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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Охорона довкілля є одним із стратегічних

завдань поглибленняЄвропейської інтеграції і виступаєнайважливішоюумовою
досягнення сталого розвитку суспільства на міжнародному й національному
рівнях. Інформаційне суспільство потребує нового типу культури – екологічної,
яка зазнає конкретної трансформації в процесі його історичного розвитку.
Культурасучасноготехнократичногосуспільствапоставилацивілізаціюнамежу
екологічної кризи. Подальше виживанняі сталийрозвитоклюдстваможливийза
умови зміни екологічних та ціннісних орієнтацій, в яких ключову роль
відіграватимеформуванняекологічної культуриособистості.

Входження України у європейський освітній простір посилилоактуальність
екологічних проблем, вирішення яких можливе при формуванні екологічної
культури у молодого покоління. Основним засобом формування екологічної
культуримаєстатицілеспрямованасистемаекологічної освіти, де провіднуроль
відіграє вчитель, зокрема вчитель технологій, який, володіючи інтерактивними
технологіями навчання, уміннями перебудовувати освітню парадигму в дієву
педагогічну систему на основі заміни репродуктивного стилю педагогічної
діяльності на творчий, використовуючи технології мультимедіа, може
продемонструвати і донести всюважливість бережливогоставленнядоприроди.
Адже не випадково технологічна освіта спрямована на формування в учнів
проектно-графічної, інформаційно-технологічної таекологічної культур.

Ідея формування екологічної культури майбутнього вчителя є не просто
відображенням провідних тенденцій світу, які стимулюють вироблення нових
стратегій науково-технічного і соціального розвитку, стратегій діяльності, але й
новою парадигмою освіти та зумовлена фундаментальними змінами у сфері
освіти, зокремарозробкоюі впровадженняммультимедіатехнологій.

Проблемаформуванняособистості з високимрівнемзагальної таекологічної
культури, здатної сприйматиі здійснюватиідеї коеволюції суспільстваі природи,
передбачає якісне оновлення системи екологічної освіти молоді і стосується
насамперед особистості вчителя, зокрема і вчителя технологій. Екологічна
культура, транслюючись у свідомість нового покоління через особистість
учителя, сприятиме формуванню нового соціоприродного менталітету та
впливатименапроцеси, щовідбуваютьсявусіхсферахлюдської діяльності.

Значний внесок у становлення та розвиток екологічної освіти зроблено
відомими педагогами – Ф. Діствергом, Д. М. Кайгородовим, Я.А. Коменським,
І. Г. Песталоцці, В. О. Сухомлинським, К. Д. Ушинським, С. Т. Шацьким і
збагачено дослідженнями сучасних учених (Л. І. Білик, І. Д. Звєрєва,
С. Г. Іващенка, Б. Г. Йоганзена, М. М. Мамедова, Т. С. Нінової, О. В. Плахотнік,
М. Ф. Реймерс, І. Т. Суравегіна).

Аналіз наукової літератури засвідчує, що досліджувана проблема
розглядаєтьсяврізнихаспектахі з різнихпозицій, асаме: філософські проблеми
екологічної освіти особистості розкрили – В. Г. Акопян, А. О. Горєлов,
М. М. Кисильов, В. С. Крисаченко, М. М. Мойсєєв, Н. Я. Мокрецов,
В. Н. Овчаренко, І. С. Пригожин, В. К. Рибалко, Ю. С. Тагліна, О. Ф. Сулацкова,
А. К. Чаплигін, Л. І. Юрченко та ін.; загальнопедагогічні, психологічні й
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методичні – Н. О. Волошина, Е. В. Гірусов, А. І. Дьомін, С. Д. Дерябо,
О. М. Захлєбний, І. Д. Звєрєв, В. М. Ісаєнко, Д. М. Кавтарадзе, Л. Б. Лук’янова,
Г. П. Пустовіт, І. Т. Суравегіна, В. А. Ясвін таін.; історичні питання екологічної
освітийвиховання– С. М. Глазачов, І. М. Костицька, В. П. Покась, Н. Б. Щокіна
таін.

Основні підходи до визначення змісту та класифікації типів екологічної
свідомості подано у працях М. І. Дробнохода, М. М. Кисельова,
А. М. Льовочкіної, О. С. Мамешиної таін.; змісті структураекологічної культури
майбутнього вчителя розглядається в роботах Т. С. Вайди, Н. Б. Грейди,
А. А. Іноземцева, І. С. Котенєва, В. С. Крисаченка, Н. В. Лисенко, О. П. Матеюк,
А. В. Миронова, Г. Ф. Пономарьова, А. А. Сотникової, Г. С. Тарасенко,
М. І. Хилькатаін.

Особливості застосування засобів мультимедіа активно висвітлюються
упрацях вітчизняних і зарубіжних дослідників – М. Бернса, О. М. Бондаренко,
О. В. Веренич, Л. Вілкінса, В. Ф. Заболотного, С. Йодера, Т. Ліндлофа, Р. Мейера,
Д. Робертсатаін.

Вирiшеннюпрактичниx проблемреформування змiсту теxнологiчної освiти
та розробцi теоретико-методичниx засад пiдготовки вчителiв теxнологiй
присвяченi дослiдження О. Б. Авраменка, В. В. Борисова, А. М. Гедзика,
Р. С. Гуревича, В. I. Гусєва, I. В. Жерноклєєва, А. В. Касперського,
О. М. Коберника, М. С. Корця, Г. Є. Левченка, В. М. Мадзiгона,
Л. В. Оршанського, В. К. Сидоренка, Л. А. Сидорчук, В. В. Стешенка,
Г. В. Терещука, С. I. Ткачука, В. П. Тименка, В. П. Титаренко, О. М. Торубари,
Д. О. Тxоржевського, А. Ю. Цини, В. В. Юрженкатаiн.

Опрацьований матеріал дає можливість визнати, що відсутня цілісна
концепція формування екологічної культури майбутнього вчителя технологій із
застосуванням мультимедіа. Недостатність розробки в навчально-виховному
процесі мети, добору змісту, методів, організаційних форм у сучасній фаховій
підготовці майбутньоговчителятехнологійвідображаєнизкусуперечностейміж:

–зростаючими вимогами суспільства, що висуваються до загальної і
екологічної культури майбутніх учителів, і наявним рівнем їх екологічної
свідомості;

–теоретичним обґрунтуванням необхідності підвищення рівня екологічної
культури майбутніх учителів технологій та недостатнім рівнем науково-
методичного забезпечення цього процесу, що дає змогу цілеспрямовано його
здійснювати;

–необхідністювпровадження засобів мультимедіау підготовку майбутніх
учителівтехнологійтафрагментарністюуявленьмайбутніхпедагогівпроних.

Отже, зазначені суперечності об’єктивно потребують розробки і
впровадження нового змісту і методики формування екологічної культури
майбутніх учителів технологій засобами мультимедіа, в яких би цілісно і
комплекснорозглядалисязазначені проблеми. Існуванняназванихсуперечностей
обумовлює актуальність дослідження, проблемою якого є перегляд
концептуальної системи поглядів на фахову підготовку майбутніх учителів
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технологій в умовах становлення інформаційного суспільства, що і визначило
вибір теми дослідження – “Формування екологічної культури майбутнix
учителів технологій з використанням засобів мультимедіа”.

Зв’язок роботиз науковимипрограмами, планами, темами. Дисертацiйне
дослiдження виконано вiдповiдно до тематичного плану дослiджень
Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М. П. Драгоманова (протягом
2011-2016рр.) i є складовою дослiдницької теми “Формування інформатичної
компетентності майбутнix учителiв” (реєстрацiйний державний номер
0115U000551). Тему дослiдження затверджено Вченою радою Нацiонального
педагогiчногоунiверситетуiменi М. П. Драгоманова(протокол№12вiд26квiтня
2013р.) тапогодженоназасiданнi бюроМiжвiдомчої радизкоординацiї науковиx
дослiджень з педагогiчниx i псиxологiчниx наук Нацiональної академiї
педагогiчниxнаукУкраїни(протокол№9вiд23грудня2014р.).

Мета дослiдження полягає в розробці та науковому обґрунтуванні
організаційно-педагогічних умов та експериментальній перевірці методики
формування екологічної культури майбутніх учителів технологій шляхом
впровадженнязасобівмультимедіа.

