
ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА 

 

Викладач: к. іст. н., доцент кафедри технологічної освіти, Герасименко О.А. 

 

Кількість кредитів – 3. 

Семестр – 3. 

 

Анотація дисципліни 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Технологічна 

культура» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Технологічна культура» є 

дидактично обґрунтована система теоретико-практичної підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання та технології до реалізації технологічного 

компонента в трудовому навчанні учнів основної школи та профільного і 

професійного навчання з технологічного напрямку в старшій школі. 

Метою дисципліни є фахова підготовка майбутніх вчителів трудового 

навчання та технології до реалізації проектно-технологічного підходу в 

трудовому навчанні учнів основної школи та профільного і професійного 

навчання з технологічного напрямку в старшій школі. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

 ознайомити студенів із морфологією культури та технологій, 

особливостями технологічної культури, сутністю процесу технологізації. 

 сформувати в студентів знання щодо структури технологічної культури, 

особливостей формування технологічної культури; 

 сформувати у студентів вміння щодо застосування методики визначення 

рівня сформованості елементів технологічної культури учнів; 

 сприяти формуванню уявлень про статус технологій, сучасні технології, 

метаморфози технологій, діалектичні взаємозв’язки техніки й технологій. 

 

Очікувані результати навчання 
В процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 морфологію культури; 

 морфологію технології; 

 особливості технологічної культури; 

 особливості технологій; 

 сутність процесу технологізації; 

 структуру та елементи технологічної культури; 

 особливості формування технологічної культури в учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

 методику визначення рівня сформованості елементів технологічної 

культури учнів; 

 взаємозв’язок технологій з наукою; 

 сучасні технології; 



вміти: 

 характеризувати особливості технологічної культури; 

 обґрунтовувати сутність процесу технологізації; 

 розкривати структуру та елементи технологічної культури; 

 виявляти особливості формування технологічної культури в учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

 застосовувати методику визначення рівня сформованості елементів 

технологічної культури учнів; 

 відображати взаємозв’язок технологій з наукою; 

 класифікувати сучасні технології. 

 

Вид контролю: залік. 

 

З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на 

кафедрі технологічної освіти. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Ср. 14.20-

15.20; Чт. 14.20-15.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Чт. 

18.00-20.00. 

E-mail викладача: GerasimenkoA@i.ua 


