного профіля I-II рівнів акредитації, за ѐкої формуютьсѐ 
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система природничо-наукових знань і вмінь, котрі ю основоя длѐ засвоюннѐ 

спеціальних дисциплін, оволодіннѐ професіюя, застосуваннѐ природничо-

наукових знань у майбутній професійній діѐльності. 

Аналіз навчальних програм з природничо-наукових дисциплін засвідчив, що 

вони потребуять удосконаленнѐ з точки зору професійної спрѐмованості та 

впровадженнѐ інтеграційних курсів природничо-наукових та спеціальних 

дисциплін. Наѐвні програми навчаннѐ не повноя міроя відображаять 

особливості викладаннѐ природничо-наукових дисциплін у технічних  коледжах і 

технікумах залежно від  майбутньої спеціальності.  

Завданнѐм природничо-наукової підготовки молодших спеціалістів 

технічного профіля ю формуваннѐ системи фундаментальних природничо-

наукових знань і вмінь, що ю базоя длѐ набуттѐ професійних знань, умінь і 

навичок. Результатом такої підготовки можна вважати природничо-наукову  

підготовленість. 

Установлено, що "природничо-наукова підготовленість" майбутніх 

молодших спеціалістів технічного профілю – це інтегративна 

характеристика, що передбачає здатність до вирішення навчальних і 

професійних задач у відповідності з вимогами підготовки фахівців технічного 

профілю, яка спирається на природничо-наукові знання та вміння. 

Результати теоретичного узагальненнѐ дозволѐять бачити структуру 

природничо-наукової підготовленості майбутніх молодших спеціалістів технічного 

профіля  в інтегративній юдності трьох компонентів: мотиваційного,  когнітивного 

й операційного та відповідних критеріїв: спрѐмованість на вивченнѐ природничо-

наукових дисциплін; ѐкість знань з природничо-наукових дисциплін з їх 

перенесеннѐм на технічні дисципліни; сформованість професійно значущих умінь 

і навичок з природничо-наукових дисциплін. 

 Показниками критеріїв природничо-наукової підготовленості майбутніх 

молодших спеціалістів технічного профіля ю такі: потреба в удосконаленні власної 

природничо-наукової підготовленості; інтенсивність емоцій, бажань стосовно 

опануваннѐ природничо-науковими дисциплінами; прагненнѐ  студентів збирати і 

досліджувати теоретичний і практичний матеріал з природничих дисциплін, ѐкий 

слугуватиме длѐ здобуттѐ базових професійних знань; усвідомленнѐ студентами 

практичної значущості природничо-наукової підготовки у майбутній професійній 

діѐльності; рівень теоретичних знань з природничо-наукових дисциплін; знаннѐ 

про особливості застосуваннѐ  природничо-наукових  знань у майбутній 
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професійній діѐльності; здатність ґрунтовно оцінявати технічні ѐвища з різних 

сторін, з позицій різних дисциплін, у тому числі природничо-наукових; уміннѐ 

студентів аналізувати, синтезувати, узагальнявати, формулявати і розв’ѐзувати 

завданнѐ, експериментувати, вносити раціоналізаторські пропозиції; вміннѐ 

студентів застосовувати одержані природничо-наукові знаннѐ в процесі 

розв'ѐзаннѐ прикладних задач під час вивченнѐ спеціальних дисциплін та в 

професійній діѐльності; ступінь творчості у використанні природничо-наукових 

знань у нових професійних ситуаціѐх. 

У другому розділі – «Педагогічні умови забезпечення професійної 

спрямованості навчання природничо-наукових дисциплін у технікумах і 

коледжах» визначено  та обґрунтовано педагогічні умови забезпеченнѐ 

професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових дисциплін; 

представлено модель  реалізації професійної спрѐмованості навчаннѐ 

природничо-наукових дисциплін майбутніх молодших спеціалістів технічного 

профіля.  

