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ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НАРОДНЫХ
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В статье отражены результаты экспериментального исследования по проверке теоретических
и практических знаний педагогов относительно применения интерактивных методов обучения в
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THE IMPLEMENTATIONAND RESULTS OFTHE USING THE INTERACTIVETECHNOLOGIES
IN THE SPECIALISTS TRAINING OFNATIONALART CRAFTS IN VOCATIONALSCHOOLS
The article highlights the results of experimental studies to verify the theoretical and practical knowledge of teachers
regarding the use of interactive teaching methods in modern professional training of folk crafts; reveals the essence of the
main indicators of the effectiveness of interactive learning technologies in the training of future specialists of folk crafts;
tests the knowledge of students of the artistic profile before and after using the interactive learning technologies.
Keywords: vocational education, teacher, interactive methods, indicators, interactive technology, learning
process, evaluation criteria, evaluation components.

П

остановка проблеми. Прискорення
темпу життя, великий потік знань, що
впливає на сучасну людину, потребує
від неї вміння швидко знаходити необхідне
рішення, використовуючи для цього пошукові
методи, користуючись великою кількістю
різноманітних джерел інформації. У зв’язку з цим,
разом із традиційними формами і методами
навчання, в освітній практиці підготовки фахівців
народних художніх промислів усе частіше
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використовуються інтерактивні методи. Їхня
затребуваність пояснюється тим, що інтерактивне
навчання спрямовано на підвищення пізнавальної
активності учнів, посилення діяльнісного підходу
в навчанні і реалізацію спільної діяльності,
націленої на оперативне опрацювання навчальної
інформації з виробленням нових знань особисто
кожним учнем в оптимальному тільки для нього
режимі. Інтерактивні методи навчання науковці
та практики нині визнають дієвим засобом
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підвищення ефективності освітнього процесу та
якості підготовки фахівців. Однак їх використання
на практиці поки що фрагментарне, епізодичне,
несистемне внаслідок нерозробленості
відповідних технологій та неготовності більшості
педагогічних працівників і керівників освіти
користуватися новітніми засобами, зокрема
освітніми інформаційнокомунікаційними
технологіями та комп’ютерноорієнтованими
виробничими технологіями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Експериментальнодослідна робота спиралася на
методологічні підходи щодо організації та
проведення педагогічних експериментів
Ю.К. Бабанського [1], Г.В. Воробйова та
А.І. Піскунова [3], С.У. Гончаренка [2],
Н.В. Кузьміної [4] та ін. У своєму дослідженні ми
дот римувалися теоретичної концепції, яку
розробив С.Я. Батишев [5]. Науковець розглядає
моніторинг професійного розвитку, під яким
розуміють регулярну й оперативну діагностику
динаміки розвитку учнів і внесення коректив до
навчального процесу, як засіб оцінки
ефективності професійного навчання.
Мета статті. Шляхом експериментального
дослідження відстежити рівень готовності
педагогів до самоосвіти та самовдосконалення;
виявити готовність педагогів до інноваційної
діяльності; виявлення труднощів у прагненні
педагогів ПТНЗ художнього профілю до
самовдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Для діагностування результатів навчально
виховного процесу одним із найскладніших
питань є визначення критеріїв і показників, які
визначають ефективність запропонованих

інновацій. Найбільш істотні вимоги до критеріїв
оцінювання: поперше, вони повинні адекватно
відображати не лише суть оцінюваного явища, а
й динаміку його змін; подруге, безпосередньо
показувати результати навчання; потретє,
передбачати можливість кількісної та якісної
оцінки результатів навчання. Критерії повинні
відповідати цілям і завданням професійної
підготовки. Відповідно до запропонованих
критеріїв необхідно підібрати способи
оцінювання ефективності впровадження
інтерактивних методів навчання (табл. 1).
Зауважимо, що запропоновані критерії не
можуть бути визначені прямим вимірюванням,
вони є інтегрованими характеристиками і можуть
бути виміряні опосередковано за допомогою
експертного опитування або кваліметричних
методів, в основі яких лежить факторно
критеріальне моделювання, коли визначені якісні
фактори розкладаються на низку простих
властивостейкритеріїв і
вимірюються
абсолютними показниками. Зокрема когнітивнодіяльнісний критерій (критерій якості засвоєння
знань, умінь і навичок) включає такі
характеристики, як повнота, оперативність,
міцність,
узагальненість,
системність
професійних знань, умінь і навичок.
Розглянемо на практиці ступінь використання
інтерактивної моделі навчання на лютий 2015 р.
за допомогою проведеного емпіричних методів
дослідження (спостереження, опитування,
колективних та індивідуальних бесід).
Завданнями експериментального дослідження
були: відстеження рівня готовності педагогів до
самоосвіти та самовдосконалення; виявлення
готовності педагогів до інноваційної діяльності;

