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Передмова 

 

Входження України в європейський і світовий простір 

характеризується запозиченням світових і європейських стандартів. Нині 

формування освітніх цілей відбувається не на рівні держав, а на 

міждержавному, міжнаціональному рівнях, коли основні пріоритети й цілі 

проголошуються в міжнародних конвенціях і документах і є стратегічними 

орієнтирами міжнародної спільноти. Кожна держава формує свою освітню 

політику, спрямовану на інтеграцію у міжнародне співтовариство, отже, не 

можна нехтувати освітнім досвідом, накопиченим державами, який 

перевірений часом, дає позитивний результат і може сприяти розв’язанню 

низки окремих вітчизняних проблем в освіті.  

Проблеми сучасної освіти України не можна розглядати відірвано від 

загальносвітових тенденцій. Реалії сьогодення зумовлені існуванням 

педагогічних проблем, виключно складних за своїм змістом, які потребують 

об’єднання світової педагогічної спільноти у віднайденні нових стратегій 

організації, змісту, дієвості освітніх систем. 

В умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, соціально-

економічних змін у суспільстві, трансформації виробництва, розширення 

невиробничої сфери зростатимуть потреби у професійно-педагогічних кадрах 

нової генерації для різних галузей виробництва і сфери послуг. У праці 

кваліфікованих робітників набувають значення інтелектуальність, 

креативність, критичне мислення. Зростають обсяги підготовки фахівців за 

професійними профілями, за інтегрованими професіями. Інтенсифікація 

інформаційних процесів зумовлює необхідність пристосовуватися до 

мінливих зовнішніх умов, зважаючи на прискорення розвитку і потреби в 

освічених людях. Ці тенденції є світовими, загальноєвропейськими, а також 

простежуються на національному рівні, в тому числі в Україні. 

Особливої актуальності в сучасній соціально – економічній ситуації 

України набула проблема освіти дорослих. Це обумовлено тим, що динаміка 
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кон'юнктури ринку диктує необхідність підвищення кваліфікації чи 

перепідготовки громадян протягом їх трудової діяльності в системі  

професійного навчання безпосередньо на виробництві чи на договірній 

основі у навчальних закладах. 
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Розділ 1. Розвиток сучасної професійної (професійно-технічної) 

освіти та навчання в Україні 

У Національній доктрині розвитку освіти основним завданням 

реформування професійно-технічної освіти визначено необхідність її 

адаптації до нових економічних, соціальних умов та інших змін у 

суспільстві [25]. Разом з тим, професійно-технічна освіта покликана суттєво 

впливати на модернізацію суспільства, формування нової культури, 

основними цінностями якої є самостійна діяльність і підприємливість. 

Економічні перетворення в суспільстві позначаються на характері 

зайнятості населення. Самозайнятість, сімейний бізнес, приватне 

підприємництво стають важливим джерелом створення нових робочих місць. 

На ринку праці спостерігається розмивання межі між роботою за наймом та 

підприємницькою діяльністю. Все це потребує певних змін щодо стратегії та 

практики підготовки робітничих кадрів. Аналіз стану підготовки 

кваліфікованих робітників свідчить, що навчально-виховний процес у 

професійно-технічних навчальних закладах здійснюється згідно з типовим 

положенням, зміст затеоретизовано навчальними дисциплінами, що не 

сприяє розвитку підприємницьких якостей. 

На конференції Консультативного Форуму Європейського фонду 

освіти (ЄФО), що відбулася 7–9 червня 2006 р. у м. Турин (Італія), у роботі 

якої брали участь майже  200 експертів у сфері професійної освіти і навчання 

(ПОН) з більш як 50 країн світу (Україну представляла автор), було 

визначено пріоритети й можливості реформ ПОН в країнах-партнерах в 

умовах нових європейських процесів у галузі зовнішніх зв’язків, сприяння 

взаємному навчанню методам проведення реформ і реформаторським 

ініціативам між країнами  партнерами і державами-членами ЄС [44]. У ході 

триденної конференції учасникам було створено умови для обміну досвідом 

й оволодіння новими знаннями про хід реформ у галузі професійної освіти і 

навчанні. 
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На засіданні робочої групи «Навчання підприємництву», членом якої 

була автор, наголошувалося, що наростаюча глобальна конкуренція потребує 

нових форм навчання і нових кваліфікацій у межах ЄС, а також у країнах-

партнерах. Однією з таких нових форм, що привертає до себе увагу в усьому 

світі, є навчання підприємництву. Воно є також перспективним ґрунтом для 

регіонального співробітництва, за якого держави-партнери займаються 

спільною розробкою моделей політики й обмінюються прогресивними  

ідеями практичного досвіду.  

Розв’язання широкого комплексу політичних питань потребує 

посилення уваги, зокрема: недостатня якість послуг у сфері освіти і 

навчання; невідповідність навчальних програм і методів навчання потребам 

ринку праці; дефіцит фінансового забезпечення; недостатні можливості для 

підвищення кваліфікації, відсутність необхідних програм для навчання 

дорослих. 

За час, що минув після проведення у 2003 р. Конференції 

Консультативного Форуму ЄФО «Досвід минулого – для майбутнього 

професійної освіти і навчання» політика в цій сфері спрямовувалася на 

посилення інтеграції освіти й навчання зі стратегіями зайнятості з 

урахуванням навчання протягом усього життя. Політика у сфері професійної 

освіти й навчання змінилася й спрямовується  не тільки на те, щоб фахівці 

стали більш затребуваними, але також і на те, щоб освіта й навчання 

забезпечували шляхи й можливості професійного зростання, у процесі 

навчання впродовж життя. Досвід останніх років свідчить, що успішна зміна 

політики в цьому новому контексті спонукає до  врахування максимального 

розширення потоку інформації, знань і досвіду на різних рівнях й ланках 

систем освіти і навчання та систем зайнятості населення. Цього можна 

досягнути шляхом розширення співробітництва й партнерських зв’язків між 

різними зацікавленими особами й інстанціями, причетними до роботи цих 

систем [44]. 
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Оскільки організаціям, як комерційним так і некомерційним, все 

частіше доводиться стикатися з проблемою нестабільності, що зумовлюється 

як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, набувають актуальності нові 

форми працевлаштування і здатність працівників адаптуватися до нових 

умов. Здатність окремої людини реагувати і пристосовуватися до змінних 

складних обставин тепер визнається всіма учасниками цього складного 

процесу. Саме ця проблема спричиняє перегляд ставлення до 

підприємництва і відповідного реагування на «модель підприємництва», до 

якої органи освіти внесли певні зміни. Найскладнішим завданням вважається 

зосередження уваги на навчанні підприємництва, замінивши вузьку бізнес-

орієнтацію на мету розвитку типу особи підприємця в широкому контексті і 

заснувати різні організації, що сприяють досягненню відповідного рівня 

«ефективної підприємницької поведінки»...Здійснення подібної заміни 

покладається в основному на педагогів і освітні установи.  

