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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

АНОТАЦІЯ   

Постановка проблеми. Підготовка учителів у ЗВО сьогодні орієнтується на професійний стандарт вчителя, який серед іншого 
опікується і формуванням умінь у майбутніх вчителів організовувати позакласну роботу, а також формуванням 
інформаційно-цифрової компетентності. Аналіз науково-педагогічних публікацій засвідчує наявність результатів 
щодо формування навичок організації позакласної, у т.ч. профорієнтаційної роботи, проте публікацій, пов’язаних з 
використанням цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності вчителя недостатньо. Відкритим на сьогодні є 
питання щодо успішної підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у 
профорієнтаційній діяльності. Метою статті є обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх бакалаврів 
середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

Матеріали і методи. Для досягнення мети використано аналіз та узагальнення результатів наукових розвідок в галузі 
підготовки вчителів до профорієнтаційної діяльності, а також експертна оцінка виокремлених умов через розрахунок 
коефіцієнта рангової конкордації, яка підтверджена статистичним критерієм згоди Пірсона. 

Результати. За результатами експертної оцінки визначено чотири педагогічні умови, які є найбільш ефективними на думку 
експертів: використання змішаного навчання для розвитку навичок професійної е-комунікації; посилення мотивації 
опановувати хмарні сервіси і SMM-технології; створення цифрового освітнього середовища; розширення змісту 
психолого-педагогічної підготовки питаннями профорієнтаційної діагностики. 

Висновки. Підготовка майбутніх бакалаврів середньої освіти має враховувати виділені педагогічні умови, які позитивно вплинуть 
на здатність майбутніх учителів використовувати цифрові технології у профорієнтаційній діяльності. 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: педагогічні умови, професійна підготовка, майбутні бакалаври середньої освіти, використання цифрових 
технологій, профорієнтаційна діяльність, цифрові технології. 

 

ВСТУП 
Постановка проблеми. Підготовка учителів у ЗВО сьогодні орієнтується на професійний стандарт вчителя, який 

серед іншого опікується і формуванням умінь у майбутніх вчителів організовувати позакласну роботу, а також 
формуванням інформаційно-цифрової компетентності. Аналіз науково-педагогічних публікацій засвідчує наявність 
результатів щодо формування навичок організації позакласної, у т.ч. профорієнтаційної роботи, проте публікацій, 
пов’язаних з використанням цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності вчителя недостатньо. Відкритим на 
сьогодні є питання щодо успішної підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій 
у профорієнтаційній діяльності. Предметом нашого дослідження є педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів 
середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності, а тому доречним вважаємо дати тлумачення 
категорії «педагогічні умови».  

Аналіз актуальних досліджень. Під педагогічними умовами розуміються «стійкі обставини, які визначають стан і 
розвиток активних педагогічних систем» (Рапацевич, 2005).  

За аналізом категорії «педагогічні умови» А. Литвин стверджує, що «педагогічні умови – це комплекс спеціально 
спроєктованих генеральних чинників впливу на зовнішні та внутрішні обставини навчально-виховного процесу та 
особистісні параметри його учасників, які забезпечують цілісність навчання та виховання в інформаційно-освітньому 
середовищі навчального закладу відповідно до вимог суспільства» (Литвин, 2014).  

За А. Кузьмінським, педагогічні умови – це «стійкі обставини, які визначають стан і розвиток активних педагогічних 
систем» (Кузьмінський, 2005). Подібної думки дотримується А. Семенов (Семенова, 2006) і визначає педагогічні умови як 
обставини, які обумовлюють цілісність продуктивного педагогічного процесу професійної підготовки фахівців.  
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спілкування, здійснення професійних впливів, є можливим і може, на думку провідних фахівців галузі професійної освіти, 
бути ефективним саме в умовах змішаного навчання. 

Підготовка майбутніх бакалаврів середньої освіти має враховувати виділені педагогічні умови, які позитивно 
вплинуть на здатність майбутніх учителів використовувати цифрові технології у профорієнтаційній діяльності. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PREPARATION OF FUTURE BACHELORS OF SECONDARY EDUCATION FOR THE USE OF DIGITAL 
TECHNOLOGIES IN CAREER GUIDANCE ACTIVITIES 

Mariia Ostroha 
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine 

Abstract.  
Formulation of the problem. Today, the training of teachers in free economic education is focused on the professional standard of teachers, who, 

among other things, takes care of the formation of skills of future teachers to organize extracurricular activities, as well as the 
formation of information and digital competence. Analysis of scientific and pedagogical publications shows the presence of results 
in the formation of skills of extracurricular organization, including career guidance work, however, publications related to the use of 
digital technologies in career guidance activities of teachers are not enough. The question of successful preparation of future 
bachelors of secondary education for the use of digital technologies in career guidance is open today. The purpose of the article is to 
substantiate the pedagogical conditions of preparation of future bachelors of secondary education for the use of CT in career 
guidance activities. 

Materials and methods. To achieve this goal, the analysis and generalization of the results of scientific research in the field of teacher training for 
career guidance, as well as expert assessment of selected conditions through the calculation of the rank concordance coefficient, 
which is confirmed by Pearson's statistical criterion. 

Results. According to the results of the expert assessment, four pedagogical conditions have been identified, which are the most effective in the 
opinion of experts: the use of blended learning for the development of professional e-communication skills; strengthening the 
motivation to master cloud services and SMM-technologies; creation of a digital educational environment; expanding the content of 
psychological and pedagogical training by issues of career guidance diagnostics. 

Conclusions. The training of future bachelors of secondary education should take into account the selected pedagogical conditions that will 
positively affect the ability of future teachers to use digital technologies in career guidance. 

Key words: pedagogical conditions, professional training, future bachelors of secondary education, use of digital technologies, career guidance 
activity, digital technologies.  