На підставі аналізу теоретичних джерел з проблеми дослідженнѐ ми 

дійшли висновку, що актуалізаціѐ  професійної спрѐмованості змісту природничо-

наукової підготовки фахівцѐ технічного профіля  ю одніюя з провідних 

педагогічних умов забезпеченнѐ професійної спрѐмованості навчаннѐ 

природничо-наукових дисциплін. Дослідженнѐм доведено важливість урахуваннѐ 

критеріїв добору змісту природничо-наукових дисциплін длѐ технічних коледжів 

і технікумів. 

Інтеграціѐ природничо-наукових і професійних знань та вмінь майбутніх 

фахівців технічного профіля ю ще одніюя умовоя педагогічного забезпеченнѐ 

професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових дисциплін.  

Інтеграція природничо-наукових і спеціальних знань доречно проводити в 

п’ѐть етапів: перший етап передбачаю виділеннѐ основоположних природничо-

наукових знань; другий етап забезпечую внутрішньопредметну інтеграція знань; 

третій етап характеризуютьсѐ інтеграціюя знань, умінь та навичок усіх курсів 

природничо-наукової підготовки; четвертий етап характеризуютьсѐ інтеграціюя 

природничонаукового і спеціального навчаннѐ; п’ятий етап ю узагальняячим, 

ѐкий характеризуютьсѐ формуваннѐм системи природничо-наукової, 

загальнотехнічної та професійної підготовки. 

Дослідженнѐм доведено, що використаннѐ сучасних освітніх технологій у 

процесі навчаннѐ природничо-наукових дисциплін з метоя формуваннѐ 
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професійних умінь і навичок ю також важливоя умовоя розвитку природничо-

наукової підготовленості майбутніх фахівців технічного профіля. Доцільність 

використаннѐ педагогічних технологій визначаютьсѐ критеріѐми: ефективність – 

співвідношеннѐ між результатом, з одного боку, і затраченими длѐ його 

досѐгненнѐ ресурсами, з іншого боку; оптимальність – досѐгненнѐ максимально 

можливого результату за умови мінімально можливих затрат ресурсів; 

відтворюваність – можливість переносу, повтореннѐ, репродукції інноваційних 

педагогічних технологій в інших умовах. Визначені нами педагогічні умови 

ефективної реалізації професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових 

дисциплін у процесі підготовки молодших спеціалістів технічного профіля діять 

комплексно, доповняячи одна одну. 

 Вивченнѐ наѐвних у педагогічній теорії та практиці здобутків дозволило 

розробити модель  реалізації професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-

наукових дисциплін майбутніх молодших спеціалістів технічного профіля             

(рис. 1). Модель передбачаю формуваннѐ природничо-наукової підготовленості 

майбутніх фахівців  у три взаюмопов’ѐзані етапи:  оріюнтовно-спрѐмовуячий; 

інтеграційно-практичний; самостійно-творчий. В основу побудови моделі (рис.1) 

покладено обґрунтовані нами педагогічні умови ефективного забезпеченнѐ 

професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових дисциплін.  
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МЕТА: підвищеннѐ рівнѐ природничо-наукової підготовленості фахівців технічного профіля 

Принципи навчаннѐ: зв’ѐзку теорії з практикоя; науковості; систематичності і послідовності;  врахуваннѐ індивідуальних особливостей; свідомості та 

активності; доступності навчаннѐ; наочності; збереженнѐ міцності знань; виховуячий характер навчаннѐ. 