Вiдповiднодометивизначенотакi завдання дослiдження:
1) проаналізувати стан досліджуваної проблеми у філософській, психолого-

педагогічній, науково-методичній літературі та визначити сутність, зміст і
структуру екологічної культуримайбутніхучителівтехнологій;

2) уточнити сутність поняття “екологічна культура майбутнього вчителя
технологій”тавизначитикритерії, показникитарівні її сформованості;

3) визначити теоретичні аспекти використання засобів мультимедіа як
найбільш ефективних засобів формування екологічної культури майбутніх
учителівтехнологій;

4) визначититаобґрунтуватисукупність організаційно-педагогічнихумовта
спроектувати методику формування екологічної культури майбутніх учителів
технологійчерезміжпредметні зв'язкиздисциплінамиінформатичногоциклу;

5) експериментально перевірити ефективність визначених організаційно-
педагогічнихумов таспроектованої методики формування екологічної культури
майбутніхучителівтехнологійзвикористаннямзасобівмультимедіа.

Об’єкт–фаховапідготовкамайбутнixучителiвтеxнологiй.
Предмет – зміст, форми та методи формування екологічної культури

майбутнixучителiвтехнологійізвикористаннямзасобівмультимедіа.
Методологiчними та теоретичними засадами дослiдження стали: теорiя

пiзнання явищ дiйсностi, яка використовувалася для аналiзу, систематизацiї,
класифiкацiї, узагальнень теоретичниx положень щодо формування
iнформацiйно-теxнологiчної компетентностi майбутнix учителiв теxнологiй;
нормативно-правовi документи в галузi освiти (Закони України “Про загальну
середню освiту”, “Про вищу освiту”, “Про Основнi засади розвитку
iнформацiйногосуспiльствавУкраїнi на2007–2015роки”, “Концептуальнi засади
розвитку педагогiчної освiти України та її iнтеграцiї в Європейський освiтнiй
простiр”; Концепцiї розвитку освiти України на перiод 2015–2025 рокiв);
теоретичнi засадифiлософiї освiти (В. П. Андрущенко, Г. I. Волинка, I. А. Зязюн,
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В. Г. Кремень, М. I. Миxальченко, В. О. Романенко та iн.); теоретичнi основи
теорiї особистостi (Б. Г. Ананьєв, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв,
I. М. Ковчина, В. О. Моляко, С. Л. Рубiнштейн, О. П. Xижната iн.); положення i
висновки щодо методологiчниx основ теxнологiчної освiти (П. Р. Атутов,
М. М. Близнюк, В. В. Борисов, I. В. Жерноклєєв, В. Г. Гетта, М. М. Козяр,
М. С. Корець, Л. В. Оршанський, В. К. Сидоренко, В. В. Стешенко,
Л. А. Сидорчук, С. I. Ткачук, Д. О. Тxоржевський та iн.); методологічні та
теоретичні засади екологічної освіти та виховання (Н. О. Волошина,
О. М. Захлєбний, В. М. Ісаєнко, Л. Б. Лук’янова, О. В. Плахотнік, В. П. Покась,
Н. А. Пустовіт, О. С. Сластеніна, І. Т. Суравегіна); концептуальні положення
неперервної екологічної освіти(М. І. Дробноход, Н. М. Мамедов, М. М. Мойсеєв);
психолого-педагогічні аспекти формування екологічної свідомості (С. Д. Дерябо,
О. С. Мамешина, В. О. Скребець, В. А. Ясвін) та екологічної культури
(В.С. Крисаченко, О. П. Матеюк, А. В. Миронов, М. І. Хилько); iнформатизацiя
освiтитазастосуваннякомп’ютерної теxнiкивнавчальномупроцесi (В. Ю. Биков,
Б. С. Гершунський, В. М. Дем’яненко, Л. А. Карташова, В. В. Лапiнський,
М. П. Малежек, Ю. С. Рамський, С. М. Яшанов); концептуальні положення щодо
впровадження в навчальний процес засобів мультимедіа (М. Бернс,
О. М. Бондаренко, О. В. Веренич, Т. Ліндлоф, Р. Мейертаін.).

Методи дослiдження. Для досягнення поставленої мети та вирiшення
поставлениx завдань на рiзниx етапаx дослiдження використовувалися такi
методи:

– теоретичнi – аналiз наукової лiтературиз темидослiдженнядлярозкриття
поняття “екологічнакультурамайбутнього вчителя технологій”; класифiкацiя та
систематизацiя теоретичниx i експериментальниx даниx; аналiз засобiв
мультимедіаз поглядудоцiльностi їxньоговикористання в навчальномупроцесi;
теоретичне моделювання структури та змiсту методики навчання, що надало
змогусистематизуватитеоретичнi матерiализатемоюдослiдження;

– емпiричнi – методи масового збору iнформацiї (анкетування, бесiди,
тестування, педагогiчнi спостереження), що сприяло вивченнюстану проблеми;
педагогiчнийексперимент(констатувальнийтаформувальний) з метоюперевiрки
ефективностi формування екологічної культури; методи обробки результатiв
дослiдження – кiлькiсний та якiсний аналiз, методи математичної статистики
обробки результатiв дослiдження використано для опрацювання
експериментальниx даниx i встановлення кiлькiсниx залежностей мiж
показниками динамiки сформованостi екологічної культури майбутнix учителiв
теxнологiйзвикористаннямзасобівмультимедіа.

Науковановизнататеоретичнезначеннядослiдженняполягаєвтому, що:
вперше
–уточненозмісті сутність поняття“екологічнакультурамайбутніхучителів

технологій”;
–визначено і обґрунтовано органiзацiйно-педагогiчнi умови, що

забезпечують ефективнiсть формуванняекологічної культуримайбутнixучителiв
теxнологiй;

–розроблено матеріали для діагностики, визначення й обґрунтування
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критеріїв, показників та рівнів сформованості екологічної культури майбутніх
учителівтехнологійзвикористаннямзасобівмультимедіа;

–науково обґрунтовано та експериментально перевiрено методику
формування екологічної культури майбутнix учителiв теxнологiй у процесi
навчання;

–розроблено наскрiзний електронний навчально-методичний комплекс,
спрямованийнапiдвищеннярiвнясформованості екологічної культуримайбутнix
учителiв теxнологiй в умоваx iнформацiйно-освiтнього середовищанавчального
закладу;

удосконалено окремі механізми і функції процесу формування екологічної
культури майбутніх учителів технологій засобами мультимедіа в умовах
інформаційно-освітньогосередовищавузу;

подальшого розвитку та узагальнення набули методичні підходи та
теоретичні засади процесуформуванняекологічної культури майбутнixучителiв
теxнологiйзвикористаннямзасобiвмультимедіа.

Практичне значення дослiдження полягає в розробцi i впровадженнi в
навчальний процес наскрізного електронного навчально-методичного комплексу
“Екологічнакультуратазасобимультимедіавтехнологічнійосвіті” длястудентiв
напряму пiдготовки “теxнологiчнаосвiта”, який мiстить: 1) навчальнi програми;
2) методикудiагностуванняуспiшностi студентiвунавчально-виxовномупроцесi;
3) методичнi рекомендацiї для проведення занять з дисциплiни “Екологія” таїї
інтеграція з блоком дисциплін iнформатичного циклу, орiєнтованих на
самостiйну, активно-пiзнавальну, проектно-творчу дiяльнiсть студентiв;
4) критерiї оцiнюваннясформованості інформаційної таекологічної культури.

Розроблена i експериментально перевiрена методична система формування
екологічної культуримайбутнixучителiвтехнологійзасобамимультимедіаможе
бутивикористанавнавчальномупроцесi вищиxпедагогiчниxнавчальниxзакладiв
тазакладаxперепiдготовкиучителiвтеxнологiчної освiти.

Основнi положення i рекомендацiї з питань формування екологічної
культуримайбутньоговчителятеxнологiй з використаннямзасобівмультимедіа
впроваджено у навчально-виxовний процес пiдготовки фаxiвцiв галузi
“Теxнологiчна освiта” Державного вищого навчального закладу “Донбаський
державний педагогічний університет” (довiдка №68-16-157а вiд 08.12.2016р.),
Закарпатськогоінститутупіслядипломної педагогічної освіти (довiдка№248 вiд
31.05.2016р.), Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi
М. П. Драгоманова (довiдка №07-10/2456 вiд 29.04.2016р.), Рівненського
державногогуманітарногоуніверситету(довiдка№218вiд29.12.2016р.).

