ППЗ «Столярна справа» у проведенні виробничого навчання столярів
Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх років спричинив
зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життя, а особливо у
науці, в освіті, виробництві.
Найпріоритетнішим напрямком підвищення ефективності підготовки кваліфікованого
робітника відповідно до вимог ринку праці стає розробка та впровадження в навчальний процес
сучасних педагогічних та виробничих технологій, які базуються на застосуванні інформаційнокомунікаційних технологій, що спонукає навчальний заклад самостійно розробляти ці засоби
Тому одним зі шляхів якісної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ є
використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Застосування ІКТ у навчальному процесі дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації та
диференціації навчання, що є основними завданнями сучасної системи освіти України
Важливими моментами в реалізації поставленої мети є високий рівень створення
інформаційно-технічного забезпечення з використанням сучасних IКТ відповідно стандартам
профтехосвіти. Тому при розробці ППЗ головним змістовним орієнтиром виступає сукупність
документів в галузі освіти (державні стандарти ПТО)
Процес формування базових професійних компетенцій учнів ПТНЗ за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій є актуальним, інноваційним в площині аналізу та
систематизації

можливостей

інформаційно-комунікаційних

технологій

для

розробки

дидактичних матеріалів з виробничого навчання
Професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників з професії «Столяр
будівельний»

у професійно-практичній підготовці

засобами інформаційно-комунікаційних

технологій - не перша спроба навчання фахівців за допомогою ІКТ в навчальному закладі.
Тому,

можна

припустити,

якщо

в процесі

виробничого

навчання

використовувати

інформаційно-комунікаційні технології, тоді рівень знань, умінь учнів буде підвищуватись, а
отже зростатиме кваліфікаційний рівень майбутнього фахівця.
Використання можливостей ІКТ у навчально-виробничому процесі активізує процеси
розвитку операційного, наочно-образного і

теоретичного типів мислення; сприяє розвитку

творчого, інтелектуального потенціалу учнів.
Але треба пам’ятати, що позитивні властивості засобів ІКТ навчання можуть виявлятися
тільки тоді, коли вони органічно поєднуються з традиційними засобами, вписуються наявні
організаційні форми навчання, доповнюючи систему засобів навчання.

ПЕРЕВАГИ
застосування педагогічних програмних засобів навчання
у порівнянні з традиційними
1. Найбільша перевага цього освітнього продукту полягає в тому, що це не звичайний
електронний підручник на електронному носії, а цілісна програма, яка поєднує теоретичні та
практичні питання, інтерактивні і тестові завдання
2. ППЗ є не тільки економічно вигідними, але і зрозумілішими для сучасної молоді,
робота з ППЗ активізує самостійне мислення учнів
3. З розвитком науки й техніки навчальна інформація може змінюватись швидкими
темпами, тому використання саме інтернет-орієнтованих електронних підручників дає ще одну
перевагу — їх легко оновлювати, не зазнаючи при цьому істотних витрат
4. ППЗ передбачають велику кількість і високу якість ілюстративних матеріалів
(рисунків, графіків, карт, схем, фотографій, відеофрагментів, звукових рядів, інтерактивних
моделей, тренажерів, 2D-, 3D-анімацій та ін.), що сприяє високому рівню ефективності
навчання
5. ППЗ дозволяють об'єктивно та достовірно визначати рівні навчальних досягнень
учнів за допомогою різноманітних багаторівневих тестів, завдань, тренажерів
6. Ефективність роботи педагога підвищується, збільшується складова творчої роботи.
7. ППЗ надає можливість організувати ознайомлення з новим високовартісним
сучасним обладнанням, виробничими технологіями, які неможливо

мати у

реальній

обстановці.
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Сучасний програмний педагогічний засіб — це цілісна дидактична система, яка
заснована на використанні комп’ютерних технологій і засобів Інтернету і яка ставить за мету
забезпечити навчання за індивідуальними і оптимальними навчальними програмами з
керуванням

процесу

навчання.