З урахуванням цієї розширеної моделі Європейським Союзом була 

висунута політична ініціатива щодо «ключових навичок для навчання 

протягом усього життя». Згідно з нею підприємництво є «життєвою 

навичкою» і визначається як: «Здатність людини втілювати ідеї в дії. Вона 

включає творчий підхід, новаторство, здатність ризикувати, а також уміння 

планувати проекти і керувати проектами. Така здатність допомагає людині як 

в побутовій, так і в соціальній сфері, даючи їй можливість оцінити і 

використати можливості працевлаштування, і є основою для оволодіння 

більш спеціальними навичками і знаннями, необхідними підприємцю для 

початку соціальної або комерційної діяльності». 

На нашу думку, цьому визначенню бракує конкретності. Поряд з цим 

зазначимо, що компетентність підприємця включає низку навичок і 

поведінкових моментів (наприклад, здатність до розв’язання проблем, 

планування, командної роботи, творчості й ухвалення ризикованих рішень), 

які в сукупності формують основи характеру й особи підприємця, 

відповідального за своє професійне майбуття. Яким чином ці загальні навики 
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і поведінка розвиватимуться в умовах систематизованого і структурованого 

процесу навчання, що включає також і оцінку результатів, ще тільки 

належить вирішити. 

У сучасних умовах в системах навчання в країнах-партнерах, в т.ч. в 

Україні, не приділяється належної уваги більш широкому обгрунтуванню 

поняття підприємництва. Подібне ставлення спостерігається і в країнах ЄС. З 

урахуванням того, що питання про ключові підприємницькі навички виникло 

недавно, воно потребує науково обґрунтованого підходу з метою розробки 

Концепції та впровадження в навчально-виховний процес навчальних 

закладів. 

Відродження національної економіки в Україні багато в чому залежить 

від розвитку підприємництва, середнього бізнесу. Саме мале підприємництво 

генерує середній клас, який є гарантом стабільності і добробуту суспільства і 

в умовах кризи економіки та зростання безробіття створює нові робочі місця, 

забезпечує підвищення ефективності економіки. У процесі проведення 

економічних реформ мале підприємництво поступово розвивається, 

незважаючи на існуючі в   країні   економічні,   політичні,   соціальні та   інші  

проблеми. Необхідно враховувати, що ринок праці потребує чіткості та 

об’єктивності у визначенні  професійної здатності громадян до праці, їх 

професійної компетентності. 

В європейських країнах первинна професійна освіта спрямована на 

оволодіння базовими кваліфікаціями, що дають змогу молоді вийти на ринок 

праці. Наступна підсистема професійної освіти і навчання (ПОН) охоплює 

неперервну професійну освіту. Це, зокрема, підвищення кваліфікації 

працівників, навчання дорослого населення, навчання безробітних громадян. 

Їх поєднує загальна інтегрована система кваліфікацій, яка нині здебільшого 

орієнтована на компетенції, а не на оволодіння змістом конкретних програм 

навчання. Саме це дає змогу забезпечувати гнучкість освітніх траєкторій і 

можливість горизонтальної мобільності, а саме - зміни траєкторії за умови 
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оволодіння усіма компетенціями, необхідними для нової спеціальності, 

незалежно від того, де і як вони були здобуті. 

Такий підхід дав змогу країнам ЄС упритул підійти до питання 

прозорості і взаємного визнання кваліфікацій. В умовах зростання трудової 

мобільності, прискорення темпів розвитку усіх секторів економіки і ринку 

праці, що приводить до швидкого «старіння» одних професій і 

спеціальностей і виникнення нових, взаємне визнання кваліфікацій, 

засноване на їхній прозорості, дасть змогу ефективніше вирішувати як 

економічні так і соціальні питання [43]. 

Процеси, що відбуваються в системі професійної освіти і навчання на 

початку ХХІ століття, дістали новий імпульс розвитку. Цей аспект 

відображено в Копенгагенській декларації, яка впродовж останнього  

десятиліття стала втіленням політики Європейського Союзу в сфері 

професійної освіти і навчання. 

Важливо наголосити ще на двох аспектах. По-перше, формування всіх 

нових стратегій і моделей у системі ПОН в країнах ЄС здійснюється за 

безпосередньої і досить активної участі соціальних партнерів, що забезпечує  

зв’язок професійної освіти і навчання з ринком праці і реальними потребами  

економіки. І, по-друге, всі інновації широко обговорюються громадськістю, 

оскільки вони стосуються не тільки держави і роботодавців, а й громадян, які 

є найважливішими суб’єктами цього складного процесу. 

Одним із чинників взаємодії попиту і пропозиції в сфері професійної 

освіти є якість професійної освіти. Управління якістю дає змогу 

підтримувати баланс між потребами ринку праці, особистими потребами 

громадян у навчанні і самих освітніх послугах. Питання якості професійної 

освіти і навчання набувають все більшого значення в сучасній теорії і 

практиці освіти. Створення ефективної системи якості є одним з основних 

завдань модернізації системи професійної освіти і навчання як у країнах ЄС, 

так і в Україні. Вимоги роботодавців до рівня знань і умінь випускників 
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навчальних закладів зумовлюють необхідність забезпечення належної оцінки 

якості знань випускника. 

Для досягнення рівноваги на ринку праці між пропозицією 

кваліфікованої робочої сили і попитом на неї доцільно систематично 

проводити вивчення стану працевлаштування та закріплення випускників 

ПТНЗ на виробництві, а також оцінки роботодавців щодо їхнього 

професійно-кваліфікаційного рівня. Врахування результатів такого 

обстеження дасть змогу ефективніше впливати на якісні й кількісні 

характеристики підготовки кваліфікованих робітників у навчальних закладах, 

що сприятиме їх успішному працевлаштуванню. 

У сучасних умовах необхідно, щоб учні оволодівали необхідними 

навичками в сфері підприємництва, щоб сміливо зустріли життєві труднощі. 

Вони мають бути здатні діяти самостійно, приймати власні рішення, 

розраховувати ступінь ризику, планувати свою роботу, знати, як краще 

продати свої ідеї, якщо вони хочуть бути успішними на ринку праці. 

Кожному учневі ПТНЗ необхідно розвивати навички підприємництва, щоб 

бути підготовленими до самозайнятості. 

До суперечностей, які гальмують інноваційну діяльність та 

впровадження підприємницьких підходів в освіті і навчанні, особливо в 

професійно-технічних навчальних закладах можна віднести: 

- посилені вимоги до якісної професійної підготовки робітників 

відповідно до потреб ринку праці і застарілий зміст навчання, низький рівень 

дидактичного забезпечення; 

- необхідність впровадження інновацій відповідно до сучасних вимог 

ринку праці і неготовність педагогів і керівників навчальних закладів 

сприймати інновації, створювати підприємницький клімат в колективі; 

- низький рівень методологічної культури педагогів професійно-

технічних навчальних закладів і відсутність умов для підвищення їх 

кваліфікації відповідно до сучасних умов. 
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Ефективність формування підприємницьких якостей в процесі 

підготовки кваліфікованих робітників досягається завдяки обґрунтуванню та 

розробці відповідних організаційно-педагогічних умов, дидактичних 

принципів, застосуванню сучасних організаційних форм і методів 

теоретичного і професійного навчання майбутніх фахівців, наприклад, 

машинобудівного профілю. 

Одним із завдань на найближчу перспективу з метою забезпечення 

підготовки керівників і педагогів професійно-технічних навчальних закладів 

до інноваційної діяльності є створення Концепції формування 

підприємницьких якостей у майбутніх фахівців, що спрямовано на 

реалізацію положень Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) 

освіти [18, 2-5]. 