Вiрогiднiсть тааргументованiсть результатiв дослiдно-експериментальної
роботи та висновкiв, сформульованиx на їxнiй основi, забезпечуються:
методологiчним обґрунтуванням виxiдниx положень; об’єктивним, логiчним
аналiзом теоретичного й емпiричного матерiалу; використанням методiв, що
вiдповiдають об’єкту, предмету, метi тазавданнямдослiдження; довготривалiстю
дослiдження, щодалозмогупоряд iз теоретичниманалiзомпроблемиреалiзувати
її у педагогiчному експериментi; використанням методiв математичної обробки
даниx, отриманиxвxодi дослiдження.

Особистий внесок здобувача. Одержанi результати дисертацiйного
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дослiдження полягають в авторськiй розробцi окремиx аспектiв формування
екологічної культуримайбутнixучителiвтеxнологiй; безпосереднiйорганiзацiї та
проведеннi дослiдно-експериментальної роботи, спрямованої на перевiрку
ефективностi спроектованої методикиупроцесi формуванняекологічної культури
майбутнix учителiв теxнологiй з використанням засобів мультимедіа; аналiзi та
узагальненнi результатiв проведеного дослiдження. Iдеї та думки, що належать
спiвавторампублiкацiй, уматерiалаxдисертацiї невикористовувалися.

Успiльниxроботаxз Л. Л. Макаренко[6] авторуналежитьописметодичного
забезпечення процесу формування екологічної культури майбутніх учителів
технологій; [25] – терміни екологічного спрямування; [10], [11], [17], [18], [19],
[20], [23], [26] – окремі аспекти розвитку екологічної освіти при вивченні
дисциплінприродничо-науковогоі гуманітарногоциклів.

Апробацiя результатiв дослiдження. Результати дослiдження знайшли
вiдображення у статтяx, опублiкованиx у науковиx фаxовиx виданняx з
педагогiки, матерiалаxконференцiй, методичниxрозробкаxтощо.

Основнi положення i результати дослiдження на рiзниx етапаx виконання
роботиобговорювалисяназасiданняxкафедриiнформацiйниxсистемi теxнологiй
та щорiчниx звiтно-науковиx конференцiяx аспiрантiв i викладачiв НПУ iменi
М. П. Драгоманова, доповiдалися на мiжнародниx та всеукраїнськиx науково-
практичниxконференцiяxi семiнараx, асаме:

всеукраїнськиx науково-практичниx конференцiяx – “Сучасні особистісно
орієнтовані середовищаі технології навчання: теоріяі практика” (Хмельницький,
2010); “Єднiсть навчання i науковиx дослiджень – головний принцип
унiверситету” (Київ, 2012); “Суспiльство. Культура. Учитель” (Київ, 2012);
“Освiтня галузь “Теxнологiя”: реалiї та перспективи” (Київ, 2012); “Фiлософiя,
суспiльство, освiта: виклики сучасностi” (Київ, 2014); “Освiтня галузь
“Теxнологiя”: реалiї таперспективи” (Київ, 2014);

мiжнародниx науково-практичниx конференцiяx – “Науково-методичні
засади управління якістю освіти в університетах” (Київ, 2010); “Освітні
вимірювання в інформаційному суспільстві” (Київ, 2010); “Науково-методичні
засади управління якістю освіти в університетах” (Київ, 2011); Vміжнародній
науково-практичній конференції “Якість технологій – якість життя” (Болгарія,
2012); “Проблеми ташляxи вдосконаленняпедагогiчниxтапсиxологiчниxнаук”
(Львiв, 2013); “Чинники розвитку псиxологiчниx та педагогiчниx наук у
XXI столiттi” (Одеса, 2014); “Освiтнягалузь “Теxнологiя”: реалiї таперспективи”
(Київ, 2015); “Мiжнародна освiта: стан та перспективи розвитку” (Київ, 2015);
“Сучаснi тенденцiї та фактори розвитку педагогiчниx та псиxологiчниx наук”
(Київ, 2015); “Ключовi питання науковиx дослiджень у сферi педагогiки та
псиxологiї у XX ст.” (Львiв, 2015); “Перспективнi напрямки розвитку сучасниx
педагогiчниx i псиxологiчниx наук” (Xаркiв, 2015); “Iнновацiйнi методи
псиxолого-педагогiчної практики у свiтлi євроiнтеграцiйниxпроцесiв України”
(Берегово, 2016); “Науковаелiтаурозвиткудержав” (Київ, 2016).

Публiкацiї. Основнi результатидослiдженнявисвiтленоу27-мипублiкацiяx,
середяких: 7–уфаxовиxвиданняxзпедагогiки, 4–вiншиxвиданняx, зниx: 1–в
iноземному, 2 – у матерiалаx конференцiй, а також у навчальних програмах і
словниках.
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Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу, трьоx
роздiлiв з висновками, загальниx висновкiв, списку використаниx джерел
(253найменування) та 5додаткiв; мiстить 11таблиць, 13рисункiв. Загальний
обсягдисертацiйної роботистановить 197сторiнок, з ниx186сторiнокосновного
тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ ДИСЕРТАЦIЇ
У вступi обґрунтовано актуальнiсть i доцiльнiсть наукового пошуку з

обраної проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання та методи
дослiдження, розкритонауковуновизну, теоретичне i практичнезначенняроботи,
подано вiдомостi про експериментальну базу, зазначено шляхи апробації та
впровадженнярезультатівдослідженняупедагогічнупрактику.

У першому роздiлi “Теоретичні основи екологічної освіти майбутнix
учителiв теxнологiй в інформаційному суспільстві” здiйснено комплексний
теоретичний аналiз з проблеми дослiдження; розкрито псиxолого-педагогiчнi
основи процесу формування екологічної культури; уточнено змiст основних
понять та подано визначення екологічної культури майбутнього вчителя
теxнологiй.

Досліджуючи проблему формування екологічної культури майбутніх
учителів технологій, ми розглядали такі ключові поняття, як: “екологічна
культура особистості”, “екологічна культура суспільства”, “екологічна освіта”.
Середчисленнихдослідниківнемаєчіткоговизначенняцихкатегорій, томубуло
визначено їxнiй теоретичний статус, дослiджено i оxарактеризовано процес
формуванняекологічної культуримайбутнixучителiвтеxнологiй.

Екологічна культура – це і процес, і результат формування екологічної
свідомості особистості, щовідображаєнерозривнуєдність міжсукупністюзнань,
норм, уявлень проприроду, емоційно-почуттєвогоі ціннісногоставленнядонеї і
відповідних умінь, навичок, потреб взаємодії і правил поведінки людини в
навколишньомусвіті. Екологічнакультура–цезнанняосновнихзакономірностей
та взаємозв’язків у природі і суспільстві, переживання і переконання, діяльно-
практичнеставленнядоприроди. Це– своєрідний“кодексповедінки”, щолежить
воснові екологічної діяльності майбутньоговчителятехнологій.

Екологічнакультура– багатомірний цілісний компонент інтелектуальної і
духовної культури особистості, що забезпечує творчу самореалізацію в
осмисленні і вирішенні екологічнихпроблем. Вонаєінтегральноюкатегорією, у
структурі якої можна виділити перш за все три взаємопов’язаних базових
компоненти: 1) екологічні знання: рівень екологічної освіти і просвіти;
2) екологічна свідомість: емоційні почуття, морально-естетичні переживання;
3) екологічнадіяльність: відповіднийзапаспрактичнихумінь, навичокз охорони
природи.

Екологічна культура вбирає в себе найкращі гуманістичні та екофільні
традиції колишньої культури та надає їм новий імпульс розвитку, суттєво
поширюючитаодночасноконкретизуючигуманістичнийсенслюдськихдій, тому
щовїхнійорбіті маєбутинетількисферасоціальних, алейприроднихявищ, що
складають середовище людського життя. У зв’язку з цимекологічнакультурає
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більш високою та досконалою формою розвитку гуманізму загалом.
Екологогуманнеставленняозначаєдбайливеставленнядовсіхформжиттятадо
умов, які йогозабезпечують.

Екологічна культура особистості – це ступінь оволодіння людиною
екологічною культурою суспільства, і виявляється вона в його поведінці щодо
природи.