Він

призначений

для

визначення

рівня

навчальних

досягнень, використовується для роботи учнів і реалізується, відрізняючись способом
формулювання й подання навчальних завдань, способом організації і подання результатів
Об’єкт досвіду. Професійно-практична підготовка кваліфікованих робітників з
професії «Столяр будівельний» засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Актуальність досвіду. Серед основних завдань якісної професійно-практичної
підготовки на сучасному рівні першочерговими окреслені такі:


запровадження ефективних сучасних педагогічних технологій,

сучасного

навчально-методичного інструментарію та новітніх досягнень у методичному забезпеченні
навчального процесу;


підвищення професійного рівня педагогів відповідно до сучасних вимог

суспільства;


забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази освіти;



впровадження

у

професійно-практичну

підготовку

сучасних

виробничих

технологій;


органічне поєднання освіти і науки, широке запровадження у навчальний процес

передового педагогічного та виробничого досвіду.
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Використання засобів ІКТ у професійній освіті є досить актуальним. Кожен учень в
майбутньому прагне адаптуватись до вимог часу, бути конкурентоспроможним на ринку праці,
відрізнятись

професійною

компетентністю,

досконало

володіти

комп’ютерною

технікою, інформаційними технологіями, мати високий рівень інтелекту, знань та вмінь,
практичних професійних навичок, творчих здібностей, бути професійно обізнаним
Організація

навчального

процесу з використанням ІКТ полягає

у

створенні

педагогічних умов взаємодії між учнем і майстром виробничого навчання, коли кожному з
них надається максимальна можливість із урахуванням індивідуальних особливостей зрозуміти,
вивчити й застосувати ці технології в професійній діяльності
Інформатизація освіти стає складовою підготовки фахівців. За цих обставин виникла
потреба підвищити педагогічну майстерність тих, хто здійснює професійну підготовку завдяки
модернізації й удосконалення засобів навчання і навчального обладнання. Педагогічний
колектив має певний досвід створення та впровадження ППЗ: навчально-методичний комплекс
з математики, віртуальний кабінет електротехніки з основами промислової електроніки, збірник
інструкційно-технологічних карт для монтажників гіпсокартонних конструкцій. Розробка
навчального електронного посібника з виробничого навчання столярів будівельних є наступним
кроком на шляху до створення осучаснення професійно-практичної підготовки

4

Електронний

посібник

–

це

програмно-методичний

комплекс,

призначений

забезпечити можливість учнів отримувати знання, оволодіти вміннями та навичками професії
поступово через засоби ІКТ, відповідно до професійних компетенцій
Педагогічний програмний засіб акумулює основні навчально-методичні матеріали,
необхідні викладачам, майстрам виробничого навчання для підготовки і проведення занять усіх
видів і форм відповідно до нормативних вимог. Крім того, він надає широкі можливості для
самостійного вивчення навчальних тем, підготовки до занять та одержання додаткової
інформації з конкретного предмета. Електронний посібник допомагає учням здійснювати
самоконтроль засвоєння матеріалів з виробничого навчання, а педагогу – здійснювати
практичне навчання із застосуванням

традиційних і сучасних засобів мультимедіа. Зміст

посібника побудовано за принципом квантування, тобто навчальний матеріал поділяється на
розділи-модулі згідно державного стандарту з професії та пов’язані гіпертекстовими
посиланнями
Застосування комп’ютера дозволяє підвищити інтелектуальний рівень учнів і полегшує
вирішення практичних задач. Він може бути використаний як інформаційна система, що
допомагає вирішувати технологічні, конструкторські, економічні, екологічні питання; джерело
інформації для розробки творчих проектів, для суттєвого розширення наочності навчання, а
також оперативного контролю за засвоєнням знань і умінь. Застосування комп’ютерів як засобу
навчання підвищує мотивацію навчання за рахунок інтересу учнів до діяльності, пов’язаної з
комп’ютером.
Цей засіб має ряд особливостей:


забезпечення віртуальної реальності (через використання відеоматеріалів, засобів

мультимедіа);


можливість розвивати образну уяву учнів про трудові операції технологічного

процесу на прикладі демонстраційно-тренувальних вправ


відкритість у навчанні до наступного більш складного рівня професії



можливість здійснювати контроль знань учнів з кожній

теми на основі

інструкційно-технологічних карт поряд з традиційними формами контролю


завдяки гіперпосилань здійснюється швидкий перехід від однієї теми до іншої

Робота викладача,майстра в/н з навчальними ресурсами середовища має починатися з
аналізу результатів роботи щодо вивчення відповідних тематичних блоків учнями. З цією
метою педагог має звертатися до ресурсів організаційно-управлінської компоненти середовища,
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що містять відомості про учнів, а також до ресурсів контрольно-вимірювальної компоненти, що
забезпечують контроль за якістю вивчення навчального матеріалу учнями. На наступному етапі
викладач,майстер повинні визначити рівень засвоєння учнем змісту навчального матеріалу
ППЗ. В процесі цього можливий індивідуальний підхід, згідно з яким майстер в / н розробляє
для кожного учня приватні завдання на підготовку до роботи з електронними ресурсами
середовища, що забезпечують педагогічні контроль і вимірювання.
У ході роботи зі всіма, без виключення, ресурсами середовища викладач має постійно
проводити порівняння цілей і результатів вивчення учнями навчального матеріалу,
запланованого навчальною програмою відповідно до навчального плану.
Практичне впровадження методів організації навчання з використанням основних
дидактичних функцій уніфікованих й інтегрованих ППЗ спричинить можливість використання
середовища в якості:
засобу навчання, що підвищує ефективність і якість підготовки учнів, організує
оперативну

консультаційну

допомогу,

реалізує

можливості

програмно-методичного

забезпечення комп’ютерної і телекомунікаційної техніки в цілях формування культури
навчальної діяльності в навчальних закладах;
інструменту пізнання, за рахунок формування навичок дослідницької діяльності
шляхом моделювання роботи наукових лабораторій, організації спільних навчальних і
дослідницьких робіт учнів і викладачів, можливостей оперативної й самостійної обробки
результатів експериментальної діяльності;
засобу телекомунікації, що формує уміння і навички здобуття необхідної
інформації зі всіляких джерел, починаючи від колеги зі спільного проекту, шляхом
оперативного обміну інформацією, ідеями, планами зі спільного проекту, темами й т.д., і
завершуючи використанням віддалених баз даних;
ефективного інструменту контролю і корегування результатів навчальної
діяльності.
ППЗ значною мірою збільшив можливості представлення навчальної інформації.
Використання кольору, графіки, мультиплікації, звуку, всіх сучасних засобів відеотехніки.
Створити реальну обстановку дій, демонструвати зображення трудових операцій.
По-друге, ППЗ дозволяє посилити мотивацію навчання. Наявність не лише новизни
роботи з комп’ютером, яка сама по собі нерідко сприяє підвищенню інтересу до навчання, а й
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можливість регулювати сам навчальний процес, дозволяє розв’язувати одні з найважливіших
причин негативного ставлення до навчання – незацікавленість, байдужість, нерозуміння
поставленого завдання. За допомогою ППЗ може розкриватися практична значущість
вивченого матеріалу, учні мають можливість розкрити свої розумові здібності у невимушеній
обстановці, проявити оригінальність, пропонувати будь-які розв’язки задачі без ризику
одержати негативну оцінку.
По-третє, більш розширюються можливості вибору навчальних завдань. Слід зауважити,
що мова йде не лише про постановку завдань, а й про способи управління його розв’язанням.
По-скільки комп’ютер дозволяється успішно використовувати в процесі навчання.
Робота з