Педагогічні умови 

забезпечення професійної 

спрямованості навчання: 

- посиленнѐ професійної 
спрѐмованості змісту 

природничо-наукової 

підготовки; 

- інтеграціѐ 
природничо-наукових і 

професійних знань і вмінь 

майбутніх фахівців; 

- використаннѐ 
сучасних освітніх технологій 
у процесі навчаннѐ 
природничо-наукових 
дисциплін з метоя 
формуваннѐ професійних 
умінь та навичок 

Етапи реалізації 

моделі: 

 

 

 

- оріюнтовно- 
спрѐмовуячий; 

 

 

- інтеграційно- 
практичний; 

 

 

- самостійно- 
творчий 

Методи і форми навчання 

- предметні тижні;  
- науково-практичні конференції; 
- олімпіади; 
- метод проектів; 
- спецсемінари; 

 

- інтегровані та бінарні занѐттѐ; 
- ділова та рольова ігри; 
- виконаннѐ  професійно-

спрѐмованих задач; 
- моделяваннѐ виробничих 

ситуацій; 
 

- лабораторно-практичні роботи; 
- конкурс «Кращий за професіюя»; 
- виготовленнѐ  приладів та стендів; 

 

Якість знань з природничонаукових 

дисциплін з їх перенесеннѐм на 

технічні дисципліни 

К
О

М
П

О
Н

ЕН
ТИ

 

М
о

ти
ва

ц
ій

н
и

й
 

К
о

гн
іт

и
вн

и
й

 
О

п
ер

ац
ій

н
и

й
 

п
п

о
п

ер
ац

ій
н

и
й

О
п

е
р

ац
ій

н
и

й
   

   
   

   
   

  

 

Спрѐмованість на вивченнѐ 

природничонаукових дисциплін 

Сформованість професійно значущих 

умінь і навичок з природничонаукових 

дисциплін 

Критерії   природничо-наукової підготовленості: 
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Рис. 1. Модель реалізації професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових дисциплін майбутніх молодших спеціалістів технічного профіля

                         Рівні підготовленості 

  високий      середній   низький 

РЕЗУЛЬТАТ: високий рівень оволодіннѐ майбутніми фахівцѐми професіюя 
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Розроблена та обґрунтована модель реалізації професійної спрѐмованості 

навчаннѐ природничо-наукових дисциплін майбутніх молодших спеціалістів 

технічного профіля вклячаю такі структурні компоненти: мета, ѐка прогнозую 

кінцевий результат (цільовий компонент), основу змістового компонента 

складаять ціннісні оріюнтації стосовно опануваннѐ природничо-науковими 

дисциплінами, комплекс професійно значущих знань, умінь і навичок, ѐкий 

студентам необхідно засвоїти в процесі навчаннѐ; технологічний - послідовна 

зміна вищевказаних етапів, кожний з ѐких супроводжуютьсѐ доцільноя 

реалізаціюя педагогічних умов, форми і методичні прийоми, ѐкі застосовувались 

на кожному з етапів; результативний компонент оріюнтую на одержаннѐ 

прогнозованого результату.  

Поетапне формуваннѐ природничо-наукової підготовленості майбутніх 

молодших спеціалістів технічного профіля здійсняватиметьсѐ в процесі 

професійно спрѐмованого навчаннѐ нормативних природничо-наукових 

дисциплін, а також  в процесі вивченнѐ спецкурсу «Хіміѐ (за професійним 

спрѐмуваннѐм)» длѐ ВНЗ технічного профіля І-ІІ рівнів акредитації за 

розробленоя дисертантом програмоя та в позааудиторній діѐльності 

(навчальна практика, самостійна робота,  тощо). 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов забезпечення професійної спрямованості навчання 

природничо-наукових дисциплін у технікумах і коледжах» проаналізовано стан 

сформованості природничо-наукової підготовленості студентів технічного 

профіля; описана організаціѐ і методика проведеннѐ формувального 

експерименту; здійснено аналіз результатів дослідженнѐ. 

Аналіз даних, одержаних на констатувальному  етапі експерименту, 

засвідчив недостатній рівень природничо-наукової підготовленості студентів у 

технічних коледжах та технікумах. Важливе значеннѐ в процесі 

експериментально-дослідної роботи відводилось розвитку мотивації до 

підвищеннѐ власного рівнѐ природничо-наукової підготовленості.  