Розвиток підприємництва потребує модернізації підготовки 

кваліфікованих робітників для різних сфер діяльності, оскільки добре 

освічені фахівці з високорозвиненими уміннями мають особливий попит на 

ринку праці.  Адже це необхідно на сучасному етапі переходу України до 

ринкової економіки, створення підприємств малого та середнього бізнесу, 

підприємств різної форми власності. 

Особлива увага має приділятися врахуванню особистісних (здібність до 

співробітництва, витримка, відповідальність, самостійність, вміння приймати 

рішення) та морально-етичних якостей. Традиційні форми та методи 

підготовки кваліфікованих робітників не в змозі забезпечити вимоги, що 

ставить сьогодні ринок праці. 

На початку ХХІ століття помітно зростають вимоги до вдосконалення 

навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах 

на основі впровадження новітніх досягнень педагогічної теорії та практики. 

Одним із перспективних напрямів підготовки сучасних робітників, 

молодших спеціалістів є поєднання їх професійної підготовки з економічною. 

Аналіз передового педагогічного досвіду свідчить, що підвищення 

ефективності навчального процесу потребує зосередження зусиль викладачів 
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профільних дисциплін не на традиційних формах і методах навчання, а на 

методах проблемного навчання. 

У зв’язку з цим зазначимо, що мета активізації розумової діяльності 

учнів якнайкраще досягається за допомогою спеціально розробленої системи 

проблемних ситуацій, коли джерелом нових знань стає не стільки інформація 

викладача, скільки самостійне здобуття знань, діалог, на основі взаємодії 

учнів з усім навколишнім середовищем. 

Основними напрямами удосконалення професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників є оновлення змісту освіти, а також 

впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, 

які сприяють формуванню в учнівській молоді раціональних прийомів 

мислення, самостійності, умінь використовувати теоретичні знання в 

практичній діяльності в нестандартних ситуаціях. 

Динамічні зміни на ринку праці, швидке оновлення знань і технологій 

зумовлюють об’єктивну потребу постійного перегляду та оновлення змісту 

освіти. Викладання загальноосвітніх і спеціальних (профільно-орієнтованих) 

дисциплін нині орієнтується на потреби того, хто навчається, а учень 

(студент, слухач) розглядається як суб’єкт навчального процесу. Інноваціями 

в професійній освіті та навчанні є інтерактивні методики навчання, 

навчально-тренувальні, спрямовані на практичну дію, що отримують все 

більш розповсюдження. Зростає обсяг проектної діяльності та самостійного 

навчання. Велика увага приділяється навчанню з використанням 

комп’ютерної техніки, інформаційного та дистанційного навчання. У 

сучасній освіті особлива увага приділяється оптимізації використання 

комп’ютерної техніки і тих методів навчання, що сприяють формуванню 

практичних умінь, у т.ч. вміння аналізувати інформацію та навчатися 

самостійно. Важливим завданням стає формування у тих, хто навчається, 

базових компетенцій. 

Участь Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка у реалізації міжнаціонального пілотного проекту 
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«Підприємництво в освіті і навчанні», започаткованого в Україні 

Міністерством освіти і науки України за сприяння Європейського Фонду 

Освіти в 2001–2003 рр, сприяла: 

- створенню підприємницького клімату та підприємницької культури 

в навчальному закладі; 

- оновленню навчальних планів і програм, розвитку процесу 

навчання, що ґрунтується на підприємницькому підході; 

- впровадженню підприємницького підходу в підготовку майбутніх 

педагогів професійно-технічних навчальних закладів; 

- поширенню цього досвіду на інші професії. 

Нова система управління виробництвом, якістю, впровадження нових 

методів організації виробництва чи нових технологій – усе це інноваційні 

аспекти підприємницької діяльності. Підприємливими можна назвати людей, 

які здатні генерувати свої ідеї, доводити їх до кінця, нести відповідальність 

за результати їх реалізації. 

Підприємництво в освіті й навчанні відрізняється від традиційної 

освіти й навчання тим, що в його основу покладено здібності особи, а не 

функціональні компетенції, інноваційний підхід до навчання ґрунтується 

здебільшого на експерименті. Таке навчання спрямовується на знаходження 

творчих рішень та їх реалізацію. Підприємницькі підходи інтегровані до  

навчального плану кожного предмета. 

Науково-педагогічний колектив коледжу брав участь у проекті з 

урахуванням відповідного досвіду підготовки фахівців та впровадження 

інноваційних технологій навчання, що сприяє подальшому розвитку 

підприємництва, створенню сприятливого середовища для розвитку 

особистості та громадянської самосвідомості студентів. До складу робочих 

груп увійшли керівники та викладачі коледжу, які пройшли перший етап 

навчання в майстернях західних експертів. Вони оволоділи теоретичними 

основами формування підприємницького клімату та інтерактивними 

методиками навчання, а також проведенням тренінгів з метою підготовки і 
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реалізації проекту. За результатами навчання члени груп опрацьовували 

внутрішні проекти з формування підприємницького клімату в навчальному 

закладі та інтерактивних методів навчання, що сприяють підприємницькій 

поведінці, розробці системи навчання підприємницьким й іншим умінням на 

основі інтеграції нових особистісних та міжособистісних умінь у навчально-

виховному процесі. 

З урахуванням викладеного вище в основу професійного навчання 

покладено такі принципи: 

- неперервність навчання, що передбачає формування готовності 

особистості до оволодіння новими знаннями впродовж всього життя на базі 

раніше здобутих знань; професійний розвиток особистості учня з 

урахуванням його індивідуальних особливостей; 

- відповідальність учнів перед суспільством, що передбачає їх 

готовність бути активними членами суспільства; 

- тісний контакт з клієнтом, що передбачає гнучке задоволення його 

освітніх потреб, повага до нього як до особистості. 

Як відомо, парадигма кожної суспільної науки ґрунтується на 

уявленнях про реальність. Їх формують учені, письменники, викладачі й 

практики. Проте й самі уявлення здійснюють визначальний вплив на те, що у 

даній галузі знання вважається реальністю [41]. Зазвичай дефініція 

«парадигма» (від грец. – прообраз, взірець, приклад) сприймається як 

концептуальна схема, теоретичні й методологічні положення, прийняті на 

даному етапі розвитку науки за модель стандарту наукового дослідження, 

опрацювання матеріалів, систематизація отриманих даних, інтерпретація 

наукових досліджень. Наразі термін «парадигма» використовується у 

значенні координаційних зрушень в історії культури взагалі, комплексів 

уявлень, на яких ґрунтуються різні життєві устрої, науки і наукові школи, у 

тому числі педагогіки і психології [33, 156]. 
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За С. Гончаренком, принципом загальноприйнятої парадигми є 

методологічна основа єдності певного наукового співтовариства (школи, 

напряму), що значно полегшує їхню професійну комунікацію [7, 248]. 

