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В статье проанализированы современные интерпретации термина 

«готовность к профессиональной деятельности», описано его значение для 
магистров аграрных специальностей, а также определены показатели, 
характеризующие уровень его формирования.  
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This paper analyzes the current interpretation of the term "readiness for 

professional activity", described its significance for agricultural master programs, and 
defines indicators that characterize the level of its formation. 
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Уточнення змісту поняття « педагогічна майстерність майстра 

виробничого навчання ПТНЗ ». Представлені теоретичні підстави для 
визначення змісту педагогічної майстерності майстрів виробничого 
навчання ПТНЗ. Визначено результативні параметри педагогичеськой 
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майстерності цієї категорії працівників. На основі проведенних 
досліджень дана авторська дефініція педагогічного майстерства 
майстрів виробничого навчання ПТНЗ . 

Педагогічна майстерність , майстер виробничого навчання , 
ПТНЗ  

 
Постановка проблеми. Однією з найсуттєвіших проблем нашої 

країни є кадрова криза в системі професійно-технічної освіти, багато в 
чому зумовлена тим, що сьогодні майстри виробничого навчання ПТНЗ, 
як правило є фахівцями, які прийшли з виробництва та не мають 
спеціальної педагогічної освіти. Одним із шляхів подолання цього 
недоліку є впровадження на загальнодержавному, регіональному та 
галузевому рівнях комплексу заходів, спрямованих на розвиток 
педагогічної майстерності цієї категорії педагогічних працівників. 

Аналіз публікацій присвячених проблематиці формування та 
розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ 
(А. Абдулліна, В. Абрамян, М. Барахтян, Є. Барбіна, А. Гармаш, Т. Деся-
тов, С. Єлканов, І. Зязюн, В. Кан-Калик, А. Капська, Н. Ксенофонтова, 
Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, В. Міндикану, Г. Нагорна, Н. Ничкало, В. Олій-
ник, Г. Переухенко, О. Рудницька, Л. Рувинский, Г. Сагач, В. Семченко, 
І. Синиця, В. Сластьонін, Л. Спірін, Н. Тарасевич, Ю. Торба, Г. Хозяїнов, 
І. Чернокозов, В. Шахов та ін.), показав, що надаючи поняттю «педагогічна 
майстерність» різні відтінки, автори розмивають його зміст. На перших 
стадіях цього процесу взаєморозуміння між ними ще можливо, виходячи з 
контексту, інтонації, ситуації спілкування тощо, але у подальшому і ця 
(незадовільна) ступінь розуміння зникає. Виходячи з вищесказаного, в 
нашій роботі виникла необхідність уточнення змісту терміна «педагогічна 
майстерність майстра виробничого навчання ПТНЗ». 

Мета дослідження полягає в уточненні змісту терміна «педагогічна 
майстерність майстра виробничого навчання ПТНЗ», а також у визначенні 
структури відповідної професійної якості. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Насамперед, 
відзначимо, що в нашому дослідженні педагогічна майстерність розгля-
дається як професійна якість. На користь цього виступають такі 
міркування. 

Категорія «якість» позначає ієрархічно структуровану сукупність 
корисних властивостей об'єкта, яка обумовлює його здатність 
задовольняти певні вимоги відповідно до його призначення [6, с. 141]. 
Зміст категорії «якість» конкретизуються в терміні «професійна якість». На 
думку вчених, цей термін «... є найбільш вдалим для розкриття тих 
професійних вимог до особистості фахівця, які ставить перед ним 
суспільство ... ця форма є найбільш лаконічною і дає можливість розкрити 
структуру професійних вимог, виходячи з методології науки» [1, с. 235]. 

В освіті професійні якості традиційно розглядаються як сукупність 
індивідуальних особливостей людини, що визначають ефективність 
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реалізації нею трудових функцій та виступають в якості необхідних та 
достатніх ознак її професійної придатності [4]. 

У синтагматичному аспекті, підставою для визначення структури 
педагогічної майстерності виступила концепція І. Зязюна, відповідно до 
якої, педагогічна майстерність – це системне утворення, що інтегрує ряд 
компонентів (гуманістичну спрямованість, професійні знання, здібності до 
педагогічної діяльності, педагогічну техніку) [2]. 