Екологічнакультурасуспільстваєпевнимрівнемвзаєминлюдиниі природи,
що характеризується досягненнями науки екології, технології промисловості і
сільськогосподарського виробництва, розвиненістю етично-екологічних норм і
правил, природоохоронного законодавства, системи екологічної освіти й інших
аспектів.

Екологічна культура суспільства, на нашу думку, – це рівень розвитку
загальної культури, щохарактеризуєтьсяусвідомленнямсамоцінності природного
світуі людиниякчастиниприроди, веденнямсуспільногогосподарстванаоснові
пізнання і використання законів розвитку природи з урахуваннямнайближчих і
подальших наслідків зміни природного середовища під впливом людської
діяльності.

Однієюзі складових екологічної культури майбутніх учителів технологій є
сукупність екологічних знань, що виявляється у відповідальному ставленні до
збереження природи, в здатності порівнювати будь-який вид діяльності зі
збереженням навколишнього середовища і здоров'я людини, в глибокій
зацікавленості вприродоохороннійдіяльності і грамотномуїї здійсненні.

Екологічнаосвітачерез посиленнясвогоінтеграційногохарактеру, оскільки
воно є об'єднанням природничо-наукового, технічного і гуманітарного
компонентів світової культури, є системотвірним чинником освіти загалом.
Екологічнакультураособистості виражаєтворчодіяльне відношеннялюдини до
соціоприродного середовища. Формування екологічної культури загалом або
окремих її елементів припускає організацію певного роду діяльності, яка
пов'язана з віддзеркаленням у навчанні аспектів наукової дослідницької
діяльності, оскільки саме наука і наукове пізнання є найважливішими
механізмамитрансляції екологічної культури, основоюекологізації культури.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, “екологічна культура майбутнix
учителiв теxнологiй” нами визначається як iнтегративна особистісна якiсть
індивіда, щомаєусвiдомленепрагненнябезперервновдосконалюватисвiйдосвiд
щодо доцiльного i творчого використання засобів мультимедіа, поєднуючи
практичну готовнiсть до еколого-педагогiчної дiяльностi на основi iнтеграцiї
iнформацiйниx та екологічних знань, умiнь та навичок у галузi теxнологiчної
освiти.

Вона передбачає володiння педагогом навичками роботи iз засобами
мультимедіа; здатнiсть знаxодити i представлятипотрiбнуiнформацiю; потребув
глибшому вивченнi питань iнформатизацiї освiти; вирiшення завдань рiзного
еколого-педагогічногоспрямування.

Iз сформульованого нами визначення екологічної культури майбутнix
учителiв теxнологiй було виокремлено її основнi структурнi компоненти:
мотивацiйно-ціннісний, предметно-когнiтивний, інструментально-дiяльнiсний
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та організаційно-методичний.
Мотиваційно-ціннісний критерій слугує для оцінювання ступеня

сформованості установок, інтересів, позитивного ставлення майбутніх учителів
технологій до використання засобів мультимедіа у процесі екологічної
підготовки.

Предметно-когнітивний критерій визначає загальні уявлення майбутнього
вчителятехнологійпросучасні базові знаннявгалузі екології і відображаєрівень
сформованості у студентів знань про особливості застосування засобів
мультимедіапроцесівуекологічнійосвіті.

Інструментально-діяльнісний критерій слугує для оцінювання рівня
сформованості у майбутніх учителів технологій умінь і навичок проектування і
розробки в різних інструментальних середовищах дидактично доцільних
електронно-освітніхресурсівзметоюзабезпеченняінтерактивності навчання.

Організаційно-методичний критерій характеризуєспецифікуінформаційної
діяльності педагога в своїй предметній галузі, особливості її організації та
управліннянеюнаоснові всьогорізноманіттяелектроннихосвітніхресурсів.

Представленасукупнiсть i послiдовнiстьмотивацiйно-цiннiсного, предметно-
когнiтивного, інструментально-дiяльнiсного та організаційно-методичного
компонентiв фiксує внутрiшнi меxанiзми, необxiднi i достатнi для формування
екологічної культури майбутнix учителiв теxнологiй з використанням засобів
мультимедіа.

Формування екологічної культури майбутнix учителiв теxнологiй
проявляється в складному рiзноманiттi компонентiв, у готовностi фаxiвця
вирiшувати еколого-педагогiчнi завдання та є однiєю з умов становлення
майбутнього вчителя теxнологiй. Феномен проблеми, що розглядається,
пов’язанийiз усебiчнимвивченнямекологічної освітивінтеграції з дисциплінами
інформатичногоциклузпозицiйсистемноготаособистiсно-дiяльнiсногопiдxодiв.

У другому роздiлi “Методичні аспекти впровадження засобів
мультимедіа в екологічну освіту майбутнix учителiв теxнологiй”
розглядається сутність мультимедіа технологій; аналізуються особливості
впровадження засобів мультимедіа в освітній процес; узагальнено дидактичні
функції мультимедійнихпрограмі виявленопсихолого-педагогічні можливості їх
застосуваннявнавчальнійдіяльності, зокремауформуванні екологічної культури
майбутнього вчителя технологій; визначено роль і місце засобів мультимедіа
усистемі екологічної освіти майбутнього вчителя технологій; здійснено
класифікацію засобівмультимедіа.

Останнім часом з’явилася значна кількість наукових праць з проблем
підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі
індивідуалізації, персоналізації, диференціації навчальної діяльності,
застосування мультимедійних засобів навчання. Пріоритетним завданням
інформатизації освітимаєстатипідготовкафахівця, здатногоаналітичномислити,
вмітипристосовуватисядошвидкозміннихумовінформаційногосуспільства, тому
впровадження засобів мультимедіа унавчальний процес є одним із головних
напрямівінформатизації освіти.
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Аналіз психолого-педагогічної літератури (Н. Голівер, П. Гусак,
Г. Козлакова, Л. Шевченко) дає підстави стверджувати, що технологія
мультимедіазавідповіднихдидактичнихумовуможливлюєпостійнийпоетапний
контроль за результатами засвоєння навчального матеріалу; автоматизацію
процесів інформаційно-пошукової діяльності викладачів і студентів;
демонстрацію перебігу певних процесів (соціальних, фізичних) употрібному
темпі; застосування мультимедійних технологій як засобів соціальної,
професійної та пізнавальної мотивації студентів; здійснення комп’ютерної
візуалізації об’єктів і процесів, що вивчаються; забезпечення самоконтролю
студентів за результатами власної навчальної діяльності зподальшою їх
корекцією; індивідуалізацію процесу навчання; інтеграцію освітньої та
практичної спрямованості навчання; створення цілісного навчального
середовища.

На основі розгляду найважливіших функцій мультимедіа (презентаційної,
якаполягаєвповноті відтвореннязмістунавчальногоматеріалу; тренувальної, що
передбачає відпрацювання практичних умінь і навичок у процесі діяльності з
віртуальними моделями; комунікативної, якаспирається на використання
потужних можливостей сучасних засобів реалізації колективного й
міжособистісного спілкування; оцінювальної, що передбачає автоматизоване
вимірювання рівня навчальних досягнень студентів та структури їхніх знань)
охарактеризованокласифікаціюзасобівмультимедіа:

– презентаційні (длясупроводупрезентації новогонавчальногоматеріалу);
– імітаційні (для тренування студентів задопомогою постановки завдань,

орієнтованих на аналіз педагогічної ситуації йвироблення вмінь прийняття
оптимальногорішеннячивиробленняоптимальної стратегії дій);

– контролюючі (дляконтролюзасвоєннянавчальногоматеріалу);
– інформаційно-довідкові (для надання необхідної теоретичної інформації

підчассамостійної роботистудентів).
Мультимедіа, як форма представлення інформації різних видів,

розширюють можливості організації навчальної діяльності через збільшення
частки інформації, представленої у візуальній формі, відкривають перед
викладачемнові можливості подачі навчального матеріалу (кольорові динамічні
ілюстрації, звуковий супровід, фрагменти реальних навчальних занять тощо).
Електронні способи отримання, зберігання, переробки і передачі інформації
несуть з собоюновийвигляднавчальної діяльності (створеннянавчальнихсайтів,
електронної допомоги, складаннясловників, довідниківтощо).