Натомість педагогічна парадигма – це усталена, така, що стала 

звичною, модель-стандарт розв’язання певного класу педагогічних завдань, 

які, однак, продовжують змінюватися, незважаючи на те, що у педагогічній 

науці і передовій педагогічній практиці вже є факти, які ставлять під сумнів 

загальноприйняту модель-стандарт, що відіграє подвійну роль: з одного боку, 

полегшує загальний підхід до вирішення наукових проблем у педагогічній 

науці, а з іншого дещо заважає сприйняттю нових ідей, стримує розроблення 

проблем педагогічної творчості. Наразі у вітчизняній педагогіці відбувається 

заміна парадигми «людина, яка знає» (тобто озброєної системою знань, 

умінь, навичок), на парадигму «людина, підготовлена до життєдіяльності», 

тобто людина, здатна активно і творчо мислити і діяти, саморозвиватися, 

інтелектуально, морально й фізично самоудоскона-люватися. 

Отже, узагальнення філософських і методологічних підходів до 

визначення поняття парадигма дає підстави розуміти його як сукупність 

теоретичних і методологічних положень, прийнятих як взірець, еталон, 

норма наукового дослідження. 

Освітня парадигма, за твердженням М. Латиша, становить сукупність 

наукових поглядів на освітній процес, ідеалів і цінностей освіченості, 

способів організації освіти і філософії, які є результатом рефлексії над 

тенденціями розвитку людини й суспільства у конкретній культурі. Автор 

наголошує, що поняття освітня парадигма об’єднує в єдине ціле 

епістемологічний, культурологічний, соціальний і антропологічний аспекти; 

допомагає аналізувати освітні системи в контексті конкретно історичних 

соціумів і культур як результат взаємодії соціальних обставин, суспільних 

ідеалів, цінностей, соціальної теорії і практики [19, 19]. 

Як відомо, кожна освітня парадигма у своєму розвитку проходить 

декілька етапів: від становлення, довершеності до старіння. Водночас у 
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надрах застарілої парадигми народжуються нові ідеї, принципи, тенденції, 

відбувається переосмислення понять, тобто формується нова концепція 

парадигми освіти. 

Аналіз науково-педагогічної літератури (С. Гончаренко, Е. Зеєр,  

О. Коваленко, В. Косирєв, Н. Латиш, Д. Левитес, А. Павлова, М. Поташник, 

В. Шадриков та ін.) дає підстави стверджувати, що в сучасній освітній 

практиці поширено три парадигми професійної освіти: когнітивна, 

діяльнісна, особистісно-орієнтована. 

Щодо когнітивної парадигми. Її педагогічні концепції ґрунтуються на 

традиційних, академічних підходах, що використовуються у навчальному 

процесі, а сам освітній процес відбувається на рівні трансляції 

соціокультурного досвіду новому поколінню. Тобто, акцент зроблено на 

знаннєвому компоненті освіти. За таких умов провідною навчальною 

технологією є репродуктивна, коли зусилля організаторів навчально-

виховного процесу спрямовуються на науково-методичне й інформаційне 

забезпечення, проте поза увагою залишається творчий розвиток особистості. 

З точки зору управління це доволі зручний і ефективний підхід, але з 

психолого-педагогічних позицій є підстави говорити про особистісно 

відсторонену освіту, адже підготовка фахівців на засадах знаннєвого 

компонента не відповідає сучасним вимогам. 

Діяльнісний підхід, який є основою діяльнісної освітньої парадигми, 

потребує активної безпосередньої участі у навчальному процесі тих, хто 

навчається, коли вони перестають пасивно сприймати інформацію, а самі 

беруть активну участь у навчальному процесі. 

Діяльнісно орієнтована парадигма професійної освіти має 

функціональну зорієнтованість, спрямовану на успішне виконання певного 

виду роботи. Зазначимо, що реалізація цього досить складного 

міждисциплінарного завдання потребує формування професійної культури у 

майбутніх викладачів спеціальних дисциплін і майстрів виробничого 

навчання ПТНЗ різних типів галузевого спрямування і форм власності. 



 18 

Особистісно орієнтована парадигма передбачає не тільки і не стільки 

освіту й розвиток, а й насамперед самоосвіту, саморозвиток і 

самоактуалізацію особистості. На думку Д. Левітеса, ця освітня парадигма 

орієнтована на індивідуально-психологічні особливості особистості, й по суті 

має бути варіативною, визнавати право вибору власного шляху розвитку, 

освітнього маршруту кожного, хто навчається [20, 91]. 

Фахівці з державного управління, зазначають, що особистісно 

орієнтована освіта є надто складною й багатовитратною, а з педагогічної 

точки зору – технологічно не забезпеченою [15, 23]. 

У результаті фундаментальних політичних, економічних і соціальних 

перетворень у професійній освіті України відбуваються динамічні зміни у 

різних сферах життєдіяльності. Здійснюється пошук нових концептуальних 

ідей і підходів до розв’язання проблем розвитку економіки країни в умовах 

інформаційно-технологічної революції, що й потребує змін у підходах до 

професійної підготовки фахівців, які будуть здатні здійснити ці 

перетворення. 

Вважаємо, що в цьому надзвичайно важливому і складному процесі 

слід ураховувати результати досліджень з різних галузей наукового знання – 

філософських, соціологічних, економічних, технічних і психологічних, а 

також, що особливо важливо, педагогічних. 

Оскільки у нашому дослідженні йдеться про підготовку педагога для 

системи професійно-технічної освіти, проаналізуємо дефініції «професійна 

освіта» і «професійна підготовка». «Професійна освіта – процес і результат 

професійного становлення і розвитку особистості, які супроводжуються 

набуттям знань, навичок і умінь за конкретними професіями і 

спеціальностями» [32, 504-505]. У підручнику «Професійна педагогіка», за 

редакцією С. Батишева, термін «професійна підготовка» визначено як 

«сукупність спеціальних знань, навичок та умінь, якостей, трудового досвіду 

і норм поведінки, які забезпечують можливість успішної роботи за 

відповідною галуззю діяльності. Залежно від кваліфікації розрізняють чотири 
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основних види професійної підготовки, які потребують відповідної 

професійної освіти: вищої, середньої спеціальної, початкової професійної і 

елементарної». За О. Лейбовичем, ці поняття також не можна вважати 

тотожними [21, 7]. «Професійну підготовку» автор поділяє на «професійну 

підготовку в широкому і вузькому сенсах». «Професійна підготовка – в 

широкому сенсі: організація навчання професійних кадрів, різні форми 

здобування професійної освіти; у вузькому сенсі: прискорена форма набуття 

професійних навичок». Професійну освіту трактує вчений як процес і (або) 

результат професійного становлення і розвитку особистості, який 

супроводжується набуттям наперед у визначених знань, умінь і навичок за 

конкретними професіями і спеціальностями. 

Система професійної підготовки, на думку Н. Мукан, є багатогранним 

феноменом,   що   передбачає   розвиток   професійних  знань,  встановлення  

мінімальних меж компетентності на етапі завершення педагогічної 

підготовки, а також реалізацію відповідної системи оволодіння 

компетентністю [23, 3]. Основними компонентами системи професійно-

педагогічної підготовки можна вважати мету, функції, структуру, зміст, 

форми і методи її реалізації і контроль. Водночас ефективність професійної 

підготовки залежить від рівня розробленості і взаємодії зазначених 

складових і від умінь застосовувати теоретичні знання на практиці. 