В епістемологічному аспекті, основою нашої позиції стала теорія 
діяльності О. Леонтьєва, у відповідності з якою, будь-яка професійна 
діяльність може бути описана через характеристику: 

– мети діяльності (у нашому випадку цілі повинні співпадати чи хоча 
б не суперечити соціальному заказу); 

– окремих дій, як компоненти діяльності (у нашому випадку, ці дії 
можна розглядати як загальні положення штатної інструкції майстра 
виробничого навчання, наприклад, «навчити», «виховати», «сформувати» 
і т.д.); 

– операцій як окремих елементів дій, що обумовлені реакцією 
майстра в тій чи іншій ситуації навчального процесу (наприклад, 
«покарати», «похвалити», «присоромити», «показати приклад» і т.ін.); 

– психофізіологічних функцій – здатність до відчуття, руху, 
запам'ятовування, саморегуляції психофізіологічних станів і т.ін. в різних 
ситуаціях навчально-виробничого процесу [5]. 

Проаналізувавши співвідношення запропонованої О. Леонтьєвим 
метасхеми діяльності та змісту професійної якості «педагогічна 
майстерність», яка була розкрита у роботах представників наукової школи 
І. Зязюна, ми виділили п'ять компонентів педагогічної майстерності 
майстра виробничого навчання ПТНЗ. Це такі компоненти: 

– інтенціональний, інтегруючий особистісні утворення (мотиви, 
переконання, ціннісні орієнтації і т.д.), що визначають спрямованість 
свідомості майстра на виконання соціальних вимог, документованих у 
кваліфікаційних характеристиках майстра виробничого навчання 
(відзначимо, що термін «інтенція» ми використовуємо для позначення 
спрямованості свідомості, мислення на який-небудь предмет в основі якої 
лежить бажання, задум людини [3]); 

– змістовний, інтегруючий професійно-технологічні знання та 
вміння, передача яких складає основу професійної діяльності майстра 
виробничого навчання; 

– процесуальний, «відповідає» за патерни поведінки, які забез-
печують виконання педагогічних дій відповідно до загальних цілей 
професійної діяльності в різноманітних ситуаціях навчально-виробничого 
процесу; 

– ціннісний, що закладає основи для визначення критеріїв оцінки 
майстром виробничого навчання власної поведінки в конкретній ситуації 
навчально-виробничого процесу; 
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– психофізичний, інтегруючий якості, що роблять можливим 
здійснення, як елементарних операцій професійної діяльності, так і 
досягнення її інтенціональних цілей. 

Для виявлення елементарних властивостей майстра виробничого 
навчання ПТНЗ, що визначають його педагогічну майстерність було 
проведене емпіричне дослідження.  

Інструментом дослідження стала анкета, в якій респондентам 
пропонувалося визначити ознаки педагогічної майстерності майстра 
виробничого навчання ПТНЗ відповідно до компонентної структурою цієї 
професійної якості. Респондентами стали працюючі майстри виробничого 
навчання м. Луганська, загальна чисельність яких становила 18 осіб. 
Анкетування проводилося під час занять авторської школи педагогічної 
майстерності. 

Відзначимо, що у відповідях респондентів зустрічалися різні 
формулювання тих самих ознак педагогічної майстерності. У зв'язку з цим 
виникла необхідність приведення різних формулювань до мінімальної 
кількості лаконічних форм, що й було зроблено на методичних семінарах 
науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та 
педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету ім. Б. Грінченка 

Після попередньої обробки матеріалу, який включав редагування 
відповідей респондентів на запитання анкети, їх кодування, а також 
побудову первинної матриці даних, ми обробили ці дані з використанням 
пакету «Таблиці багатовимірних відгуків» програми Statіstica 6. 

Результатом обробки даних анкетування стало визначення ознак 
педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ з точки 
зору представників професійного співтовариства. 

Для уточнення змісту компонентів педагогічної майстерності, ми 
організували їх обговорення на методологічних семінарах Лабораторії, в 
результаті якого отримано впорядкований й обґрунтований опис найбільш 
важливих ознак педагогічної майстерності майстра виробничого навчання 
ПТНЗ. 

Зокрема, в інтенціональному компоненті інтегруються наступні 
ознаки: 

– активна позиція в професійному саморозвитку, яка проявляється в 
спрямованості свідомості майстра виробничого навчання на самостійне 
придбання ним професійних знань відповідно нагальних потреб 
професійної діяльності, а також здатності до мобілізації своїх внутрішніх 
резервів для цього вдосконалення; 

– ставлення до своєї професії як до засобу особистісної 
самореалізації, яке проявляється в тому, що професія сприймається не 
тільки як засіб отримання засобів існування, але і як засіб здійснення 
особистісного потенціалу в соціальному просторі;  

– тверде переконання у виборі професії, яке проявляється в 
усвідомленості вибору майстром своєї професії, а так само ступінь 
переконаності в правильності цього вибору. 
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Професійний компонент педагогічної майстерності об'єднує такі 
ознаки: 