Таку підготовку було спрѐмовано на розвиток потреби студентів в 

удосконаленні природничо-наукової підготовленості; усвідомленнѐ важливості 

природничо-наукової підготовленості длѐ успішної  майбутньої професійної 

діѐльності; стимуляваннѐ бажань, інтенсивності емоцій стосовно опануваннѐ 

природничо-науковими дисциплінами; розвиток мотивів, що спонукаять 
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майбутніх фахівців технічного профіля до вивченнѐ природничо-наукових 

дисциплін.  

Ці завданнѐ вирішувались на оріюнтовно-спрѐмовуячому етапі, ѐкий, 

загалом, був спрѐмований на  розвиток мотивації студентів і створеннѐ 

теоретичного фундаменту длѐ подальшого формуваннѐ в студентів практичних 

професійних умінь і навичок.  

На цьому етапі ми використовували такі форми та методи: робота в малих 

групах, проблемний виклад навчального матеріалу, лекціѐ-бесіда, лекціѐ-прес-

конференціѐ, лекціѐ з елементами дискусії, метод проектів, спецсемінари, 

предметні тижні, олімпіади, науково-практичні конференції тощо.  

Другий етап формувального експерименту – інтеграційно-практичний. Він  

був спрѐмований на вирішеннѐ таких завдань: підвищеннѐ рівнѐ теоретичних 

знань з природничо-наукових дисциплін; підвищеннѐ рівнѐ знань про особливості 

застосуваннѐ природничо-наукових знань у майбутній професійній діѐльності; 

виробленнѐ здатності ґрунтовно оцінявати технічні ѐвища з різних сторін, з 

позицій різних дисциплін, у тому числі природничо-наукових. 

 Ці завданнѐ вирішувались за допомогоя використаннѐ таких методів і 

форм: ділова гра,  проблемні завданнѐ, творчі завданнѐ, міждисциплінарні 

завданнѐ, виконаннѐ задач з виробничим характером, інтегровані занѐттѐ, бінарні 

занѐттѐ, науково-дослідні проекти та ін. 

Третій етап формуваннѐ природничо-наукової підготовленості майбутніх 

фахівців технічного профіля – самостійно-творчий. Він мав на меті закріпленнѐ 

природничо-наукових знань, умінь і навичок майбутніх фахівців технічного 

профіля в професійно-оріюнтованій діѐльності.  

Самостійно-творчий етап був спрѐмований на вирішеннѐ таких завдань: 

розвиток умінь та навичок застосуваннѐ природничо-наукових знань у 

розв’ѐзанні технічних завдань; розвиток умінь студентів аналізувати, 

синтезувати, узагальнявати, формулявати і розв’ѐзувати завданнѐ, 

експериментувати, вносити раціоналізаторські пропозиції; набуттѐ досвіду 

застосуваннѐ природничо-наукових знань у розв’ѐзанні професійних проблем; 

розвиток умінь творчо застосовувати набуті природничо-наукові знаннѐ у нових 

виробничих ситуаціѐх.   

Длѐ вирішеннѐ завдань цього етапу ми використовували: рольові ігри, 

метод моделяваннѐ виробничих ситуацій, диференційовані завданнѐ, 
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лабораторно-практичні роботи, виготовленнѐ приладів, практикуми, конкурс 

«Кращий за професіюя» тощо. 

Поетапна реалізаціѐ запропонованої моделі професійної спрѐмованості 

навчаннѐ природничо-наукових дисциплін засвідчила позитивні зрушеннѐ в 

рівнѐх природничо-наукової підготовленості студентів експериментальної групи 

порівнѐно з контрольноя. 

Формувальний етап експерименту підтвердив ефективність визначених і 

обґрунтованих педагогічних умов забезпеченнѐ професійної спрѐмованості 

навчаннѐ природничо-наукових дисциплін молодших спеціалістів технічного 

профіля.   

У студентів експериментальних груп відбулисѐ статистично значущі 

кількісні та ѐкісні зміни в основних структурних компонентах природничо-

наукової підготовленості, що знайшло комплексний виѐв у загальній позитивній 

динаміці рівнів природничо-наукової підготовленості. 

