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ВСТУП
Проблема навчання підростаючого покоління належить до найскладніших у
сучасній педагогіці. Пов’язана вона з переходом суспільства до нового соціального
виміру, в основі якого перебуває професійно підготовлена особистість. Посилення
особистісної

відповідальності

за

свою

долю,

за

життєве

та

професійне

самовизначення, за власне благополуччя вимагає від учнів правильного вибору
майбутньої професії ще у шкільному віці. Допоможе школяреві не тільки обрати
«свою» професію, а й психологічно та практично підготуватися до праці предмет
«Технології». Його метою є підготовка учнів до трудової діяльності у різних сферах
виробництва та домашньому господарюванні, ознайомлення з різними професіями
та технологічними процесами й обладнанням, залучення учнів до основних видів
проектно-конструкторських і технологічних робіт.
Практичному засвоєнню технологічних закономірностей перетворювальної
діяльності, оволодінню способами, засобами та культурою праці, створенню
оптимальних умов для свідомого професійного самовизначення сприяє профільне
навчання старшокласників за спеціалізацією «Конструювання та моделювання
швейних виробів», мета якого полягає у підвищенні рівня компетентностей учнів
10-11 класів з конструювання та моделювання швейних виробів внаслідок
оновлення, поглиблення, розширення спеціальних знань і вмінь.
У сучасному швейному виробництві конструювання є одним з основних
процесів, що визначає якість одягу на стадії проектування. Завдання процесу
конструювання полягає в отриманні із плоскої тканини та інших матеріалів, які
використовуються під час проектування одягу, просторової форми виробу і побудові
розгорток деталей одягу за ескізом або зразком моделі. Під час профільного навчання
старшокласників основам конструювання й моделювання швейних виробів вони
отримують базові конструкторські знання, уміння та навички, що стає першим кроком
до проектування одягу, початком складного творчого процесу, який передбачає
розв’язання завдань технічного і художнього характеру.
Художньо-конструкторська діяльність під час профільного навчання з
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конструювання та моделювання одягу дає учням старшої школи широкі
можливості для виявлення власної індивідуальності, безпосередньої участі у цій
діяльності на доступному рівні складності, розкриває великі перспективи
комплексного формування творчого потенціалу особистості. Крім того, осягаючи
секрети майстерності мистецтва одягу, учні знайомляться з дивовижним світом
його краси, що сприяє формуванню моральних ідеалів, естетичного смаку,
підвищенню їх культурного рівня.
Вивчення досвіду навчання швейної справи в старших класах свідчить, що
на сучасному етапі розвитку спостерігається прояв певних суперечностей, від
успішного вирішення яких залежатиме результативність технологічної освіти
учнів. Насамперед, це суперечності між: зростанням потреб ринку праці у
кваліфікованих фахівцях, здатних самостійно приймати рішення, та недостатньою
підготовкою їх до такої діяльності в закладах загальної середньої освіти;
підвищенням вимог до рівня профільної підготовки старшокласників і станом
організації технологічного навчання в закладах загальної середньої освіти;
зростанням вимог до художньо-конструкторської діяльності старшокласників у
процесі профільної підготовки зі швейної справи у закладах загальної середньої
освіти та недостатнім її науково-методичним забезпеченням.
Аналіз навчально-методичної літератури та досвіду роботи шкіл приводить
до висновку, що навчання учнів старшої школи основ конструювання й
моделювання швейних виробів відбувається за методикою, яка базується на
пояснювально-ілюстративному та репродуктивному методах, фронтальній формі
організації навчання (Н. Биковченко, Л. Мельникова, Д. Орокбаєва, Л. Осипова,
Т. Оторова, Т. Фрідман).
Дидактичне обґрунтування впровадження в навчальний процес закладів
загальної середньої освіти елементів художнього конструювання висвітлено в роботах
Є. Антоновича, О. Гервас, Ю. Іванова, Ю. Катханової, Б. Неменського, Б. Нешумова,
Н. Ростовцева, В. Тименка, В. Трофімчука, А. Хворостова, Л. Шпак, Б. Юсова і ін.
Мистецтвознавчі, естетико-технічні і педагогічні проблеми професійного
художнього конструювання розглядаються в працях І. Волкотруба В. Зінченка,
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Є. Лазарєва, Г. Мінервіна, А. Сімоніка, Ю. Соловьева, Ю. Сомова, П. Татіївського і ін.
Питання вдосконалення методики навчання технологій висвітлені в
численних