- вміння виконувати майстром виробничі операції, що виявляється 
як досвідченість майстра у виконанні професійних дій та операцій у 
реальних умовах виробництва;  

- обізнаність у питаннях теорії та сучасних технологій, що полягає у 
знанні майстром цілей, принципів, методів і засобів своєї предметної 
діяльності, а також його обізнаності про тенденції розвитку своєї галузі; 

- володіння понятійно-категоріальним фондом своєї спеціальності, 
що виявляється у знанні майстром специфічного професійного словника, 
а також ефективному володінні цим словником в професійному 
спілкуванні;  

- сформованість професійно-технічного мислення, що виявляється в 
здатності до вирішення теоретичних і практичних технічних завдань з 
використанням алгоритмів, традиційних для тієї чи іншої професійної 
діяльності. 

Процесуальний компонент об'єднує наступні ознаки: 
- організаційно-комунікативні вміння, що мають прояв у здатності 

майстра до встановлення дружніх, ділових зв'язків між суб'єктами 
навчального процесу, умінні налагоджувати контакти, бути здатним до 
конструктивного спілкування з іншими людьми; 

- володіння вербальною і невербальною педагогічною технікою, що 
виявляється в умінні майстра використовувати свій психофізичний апарат 
як інструмент педагогічного впливу на учнів; 

- педагогічний артистизм, який проявляється у здібностях майстра 
усвідомлено приймати на себе нові ролі в тих чи інших ситуаціях 
навчального процесу, що дозволяють переконливо передати ту чи іншу 
думку чи ідею, емоційно впливаючи на учня за рахунок високого рівня 
розвитку свого образного мислення, уяви, а також естетики мови, 
пластичної культури та інших якостей; 

- володіння дидактичними схемами навчання, яке проявляється у 
володінні майстром прийомами навчання вихованців основам дій, 
необхідних для успішності в тій, чи іншій професійній діяльності. Ця 
ознака також виявляється в знанні майстром алгоритмів навчання 
професії, вмінні планування навчально-виробничого процесу, а також 
його умінні виправлення помилок своїх учнів. 

Ціннісний компонент інтегрує такі ознаки: 
- толерантність до фізичного або психічного дискомфорту, який 

створюють учні, що розуміється як здатність до підтримки спільності з 
людьми, які відрізняються в деякому відношенні від загальноприйнятих 
стереотипів, або не дотримуються загальноприйнятих поглядів. При 
цьому майстер повинен бути здатним вести себе з цими людьми 
відповідно до прийнятих етичних норм і не допускати в спілкуванні з 
вихованцями та колегами неприємних для них ситуацій; 

144



 

- справедливість, яка виступає як адекватне сприйняття майстром 
відповідності прав і обов'язків, праці та винагороди, заслуг і їх визнання, 
злочину і покарання та ін.; 

- вимогливість, яка проявляється у високому рівні вимог майстра до 
якості поведінки і прояви оточуючих людей, а також вимог до самого себе; 

- здатність до професійно-педагогічної рефлексії, яка виявляється у 
здатності майстра до самоаналізу професійних дій, а також своїх помилок 
з подальшим коректуванням їх наслідків. 

У психофізіологічному компоненті інтегровані наступні ознаки: 
- психічна стійкість, яка виявляється в «витривалості» нервової 

системи при організації суб'єктної професійної поведінки в несприятливих 
умовах, незалежно від зовнішніх впливів і оцінок; 

- адекватність емоційних реакцій, яка виявляється у вигляді 
контрольованого прояву емоцій в тій чи іншій педагогічній ситуації таким 
чином, щоб найбільш раціонально досягти мети педагогічного дії; 

- здатність до вольової саморегуляції професійно обумовлених дій, 
яка виявляється у здатності майстра до оптимізації діяльності свого 
організму, настрою, мови, уваги та уяви на основі встановлення 
параметрів свого психосоматичного стану; 

- знання та вміння із здоров`язбереження, які забезпечують високий 
рівень здоров'я майстра, а також зумовлюють відповідний спосіб його 
життя. 

У відповідності з нашими уявленнями про сутність педагогічної 
майстерності майстра виробничого навчання, охарактеризовані вище 
ознаки повинні корелювати з результативними параметрами його 
професійної діяльності - якістю, продуктивністю і надійністю. Враховуючи 
це, з метою визначення ключових результативних параметрів педагогічної 
майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ, нами було орга-
нізовано неформальне обговорення цього питання на методологічному 
семінарі Лабораторії. У результаті цього обговорення була сформована 
єдина позиція з цього питання. Зокрема, встановлено, що найбільш 
вагомими результативними параметрами професійної майстерності 
майстра виробничого навчання виступають: 

- успішність учнів, показником якої є середній бал з профілюючих 
дисциплін;  

- рівень залишкових знань і вмінь учнів, показником якого є оцінка за 
результатами професійно-прикладних тестів;  

- задоволеність учнів процесом навчання, а також їх ставлення до 
навчання, показником якого виступає результат анкетування. 