Поняття «професійна підготовка» Е. Нероба розглядає як 

цілеспрямований організований процес, спрямований на оволодіння певною 

професією [26, 8]. Аналіз суперечностей між соціально-економічними 

потребами суспільства, вимогами ринку праці й професійною підготовкою 

фахівців показав, що успішному їх розв’язанню може сприяти реалізація 

навчально-виховного процесу, побудованого з урахуванням взаємозв’язку 

змісту, форм і методів навчання в умовах цільового дидактичного 

інформаційного поля [8, 9]. 

Професійна підготовка безпосередньо пов’язана як з наукою, так і з 

виробництвом. Цей зв’язок має складний і багаторівневий характер. Адже 
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саме професійна підготовка покликана забезпечити відповідними кадрами як 

виробництво, так і науку. Проте, з іншого боку, досягнення науки, 

втілюючись у створюваних засобах виробництва і продукції, постійно 

змінюють як структуру виробництва, так і вимоги до виробничого персоналу, 

і відповідно вносять зміни і в структуру професійної підготовки. Отже, на 

думку вчених, доцільно визначити провідні позиції, що визначатимуть 

взаємозв’язок змісту професійної підготовки з тенденціями соціально-

економічного розвитку.  

Водночас, дослідники прогнозують, що в індустріально розвинених 

країнах передбачаються певні «макротенденції соціально-економічного 

розвитку», які потребують змін у професійній підготовці фахівців  

[17, 15-16]: 

• технологічна революція на основі впровадження інформаційних 

технологій; 

• інтернаціоналізація або глобалізація економіки; 

• індивідуалізація економічної діяльності; 

• посилення міжнародної міграції фахівців;  

• екологізація господарської діяльності, істинний синтез економіки і 

екології, без якого індустріальне суспільство не має майбутнього. 

Педагогічний процес у професійно-технічних навчальних закладах має 

спрямовуватися на підготовку людини до того, щоб вона постійно навчалася, 

вдосконалювала професійну майстерність. Зазначимо, що у нових соціально-

економічних умовах зростає значущість розвитку здатності до самостійного 

прийняття потрібних рішень та формування якостей для активної особистої 

участі у трудовому процесі в колективі, у житті суспільства, а також уміння 

критично оцінювати результати своєї діяльності, гнучко вносити необхідні 

корективи, в разі потреби перенавчатися, оволодівати іншою професією. 

В умовах переходу до ринкової економіки змінюються пріоритети 

професійної підготовки фахівців. Ринок праці об’єктивно потребує 

докорінного підвищення якості професійної освіти і професійного навчання, 
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високого рівня кваліфікації, яку здобуває майбутній робітник. Нині гостро 

постає питання щодо забезпечення конкурентоспроможності фахівця на 

ринку праці. Особливо це відчувається при налагодженні міжнародних 

економічних зв’язків, створенні підприємств різних форм власності, спільних 

підприємств і фірм із зарубіжними партнерами. 

Ринок праці потребує чіткості та об’єктивності у визначенні 

професійної здатності громадян до праці, їхньої професійної компетентності. 

Тому основна мета професійної освіти і навчання полягає у підготовці 

компетентних фахівців, які володіють адекватними уміннями і навичками 

для задоволення потреб ринку праці. Головне завдання професійної освіти – 

оволодіння учнями умінь і навичок, знань і здатностей, які відповідають 

потребам і вимогам ринку праці. 

Запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій 

віднесено до пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку 

освіти [25, 137-140]. Перед навчальними закладами поставлено одне із 

головних завдань: забезпечувати підготовку кваліфікованих кадрів, здатних 

до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження 

наукових та інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку 

праці, забезпечити інноваційний характер навчально-виховної діяльності  

[25, 137-140]. 

Особливо важливим є методологічне значення цих положень для 

перспективних завдань розвитку професійно-технічної освіти. Йдеться про 

забезпечення належної загальноосвітньої підготовки, про обов'язковий 

компонент загальної освіти на всіх рівнях та етапах професійного навчання, 

про реальну наступність у змісті навчання, що створюватиме належні умови 

для переходу з однієї освітньо-професійної галузі в іншу, а також для 

подальшого навчання. Тобто, за таких умов професійно-технічна освіта не 

перебуватиме в глухому куті, оволодіння майбутніми робітниками високим 

рівнем гуманітарних, природничих і спеціальних технічних знань, 

формування професійно значущих навичок – усе це сприятиме поглибленню  
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інтересів учнів, розвитку професійної майстерності й справжніх талантів. 

Сучасна професійна освіта має бути спрямована на підготовку фахівця, 

який спроможний відповідати за своє професійне майбутнє, здатного 

утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці. Ринок праці потребує 

чіткості та об'єктивності у визначенні професійної здатності громадян до 

праці, їхньої професійної компетентності. 

Аналіз різних аспектів функціонування ринку праці, бачення 

сьогодення і майбутнього його розвитку потребує особливої уваги до 

Людини, яка є основним суб’єктом усіх процесів, що відбуваються в різних 

економічних галузях. У зв’язку з цим, на нашу думку, заслуговує на увагу 

положення щодо ринку праці як педагогічної категорії. 

Розглядаючи ринок праці як педагогічну категорію, поряд з 

економічною та соціальною, Н. Ничкало наголошує, що динаміка змін на 

ринку праці впливає на розвиток системи професійної освіти, на її 

модернізацію й відповідно на якість підготовки виробничого персоналу 

[28, 4-12 ]. 

Перехід до ринкової економіки чітко визначає орієнтири системи 

професійно-технічної освіти, робить очевидним, що головна мета всіх 

суб'єктів освітньої політики і освітнього процесу полягає в необхідності 

врахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці і 

трансформування їх у конкретні освітні програми професійної підготовки 

фахівців. 

Отже, розвиток і вдосконалення ринкових відносин перетворюють 

суб'єктів освіти на суб'єктів ринку. Професійні навчальні заклади стають, по 

суті, посередниками між клієнтом (учнем) і споживачем (потенційним 

працедавцем). Ця обставина спонукає навчальний заклад до пошуку таких 

форм і методів трансляції знань, такого змісту і структури професійного 

навчання, які дають змогу забезпечити потрібну «товарну кондицію» 

клієнта –  випускника конкретного ПТНЗ. 
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Таким чином, проблема професійного навчання в Україні має 

розглядатися з позиції розвитку якості робочої сили як ключової умови 

розвитку людських ресурсів. 

Як показало вивчення, у західноєвропейських країнах особливого 

значення набуває стратегія інтелектуалізації праці. А тому питання 

професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації віднесено 

до першочергових [28, 9]. Основна мета професійної освіти і навчання 

полягає у підготовці компетентних фахівців, які володіють адекватними 

уміннями і навичками для задоволення потреб ринку праці. Головне завдання 

професійної освіти – формування у студентів умінь і навичок, знань і 

здатностей, які відповідають потребам та вимогам ринку праці. 

Оскільки самих знань не вистачить на все трудове життя, роль 

педагогів змінюватиметься і зростатиме. Навички і знання, здобуті в школі, – 

не найважливіше питання. Набагато важливіше для учнів і студентів знати, 

як навчатися самостійно. Знання повинні вдосконалюватися постійно, і 

педагогічні, і психологічні навички педагогів стають дедалі важливішими як 

основний засіб для удосконалення навчального процесу та підвищення 

компетенції учнів і студентів у співробітництві, координації і командній 

роботі. Коли суспільство трансформується в сучасне і більш орієнтоване на 

ринкову економіку, система професійно-технічної освіти повинна 

запропонувати таку професійну освіту і навчання, що відповідатимуть новій 

ситуації. Під час підготовки молоді і дорослих до роботи в нових умовах 

підхід до освіти повинен максимально сприяти  реалізації мети навчання [40, 

14-19].  