ППЗ сприяє формуванню творчого мислення учнів, виробляє рішучість у

прийняті рішень та вміння вести обґрунтований діалог. Передача навчальних обов’язків і
деяких форм діяльності викладача, майстра виробничого навчання і учня комп’ютеру вносить
докорінні зміни в дидактичні системи: «викладач – учні», «учень – учень»; тепер вони
перетворюються на нові: «викладач – комп’ютер – учні», «учень – комп’ютер – учень»,
«комп’ютер – учень».
Щоб учні були підготовлені працювати в умовах застосування ППЗ, вони мають:
оволодіти алгоритмічним стилем мислення;
навчитися планувати свою роботу і виконувати її в чітко визначені строки;
глибоко розуміти поставлене завдання та алгоритм його виконання.
правильно, чітко й однозначно формулювати свою думку.
Комп’ютерна грамотність дає змогу успішно реалізовувати безліч завдань причому за
мінімальний час. Використання комп`ютера може внести докорінні зміни як у навчальний так і
виховний процес.
Саме використання ППЗ допомагає розв’язати окремі з головних проблем освіти:
-

підвищення якості освіти;

-

збільшення ступеня доступності освіти;

-

підвищення економічного потенціалу в країні за рахунок зростання освіченості
населення;

ППЗ розглядається не лише, як засіб, що дозволяє здійснювати певні функції, а також як
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система діючих на свідомість соціально-культурних умов.
Ефективність застосування ППЗ також визначається такими її можливостями як:
-

наявність засобів редагування (тобто моделювання) креслення: поворот, перенос,
масштабування, копіювання тощо;

-

використання готових елементів;

-

ведення діалогу з комп’ютером за допомогою звичних для майбутнього фахівця
термінів.

Ми викладаємо власний погляд на теоретичне обґрунтування створення електронних
засобів навчання – дисципліни циклу професійної практичної підготовки кваліфікованих
робітників – як засобу діагностики якості підготовки майбутніх фахівців в умовах навчального
процесу.

Теоретичний аналіз дозволяє інтерпретувати компетенцію як сукупність ЗУН, досвіду і
особистісних якостей, що породжує готовність майбутнього фахівця до здійснення професійної
діяльності в будь-якій ситуації. Компетентність є більш широке поняття – це сукупність
сформованих компетенцій, яка характеризує й визначає рівень професіоналізму фахівця
загалом або в певній галузі діяльності (рис. 1).

Рис. 1. Взаємодія елементів компетентності фахівця
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Формування компетентності стає провідною метою професійної підготовки фахівця й
компетентність визначає ступінь ЗУН у його професійній діяльності.
Нині необхідність використання сучасних комп'ютерних засобів у навчальному процесі
є незаперечним фактом. Вирішальним моментом у цьому питанні є позиція викладача, майстра
в/н. Використання комп'ютера як технічного засобу під час вивчення у професійно-технічному
навчальному закладу
У процесі навчання електронний посібник має виконувати такі функції:
представлення навчальних матеріалів у зручному і наочному вигляді;
допомога під час розв'язування задач;
комп'ютерна модернізація об'єктів і процесів, що вивчаються;
обробка результатів експерименту;
контроль знань.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
«СТОЛЯРНА СПРАВА»
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Досвід використання комп'ютерних програм у навчальному процесі висвітлює як
сильні так і слабкі сторони. До останніх можна віднести:
 скорочення часу спілкування з викладачем, оскільки увага переключається на
спілкування з комп'ютером
 зменшення можливості безпосереднього контакту з учнівським колективом з боку
учня
 виникнення перешкод для самовираження з причин браку часу тощо
Однак переваги все ж превалюють над недоліками: відзначається різке зростання
активності учнів, збільшується обсяг сприйнятої інформації, що вивчається; за рахунок роботи з
програмами набуваються певні професійні навички; створюється можливість розв'язання
більшої кількості навчальних задач; залежно від індивідуальних особливостей є можливість
вибору режимів навчання, контролю, гри тощо; і нарешті, м'яке тестування знімає психологічну
напругу у випадку невдалого розв'язання поставлених завдань
Для педагогів якісні ППЗ стають засобом для реалізації інноваційних педагогічних
технологій, що базуються на продуктивній, а не репродуктивній діяльності учнів; педагогіці
співробітництва; самостійній індивідуальній та груповій роботі учнів; інтеграції навчальних
предметів; глобальному мисленні та баченні світу
Результативність