дослідженнях

Л. Денисенко,

О. Гедвілло,

В. Кузьменка,

В. Гетти,

О. Коберника,

Р. Гуревича,

Г. Левченка,

В. Дідуха,

В. Мадзігона,

В. Сидоренка, Г. Терещука, Д. Тхоржевського та інших учених.
В окремих дисертаційних дослідженнях українських учених розглядаються
деякі питання профільної технологічної підготовки старшокласників, зокрема:
М. Піддячого (підготовка старшокласників до професійної діяльності в умовах
профільного навчання), І. Андрощука (методика технологічної підготовки учнів
старших класів сільської школи), В. Мачуського (умови формування готовності
старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності) та ін.
Провідним напрямом реалізації нового змісту технологій на сучасному етапі
є проектно-технологічна діяльність, у якій поряд із формуванням інших видів
загальнонавчальних знань та умінь починається й формування художньоконструкторських знань і вмінь.
У працях Є. Мілеряна, В. Чебишевої класифікуються і розкриваються
особливості формування загальнотрудових і конструктивних умінь; Г. Кирій та
Р. Пономарьова досліджували залежність формування конструктивних умінь від
методів навчання; Т. Кудрявцев, В. Ткаченко, І. Якиманська вивчали умови
формування технічного та просторового мислення, де підкреслюється особливе
значення цих видів мислення в розвитку знань, умінь і дій; взаємозв’язок
художньої діяльності з конструктивною, особливості творчої діяльності учнів
досліджували Н. Левітов, В. Моляко, П. Перепелиця; В. Харитонова досліджувала
проблему формування в учнів художньо-конструкторської компетентності у
процесі технологічної освіти та ін.
Над змістом навчального матеріалу з конструювання та моделювання
швейних виробів працювали Н. Биковченко, О. Васильченко, О. Гнеденко,
Л. Голік, Н. Земганно, Г. Картушіна, Л. Климук, М. Короткова, Л. Кузнєцова,
О. Лабзіна, Л. Левицька, Л. Луткова, Л. Мельникова, Г. Мозгова, Д. Орокбаєва,
Т. Оторова, О. Радушна, І. Федорова та інші. Вони є авторами методик навчання,
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шкільних програм і підручників, методичних посібників та іншої навчальнометодичної літератури, яка в цілому відображає зміст предмета й методичні
рекомендації щодо організації та проведення уроків.
Існуюча методика навчання учнів основ конструювання та моделювання
швейних виробів зберігає орієнтацію на «середнього» учня та інформаційнорепродуктивне навчання у єдиному темпі, визначеному вчителем. Її застосування
в умовах класно-урочної системи навчання призводить до того, що не всі учні на
належному рівні засвоюють навчальний матеріал, втрачають інтерес до
конструювання та моделювання виробів, а процес оволодіння конструкторськими
знаннями, уміннями та навичками набуває формального характеру. Результат
навчання учнів основ конструювання й моделювання швейних виробів має
виняткове значення, адже він є фундаментом конструкторської освіти. Без міцно
сформованих умінь і навичок з побудови креслень, достатнього розвитку
конструкторського та просторового мислення подальше професійне навчання
учнів значно ускладнюється.
Проте, незважаючи на те, що останнім часом з’явилося чимало ґрунтовних
наукових праць з окресленої проблематики, пошук ефективних форм і методів
навчання учнів старшої школи конструюванню та моделюванню швейних виробів
в умовах спеціально організованої діяльності, які б сприяли підвищенню рівня
засвоєння учнями програмного матеріалу, вивільнили час для формування
творчих здібностей та сприяли б естетичному вихованню, є актуальною
проблемою сьогодення, що й спричинило вибір теми нашого дослідження
«Методичні

аспекти

формування

в

учнів

старшої

школи

знань

з

конструювання та моделювання одягу під час профільного навчання».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дoслiджeння
викoнaнo вiдпoвiднo дo плaну нaукoвo-дoслiднoї poбoти кaфeдpи образотворчого,
декоративного мистецтва, технологій та бeзпeки життєдiяльнoстi Вiнницькoгo
дepжaвнoгo

пeдaгoгiчнoгo

унiвepситeту

iмeнi

Михaйлa

Кoцюбинськoгo,

бeзпoсepeдньo пoв’язaнo з кaфeдpaльнoю тeмoю «Розроблення змісту та методики
викладання фундаментальних, технічних і професійно-орієнтованих дисциплін
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підготовки вчителя трудового навчання».
Об’єктом

дослідження

є

профільна

технологічна

підготовка

старшокласників загальноосвітньої школи.
Предмет дослідження – методика формування у старшокласників знань з
конструювання та моделювання одягу під час профільного навчання.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й експериментальній
перевірці