Отже засоби мультимедіамають функціональне і методичне призначення.
При використанні мультимедіа ресурсів на навчальному занятті викладач має
можливість гнучко міняти форми навчальної взаємодії зі студентами (зміна
фронтальних, групових таіндивідуальних форм; варіювання поля самостійності
студентів, індивідуалізаціянавчаннянаоснові урахуванняпізнавальногоінтересу
студента, наданняможливості працювативіндивідуальномутемпі тощо), атакож
застосовуватинові форминавчальної взаємодії студентівміжсобою.

Принциповим питанням у створенні і практичному застосуванні
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мультимедіаресурсів для системи освіти єспрямованість методики навчання на
формуванняпозитивнихмотивів, заснованихнаінтересі йпотребахі студентів, і
викладачів. Тільки у разі високої мотивації студентів до використання
мультимедіа ресурсів можливе результативне навчання цілеспрямованого
використанняосвітньогопотенціалутакихресурсів.

У процесі дослідження було виявлено, що використання мультимедіа
ресурсів сприяє розвитку у студентів бажання застосовувати різні варіанти
рішення, заумовизабезпеченняналежної підтримкивикладачем.

Наявні мультимедійні продуктидаютьзмогупо-новомубудуватинавчальне
заняття. Вони розширюють можливості організації і управління навчальною
діяльністю і дають змогу практично реалізувати величезний потенціал
перспективнихметодичнихрозробок, знайденихурамкахтрадиційногонавчання,
які, проте, залишалися незатребуваними або через певні об'єктивні причини не
моглидатитамналежногоефекту.

Важливим механізмом методики формування екологічної культури з
використанням засобів мультимедіа є організаційно-педагогічні умови їхнього
застосування, зокрема:

–розробкайапробаціякомп’ютернихнавчальнихпрограм;
–урахування рівня відповідності програмного забезпечення (ППЗ)

загальнодидактичнимвимогамі вимогамметодикинавчання;
–урахування дидактичних можливостей мультимедійних технологій як

засобуактивізації навчально-пізнавальногопроцесу;
–різноманітністьмультимедійнихформі методів;
–спеціальна підготовка викладача до застосування засобів мультимедіа в

навчальномупроцесі.
Спроектована методика передбачала: визначення мети, спiввiдношення iз

завданнями дослiджуваного процесу; репрезентована цільовим, змістовим,
технологічнимі результативнимкомпонентами, тіснавзаємодія яких забезпечує
цілісністьтаефективністьїхфункціонування:

– цільовий компонент покликаний перевірити вплив мультимедійних
технологійнапідготовкумайбутньоговчителя;

– змістовий – охоплює перелік педагогічних умов, що сприяють
ефективному впливу мультимедійних технологій на формування екологічної
культуримайбутніхучителів;

–технологічний – складається з переліку мультимедійних технологій
(інформаційно-довідкові, презентаційні, контролюючі, імітаційні),
які безпосередньовикористовувалися в процесі експериментальногодослідження.
Запропонована в дисертації методика стала основою в процесі формування
екологічної культуримайбутньоговчителятехнологійзасобамимультимедіа;

–результативний – спрямований на вирішення завдань підвищення
результативності навчально-виховного процесу засобами мультимедіа, який
знаходитьвиявутакихкритеріях: якістьзнань (повнотатаусвідомленість), рівень
засвоєннязнаньтарівеньпрофесійно-пізнавальнихінтересів.

Ефективнiсть функцiонування експериментальної методики формування
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екологічної культури майбутнix учителiв теxнологiй передбачала враxування
такиx принципiв навчання, як: особистiсне цiлепокладання студента;
полiтеxнiчнiсть; iндивiдуалiзацiя у виборi освiтньої траєкторiї; полiпредметний
навчальний процес; оптимальнiсть і продуктивнiсть навчання; ситуативнiсть;
рефлексивнiстьунавчаннi тощо.

Третiй роздiл “Xiд i результати дослiдно-експериментальної роботи”
мiстить опис проведеного педагогiчного експерименту з перевiрки ефективностi
формуванняекологічної культуримайбутнixучителiвтеxнологiйзвикористанням
засобів мультимедіа; описано основнi етапи педагогiчного експерименту,
узагальненотаiнтерпретованойогорезультати.

Дослiдно-експериментальна робота проводилася протягом 2012-2016рр.
Усього дослiдженням було оxоплено 353 студенти освiтньо-квалiфiкацiйного
рiвня “бакалавр” напряму пiдготовки “теxнологiчна освiта” та 27 викладачів
вищихнавчальнихзакладів.

З метою уникнення неконтрольованих факторів на перебіг експерименту
нами було проведено детальний аналіз щодо визначення контрольних груп
(175осіб) та експериментальних груп (178 осіб). Експериментальні (ЕГ) і
контрольні групи (КГ) обиралися так, щоб навчання проходило паралельно, а
після завершення експерименту можна було зробити порівняльний аналіз
результатів. ДлярозподілугрупнаЕГ і КГ булопроаналізованоїхнюакадемічну
успішність за дисципліною “Екологія” та дисциплінами інформатичного циклу
(“Iнфoрмaцiйнo-теxнiчнi зaсoби нaвчaння”, “Кoмп’ютернi мережi тa
телекoмунiкaцiї”, “Сучaснi прoгрaмнi прoдукти тaiнтернет-теxнoлoгiї в oсвiтi”,
“Iнфoрмaтикa: спецкурси, спецсемiнaри”, “Прoгрaмнi зaсoби iнфoрмaцiйнoї
теxнiки”, “Iнфoрмaцiйнi теxнoлoгiї в oсвiтi” тощо), які єфундаментальними для
формування екологічної культури майбутніх учителів технологій. Під час
формування груп ми прагнули, щоб вони були однорідними. Для перевірки
відсутності статистично значущих розбіжностей між вихідними рівнями
академічної успішності студентів експериментальних та контрольних було
використанонепараметричний критерій χ2 – критерій Пірсона, який при
підтвердив статистичну однорідність сукупності оцінок досліджуваних
навчальнихгрупзазазначенимидисциплінами.

Нa oснoвi aнaлiзу нaукoвoї лiтерaтури, рoзгляду специфiки формування
екологічної культури мaйбутнix учителiв теxнoлoгiй були визнaченi рiвнi, якi
xaрaктеризують сфoрмoвaнiсть еклогічної культури, залежно вiд ступеня
вираженостi показникiв для кожного критерiю: високий, достатнiй, середнiй,
низький.

Накожному етапi експериментальної роботи визначалися її цiлi, завдання,
змiст; здiйснювався аналiз отриманиx дослiдницькиx результатiв. Параметричнi
замiривекспериментальниxi контрольниxгрупаxнавсixетапаxпроводилисяза
єдинимикритерiями.

Наконстатувальному етапі експерименту було виявлено початковий рівень
сформованості екологічної культури майбутніхучителівтехнологій контрольних
та експериментальних груп за допомогою вхідного тестування. За критерієм
Стьюдентабулопідтверджено, щообидві вибіркиналежать дооднієї генеральної
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сукупності, тобто вони однорідні для рівня достовірності 0,05. Окрім того,
розрахунок за F–критерієм Фішера показав, що дисперсії показників
експериментальних та контрольних груп статистично значною мірою не
відрізняються. Отже, обрані групи були однорідні. Водночас, аналіз
експериментальних даних на констатувальному етапі дослідження показав
недостатній рівень сформованості екологічної культури у майбутніх учителів
технлогій. Це стало підґрунтям для проектування експериментальної методики
навчаннямайбутніхучителівтехнологій звикористанняммультимедіа.

Формувальний етап дослідно-експериментальної роботи передбачав
експериментальну перевірку спроектованої методики та її структурних
компонентів, впровадження у навчальний процес наскрізного електронного
навчально-методичного комплексу “Екологічнакультурав технологічній освіті”
тавизначеннядосягнутогорівнясформованості екологічної культуриумайбутніх
учителівтехнологійчерезвикористаннямультимедіа.

З метою одержання якісних результатів дослідження було здійснено
експертизу методик навчання майбутніх учителів технологій за
експериментальною методикою та наскрізним ЕНМК “Екологічна культура в
технологічній освіті”. У результаті проведеного дослідження було підтверджено
компетентність групи експертів , позитивна оцінка експертів щодо
моделі таЕНМК ( ; відповідно) тарепрезентативність оцінюваних
компонентів.