проведення

уроків

виробничого

навчання

з

використанням

електронного засобу навчання обумовлена тим, що учні, маючи в процесі вправ можуть
звернутися до вказівок інструкційно-технологічних карт і відеоматеріалів та продовжувати
правильне виконання вправ без допомоги майстра, відпрацювати послідовність технологічного
процесу при виконанні столярних робіт
Електронний посібник «Столярна справа» містить вказівки по виконанню виробничих
робіт зі столярної справи, послідовності виконання роботи, дотримання навчально-технічних та
технологічних вимог, правила виконання прийомів, рисунки, схеми, фото, відеокільцівки,
вимоги безпеки праці та елементи самоконтролю з тем програми виробничого навчання згідно
державного стандарту з професії «Столяр будівельний» (2-4 розряди)
Містить систематизований навчальний матеріал з виробничого навчання, забезпечує
ілюстративні і графічні потреби для повного сприйняття інформації. Відрізняється повнотою
інформації, якістю методичного супроводу, якістю технічного виконання і послідовністю
викладу матеріалу
Майстер виробничого навчання з перших уроків залучає учнів до набуття знань та
вмінь працювати з технологічною документацією, читати та розуміти будівельні ескізи,
додержуватись послідовності виконання трудових прийомів та операцій на уроках виробничого
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навчання. Методично електронний посібник розроблений за принципом «від простого до
складного», що передбачає засвоєння спрощеного матеріалу з подальшим його ускладненням.

ВИДИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОНТЕНТУ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА З
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ «СТОЛЯРНА СПРАВА»

ТЕКСТ
І ГРАФІКА
ІНСТРУКЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

ППЗ
«СТОЛЯРНА
СПРАВА»

ІНСТРУКЦІЇ З
БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

КОНТРОЛЬ
ЗНАНЬ
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Відеокільцівки є частиною дидактичного матеріалу і як сучасний наочний засіб
навчання допомагають у сприйнятті знань. Відео підвищує зацікавленість в учнів під час
вивчення матеріалу, дає можливість поопераційно детально бачити, слідкувати за процесом
виконання столярних вправ. Відеоматеріал складений таким чином, що в нього входять види
робіт від початку до кінця теми. Кожна робота виконується на технологічному та професійному
рівні з показом поетапного виконання робіт, користування інструментом, роботою з
матеріалами
Тривалість відеоролика мінімальна та дає можливість під час вступного інструктажу
повторювати прийоми та операції для кращого засвоєння програмного матеріалу
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СТРУКТУРА
ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
«СТОЛЯРНА СПРАВА»
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 ВРІЗАННЯ ЗАМКІВ
 СКЛЕЮВАННЯ
 ОПОРЯДЖЕННЯ
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ВИСНОВОК
Вважаємо, що використання засобів ІКТ (електронний посібник) в навчальному процесі
при підготовці фахівців:
дозволяє покращити рівень засвоєння навчального матеріалу з професійно-практичної
підготовки;
сприяє формуванню професійних умінь та навичок майбутніх столярів;
електронний посібник у професійній підготовці орієнтований не тільки на потреби та
специфіку навчального процесу професійно-практичної підготовки, а й на розвиток
особистості, в тому числі і на творчий розвиток учнів;
підвищує професійну компетентність і вільну орієнтацію у сфері інформаційних
технологій, гнучкість та адаптацію мислення при розв'язанні фахових завдань у
майбутніх столярів
сприяє активізації пізнавального інтересу учнів до виробничого процесу, виготовленню
столярних виробів відповідно ІТК (іструкційно-технологічним картам);
спонукає до більш ефективного процесу формування знань, умінь та навичок на уроках
професійного навчання.
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