Таблиця 1.
Критерії, компоненти і способи оцінювання ефективності
впровадження інтерактивних методів навчання
Критерії

Компоненти

Способи
оцінювання

 професійно теоретичний;
 професійно практичний

тестування

професійно-особистісного
потенціалу педагога:
відповідність якостей педагогічних
працівників до вимог професійної
діяльності

 особистісний;
 професійний;
 соціально значущий

самооцінювання

результативності
освітнього
процесу:
розвинутість компонентів професійної
підготовки








експертне
оцінювання

когнітивно-діяльнісний:
сформованість професійних
умінь і навичок учнів

знань,
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мотиваційний;
аксіологічний;
когнітивний;
операційнодіяльнісний;
особистіснорефлексивний;
креативний
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виявлення труднощів у прагненні педагогів до
самовдосконалення; надання рекомендацій щодо
підвищення професійної компетентності педагогів
ПТНЗ художнього профілю. В дослідженні взяли
участь такі групи респондентів: педагоги – 61 осіб;
учні – 416 осіб. Із педагогів, професійна
компетентність яких досліджувалась: 17 осіб (28%)
мають стаж педагогічної роботи від 3 до 10 років,
29 осіб (47%) – від 11 до 20 років, 9 осіб (15%) –
від 21 до 30 років, 6 осіб (10%) – більше 30 років.
Необхідність формувати професіонала,
здатного до інноваційного типу мислення, може
здійснюватись тільки педагогом, який опанував
у цілому культуру самовдосконалення та
самоосвіти. З метою виявлення готовності
педагогів до самоосвіти, самовдосконалення та до
інноваційної діяльності було проведено
анкетування. Аналіз відповідей респондентів
свідчить про те, що 46 осіб (88%) займаються
саморозвитком систематично, 13 (10%) –
періодично, 2 особи (2%) – час від часу. Згідно з
опитуванням переважна більшість респондентів
(96 %) вважає, що застосування нових технологій
для використання на заняттях – це особиста

справа педагога, а лише 26% педагогів правильно
зазначили, що таке інновація.
Також визначено когнітивний аспект
готовності педагогів до інноваційної діяльності,
який дав змогу з’ясувати, що лише 9 %
викладачів вважають себе повністю теоретично
підготовленими до впровадження інноваційного
досвіду; 54 % – достатньо готові; 17 % – частково
готові й 20 % – не готові до здійснення такого
виду діяльності.
Завдяки анкетному опитуванню ми виявили
чи володіють інтерактивними методами педагоги
та які інтерактивні методи застосовують у
навчальному процесі частіше (табл. 2).
Під час використання інтерактивних методів
навчання педагоги ПТНЗ зустрічаються з такими
труднощами: залучення до роботи всієї групи
потребує значної кількості часу для підготовки як
учнів, так і викладачів; неналаштованістю учнів
на сумлінну підготовку до інтерактивних занять;
складністю створення у групі атмосфери, яка
сприяла
б
співпраці,
порозумінню,
доброзичливості. Також у застосуванні
нетрадиційних форм навчання помітне:

Таблиця 2.
Рівень володіння інтерактивними методами (технологіями) педагогів ПТНЗ художнього
профілю
№ з/п

Інтерактивні методи (технології)

Володію, можу
поділитися
досвідом
24

Не володію

Володію
частково

1.

Аналіз ситуації

20

17

2.

Вирішення проблеми
“Дерево рішень”

19

19

23

3.

Розігрування ситуації в ролях

24

19

25

4.

Метод ПРЕС

10

49

2

5.

Займи позицію

18

34

9

6.

“Акваріум”



58

3

7.

Дебати

23

4

34

8.

Дискусія

57

2

2

9.

“Карусель”



48

13

10.

Робота в малих групах

38

13

10

11.

“Мікрофон”

12

14

35

12.

Незакінчені речення

27

4

30

13.

“Розумовий штурм”



58

3

14.

“Навчаючи – учусь”

23

31

7

15.

“Ажурна пилка”

2

57

2

16.