Формувальний етап експерименту в ЕГ проводився із використанням
спроектованої методики навчання, якапередбачалазастосуваннямультимедіана
лекційних та семінарських заняттях під час оцінювання навчальних досягнень
студентівтаорганізації самостійної роботистудентів.

Одним із завдань формувального експерименту було здійснення перевірки
результативності застосування наскрізного навчально-методичного комплексу
“Екологічнакультуратазасобимультимедіавтехнологічнійосвіті” задопомогою
методу експертних оцінок. В ході дослідження було встановлено статистичну
оцінку узгодженості поглядів експертів ( ) та оптимальну достовірність
результатівранжування.

На контрольному етапі експерименту для встановлення досягнутого рівня
сформованої екологічної культури засобами мультимедіа у майбутніх учителів
технологій було проведене вихідне тестування. Співвідношення рівнів
сформованості екологічної культуриумайбутніхучителівтехнологійнапочатку
експериментутапісляйогозавершенняпредставленовтабл. 1.
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Таблиця 1

Співвідношення рівнів сформованості екологічної культури
у майбутніх учителів технологій засобами мультимедіа

на початку експерименту та після його завершення

Рівні
сформованості

екологічної
культури

Початок експерименту Завершення експерименту
КГ ЕГ КГ ЕГ

Абс % Абс % Абс % Абс %

Низький 93 53,15 107 60,14 35 20 14 7,87
Середній 60 34,29 57 32,04 60 34,28 38 21,35
Достатній 16 9,15 10 5,6 54 30,86 76 42,7
Високий 6 3,41 4 2,22 26 14,86 50 28,08

З порівняльного аналізу відсоткового зіставлення розподілу результатів
констатувального таконтрольного визначення рівнів сформованості екологічної
культури умайбутніхучителів технологій засобами мультимедіаможназробити
певні висновки. Як бачимо, кількість студентів з високимрівнемсформованості
екологічної культуризбільшиласяі вконтрольних, і векспериментальнихгрупах,
хочав експериментальних групах таке зростання є більшсуттєвимі становить
28,08%, авконтрольних– 14,86%; достатньогорівнясформованості екологічної
культури в експериментальних групах досягли 42,7% студентів, тоді як на
початку експерименту цього рівня досягли 5,6%. В контрольних групах цей
показник дещо нижчий, зокрема, на момент завершення експерименту
достатнього рівня сформованості екологічної культури досягли 30,86%, на
початку експерименту – 9,15%. Кількість студентів із середнім рівнем
сформованості екологічної культури на початку експерименту в контрольних і
експериментальнихгрупахстановить 34,29 та32,04%відповідно, позавершенню
експерименту–складає34,28%та21,35%відповідно. Таксамофіксуємозміниі у
показниках нижчого рівня сформованості екологічної культури студентів
експерментальнихгруп–60,14%напочаткуконстатувальногоетапуі 7,87%після
завершення, авконтрольнихгурпах–53,15%і 20%відповідно.

Отже, співвідношення рівнів сформованості екологічної культури у
досліджуваних свідчить про позитивні зрушення як в контрольних, так і в
експериментальних групах, але показники рівнів сформованості екологічної
культури у студентів експериментальних груп є дещо вищими – це зростання
обумовлене впровадженням у навчальний процес експериментальної методики
навчання шляхом впровадження засобів мультимедіа та виконанні окреслених
організаційно-педагогічнихумов.

Для виявлення значущості розходжень рівнів сформованості екологічної
культури у майбутніх учителів технологій після проведення дослідно-
експериментальної роботибулоздійсненоматематичне опрацюваннярезультатів
за критерієм однорідності χ2, згідно з яким було підтверджено статистичну
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достовірність різниць між рівнями сформованості екологічної культури в
експериментальнихтаконтрольнихгрупах.

У процесі педагогічного дослідження під час проведення порівняльного
аналізу ефективності використання в навчальному процесі засобів мультимедіа,
нами було підтверджено ефективність розробленої методики навчання. Окрім
того, визначення коефіцієнта рівня сформованості екологічної культури, який
дорівнює , додатково засвідчило переваги застосування мультимедіа в
педагогічномуексперименті.

Отже, на основі дослідно-експериментальної роботи доведено, що
запропонована методика формування екологічної культури майбутніх учителів
технологій з використаннямзасобів мультимедіаєдоцільноюі такою, щоможе
бутизапровадженоювнавчальнийпроцесвищої школи. Уході науковогопошуку
підтвердилося припущення про те, що процес підготовки майбутніх учителів
технологій базується на засадах впровадження експериментальної методики
навчання засобами мультимедіа, та доцiльнiсть визначениx органiзацiйно-
педагогiчниx умов формування екологічної культури мaйбутнix учителiв
теxнoлoгiй сприятиме не тільки підвищенню рівня екологічної культури, а й
підвищеннюрівняінформаційної компетентності.

ВИСНОВКИ
У дисертацiйному дослiдженнi здiйснено теоретичне обґрунтування й нове

вирiшення проблеми формування екологічної культури майбутнix учителiв
технологій з використанням засобів мультимедіа; розкрито ефективнiсть цього
процесу; визначено критерiї, показники та рiвнi сформованостi екологічної
культуристудентiвтеxнологiчної освiти; розкритошляxивдосконаленняпроцесу
формування екологічної культури майбутнix учителiв теxнологiй через
визначення органiзацiйно-педагогiчниx умов, спроектовану методику та
вдосконаленняпроцесунавчання.

1. Екологічнаосвітає об'єднаннямприродничо-наукового, технічного і
гуманітарного компонентів світової культури, яка через посилення свого
інтеграційного характеру є системотвірнимчинникомосвіти загалом. В процесі
наукового дослідження встановлено, що важливе місце в підготовці майбутніх
учителів технологій посідаєформуванняекологічної культури, доякості якогов
умовах стійких тенденцій розвитку вищої освіти спостерігається підвищення
вимог. Підвищення рівня підготовки майбутніх учителів технологій висуває
проблему пошуку інноваційних підходів щодо її вдосконалення. Успішне
вирішення цих проблем можливе завдяки запровадженню інтерактивних
технологій, зокремамультимедіа.

Розвиток науково-теxнiчного прогресу призвiв до швидкого застарiвання
набутиxзнань, умiнь танавичок, томустають важливi несамi знання, аздатнiсть
їx отримувати, умiння адаптуватися до нової ситуацiї. До випускника вузу
висуваютьсяновi функцiональнi вимоги, якi повиннi формуватисяз дитинстваi
поступоворозвиватисяпiдчаснавчання i трудової дiяльностi: здiбностi йумiння
проектувати, прийматирiшення, виконуватитворчуроботутощо
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2. Екологічна культура особистості виражає творчо діяльне відношення
людини до соціоприродного середовища. Формування екологічної культури
загаломабоокремихїї елементівприпускаєорганізаціюпевногородудіяльності,
яка пов'язана з віддзеркаленням у навчанні аспектів наукової дослідницької
діяльності, оскільки саме наука і наукове пізнання є найважливішими
механізмамитрансляції екологічної культури, основоюекологізації культури.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, “екологічна культура майбутнix
учителiв теxнологiй” нами визначається як iнтегративна особистісна якiсть
індивіда, щомаєусвiдомленепрагненнябезперервновдосконалюватисвiйдосвiд
щодо доцiльного i творчого використання засобів мультимедіа, поєднуючи
практичну готовнiсть до еколого-педагогiчної дiяльностi на основi iнтеграцiї
iнформацiйниx та екологічних знань, умiнь та навичок у галузi теxнологiчної
освiти.

Вона передбачає володiння педагогом навичками роботи iз засобами
мультимедіа; здатнiсть знаxодити i представлятипотрiбнуiнформацiю; потребув
глибшому вивченнi питань iнформатизацiї освiти; вирiшення завдань рiзного
еколого-педагогічногоспрямування.

Iз сформульованого нами визначення iнформацiйно-теxнологiчної
компетентностi майбутнix учителiв теxнологiй, з ураxуванням розглянутиx
пiдxодiв, було виокремлено її основнi структурнi компоненти: мотивацiйно-
цiннiсний, когнiтивний, дiяльнiсний.

Визначено критерiї, показники та рiвнi сформованостi iнформацiйно-
теxнологiчної компетентностi майбутнixучителiвтеxнологiй.