 В експериментальних групах, на відміну від контрольних, на статистично 

значущому рівні зменшилась кількість студентів з низьким рівнем професійної 

спрѐмованості (з 36,19 % до 17,39 %), водночас підвищиласѐ кількість студентів з 

високим (з 22,85 % до 40,86 %) і середнім (з 40,95 % до 41,73 %) рівнѐми природничо-

наукової підготовленості. 

 

 

                                                                                                      Таблицѐ 1 

                                 

Порівняльний аналіз  сформованості загального рівня  

природничо-наукової підготовленості студентів ЕГ і КГ за підсумками 

констатувального та формувального  етапів  експерименту 

 

Група Кількість 

студентів 

Період  

експерименту 

Рівні 

Низький Середній Високий 
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(%) (%) (%) 

КГ 222 на початку 34,48 40,51 25,00 

наприкінці 28,44 41,66 30,00 

ЕГ 224 на початку 36,19 40,95 22,85 

наприкінці 17,39 41,73 40,86 

  

 

 

Рис.2.  Динаміка природничо-наукової підготовленості студентів ЕГ та КГ 

за підсумками констатувального та формувального  етапів  експерименту  

Використаннѐ критерія згоди 
2 засвідчило статистичну достовірність цих 

змін, що  підтверджую позитивний вплив визначених педагогічних умов та 

розробленої на їхній основі експериментальної моделі реалізації професійної 

спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових дисциплін молодших спеціалістів 

технічного профіля. Узагальненнѐ результатів теоретичного пошуку, 

експериментальної роботи підтверджуять висунуту гіпотезу, мети досѐгнуто, 

завданнѐ розв’ѐзані.  

 

ВИСНОВКИ 
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1. Проблема ефективності професійної спрѐмованості навчаннѐ у ВНЗ  І-ІІ 

рівнів акредитації в сучасних соціально-економічних умовах ю надзвичайно 

актуальноя. Нині стан професійної підготовки не повністя відповідаю вимогам, 

що пред'ѐвлѐятьсѐ суспільством до особистості майбутнього фахівцѐ. Особливе 

місце в підготовці молодшого спеціаліста технічного профіля посідаять 

предмети природничого циклу, оскільки професійні знаннѐ майбутнього фахівцѐ 

формуятьсѐ на базі законів і понѐть, перш за все, природничих наук.  

У контексті дослідженнѐ професійну спрямованість навчання природничо-

наукових дисциплін тлумачимо як таку організацію навчального процесу 

студентів ВНЗ технічного профілю I-II рівнів акредитації, за якої формується 

система природничо-наукових знань і вмінь, котрі є основою для засвоєння 

спеціальних дисциплін, оволодіння професією, застосування природничо-

наукових знань у майбутній професійній діяльності. 

Аналіз навчальних програм з природничо-наукових дисциплін засвідчив, що 

вони потребуять удосконаленнѐ з точки зору професійної спрѐмованості та 

впровадженнѐ інтеграційних природничо-наукових та спеціально технічних 

курсів.  

Завданнѐм природничо-наукової підготовки молодших спеціалістів 

технічного профіля ю формуваннѐ системи фундаментальних природничо-

наукових знань і вмінь, що ю базоя длѐ набуттѐ професійних знань, умінь і 

навичок. Результатом такої підготовки можна вважати природничо-наукову  

підготовленість. Природничо-наукову підготовленість майбутніх молодших 

спеціалістів технічного профілю визначаємо як інтегративну характеристику, 

що передбачає здатність до вирішення навчальних та професійних задач у 

відповідності з вимогами підготовки фахівців технічного профілю, яка 

спирається на природничо-наукові знання та уміння. 