Робота в групах

36

17

8

17.

Ротаційні (змінні) трійки

3

51

7
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Таблиця 3.
Основні негативні чинники, які заважають застосуванню інтерактивних технологій
Негативні фактори

Респонденти
кількість
55

Велика витрата часу
Обмеженість теоретичних знань
Недостатнє навчальнометодичне
комунікаційне забезпечення

та

інформаційно

Консервативність

перевантаження учнів і викладачів; необхідність
оптимального поєднання позааудиторної підготовки
учнів під керівництвом викладача з організацією
конкретних форм навчання: деяка показовість у
проведенні нетрадиційних форм, що призводить до
порушення цілісності педагогічного процесуна заняттях.
З метою виявлення чинників, які
перешкоджають використанню інтерактивних
технологій навчання, педагогам було
запропоновано завершити думку: “Не
використовую інтерактивні технології, тому
що…”. На цій підставі заповнено табл. 3.
Формальність у впровадженні сучасних ідей
та інноваційних технологій не сприяє
професійному розвитку особистості педагога та
його успішній педагогічній діяльності. На підставі
аналізу результатів дослідження виявлено, що
основними проблемами під час впровадження
нових технологій навчання є недосконала
матеріальнотехнічна база та переважно велику
витрату часу на підготовку занять за новими
технологіями.
Отже, результати констатувального етапу
експерименту дали підстави для висновку, що
традиційна професійна підготовка у ПТНЗ
художнього профілю є недостатньо ефективною
з огляду на консервативність педагогічного
складу, який є основою подальших успіхів у
навчальній діяльності й розвитку особистості
майбутніх фахівців. Аналіз одержаних даних
свідчить що ефективному засвоєнню знань
перешкоджають: неузгодженість вивчення
професійноорієнтованих дисциплін, недоліки
навчальнопрограмного забезпечення, домінування
освітніх цільових настанов над виховними,
недостатня підготовленість педагогів професійно
орієнтованих предметів, відсутність у навчальних
закладах чіткого плану дій щодо впровадження
інтерактивних методів навчання.
З
метою
виявлення
ефективності
використання інтерактивних технологій у
підготовці фахівців народних художніх промислів
ми підготували і провели тестування, опитування й
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анкетування учнів та експертів (загальна кількість –
416 осіб), метою якого було з’ясувати, наскільки в
учнів сформований комунікативноособистісний
рівень, до і після впровадження інтерактивних
технологій у ПТНЗ художнього профілю.
Ефективність впровадження інтерактивних
методів навчання визначалася за трьома
критеріями: сформованість знань, умінь і навичок
учнів училищ художнього профілю (когнітивнодіяльнісний критерій); відповідність якостей
педагогів до професійних вимог (критерій
професійноособистісного
потенціалу);
розвинутість компонентів професійної
підготовки учнів (критерій результативності
освітнього процесу із застосуванням
інтерактивної методики). Для визначення рівнів
ефективності впровадження інтерактивних
методів навчання за цими критеріями
використовувалися кваліметричні методи,
педагогічне тестування, методи самооцінювання.
За допомогою тестування ми перевірили
сформованість знань, умінь і навичок учнів (І –
ІV курс) з професійнотеоретичної та професійно
практичної підготовки, які відповідають
когнітивнодіяльнісному критерію. При цьому в
експериментальних групах навчання базувалось
на інтерактивних технологіях, а в контрольних
проходило за традиційною методикою.
Метою першого етапу статистичної обробки
результатів було визначення можливих різниць за
рівнем професійнотеоретичної та професійно
практичної підготовки для учнів ЕГ та КГ за
допомогою критерію Вілкоксона. В якості
нульової статистичної гіпотези H0 обиралась
гіпотеза про рівність рівнів професійної
підготовки ЕГ і КГ (рівність їх функцій розподілу
FЕГ(х) = FКГ(х)). Альтернативна гіпотеза Н 1 і
FЕГ(х)  FКГ(х), тобто рівні знань, умінь і навичок
учнів цих груп різні. Для обраного рівня
значущості  =0,05 нижня і верхня критичні
точки W H=23 і W B =55, W H визначається за
таблицею критерієм Вілкоксона, а WВ=(n1+n2+1)
n1WH.
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Рис. 1. Діаграма сформованості професійних знань, умінь і навичок учнів
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Рис. 2. Діаграма професійно-особистісного потенціалу педагогічних працівників
