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Анотація. У статті визначено та обґрунтовано педагогічні умови формування у
майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання
знаково-символічної наочності. Описано шляхи реалізації запропонованих
педагогічних умов у освітньому процесі.
За результатами дослідження встановлено, що педагогічними умовами
формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до
використання знаково-символічної наочності є: формування у студентів
мотивації до використання знаково-символічної наочності в освітньому процесі
та майбутній професійній діяльності; забезпечення теоретичної підготовленості
студентів до впровадження знаково-символічної наочності в освітній процес;
організація систематичного та обґрунтованого застосування різних видів
знаково-символічної наочності на різних етапах освітнього процесу. Автором
визначено, що такий перелік педагогічних умов сприятиме формуванню у
здобувачів освіти мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та особистісного
компонентів досліджуваної готовності.
Ключові слова: знаково-символічна наочність; педагог; педагог професійного
навчання; педагогічна умова; готовність.
Abstract. The article defines and substantiates the pedagogical conditions for the
formation of the readiness of future teachers of professional training to use signsymbolic visual aids. The ways of realization of the offered pedagogical conditions in
the educational process are described.
According to the results of the research, it is established that the pedagogical
conditions for the formation of future teachers of professional training readiness to
use sign-symbolic visual aids are: formation of students’ motivation to use signsymbolic visual aids in the educational process and future professional activity;
ensuring the theoretical readiness of students for the introduction of sign-symbolic
visual aids in the educational process; organization of systematic and reasonable use
of different types of sign-symbolic visual aids at different stages of the educational
process. The author determined that such a list of pedagogical conditions will
contribute to the formation of educational motivators, cognitive activity, and personal
components of the studied readiness.
Keywords: sign-symbolic visual aids; teacher; teacher of professional training;
pedagogical condition; readiness.