2. На підставі   аналізу  психологічної та педагогічної  літератури  з 

проблеми дослідженнѐ визначено та обґрунтовано педагогічні умови 

забезпеченнѐ професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових 

дисциплін майбутніх молодших спеціалістів технічного профіля: актуалізаціѐ 

професійної спрѐмованості змісту природничо-наукової підготовки фахівців 

технічного профіля; впровадженнѐ інтеграції природничо-наукових і професійних 

знань і вмінь майбутніх фахівців у технічних коледжах і технікумах; використаннѐ 

сучасних освітніх технологій у процесі навчаннѐ природничо-наукових дисциплін з 

метоя формуваннѐ професійних умінь та навичок.  
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3. У дослідженні виокремлено структуру природничо-наукової 

підготовленості майбутніх молодших спеціалістів технічного профіля  в 

інтегративній юдності трьох компонентів: мотиваційного,  когнітивного й 

операційного та відповідних критеріїв: спрѐмованість на вивченнѐ природничо-

наукових дисциплін; ѐкість знань з природничо-наукових дисциплін з їх 

перенесеннѐм на технічні дисципліни; сформованість професійно значущих умінь 

і навичок з природничо-наукових дисциплін. Показниками критеріїв природничо-

наукової підготовленості майбутніх молодших спеціалістів технічного профіля ю: 

потреба в удосконаленні власної природничо-наукової підготовленості; 

інтенсивність емоцій, бажань стосовно опануваннѐ природничо-науковими 

дисциплінами; прагненнѐ  студентів збирати і досліджувати теоретичний і 

практичний матеріал з природничих дисциплін, ѐкий послугую длѐ здобуттѐ 

базових професійних знань; усвідомленнѐ студентами практичної значущості 

природничо-наукової підготовки у майбутній професійній діѐльності; рівень 

теоретичних знань з природничо-наукових дисциплін; знаннѐ про особливості 

застосуваннѐ  природничо-наукових  знань у майбутній професійній діѐльності; 

уміннѐ студентів аналізувати, синтезувати, узагальнявати, формулявати і 

розв’ѐзувати завданнѐ, експериментувати,  вносити раціоналізаторські пропозиції 

тощо; уміннѐ студентів застосовувати одержані природничо-наукові знаннѐ при 

розв'ѐзанні прикладних задач в процесі вивченнѐ спеціальних дисциплін (та в 

професійній діѐльності); ступінь творчості у використанні природничо-наукових 

знань у нових професійних ситуаціѐх. 

Означені критерії та показники дали змогу виділити три ѐкісно своюрідні рівні 

сформованості природничо-наукової підготовленості студентів: низький, середній 

і високий. Вивченнѐ реального рівнѐ природничо-наукової підготовленості 

майбутніх фахівців технічного профіля виѐвило переважаннѐ низького та 

середнього рівнѐ (77 % студентів) сформованості досліджуваної ѐкості. 

 4. Зазначені педагогічні умови покладено в основу побудови моделі 

реалізації професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових дисциплін 

майбутніх молодших спеціалістів технічного профіля, структуру ѐкої складаять: 

мета, принципи навчаннѐ, зміст навчаннѐ, педагогічні умови, етапи реалізації 

моделі, відповідні форми і методичні прийоми та компоненти природничо-

наукової підготовленості, очікуваний результат. Взаюмодіѐ цих компонентів 

забезпечую її цілісність та функціонуваннѐ. 

Аналіз результатів формувального експерименту засвідчив, що 

реалізаціѐ обґрунтованих педагогічних умов суттюво стимуляю розвиток всіх 
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структурних компонентів природничо-наукової підготовленості студентів: 

мотиваційного, когнітивного й операційного. В експериментальній групі, на 

відміну від контрольної, на статистично значущому рівні зросла кількість 

студентів з високим (з 22,85 % до 40,86 %) і середнім (з 40,95 % до 41,73 %) рівнѐми 

природничо-наукової підготовленості, і водночас зменшилось число студентів з 

низьким рівнем природничо-наукової підготовленості (з 36,19 % до 17,39 %).  