До початку експерименту емпіричні значення
W для обох груп знаходяться в межах WН<W<Wв,
тобто виконується нульова гіпотеза H0, отже на
початковому етапі (1 курс) рівні професійно
теоретичної та професійнопрактичної підготовки
учнів ЕГ і КГ співпадають в межах статистичної
похибки (рис. 1).
Після впровадження інтерактивних технологій,
як бачимо з рис. 1, успішність учнів ЕГ суттєво
відрізняється від успішності КГ: на 4 курсі
середній рівень знань, умінь, навичок ЕГ становить
9,4, а КГ – 7,6 бали. Обчислення критерію
Вілкоксона дозволяє з достовірністю 95 %
стверджувати, що одержані результати статистично
достовірні. Отже, одним із найефективніших
мотиваційних механізмів підвищення навчально
пізнавальної активності в освітньому процесі є
застосування педагогами інтерактивних методів, які
стимулюють навчальну діяльність учнів.
Перевірку підвищення професійноособистісного
потенціалу педагогічних працівників внаслідок
застосування інтерактивних технологій ми
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здійснили за допомогою самооцінювання ними
рівня власних особистісних, соціально значущих
і професійно важливих якостей. Самооцінювання
виконувалось у 12бальній шкалі та показало такі
результати (рис. 2).
Як бачимо з рис. 2 після впровадження у
навчальний процес інтерактивного навчання,
станом на 1 березня 2015 р., спостерігаємо суттєве
підвищення професійноособистісного потенціалу
педагогів ПТНЗ художнього профілю. За
результатами самооцінювання до впровадження
інтерактивних технологій власні особистісні,
соціально значущі та професійно важливі якості
педагоги оцінювали так: 5% – на 10 – 12 балів,
21% – на 7 – 9 балів, 74% – нижче 7 балів.
Натомість після опанування сучасними
інтерактивними технологіями у професійній
діяльності їхній професійноособистісний
потенціал зріс і становить: 13% – на 10 – 12 балів,
40% – на 7 – 9 балів, 47% – нижче 7 балів. Отже,
простежується прогрес у професійній
підготовленості педагогічних працівників ПТНЗ.
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Рис. 3. Діаграма результативності освітнього процесу
Статистичноматематичне порівняння
результативності освітнього процесу проводилось
шляхом аналізу та математичного опрацювання
анкет експертів за розробленою шкалою й
алгоритмом визначення рівнів (високого,
достатнього, середнього чи початкового)
розвинутості компонентів професійної підготовки
(мотиваційного, аксіологічного, когнітивного,
операційнодіяльнісного, особистіснорефлексивного,
креативного).
За показниками експертного оцінювання було
прослідковано позитивну динаміку рівня
результативності освітнього процесу внаслідок
застосування інтерактивних технологій. Провівши
порівняльний аналіз до (2013 – 2014 рр.) і після
впровадження інтерактивних технологій (2014 –
2015 рр.), ми отримали наступні результати (рис. 3).
Діаграма показує певну різницю в оцінці
експертами результативності освітнього процесу.
Зокрема, кількість експертів, що дають високу
оцінку рівня розвинутості компонентів
професійної підготовки зросла на 2 %, а середню
– на 17 %. Це доводить ефективність
запропонованої технології, передусім, доцільним
виявилось впровадження інтерактивних методів
навчання для професійнотеоретичних предметів.
Обчислення критерію Пірсона  2 для порівняння
математичних сподівань досліджуваних вибірок
показало, що рівень результативності освітнього
процесу після експерименту відрізняється від
рівня результ ативності до експерименту зі
статистичною достовірністю понад 0,95.
Висновки з даного дослідження. На основі
аналізу й узагальнення отриманих результатів
визначено рівень знань, умінь і навичок
експериментальної і контрольної групи на

початковому етапі дослідження; виявлено
внутрішні та зовнішні умови впровадження
інтерактивних методів навчання у навчальний
процес; розроблено шляхи впровадження новітніх
технологій в освітній процес.
Наше дослідження підтвердило, що
впровадження та використання інтерактивних
технологій у навчальновиховному процесі ПТНЗ
художнього профілю має відбуватись за умови
певної практичної та психологічної підготовки
педагогічних кадрів. Адже, психологічний аспект,
має дуже великий вплив на об’єктивність аналізу
навчальновиховного процесу, особливо для
педагогічних працівників з певним досвідом
роботи, котрі звикли працювати консервативними
методами.
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