За таких умов, нагальною стає проблема щодо інноваційної підготовки 

майбутніх викладачів для професійно-технічної школи. Її розв’язання 

потребує врахування соціально-філософських аспектів. Окреслюючи 

напрями цієї діяльності, важливо враховувати інноваційні перспективи 

розвитку нашої держави. Адже в умовах ХХІ століття «наука та інновації 

розглядаються не тільки як фундамент і одночасно інструмент підвищення 
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конкурентоспроможності і безпеки, а й як базовий елемент суспільства 

нового типу, заснованого на знаннях» [5, 105]. Педагог професійної школи 

має не лише розуміти значення ідей щодо інноваційного розвитку країни, а й 

глибоко усвідомлювати роль інноваційних підходів у формуванні 

виробничого персоналу. 
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Розділ 2 Проблема неперервної освіти протягом всього життя 

Неперервна освіта, як зазначає Н. Ничкало, може виконувати важливі 

функції, що взаємопов’язані і доповнюють одна одну, а саме: 

• соціокультурної, розвивальної (задоволення і розвиток духовних 

запитів особистості, створення умов для її постійного творчого 

зростання); 

• загальноосвітньої, компенсуючої (усунення прогалин у базовій освіті, її 

доповнення новими знаннями, що з’являються в умовах інформаційно-

технічної революції); 

• адаптивної (гнучка професійна підготовка, перепідготовка і 

підвищення кваліфікації з метою оновлення професійного досвіду, 

здобуття іншого фаху в умовах постійних змін на виробництві, 

розвитку теле- і радіокомунікацій, комп’ютерного доступу до 

інформаційних банків даних тощо); 

• економічної (задоволення потреб держави, регіонів, різних галузей 

промисловості, сільського господарства і сфери послуг у 

конкурентоспроможних фахівцях, підготовлених до впровадження 

новітніх технологій, техніки тощо) [27, c. 152-164]. 

Вважаємо за доцільне наголосити, що в умовах стрімкого 

інформаційно-технологічного розвитку, посилення інтеграційних процесів 

функції неперервної освіти значно розширюються. Її системоутворювальним 

чинником стає суспільна потреба в постійному розвитку кожної людини. 

Проблема неперервної  протягом життя освіти і навчання у  сучасній 

соціально – економічній ситуації України набула особливої актуальності. Це 

обумовлено тим, що динаміка кон'юнктури ринку диктує необхідність   

підвищення кваліфікації чи перепідготовки  громадян  протягом їх трудової 

діяльності в професійно-технічних навчальних закладах чи у системі  

професійного навчання безпосередньо на виробництві, яка   має тенденцію 

надалі  розвиватися, як  частина неперервного навчання протягом всього 

життя. 
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Таким чином, неперервну  протягом життя освіту і навчання ми маємо   

розглядати як невідємну частину загальної  системи освіти, яка нажаль має 

комплекс проблем, пов”язаних з її функціонуванням і розвитком.  Це 

постійне недофінансування, надмірна централізація, яка зберігається, 

недостатні стимули для збільшення інвестицій в професійну освіту, 

небажання багатьох роботодавців займатися навчанням своїх працівників, 

особливо у сфері  малого і середнього бізнесу тощо. 

Більш детально зупинюся лише на деяких проблемах щодо формування 

і розвитку системи неперервної протягом життя освіти і навчання, 

пріоритетом яких є освіта дорослих. 

По-перше: відсутність нормативно – правової бази. У чинних законах 

України про освіту відсутнє поняття «неперервна освіта і навчання», «освіта 

протягом життя», «освіта дорослих». У той же час у більшості розвинутих 

країн прийняті  і на практиці реалізуються  законодавчі акти, орієнтовані на 

неперервну протягом життя освіту і навчання. 

Необхідно ініціювати  нові законодавчі акти,  враховуючи   зростаючі 

вимоги роботодавців до якості кваліфікацій і компетенцій працівників, 

необхідність забезпечення їх навчання протягом життя, світові тенденції 

розвитку  професійної освіти і навчання. Без сумніву назріла потреба у 

прискоренні розроблення  нової редакції Закону «Про професійно-технічну 

освіту» («Про професійну освіту і навчання»).  

По-друге: Недостатній розвиток теоретичних основ неперервної  

протягом життя освіти і навчання. Навчання  працюючого населення,  яке 

поповнюється також і за рахунок випускників навчальних закладів, 

практично продовжує будуватися на традиційних  педагогічних принципах,  

розроблених на основі досвіду навчання дітей, що суттєво знижує його 

ефективність. У той же час  воно повинно основуватися  на специфічних 

принципах і технологіях, що враховують соціально – психологічні  

особливості дорослих, на концепції вільного чи  «відкритого» навчання, 

розвиватися в  рамках  неперервного навчання. Для розроблення  
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теоретичних, методологічних, технологічних, науково – методичних основ 

неперервної освіти і навчання протягом життя науковим установам  

необхідно розгорнути цільові  фундаментальні і прикладні  дослідження 

проблем, яким в усьому світі  приділяється значна увага. 

По-третє: Важливим є питання щодо проведення незалежної оцінки 

якості знань, вмінь та навичок  громадян, які здобули їх у процесі трудової 

діяльності чи неформальній освіті. Сьогодні така практика існує в 

переважній більшості європейських країн, і вона досягає позитивних 

результатів (наприклад, у Німеччині, Іспанії, Данії, Нідерландах, Франції).  

Це обумовлено необхідністю покращання якості професійної освіти, надання 

можливості кожній особі підтвердити рівень своєї кваліфікації, здобутої 

різними шляхами . Тому слід  на законодавчому рівні забезпечити  створення 

незалежних атестаційних органів та  визнання неформального навчання .  

По-четверте: Відсутність інформаційної підтримки системи 

неперервної освіти протягом життя. Без сумніву, ця сфера не може ефективно   

розвиватися без створення баз даних, забезпечення сучасною технікою 

інформаційних потоків, використання комп’ютерних технологій, включаючи 

Інтернет. Фактичний стан справ показує, що сьогодні відсутнє  інформування 

заінтересованих сторін, зокрема, органів освіти і науки та безпосередньо 

навчальних закладів, про потреби  в навчанні працюючого населення. Це 

питання можна було б врегулювати, передбачивши розроблення та 

затвердження порядку, який би визначав джерела інформацій, перелік 

основних даних, головних поставщиків та користувачів, терміни подання  

інформацій тощо. 

По-п’яте: Потребує  підвищення  ефективності система  соціального 

партнерства . В умовах змін соціальних відносин працівників, роботодавців  і 

держави настає необхідність радикального перегляду механізмів партнерства 

заінтересованих сторін, що викликано потребою підвищення вимог до якості 

робочої сили. Не дивлячись на певні досягнення в стосунках між 

соціальними партнерами різних рівнів, вони потребують більшої 
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результативності і впливу на формування системи неперервної освіти 

протягом життя і навчання, в тому числі освіти дорослих. Враховуючи, що 

партнерство є вагомим інструментом вирішення проблем якості робочої 

сили, необхідно нарешті законодавчо визначити роль та завдання соціальних  

партнерів.  

