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студентів, так як виховання в цьому випадку базується на навчальному матеріалі 

конкретного предмету. Існують також спроби, наприклад, в рамках 

розвиваючого, креативного навчання, на перше місце ставити розвиток студентів. 

Ми дотримуємось думки, що триєдиній меті навчання фізики відповідає 

рівноправне поєднання освіти і розвитку, розвиток на основі знань та одночасно з 

їх набуттям, виховання в процесі освіти і розвитку студентів. Крім цього варто 

відмітити, що одним із завдань середньої освіти ХХІ ст. є не тільки освіта, 

розвиток і виховання студентів, а й формування адаптованої до умов сучасного 

суспільства особистості студента з високим розвитком ключових 

компетентностей. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ У ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ 

Сучасне суспільство ставить перед вищим навчальним закладом завдання 

підготовки студентів, які здатні швидко адаптуватися в мінливих життєвих 

ситуаціях, самостійно набуваючи необхідні знання; самостійно критично 

мислити; грамотно працювати з різною інформацією; бути здатним до 

саморозвитку; швидко адаптуватись в колективі. 

Для реалізації даних завдань освіта повинна мати випереджальний характер, 

тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем нового століття, 

розвивати ключові та предметні компетентності. 

Ефективним засобом формування предметної і ключової компетентностей 

майбутніх вчителів інформатики в процесі професійної підготовки є навчальні 

проекти. 

Вперше метод проектів як освітня технологія виник в 20-і роки ХХ ст. в 

США. Його називали методом проблем. Цей метод носив характер індивідуальної 

роботи за спільно складеним планом. Суть методу проектів полягає в тому, щоб 

стимулювати інтерес суб’єкта навчання до певних проблем, що припускають 

володіння певним обсягом знань і через проектну діяльність, яка передбачає 

розв’язання однієї або цілого ряду проблем, показати практичне застосування 

отриманих знань. Тобто від теорії до практики – поєднання академічних знань із 

прагматичними при дотриманні відповідного балансу на кожному етапі навчання. 

Джон Дьюї на початку ХХ століття використовував метод проектів в 

прагматичній педагогіці для організації цілеспрямованої діяльності дітей з 

урахуванням їх особистих інтересів.  

У 60-70 роках у США розгорнулася критика цього методу, оскільки його 

масштабне застосування призвело до зниження рівня теоретичних знань учнів 

загальноосвітніх шкіл. Але, незважаючи на це, вже понад 80 років за проектною 

технологією працюють педагоги багатьох західноєвропейських країн та США.  
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Метод проектів, на який покладались великі надії в модернізації української 

освіти, схвилював українське педагогічне співтовариство на початку минулого 

століття. Ідеї школи майбутнього Джона Дьюї, реалізовані Вільямом 

Кілпатриком, були реконструйовані радянськими педагогами-новаторами у 

вигляді трудового методу навчання. Метод проектів поширився у педагогіці та 

практиці української школи у 20-х роках, за часів масштабного реформування 

шкільної освіти. Подальший розвиток цього методу у вітчизняних школах 

пов’язано з іменами вітчизняних педагогів (В. Шульгіна, А. Петровича, 

Л. Миловидова, М. Крупеніна, В. Ігнатьєва та ін.). Прихильники методу проектів 

оголосили його єдиним засобом перетворення школи навчання в школу життя.  

В 1931 році, метод проекту в Україні було засуджено й заборонено, закрито 

та відкинуто. В 30-ті роки школа була повністю переведена на традиційне 

навчання і було зроблено висновок про те, що цей метод не дає глибоких знань з 

предметів. З того часу в Україні були відсутні серйозні спроби відродити метод 

проектів в освітянській практиці. Набутий за цей час вітчизняний досвід 

проектної форми організації навчального середовища не став предметом 

вивчення та узагальнення на науково-теоретичному рівні і не отримав поширення 

на практиці. 

В українській педагогічній практиці явище проекту з’явилось в останнє 

десятиліття в результаті діяльності міжнародних організацій, які розробляли і 

поширювали освітні проекти.  
 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА З ОСНОВ 

ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

Нова освітня парадигма вимагає формування і розвитку у студентів вищої 

школи, майбутніх педагогів, професійної компетентності, ерудиції та 

мобільності. Становлення професіонала в сучасних умовах не є можливим без 

чіткого визначення змісту освіти, професійних компетенцій, особистісних 

якостей фахівця. Це, у свою чергу, об’єктивно зумовило підвищення вимог до 

якості підготовки педагогічних кадрів, що здійснюють підготовку майбутніх 

фахівців.  

Серед таких педагогів слід відмітити викладача з основ технологій харчових 

виробництв. Це викладач в галузі харчування, здатний забезпечити 

різносторонній розвиток соціально-активної, гуманістично-спрямованої 

особистості студента; озброєння студентів системою технічних та спеціальних 

знань, умінь і навичок необхідних у майбутній трудовій діяльності кожному 

члену суспільства, достатніх для вивчення інших дисциплін, продовження 

навчання у системі неперервної освіти; формування уявлень про ідеї і методи 

професійної освіти та її ролі у пізнанні оточуючого довкілля. 

Найважливішим завданням фахової підготовки майбутнього викладача з 

основ технологій харчових виробництв у вищому навчальному закладі є 

формування високого рівня професійної компетентності.  