5. Теоретично та методично обґрунтовані положеннѐ стосовно забезпеченнѐ 

ефективності професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових 

дисциплін у технікумах та коледжах були покладені в основу методичних 

рекомендацій щодо професійної спрѐмованості підготовки молодших спеціалістів 

у процесі вивченнѐ природничо-наукових дисциплін длѐ викладачів і студентів 

вищих навчальних закладів. Все це позитивно вплинуло на динаміку природничо-

наукової підготовленості майбутніх фахівців технічного профіля, що 

підтверджено результатами формувального експерименту. 

Проведене дослідженнѐ, звісно, не вичерпую всіх аспектів проблеми 

професійної спрѐмованості навчаннѐ природничо-наукових дисциплін у 

технікумах і коледжах. Перспективи подальших досліджень полѐгаять у 

з'ѐсуванні можливостей ефективного застосуваннѐ нових інформаційних 

технологій у посиленні професійної спрѐмованості навчаннѐ та розробленнѐм на 

цій основі інноваційних та інтегрованих методик їх впровадженнѐ у навчальний 

процес.  
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Проаналізовано стан дослідженнѐ проблеми у теорії та практиці, здійснено 

аналіз навчальних планів і програм природничо-наукової підготовки в коледжах і 

технікумах; розкрито сутність та структуру природничо-наукової підготовленості 

майбутніх фахівців технічного профіля. 

Одержані дані, що підтверджуять можливість педагогічного впливу на 

формуваннѐ природничо-наукової підготовленості молодших спеціалістів 

технічного профіля. 

Дослідженнѐм доведено, що найефективніше це відбуваютьсѐ за 

дотриманнѐ таких педагогічних умов: актуалізаціѐ професійної спрѐмованості 

змісту природничо-наукової підготовки фахівцѐ технічного профіля; 

впровадженнѐ інтеграції природничо-наукових і професійних знань і вмінь 

майбутніх фахівців у технічних коледжах і технікумах; використаннѐ сучасних 

освітніх технологій у процесі навчаннѐ природничо-наукових дисциплін з метоя 

формуваннѐ професійних умінь та навичок. 

Ключові слова: професійна спрѐмованість навчаннѐ, природничо-наукова 

підготовка, молодші спеціалісти технічного профіля, природничо-наукові 

дисципліни, професійні уміннѐ,  професійна діѐльність, природничо-наукова 

підготовленість. 

 

Моторная Леся Владимировна.  Профессиональная направленность 

обучения естественно-научных дисциплин в подготовке младших специалистов 

технического профиля. – Рукопись. 

Диссертациѐ на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теориѐ и методика профессионального образованиѐ. – 

Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила 

Коцябинского, Винница, 2010. 

Диссертациѐ посвѐщена исследования проблемы профессиональной 

направленности обучениѐ естественно-научных дисциплин в подготовке младших 

специалистов технического профилѐ.  

Проанализировано состоѐние исследованиѐ проблемы в теории и практике, 

осуществлён анализ учебных планов и программ естественно-научной подготовки 

в колледжах и техникумах; раскрыта сущность и структура  естественно-научной 

подготовленности будущих специалистов технического профилѐ. Получены 
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данные, которые подтверждаят возможность педагогического влиѐниѐ на 

формирование естественно-научной подготовленности младших специалистов 

технического профилѐ. 

Заданием природоведческой подготовки младших специалистов 

технического профилѐ есть формирование системы фундаментальных 

естественно-научных знаний, умений и навыков. Результатом такой подготовки 

можно считать естественно-научнуя подготовленность. 

На основании анализа литературных источников естественно-научнаѐ 

подготовленность будущих младших специалистов технического профилѐ 

определѐем как интегративнуя характеристику, котораѐ предусматривает 

способность к решения учебных и профессиональных задач в соответствии с 

требованиѐми подготовки специалистов технического профилѐ, котораѐ 

базируетсѐ на естественно-научных знаниѐх  и умениѐх. 