Перед Україною сьогодні стоїть завдання щодо формування  єдиної 

національної системи кваліфікацій, яке відповідно до урядової стратегії 

реформ і суспільної консолідації є пріоритетом розвитку системи вітчизняної  

освіти. 

Національна рамка кваліфікацій, що затверджена постановою  Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій», яка обговорювалась і узгоджувалась із 

соціальними партнерами, є одним із документів нової системи  нормативно – 

правового забезпечення  взаємозв’язку сфер освіти і праці, орієнтованої  на 

подальше реформування освіти і навчання. Це  передбачає орієнтацію на 

результати навчання; орієнтацію на попит роботодавців та потреби 

особистості, сприяння навчанню протягом життя [45]. 

Задоволення потреб працюючого дорослого населення  шляхом участі  

у різних формах навчання на виробництві чи на договірній основі  у  

навчальному закладі ми маємо розглядати як неперервний освітній процес, 

який має носити випереджувальний характер, орієнтований на розвиток 

виробництва, що забезпечуватиме  конкурентоздатність  як  працівників  так і 

виробленої ними продукції та послуг. 

Особливої актуальності у сучасній соціально-економічній ситуації України набула 

проблема неперервної освіти як процес, спрямований на всебічний розвиток особистості, 

систематичне поповнення знань упродовж життя для розвитку особистості та 

удосконалення професійної компетентності. 

Аналіз визначення дефініції «неперервна освіта» дав змогу В. Олійнику дійти 

висновку, що переважна більшість означень базується на тезі, яка визачає неперервну 

освіту як цілеспрямований, послідовний процес, який супроводжує все людське життя. 
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Крім того, ці визначення ставлять у центр уваги проблему всебічного розвитку особистості 

[2, 19]. На підставі узагальнень учений обґрунтовує розгорнуте визначення категорії 

неперервної освіти як закономірність суспільного розвитку, в якому процес освіти кожного 

індивіда як самоцінності є основним ресурсом створення справді гуманістичного 

суспільства. Окрім того, вчений наголошує, що на концептуальну основу неперервної 

освіти, формування якої відбувається у площинах технократичного та гуманістичного 

підходів, основний вплив здійснюють лише ті суперечності, що мають місце в межах 

простору взаємодії інтересів індивіда та держави [2, 20].  

Одне з найважливіших завдань неперервної освіти, що має чітку соціально-

педагогічну спрямованість, полягає у створенні умов для самореалізації індивідуальних 

здібностей кожної особистості незалежно від віку, набутої професії, спеціальності, місця 

проживання тощо. Це актуалізує проблему саморозвитку особистості, її готовність 

змінюватися на краще, самовдосконалюватися, прагнути до постійного «саморозвитку», до 

інноваційності. 

Водночас визначення перспектив розвитку єдиної системи неперервної освіти – 

складне, міждисциплінарне завдання. Його вирішення потребує обґрунтування цілісної 

теоретичної концепції, в змісті якої мають знайти своє відображення як зовнішні, 

соціально-економічні чинники, що означають актуальні та перспективні вимоги 

суспільства до системи освіти, так і внутрішні, психолого-педагогічні, що характеризують 

процес просування людини по освітніх сходинках, мотиви і стимули такого просування .  

Значення неперервної освіти підкреслюється в багатьох документах, в яких цей 

феномен визнано «основним принципом реформування освіти». Водночас є всі підстави 

погодитися із В. Олійником у тому, що на сьогодні ще не створено єдиної, загальної теорії 

неперервної освіти і системи засобів її здійснення [3, 22]. 

Вважаємо за доцільне підкреслити, що в умовах стрімкого 

інформаційно-технологічного розвитку, посилення інтеграційних процесів 

функції неперервної освіти значно розширюються. Її системоутворювальним 

чинником стає суспільна потреба в постійному розвитку кожної людини. 

Проблема неперервної  протягом життя освіти і навчання у  сучасній 

соціально – економічній ситуації України набула особливої актуальності. Це 
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обумовлено тим, що динаміка кон'юнктури ринку диктує необхідність   

підвищення кваліфікації чи перепідготовки  громадян  протягом їх трудової 

діяльності в професійно-технічних навчальних закладах чи у системі  

професійного навчання безпосередньо на виробництві, яка   має тенденцію 

надалі  розвиватися, як  частина неперервного навчання протягом всього 

життя. 

Таким чином, неперервну  протягом життя освіту і навчання ми маємо   

розглядати як невідємну частину загальної  системи освіти, яка нажаль має 

комплекс проблем, пов”язаних з її функціонуванням і розвитком.  Це 

постійне недофінансування, надмірна централізація, яка зберігається, 

недостатні стимули для збільшення інвестицій в професійну освіту, 

небажання багатьох роботодавців займатися навчанням своїх працівників, 

особливо у сфері  малого і середнього бізнесу тощо. 
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Розділ 3 Сучасні виклики професійно-педагогічної освіти, 

підготовки та підвищення кваліфікації педагога професійного 

навчання 

На початку ХХІ століття значно розширюється і поглиблюється зміст 

поняття «професійно-педагогічна освіта». Як наголошує Н. Ничкало, його 

значення доповнюється різними аспектами підготовки педагогічного 

персоналу для реалізації концепції неперервної освіти – освіти впродовж 

життя, зокрема: професійного навчання на виробництві, професійного 

навчання і перенавчання незайнятого населення, додаткової освіти різних 

категорій громадян, у тому числі й третього віку. Отже, в сучасних умовах це 

поняття набуло ширшого значення, оскільки його зміст охоплює і 

професійно-педагогічну підготовку громадян, причетних до освітньо-

виховної діяльності в різних педагогічних, соціально-культурних і 

виробничих системах [37, 32]. 

До особистості вчителя, до якості його професійно-педагогічної 

діяльності, до нього – як до суб’єкта навчально-виховного процесу й суб’єкта 

педагогічного спілкування висуваються нові, зрослі вимоги. Це помітно 

впливає на розширення комплексу взаємопов’язаних завдань, що 

покладаються на професійно-педагогічну освіту, зокрема:  

- створювати необхідні соціально-культурні і соціально-економічні 

умови для розвитку особистості – майбутнього педагога, для його 

фундаментальної загальнокультурної підготовки, формування високих 

морально-етичних якостей, любові до педагогічної професії, відданості їй; 

- сприяти професійному становленню, розвитку і самовдосконаленню 

педагогів, які працюють у навчальних закладах різних типів, на виробництві 

та в інших освітньо-професійних системах; 

- стимулювати їхню інноваційну діяльність, педагогічну творчість, 

що дає можливість піднятися на рівень педагогічної майстерності [37, 32]. 