Компоненти екологічної культури студентiв прийнятi як критерiї її
сформованостi i спiввiднесенi звiдповiднимипоказниками:

–прояв вираженої мотивацiї, потреб, iнтересу до використання засобiв
мультимедіа; розумiння цiннiсниx орiєнтирiв, отриманиx у процесi навчання
iнформацiйниxтеxнологiй, знань, умiнь, навичокi особистiсно-дiловиxякостейяк
основи формування екологічної культури; цiннiсне вiдношення до процесiв
самовдосконалення;

–ступiнь оволодiння теоретичними, методичними i теxнологiчними
знаннямипрозасобимультимедіаi прийомамиїxньоговикористання; прагнення
довдосконаленняциxзнань;

–ступiнь оволодiння iнформацiйними, проектувальними, теxнологiчними,
органiзацiйними, комунiкативними i рефлексивними умiннями в галузі
інформаційних технологій i прийомами їxнього використання в рiзноманiтниx
видаx дiяльностi; прагнення до вдосконалення свого досвiду i розширення його
меж.

Нa oснoвi aнaлiзу нaукoвoї лiтерaтури, рoзгляду специфiки iнформацiйно-
теxнологiчної дiяльнoстi мaйбутньoгo вчителя теxнoлoгiй i вимoг дo йoгo
oсoбистoстi були визнaченi рiвнi, якi xaрaктеризують сфoрмoвaнiсть екологічної
культури, залежно вiд ступеня вираженостi показникiв для кожного критерiю–
високий, достатнiй, середнiй, низький.

Таким чином, була визначена принципова можливiсть формування
екологічної культуримайбутнixучителiвтеxнологiй.
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3. Теоретичний аналіз науково-педагогічної, психолого-педагогічної
літературизасвідчив, щозасобимультимедіа– цепедагогічні технології, засобом
реалізації яких виступає комп’ютер, за допомогою якого розширюються
дидактичні можливості передачі, засвоєння і контролю знань та активізується
самостійнадіяльність студентів. Напідставі теоретичногоузагальненнянауково-
педагогічних досліджень з проблем впровадження засобів мультимедіа в
навчально-виховний процес зроблено висновок, що використання засобів
мультимедіа повинно здійснюватися з урахуванням дидактичних принципів:
науковості, свідомості таактивності, доступності, системності тапослідовності,
міцності знань, індивідуальногопідходувнавчанні тощо.

Мультимедіа, як форма представлення інформації різних видів,
розширюють можливості організації навчальної діяльності через збільшення
частки інформації, представленої у візуальній формі, відкривають перед
викладачем нові можливості подачі навчального матеріалу. Електронні способи
отримання, зберігання, переробки і передачі інформації несуть з собою новий
вигляд навчальної діяльності (створення навчальних сайтів, електронної
допомоги, складаннясловників, довідниківтощо).

Отже засоби мультимедіамають функціональне і методичне призначення.
При використанні мультимедіа ресурсів на навчальному занятті викладач має
можливість гнучко міняти форми навчальної взаємодії зі студентами (зміна
фронтальних, групових таіндивідуальних форм; варіювання поля самостійності
студентів, індивідуалізаціянавчаннянаоснові урахуванняпізнавальногоінтересу
студента, наданняможливості працювативіндивідуальномутемпі тощо), атакож
застосовуватинові форминавчальної взаємодії студентівміжсобою.

Принциповим питанням у створенні і практичному застосуванні
мультимедіаресурсів для системи освіти єспрямованість методики навчання на
формуванняпозитивнихмотивів, заснованихнаінтересі йпотребахі студентів, і
викладачів. Тільки у разі високої мотивації студентів до використання
мультимедіа ресурсів можливе результативне навчання цілеспрямованого
використанняосвітньогопотенціалутакихресурсів.

У процесі дослідження було виявлено, що використання мультимедіа
ресурсів сприяє розвитку у студентів бажання застосовувати різні варіанти
рішення, заумовизабезпеченняналежної підтримкивикладачем.

Наявні мультимедійні продуктидаютьзмогупо-новомубудуватинавчальне
заняття. Вони розширюють можливості організації і управління навчальною
діяльністю і дають змогу практично реалізувати величезний потенціал
перспективнихметодичнихрозробок, знайденихурамкахтрадиційногонавчання,
які, проте, залишалися незатребуваними або через певні об'єктивні причини не
моглидатитамналежногоефекту.

Такожвикористаннязасобів мультимедіав процесі формуванняекологічної
культури майбутніх учителів технологій призвело до таких результатів, як:
вдосконалення інформаційної моделі відносно її оптимальності, наочності,
залежності від екологічних завдань, урахування психофізіологічних
закономірностей; раціональної організації екологічної діяльності; зростання
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якості екологічного знання; надійність функціонування системи контролю за
навчально-пізнавальноюдіяльністюмайбутніхучителівтехнологійнавсіхетапах
освітнього процесу; вдосконалення управління освітнім процесом і його
інформаційногозабезпечення.

4. Спроектованав дослідженні методикаформування екологічної культури
майбутніх учителів технологій спрямована на підвищенню рівня не лише
екологічної, але й інформаційної культури. Для ефективного впровадження
експериментальної методики були враховані концептуальні підходи до
формуванняекологічної культуримайбутніхучителівтехнологійзвикористанням
засобівмультимедіатастворені організаційно-педагогічні умови.

За результатами вивчення стану сформованостi екологічної культури
майбутніх учителів технологій з використанням засобів мультимедіа, а також
псиxолого-педагогiчної лiтератури, було визначено та обґрунтовано
організаційно-педагогічні умови формування екологічної культури майбутніх
учителів технологій і здійснено перевірку їх ефективного впровадження у
навчальнийпроцес.

Так, перевірка першої організаційно-педагогічної умови (матеріально-
технічне забезпечення навчального закладу) засвідчиладостатність матеріальної
татехнічної баз експериментальних майданчиків для проведення педагогічного
експерименту.

Для реалізації другої та третьої організаційно-педагогічних умов
(удосконаленнязмістудисципліни“Екологія” через міждисциплінарнийзв'язокз
дисциплінами інформатичного циклу, якісне навчально-методичне забезпечення
комп’ютеризації навчального процесу) було спроектовано модульну програму з
дисципліни “Екологія” та структуровано її зміст на основі принципів відбору,
розробленонаскрізнийелектроннийнавчально-методичнийпосібник“Екологічна
культура та засоби мультимедіа в технологічній освіті”. З метою перевірки
вищезазначених організаційно-педагогічних умов було організовано опитування
викладачів вищихнавчальнихзакладів, якепоказало, щобільшість респондентів
розроблені навчально-методичні матеріали повністю задовольняють. Цей факт
підтвердив правильність та достовірність нашого експериментального
дослідження.

Для перевірки четвертої організаційно-педагогічної умови (високий рівень
інформаційної культури викладачів та студентів) було визначено рівень
інформаційної культури викладачів вищих навчальних закладів та студентів
спеціальності “технологічна освіта” методом опитування, яке засвідчило
наявністьуреспондентівдостатньоготависокогорівнівінформаційної культури.

Як компонент експериментальної методики формування екологічної
культуримайбутнixучителiвтеxнологiйрозроблено i впровадженовнавчальний
процес наскрiзний електронний навчально-методичний комплекс “Екологічна
культуратазасобимультимедіавтехнологічнійосвіті”, створенийзадопомогою
програмиSunRavBookOffice. Вінмаєширокі функціональні можливості, зокрема:
розвинену гіпертекстову структуру в теоретичній частині (логічна структура
викладу навчального матеріалу); зручну для користувача систему навігації,
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глосарій, посилання на законодавчі та нормативно-правові акти з екологічної
освіти, джерелаінформації з інтернет-ресурсів, вбудовану підсистему контролю
знань. Цейпрограмнийзасіб містить модульнупрограму, вхідний, інформативно-
теоретичний, практичний, контрольно-оцінювальний блоки для критеріїв
оцінювання навчальних досягнень студентів та блок для самостійної роботи
студентів. Ці компоненти електронного навчально-методичного комплексу
забезпечуютьіндивідуалізаціютадиференціаціюнавчання, контрользі зворотним
зв’язком, самостійну танавчально-пізнавальну діяльність студентів, спрямовані
нарозвитокїхньоготворчогомисленнятарізнорівневупідготовкуфахівців.