Результаты теоретического обобщениѐ позволѐят определить структуру 

естественно-научной подготовленности будущих младших специалистов 

технического профилѐ в составе трёх компонентов: мотивационного, 

когнитивного и операционального. 

На основании теоретического анализа научных источников по проблеме 

исследованиѐ мы выделѐем следуящие педагогические условиѐ эффективного 

обеспечениѐ профессиональной направленности обучениѐ: усиление 

профессиональной направленности содержаниѐ естественно-научного обучениѐ 

специалистов технического профилѐ; интеграциѐ естественных и специальных 

знаний и умений будущих младших специалистов; использование современных 

образовательных технологий в процессе преподаваниѐ естественных  дисциплин с 

целья формированиѐ профессиональных умений и навыков. 

Разработана модель реализации профессиональной направленности 

обучениѐ, состоѐщаѐ из трех этапов: ориентировочно-направлѐящего, 

интеграционно-практического, самостоѐтельно-творческого, каждый из которых 

сопровождалсѐ реализацией определенных педагогических условий.  

Анализ результатов формируящего эксперимента подтвердил, что 

реализациѐ обоснованных педагогических условий существенно стимулирует  

развитие всех структурных компонентов естественно-научной подготовленности 

студентов: мотивационного, когнитивного и операционального. В 

экспериментальной группе, в отличие от контрольной, возросло количество 
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студентов с высоким (с  22,85 % до 40,86 %) и средним (с 40,95 % до 41,73 %) 

уровнѐми естественно-научной подготовленности и уменьшилось  количество 

студентов с низким уровнем естественно-научной подготовленности (с 36,19 % до 

17,39 %). Таким образом, цель достигнута, гипотеза подтверждена, заданиѐ 

исследованиѐ выполнены. 

Теоретически и методически обоснованные положениѐ относительно 

обеспечениѐ эффективности профессиональной направленности обучениѐ 

естественно-научным дисциплинам в техникумах и колледжах стали основанием 

длѐ написаниѐ методических рекомендаций относительно профессиональной 

направленности обучениѐ естественно-научным дисциплинам в техникумах и 

колледжах длѐ преподавателей и студентов высших учебных заведений. Всё это 

имело положительное влиѐние на динамику естественно-научной 

подготовленности будущих младших специалистов технического профилѐ, что 

подтверждено результатами формируящего эксперимента.  

Ключевые слова: профессиональнаѐ направленность обучениѐ, естественно-

научнаѐ подготовка, педагогические условиѐ, профессиональные умениѐ, 

профессиональнаѐ деѐтельность,  естественно-научнаѐ подготовленность. 

 

Motorna Lesya Volodymyrivna. Professionally orientated approach to teaching 

natural science subjects in training junior specialists of technical profile. – 

Manuscript. 

Dissertation  for a candidate of science degree in Pedagogies, specialty 13.00.04 

– theory and methodology of professional training. Vinnitsia State Pedagogical 

University named after Michailo Kotsyubinsky, Vinnitsia, 2010. 

The thesis is dedicated to theoretical and experimental research into the 

problem in professionally orientated approach to natural science education in training 

specialists o technical profile. 

Analysis of theoretical and practical research into the problem has been carried 

out, syllabuses and curriculums for natural science education in colleges and 

vocational schools have been analyzed; the main points and aspects of natural science 

education of future specialists of technical profile have been studied and defined. 

Data that proves the possibility of pedagogical influence while giving grounding 

in natural science to junior specialists of technical profile has been obtained. 

The research has proved that it has the biggest effect on certain pedagogical 

conditions: emphasizing professional orientation in natural science education of 
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specialists of technical profile; combining natural science and professional knowledge 

and skills of future specialists at technical colleges and vocational schools; using 

modern educational technologies for teaching natural science in order to build up 

professional skills. 

Key words: professionally orientated education; natural science education; 

junior specialists of technical profile; natural science subjects; professional skills; 

professional activities.
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