ефективності

методики

формування

у

старшокласників

знань

з

конструювання та моделювання одягу під час профільного навчання.
Для досягнення поставленої мети та перевірки гіпотези необхідно вирішити
такі завдання:
1. На основі аналізу наукової, методичної та спеціальної літератури визначити
сутність, завдання та принципи профільного навчання; сутність поняття технологічної
підготовки учнів старших класів закладів загальної середньої освіти; концептуальні
основи профільної технологічної підготовки в старшій школі.
2. Розкрити зміст категорії «знання» як одного з основних елементів змісту
освіти; відповідно до змісту програми спеціалізації «Конструювання та моделювання
одягу» визначити систему знань, що відповідає цілісному технологічному процесу
виготовлення швейних виробів.
3. Уточнити критерії та означити рівні сформованості у старшокласників
знань з конструювання та моделювання одягу під час профільного навчання.
4. Обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність методики
формування в учнів старшої школи знань з конструювання та моделювання одягу
під час профільного навчання.
Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що процес формування в
учнів старшої школи знань з конструювання та моделювання одягу під час
профільного навчання буде ефективнішим, якщо спиратиметься на науково
обґрунтовану методику навчання, в основу якої покладено сучасний зміст та
комплекс основних етапів і стадій проєктно-технологічної діяльності, а методичне
забезпечення включатиме систему інноваційних засобів, форм і методів навчання та
враховуватиме вікові та індивідуальні особливості учнів старшого шкільного віку.
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Методи дослідження:
 теоретичні методи (для одержання об’єктивних даних щодо специфіки
предмету дослідження): вивчення і аналіз філософської, психологічної, педагогічної,
фізіологічної, антропологічної та спеціальної (призначеної для фахівців швейного
виробництва) літератури з теми дослідження, навчальних програм, підручників і
методичних посібників з трудового навчання та технологій, періодичних видань, а
також порівняння, систематизація, узагальнення здобутої інформації з метою
встановлення взаємозв’язку тенденцій розвитку художнього конструювання і
технологічної підготовки учнів, вивчення сучасного змісту та форм організації
художньо-конструкторської підготовки старшокласників закладів загальної середньої
освіти, метод експертних оцінок;
 емпіричні методи (для вивчення досліджуваних явищ у реальному процесі
шкільної освіти учнів): вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів-практиків,
опитування (бесіди та анкетування) учнів і вчителів трудового навчання та технологій
з метою вивчення їх ставлення до художньо-конструкторської діяльності, педагогічне
спостереження за ефективністю здійснення профільної підготовки старшокласників в
закладах загальної середньої освіти для встановлення рівня сформованості художньоконструкторських

знань

і

вмінь

школярів,

педагогічний

експеримент

(констатувальний та формувальний) з метою використання розроблених змісту й
методики художньо-конструкторської діяльності старшокласників під час навчання
швейної

справи

та

виявлення

динаміки

формування

в

учнів

художньо-

конструкторських знань і вмінь у процесі профільної підготовки;
 статистичні – математичні методи оброблення експериментальних даних
(перевірялися, обґрунтовувалися теоретичні прогнози, вивчалася ефективність
застосування змісту та методики формування у старшокласників знань з
конструювання і моделювання швейних виробів).
Наукова новизна дослідження полягають у тому, що:
– уточнено та конкретизовано сутність категорії «знання» як одного з
основних елементів змісту освіти;
– визначено систему знань, що відповідає цілісному технологічному процесу
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виготовлення швейних виробів у контексті профільного навчання учнів
конструювання та моделювання одягу;
– уточнено критерії та означено рівні сформованості у старшокласників
знань з конструювання та моделювання одягу під час профільного навчання;
– подальшого розвитку набули положення щодо форм, методів і засобів
формування в учнів старшої школи знань з конструювання та моделювання одягу
під час профільного навчання.
Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і
рекомендацій,

представлених

теоретично-методологічних

у

позицій,

дослідженні,

зумовлена

інтегруванням

відповідністю

психолого-педагогічних

підходів у розробленні провідних ідей дослідження; єдністю теоретичних та
емпіричних методів дослідження, адекватних його предмету, об’єкту, меті і
завданням; позитивними результатами проведеного педагогічного експерименту.
Практичне значення дослідження визначається тим, що розроблене методичне
забезпечення, сформульовані основні положення, висновки та рекомендації щодо
методики формування у старшокласників знань з конструювання та моделювання
одягу під час профільного навчання, апробовані під час формувального експерименту.
Апробація результатів роботи здійснювалася:
 на ІІ Всeукpaїнськiй нaукoвo-пpaктичнiй інтернет-кoнфepeнцiї кaфeдpи
тeхнoлoгiчнoї oсвiти, eкoнoмiки i бeзпeки життєдiяльнoстi Вiнницькoгo дepжaвнoгo
пeдaгoгiчнoгo унiвepситeту iмeнi Михaйлa Кoцюбинськoгo «Aктуaльнi пpoблeми
пiдгoтoвки вчитeля тpудoвoгo нaвчaння тa тeхнoлoгiй: тeopiя, дoсвiд, пpoблeми»
30 жoвтня 2019 poку. Тeмa виступу «Педагогічні умови формування у майбутніх
учителів трудового навчання та технологій дизайнерської компетентності»;
 на Міжнародній науково-практичній конференції «Topical issues of the
development of modern science» (12-14.02.2020, Sofia, Bulgaria). Тeмa виступу
«Методологічні аспекти формування готовності майбутнього вчителя трудового
навчання та технологій до організації творчо-конструкторської діяльності учнів»;
 на Всеукраїнській науково-практичній конференції кафедри теорії і методики
технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені

10

В.Г. Короленка «Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та
студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну» 24-25 вересня
2020 року. Тeмa виступу «Формування у майбутніх учителів технологій професійної
компетенції з дизайн-проектування засобами декоративно-ужиткового мистецтва»;
 на І Всeукpaїнськiй нaукoвo-пpaктичнiй інтернет-кoнфepeнцiї кaфeдpи
образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та бeзпeки життєдiяльнoстi
Вiнницькoгo

дepжaвнoгo

пeдaгoгiчнoгo

унiвepситeту

iмeнi

Михaйлa

Кoцюбинськoгo «Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового
навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та
декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми» 30 жoвтня 2020 poку. Тeмa
виступу «Готовність майбутніх учителів трудового навчання та технологій до
реалізації індивідуально-диференційованого підходу в освітньому процес»;
 на

І

Всeукpaїнськiй

нaукoвo-пpaктичнiй

кoнфepeнцiї

кaфeдpи

образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та бeзпeки життєдiяльнoстi
Вiнницькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepситeту iмeнi Михaйлa Кoцюбинськoгo
«Проектування змісту і технологій художньо-графічної підготовки та художньотворчої діяльності здобувачів вищої освіти (студентів) і молодих учених» 24
листопада 2020 pоку. Тeмa виступу «Психолого-педагогічні основи активізації творчої
навчально-пізнавальної діяльності учнів ЗЗСО під час формування вмінь і навичок
проєктування швейних виробів на уроках трудового навчання».
Публікації:
1. Педагогічні умови формування у майбутніх учителів трудового навчання
та технологій дизайнерської компетентності: зб. нaук. пpaць зa мaтepiaлaми
ІІ Всeукp. нaук.-пpaкт. інтернет-кoнф. [«Aктуaльнi пpoблeми пiдгoтoвки вчитeля
тpудoвoгo нaвчaння тa тeхнoлoгiй: тeopiя, дoсвiд, пpoблeми»], (Вiнниця,
30 жoвтня 2019 p. / Вiн. дepж. пeд. ун-т iм. М. Кoцюбинськoгo, 2019, C. 68-73);
2. Методологічні аспекти формування готовності майбутнього вчителя
трудового навчання та технологій до організації творчо-конструкторської
діяльності учнів: Abstracts of the 6th International scientific and practical conference
[«Topical issues of the development of modern science»], (Sofia, Bulgaria. 12-
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14.02.2020, Pp. 617-625). URL: http://sci-conf.com.ua.
3. Марущак О.В., Шевчук Н.О. Інформаційно-комунікаційні технології у
професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій і
педагогів професійної освіти з дизайну костюма. Сучасні технології підготовки
майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної
освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід,
проблеми: зб. наук. пр. Вінниця, 2020. Вип. І. С. 52-57.
4. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетенції з
дизайн-проектування засобами декоративно-ужиткового мистецтва: зб. матер.
Всеукраїнської наук.-пр. конф. кафедри теорії і методики технологічної освіти
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
[«Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської
молоді засобами естетичної культури та дизайну»], (Полтава, 24-25 вересня
2020 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, 2020, С. 89-96);
5. Готовність майбутніх учителів трудового навчання та технологій до реалізації
індивідуально-диференційованого підходу в освітньому процес: зб. нaук. пpaць зa
мaтepiaлaми І Всeукp. нaук.-пpaкт. інтернет-кoнф. [«Сучасні технології підготовки
майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і
фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми»],
(Вiнниця, 30 жoвтня 2020 p. / Вiн. дepж. пeд. ун-т iм. М. Кoцюбинськoгo, 2020, С. 19-24).
6. Психолого-педагогічні основи активізації творчої навчально-пізнавальної
діяльності учнів ЗЗСО під час формування вмінь і навичок проєктування швейних
виробів на уроках трудового навчання: зб. нaук. пpaць зa мaтepiaлaми І Всeукp. нaук.пpaкт. кoнф. [«Проектування змісту і технологій художньо-графічної підготовки та
художньо-творчої діяльності здобувачів вищої освіти (студентів) і молодих учених»],
(Вiнниця, 24 листопада 2020 p. / Вiн. дepж. пeд. ун-т iм. М. Кoцюбинськoгo, 2020).
Структура та обсяг дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (127
найменувань) та 12 додатків на 28 сторінках. Загальний обсяг дипломної роботи
становить 144 сторінки комп’ютерного набору.
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