5. У ході педагогічного експерименту було підтверджено ефективність
методики формування екологічної культури майбутніх учителів технологій з
використаннямзасобів мультимедіа. Наоснові експериментальногодослідження
встановлено, що високим рівнемсформованості екологічної культури оволоділи
28%студентівекспериментальнихгруппроти15,38%контрольних, достатнім –
42,67% експериментальних груп проти 30,78%, середнім – 21,33% студентів
експериментальних груп проти 34,61%. В експериментальних групах низький
рівень сформованості екологічної культури виявлено у 8% студентів, тоді як у
контрольнихгрупахцей показник становить 19,23%. Отримані дані вказують на
суттєві позитивні зміни рівня сформованості екологічної культури у студентів
експериментальних груп внаслідок застосування розробленої тавпровадженої у
навчальний процес методики, що дає підстави зробити висновок щодо її
ефективності.

Проведене дослідження не вичерпує всіх питань щодо формування
екологічної культури майбутніх учителів з використанням засобів мультимедіа.
Подальшого розвитку потребує вивчення теоретичних аспектів підготовки
майбутніх учителів технологій в умовах дистанційного навчання, визначення
методичнихзасадрозробкиелектроннихосвітніхресурсівзекологічної освіти.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ ДИСЕРТАЦIЇ
ВIДОБРАЖЕНО У ТАКИX ПУБЛIКАЦIЯX:
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/ О. М. Гармата, Ю. А. Скиба, Н. В. Гавриленко [та ін.] // Збірник наскрізних
програмнавчальнихтавиробничихпрактик студентів спеціальностей “Туризм”,
“Географія”, “Біологія”, “Хімія”, “Екологія, охорона навк. середовища та
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АНОТАЦIЇ
Гармата О. М. Формування екологічної культури майбутніх учителів

технологійзвикористаннямзасобівмультимедіа. –Рукопис.
Дисертація наздобуття наукового ступеня кандидатапедагогічних наук за

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)
/ Національнийпедагогічнийуніверситетімені М. П. Драгоманова. –Київ, 2017.

Дисертаційнуроботуприсвяченопроблемі формуванняекологічної культури
майбутніх учителів технологій з використанням засобів мультимедіа. У
дослідженні висвітленопарадигмусучасної екологічної освіти. Уточненопоняття
“екологічнакультурамайбутньоговчителятехнологій”. Здійсненоаналіз сутності
тазмісту екологічної культури майбутніх учителів технологій з використанням
засобів мультимедіа. Охарактеризовано дидактичні можливості засобів
мультимедіавпроцесі фахової підготовкимайбутніхучителівтехнологій; подано
класифікацію цих засобів і розкрито організаційно-педагогічні умови їх
застосуваннявнавчальномупроцесі.

Обґрунтовано особливості формування екологічної культури у студентів
спеціальності “технологічна освіта”, спроектовано та експериментально
перевірено методику її формування із використанням засобів мультимедіа та
охарактеризований міждисциплінарний характер екологічної освіти з
дисциплінамигалузі “технологічнаосвіта”.

Отже, на основі дослідно-експериментальної роботи доведено, що
запропонована методика формування екологічної культури майбутніх учителів
технологій з використаннямзасобів мультимедіаєдоцільноюі такою, щоможе
бутизапровадженоювнавчальнийпроцесвищої школи. Уході науковогопошуку
підтвердилося припущення про те, що процес підготовки майбутніх учителів
технологій, заснований на засадах застосування експериментальної методики
навчання засобами мультимедіа, та доцiльнiсть визначениx органiзацiйно-
педагогiчниx умов формування екологічної культури мaйбутнix учителiв
теxнoлoгiй сприяли не тільки підвищенню рівня екологічної культури, а й
підвищеннюрівняінформаційної компетентності.

Ключові слова: екологічна культура майбутніх учителів технологій,
екологічнаосвіта, екологічнасвідомість, засобимультимедіа.
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Гармата А. Н. Формирование экологической культуры будущих
учителейтехнологийсредствамимультимедиа. – Рукопись.

Диссертациянасоисканиеученойстепеникандидатапедагогическихнаукпо
специальности13.00.02 – теорияиметодикаобучения(техническиедисциплины)
/ Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. – Киев,
2017.

Диссертация посвящена проблеме формирования экологической культуры
будущих учителей технологий с использованием средств мультимедиа. В
исследовании освещена парадигма современного экологического образования.
Более детально и точно подано трактование понятия “экологическая культура
будущегоучителятехнологий”, котороеопределяетсякакинтегративноекачество
личности, осознающую стремление непрерывно совершенствовать свой опыт к
целесообразному и творческому использованию средств мультимедиа, сочетая
практическую готовность к эколого-педагогической деятельности на основе
интеграции информационных и экологических знаний, а именно: разработка и
апробация компьютерных обучающих программ; уровень соответствия
программного обеспечения, т.е. педагогических программных средств
общедидактическим требованиям и требованиям методики обучения изучаемой
дисциплины; учетдидактическихвозможностеймультимедийныхтехнологийкак
средстваактивизации учебногопроцесса; разнообразие мультимедийныхформи
методов; специальная подготовка к применению мультимедийных технологий,
уменийинавыковвобластитеxнологическогообразования.

Осуществлен анализ сущности и содержания экологической культуры
будущих учителей технологии; охарактеризованы дидактические возможности
средствмультимедиавпроцессеформированияэкологическойкультурыбудущих
учителей технологий; представлена классификация этих средств и раскрыты
педагогическиеусловияихприменениявучебномпроцессе.

Описаны особенности формирования экологической культуры у студентов
специальности “технологическое образование”, спроектирована и
экспериментально проверена методика формирования экологической культуры
будущих учителей технологий с использованием средств мультимедиа, также
определены организационно-педагогические условия их применения, что
позволилоулучшитькачествоучебногопроцессавцелом.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить
основные принципы экологической подготовки – междисциплинарность и
непрерывность; целостность познанияокружающейсреды; связь краеведческого,
национального и глобального подходов в раскрытии сущности экологических
проблем; направленностьнаразвитиемотивационно-ценностнойсферыличности,
гармонизациюотношенийчеловекасокружающейсредой.

Результаты педагогического эксперимента доказали эффективность
предложенных и обоснованных организационно-педагогических условий и
спроектированной методики формирования экологической культуры будущих
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учителей технологий с использование средств мультимедиа в специально
созданнойинформационно-образовательнойсредевысшегоучебногозаведения.

Ключевые слова: экологическая культура будущих учителей технологий,
экологическоеобразование, экологическоесознание, средствамультимедиа.

Harmata O. Methodic of formation of information and technological
competenceoffutureteachersoftechnology. – Manuscript.

DissertationfordegreeofCandidateofPedagogicalSciences, speciality13.00.02–
TheoryandMethodsofTechnology/ NationalPedagogicalDragomanovUniversity. –
Kyiv, 2017.

Thethesisisdevotedtotheformationofecologicalcultureofthefutureteachersof
technologywiththe use ofmultimedia. The studyhighlights the paradigm ofmodern
environmentaleducation. The conceptof “ecologicalculture of the future teacherof
technology”. The analysis ofthe nature andcontentofecologicalculture ofthe future
teachers oftechnologywiththe use ofmultimedia. Characterizeddidacticmultimedia
capabilities in the professional training of future teachers of technology; the
classificationofassetsanddisclosedorganizationalandpedagogicalconditionsoftheir
useintheclassroom.

Groundedfeaturesofformationofecologicalcultureofstudentsin“technological
education”, designedandtestedmethodofitsformationwiththeuseofmultimediaand
described the interdisciplinary nature of environmental education field disciplines
“technologicaleducation”.

Thus, basedontheexperimentalworkdemonstratedthatthemethodofformation
ofecologicalcultureofthefutureteachersoftechnologywiththeuseofmultimediais
reasonable and one thatcould be implemented in the educationalprocess of higher
education. Inthecourseofscientificresearchconfirmedtheassumptionthatthetraining
of future teachers of technology based on the principles of the use of experimental
methods of teaching by means of multimedia and expediency vyznachenyx
organizational and pedahohichnyx conditions of formation of ecological culture
maybutnixuchytelivtexnolohiycontributednotonlyincreasethelevelofenvironmental
culture, butalsoincreaseinformationofcompetence.

Keywords: ecologicalcultureofthefutureteachersoftechnology, environmental
education, environmentalconsciousness, multimedia.
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