ВСТУП
В умовах розвитку професійної (професійнотехнічної) освіти в Україні надважливим стає
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питання підвищення якості підготовки педагогічних кадрів для навчальних закладів
цього рівня освіти. Різні аспекти підготовки
майбутніх педагогів професійного навчання
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вивчали В. Ковальчук [4], В. Курок [6], Г. Ігнатенко [3], В. Опанасенко [3], Т. Самусь [3] та ін.
В умовах суттєвого інформаційного насичення освітнього процесу важливим, на нашу
думку, є формування у майбутніх педагогів
професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності (ЗСН).
Загальновідомим є те, що учасники освітнього
процесу піддаються впливу низки чинників,
котрі в свою чергу обумовлюються внутрішніми та зовнішніми умовами. У зв’язку з цим
вважаємо, що обов’язковим складником процесу формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності є визначення чинників, які забезпечуватимуть максимальну дієвість освітнього процесу, тобто –
педагогічних умов.
Метою статті є визначення і обґрунтування
педагогічних умов формування у майбутніх
педагогів професійного навчання готовності
до використання знаково-символічної наочності.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізувавши літературні джерела з досліджуваної проблеми можемо стверджувати,
що науковці не мають єдиного підходу до трактування поняття «педагогічні умови». Так,
І. Зязюн та В. Кулешова визначають умову як
різноманіття об'єктивного світу відносно предмета, тобто середовище, в якому цей процес
формується та існує [9, 5].
Ряд науковців (Г. Бакуменко [1], Н. Дусь [2],
С. Знаменська [10]) дотримуються дещо іншої
думка та тлумачать педагогічні умови як сукупність специфічних взаємопов’язаних факторів, необхідних для здійснення системного педагогічного впливу для досягнення педагогічної мети.
У нашому дослідженні, ураховуючи специфіку
його проблематики, під педагогічними умовами розуміємо сукупність чинників, які сприяють підвищенню ефективності освітнього
процесу та формуванню готовності до застосування знаково-символічної наочності.
Досліджуючи умови ефективної педагогічної
діяльності В. Смирнов поділяє їх на об'єктивні
і суб'єктивні. До суб'єктивних умов науковець
відносить наявність у суб'єкта діяльності вираженої потреби і стійких мотивів її
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здійснення, прийняття ним мети і програми
діяльності; досвід організації і здійснення діяльності (теоретична підготовленість, сформованість умінь і практичних дій та операцій);відповідність змісту і характеру діяльності індивідуальним особливостям суб'єкта; емоційнопсихологічний і фізичний стан суб'єкта діяльності. До об'єктивних умови належать організаційні та середовищні (переконлива мотивація і чітка постановка мети діяльності, раціональне планування, організація контролю,
об'єктивна оцінка; сприятливий моральнопсихологічний клімат у групі; відповідність
прийнятим нормам, виробничо-побутові та
санітарно-гігієнічні умови діяльності); ресурсні умови (матеріально-технічне забезпечення діяльності; інформаційне забезпечення
діяльності; кадрове забезпечення діяльності:
компетентні керівники і організатори, співвиконавці, виконавці) [8].
Також, на нашу думку, слід зауважити на педагогічні умови формування інноваційної педагогічної діяльності студентів, розроблені
Ю. Риндіною [7], оскільки використання майбутніми педагогами професійного навчання
знаково-символічної наочності є одним із видів такої діяльності. Комплекс охоплює стимулювально-мотиваційні, змістово-технологічні, організаційно-реалізаційні, контрольнорегулювальні умови. Реалізація першої групи
умов передбачає підтримання позитивної мотивації студентів до інноваційної педагогічної
діяльності; створення інноваційно-рефлексивного середовища ЗВО; моральне і матеріальне заохочення студентів, які успішно займаються інноваційною педагогічною роботою;
побудову концепції «Я – майбутній учительінноватор».
До змістово-технологічних умов віднесені: поглиблена теоретико-методологічна і методична підготовка студентів до інноваційної педагогічної діяльності; вирішення інноваційних педагогічних завдань; проєктування інноваційної педагогічної діяльності; тренінгові
вправи; самостійна інноваційна педагогічна
практика студентів.
Організаційно-реалізаційні умови виокремлено для позначення форм організації освітнього процесу, спрямованого на формування
інноваційної педагогічної діяльності студентів, вони визначають встановлення педагогічно доцільних взаємин учасників освітнього
процесу в системах «студент – викладач»,
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«студент – студент», «студент – студентська
група».
До контрольно-регулювальних умов віднесено: спонукання студентів до рефлексивного
управління процесом формування інноваційної педагогічної діяльності; забезпечення самомоніторингу формування інноваційної педагогічної діяльності студентів.
Проте, проблема обґрунтування педагогічних
умов формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності не була
предметом спеціального дослідження.
На основі аналізу наукових праць дослідників,
врахування сучасного стану досліджуваної
проблеми у педагогічній практиці, застосування методу експертної оцінки та з урахуванням власного педагогічного досвіду, було визначено наступний перелік педагогічних умов
формування готовності майбутніх педагогів
професійного навчання до використання знаково-символічної наочності:
- формування у студентів мотивації до використання знаково-символічної наочності в
освітньому процесі та майбутній професійній
діяльності;
- забезпечення теоретичної підготовленості
студентів до впровадження знаково-символічної наочності в освітній процес;
- організація систематичного та обґрунтованого застосування різних видів знаково-символічної наочності на різних етапах освітнього процесу.
Перша педагогічна умова спрямована на формування мотиваційного компоненту готовності майбутніх педагогів професійного навчання до використання знаково-символічної
наочності. Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу, ми дійшли висновку, що
наявність мотиваційного компонента є обов'язковою та однією із першочергових умов для
ефективного здійснення будь-якого виду діяльності людини, зокрема освітньої та пізнавальної.
Реалізація цієї умови може здійснюватися
всіма доступними методами заохочень, у тому
числі через:
- індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу шляхом застосування знаковосимволічної
наочності
різного
рівня
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складності та різних видів, що максимально
відповідає індивідуальним особливостям студентів;
- виконання індивідуальних творчих завдань
з розроблення знаково-символічної наочності;
- заохочення студентів до застосування знаково-символічної наочності на різних етапах
освітнього процесу (під час теоретичної та
практичної підготовки) тощо.
Друга педагогічна умова, спрямована на формування когнітивного компоненту досліджуваної готовності, та передбачає наявність в
учасників освітнього процесу власне знань
про знаково-символічну наочність та теоретичної готовності (або наявності її елементів – у
студентів) до впровадження та використання
в освітньому процесі знаково-символічної наочності.
Власне знання про знаково-символічну наочність як педагогічний інструмент є важливою
умовою, оскільки сприяє:
- усвідомленому використанню знаково-символічної наочності в освітньому процесі, що, у
свою чергу буде сприяти підвищенню рівня
мотивації;
- розумінню ролі знаково-символічної наочності на різних етапах освітнього процесу;
- оптимальному вибору відповідного виду
знаково-символічної наочності залежно від
особливостей дисципліни, теми, питання
тощо;
- розробленню ефективної знаково-символічної наочності.
Формування теоретичних знань про знаковосимволічну наочність у здобувачів освіти передбачаємо шляхом розширення і доповнення змісту освіти. Контекстний аналіз змісту дисциплін циклу професійної підготовки
майбутніх педагогів професійного навчання
показав потенційні можливості навчальних
дисциплін для формування та розширення теоретичних знань та практичних умінь щодо
впровадження знаково-символічної наочності
в освітній процес.
Зміст теоретичної готовності вчителя виявляється в узагальненому умінні педагогічно мислити, що передбачає наявність у педагога
аналітичних, прогностичних, проективних, а
також рефлексивних умінь.
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Наявність аналітичних умінь полягає в здатності спостерігати перебіг процесів, аналізувати їх, виділяти їх компоненти і встановлювати між ними зв'язки, осмислювати кожну
частину будь-якого процесу і знаходити властиві йому закономірності.