Крім теоретичного значення, ці результативні параметри 
представляють і значний практичний інтерес, оскільки вони можуть 
розглядатися зовнішніми критеріями педагогічної майстерності майстра 
виробничого навчання ПТНЗ. 

Висновки. Таким чином, в нашому дослідженні педагогічна май-
стерність майстра виробничого навчання виступає як інтегративна 
професійна якість, що формується і розвивається в процесі професійної 
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освіти та педагогічної практики, структура якої утворюється техноло-
гічним, професійним, ціннісним, психофізіологічним і інтенціональним 
компонентами, що дозволяє з мінімальними зусиллями і в мінімальні 
терміни досягати запланованих результатів професійного навчання учнів 
ПТНЗ. 

При цьому, структура інтенціонального компонента інтегрує такі 
ознаки педагогічної майстерності: активна позиція по відношенню до 
професійного саморозвитку, ставлення до своєї професії як до засобу 
самореалізації; переконання у правильності вибору професії. Професій-
ний компонент інтегрує такі ознаки як: вміння виконувати виробничі 
операції за фахом; обізнаність у питаннях теорії предметної діяльності і 
сучасних технологіях; володіння понятійно-категоріальним фондом своєї 
спеціальності; сформованість професійно-технічного мислення. Проце-
суальний компонент інтегрує наступні ознаки: організаційно-комунікативні 
вміння; володіння вербальною і невербальною педагогічною технікою; 
педагогічний артистизм; володіння дидактичними схемами навчання. 
Ціннісний компонент об'єднує: толерантність до фізичного або психічного 
дискомфорту; справедливість; вимогливість, здатність до професійно-
педагогічної рефлексії. Психофізіологічний компонент інтегрує: психічну 
стійкість; адекватність емоційних реакцій; здатність до вольової 
саморегуляції; знання та вміння з здоров’язбереження. 

Особливо відзначимо, що проведена нами робота, по суті, являє 
собою уточнення поглядів наукової школи І. Зязюна на суть і зміст 
педагогічної майстерності як ключової професійної якості особистості 
педагога. 
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Уточнение содержания понятия «педагогическое мастерство мастера 
производственного обучения ПТУЗ». Представлены теоретические основа-
ния для определения содержания педагогического мастерства мастеров 
производственного обучения ПТУЗ. Представлены результаты исследова-
ний, цель которых уточнение ключевых признаков педагогического мас-
терства мастеров производственного обучения ПТУЗ. Определены резуль-
тативные параметры педагогического мастерства этой категории 
работников. На основе проведенных исследований дана авторская дефиниция 
педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ. 

Педагогическое мастерство, мастер производственного 
обучения, ПТУЗ. 

The theoretical bases for developing the pedagogical skills of training officers 
for Professional Educational Institutions are presented. The results of research aimed 
at clarification of the key features of pedagogical skills trainers of Professional 
Educational Institutions are presented. Productive parameters of pedagogical skills of 
this category of workers are determined. On the basis of the conducted researches 
the author's definition of pedagogical skills of training officers of PEI is given. 

Pedagogical skills, training officer, PEI. 
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В статті розглянуто основні психолого-педагогічні підходи до 
методики конструювання під час викладання загальнотехнічних 
графічних дисциплін. Проаналізовано підходи до проектно-конст-
рукторської діяльності. Наведено приклади застосування засобів 
систем автоматизованого проектування із метою забезпечення 
якості навчального процесу під час викладу теоретичного матеріалу.  

Вища освіта, вищий технічний навчальний заклад, графічні 
підготовка, проектування та конструювання, проектно-конст-
рукторська діяльність, засоби автоматизованого проектування, 
забезпечення якості освіти, майбутній фахівець. 

 
Постановка проблеми. Створення нових машин, які відповідали б 

сучасним вимогам, пов’язане з потребою підготовки висококваліфікованих 
інженерних кадрів машинобудівного профілю, здатних розв’язувати 
питання розрахунків, конструювання, виробництва та експлуатації машин 
високого технічного рівня. Така підготовка ведеться на базі викладання 
студентам фундаментальних загальноосвітніх, загально інженерних і 
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