- систематичне застосування викладачами
знаково-символічної наочності під час повідомлення нового навчального матеріалу;

До прогностичних умінь належить здатність
педагога передбачати наслідки будь-якої дії,
процесу, впливу. Наприклад, потрібно вміти
прогнозувати розвиток студентського (учнівського) колективу та освітнього процесу.

- залучення студентів до розроблення знаково-символічної наочності в рамках самостійної роботи та виконання індивідуальних
завдань;

Проєктивні вміння полягають у здатності трансформувати цілі і зміст освітнього процесу в
конкретні педагогічні завдання. Для цього педагог повинен уміти самостійно вибирати необхідні засоби, компонувати зміст і використовувати найбільш результативні з педагогічного погляду методи роботи.
Для того щоб професійна діяльність педагога
могла бути об'єктивно оцінена і була можливість підбити її підсумки та, за потреби скорегувати, педагог повинен також володіти рефлексивними уміннями, тобто здатністю до коректного самооцінювання.
Третя педагогічна умова – організація систематичного та обґрунтованого застосування
різних видів знаково-символічної наочності
на різних етапах освітнього процесу – дозволяє формувати діяльнісний та особистісний
компоненти готовності майбутніх педагогів
професійного навчання до використання знаково-символічної наочності і передбачає реалізацію таких кроків:

залучення студентів до роботи із знаково-символічної наочності під час лабораторних і
практичних занять;

- застосування знаково-символічної наочності
студентами під час проходження педагогічної
практики.
ВИСНОВКИ
Запропонований перелік умов дозволить формувати у здобувачів освіти позитивну мотивацію до застосування ЗСН в освітньому процесі
та майбутній професійній діяльності (мотиваційний компонент готовності), закріплювати
теоретичні знання про знаково-символічну
наочність (когнітивний компонент) та набувати практичні навички щодо впровадження
її в освітній процес (діяльнісний компонент).
Таким чином реалізується логічний ланцюг
діяльності «хочу-знаю-можу і роблю). Окрім
того, систематична робота студентів із знаково-символічної наочності сприятиме розвитку особистісного компонента готовності –
розвитку комунікативних компетентностей
студента, зокрема уміння читати та коментувати знаково-символічну наочність; підвищення рівня креативності при її створенні; рефлексії (самоконтролю, самооцінки, саморозвитку та самовдосконаленя).
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