Здійснюючи прогнозування подальшого розвитку професійно-

педагогічної освіти, вважаємо за доцільне  враховувати висновок І. Зязюна 
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про те, що «загроза розбалансованості між проголошеними цілями і засобами 

їх досягнень можлива передусім тому, що задекларовані вимоги до вчителя в 

різних документах, зокрема і у вузівських концепціях, послуговуються 

деякою «ідеальною моделлю педагога», згідно з якою випускник 

педагогічного вузу повинен: 

- розуміти цінність освіти у ставленні і самореалізації людини в 

особистісному і професійному плані, наслідуванні, збереженні і 

розширеному відтворенні світової і вітчизняної культури, суспільства в 

цілому; 

- володіти загальною культурою; 

- мати глибокі психолого-педагогічні знання у своїй предметній 

сфері; 

- практично опанувати гуманістичні педагогічні технології; 

- завжди перебувати в ситуації неперервної самоосвіти [12, 17]. 

Наголосимо на винятково важливому значенні положення, 

обґрунтованого цим вченим про те, що педагогічний навчальний заклад 

повинен сформувати у свого випускника здатність бути суб’єктом як мінімум 

п’яти видів діяльності: предметної, педагогічної, інноваційної, колективного 

самоуправління і саморозвитку. У кожній з них мають вирішуватися певні 

типи задач  й виконуватися відповідні дії [12, 18]. 

Таким чином, сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників об’єктивно 

зумовлює необхідність розширення підготовки майбутніх педагогів для 

професійної школи різних профілів, для первинної професійної підготовки, 

для вищих навчальних закладів а також навчання, перенавчання і 

перекваліфікації незайнятого та працюючого населення. 

Що ж стосується другої групи (вищих навчальних закладів: технічних, 

сільськогосподарських та іншого профілю), то їх випускники мали добру 

загальнотеоретичну і спеціальну підготовку з певної галузі. Але вони не 

вивчали педагогіки, психології, методик викладання різних спеціальних 

дисциплін, передбачених навчальними планами закладів профтехосвіти. 
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Тому такі педагоги мали значні дидактичні затруднення, що також 

знижувало ефективність навчально-виховного процесу. 

У рекомендаціях Другого Міжнародного Конгресу з технічної та 

професійної освіти "Погляд у ХХІ століття" відзначено наступне: 

- Оскільки ринок праці потребує більш складних умінь, 

необхідною передумовою отримання професійної освіти стає добротна 

базова освіта. Це означає засвоєння більш складних компетенцій у школі, в 

тому числі вміння спілкуватися з допомогою сучасних технологій. 

- Висока вартість технологій зумовлює необхідність пошуку 

шляхів покриття високих витрат за рахунок встановлення партнерських 

зв'язків з промисловістю, фінансовими та донорськими організаціями.  

- Прогрес і технічна освіта потребує великого обсягу наукових 

досліджень, що допоможуть підготуватися до змін на ринку праці і в 

суспільстві. Представники промисловості, влади, науково-дослідних 

інститутів, повинні спільно прогнозувати знання, вміння та компетенції, що 

будуть затребувані економікою, щоб система професійної освіти могла до 

них адаптуватися. 

- У зв'язку з потребами в інноваціях у професійній та технічній 

освіті продовжує залишатися винятково важливою роль педагога. Необхідно 

знайти нові методи первинної підготовки педагогів та постійного підвищення 

їх кваліфікації. Необхідно переглянути кваліфікації, що необхідні викладачам 

у ХХІ столітті, з точки зору оптимального співвідношення підготовки в 

навчальному закладі та на робочому місці [10]. 

Як свідчить аналіз розвитку систем освіти в країнах Європейського 

Союзу, об’єктивною реальністю інтеграційних процесів є певна 

конвергенція, що особливо виявляється в системах професійної освіти, які 

безпосередньо пов’язані з ринками праці й економічним розвитком єдиної 

Європи. Водночас конвергенція обмежується чинниками локалізації, які 

закладені у національні системи професійної освіти у вигляді традицій, 

загальнокультурних установок і особливостей  
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В освітній галузі прийнято виокремлювати три основні моделі 

конвергенції: модель консенсусу, культурологічну модель і модель 

конфлікту. Дослідження О. Олєйникової щодо основних тенденцій розвитку і 

сучасного стану професійної освіти у країнах Європейського Союзу показує, 

що процес європейської інтеграції відбувається у рамках “культуралістичної” 

моделі, яка на відміну від двох попередніх, розглядає процес взаємного 

використання освітніх моделей як перенесення академічного або 

професійного дискурсу про освіту. І у цьому зв’язку освітнє перенесення 

свідчить не про конвергенцію систем, а про піднесення взаємодії “експертів” 

у широкому розумінні слова – від політиків, керівників освіти, соціальних 

партнерів до дослідників. На користь такої взаємодії свідчить: 

• розроблення нових тенденцій і стратегій розвитку (наприклад, 

концепції навчання впродовж життя); 

• діяльність профільних транснаціональних організацій, таких, як 

CEDEFOP, Європейський Фонд Освіти тощо, які реалізують спільні 

транснаціональні практико-орієнтовані дослідницькі проекти; 

• спільний випуск профільних видань (наприклад, Європейський журнал 

“Професійне навчання”, міжнародний журнал “Compare” тощо) [30,15]. 

З метою подальшого дослідження скористаємося певними висновками, 

зробленими Європейським Фондом Освіти [4, 5-12]: 

• Мають місце суттєві відмінності у тому, як професійна освіта 

широкого профілю набуває визнання у суспільстві, як відбувається 

розподіл професійної освіти між навчальними закладами і виробничим 

навчанням, а також у тому, як поширилася професійна освіта на рівні, 

вище від підготовки кваліфікаційного робітника. 

• Диверсифікація вищої освіти відбувається у різних напрямах. Єдиної 

моделі вищої та постсекундарної освіти немає. 

• Вибір, який фактично було зроблено Центральною і Східною Європою, 

на перший погляд, має приголомшуючу різноманітність, проте у 

країнах Західної Європи він є не меншим. 
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• За традиційного для світової системи освіти поділу на 

університетський і професійний у ряді країн високо цінується 

спеціалізація у підготовці студентів, тоді як в інших перевага надається 

загальній підготовці або невисокому рівню спеціалізації. 

• Відомі міжнародні класифікації не підходять для чіткого визначення 

кордонів: одні країни класифікують або реорганізують свої системи 

навчання за класифікацією ЮНЕСКО (ISKED) та класифікацією 

програм професійного навчання за системою CEDEFOP, інші 

намагаються зберегти національну особливість систем професійної 

освіти. Експерти дійшли висновку, що не можливо скласти типологію 

освіти сектора, який називаємо професійною освітою. 

• Положення щодо класифікацій і розподілу обов’язків серед 

викладацького складу не відіграють суттєвої ролі в роботі цього 

сектору освіти. Відсутнім є певне уявлення про особливі вимоги до 

викладацького складу, зайнятого у даному секторі. 

Узгодженість мети і результатів неперервного підвищення фахової 

освіти і кваліфікації та здобуття нових спеціальностей педагогічними 

працівниками досягається: 

- пріоритетністю цього напряму в діяльності освітньої системи; 

- взаємозв'язком і наступністю, в забезпеченні умов для оволодіння 

педагогічною майстерністю, об’єктивного оцінювання рівня 

.фахової підготовленості педагогів; 

Неперервне підвищення кваліфікації і здобуття нових спеціальностей 

педагогічними працівниками є складовою частиною всієї освітньої системи 

і спрямоване на розвиток особистісного потенціалу педагога, формування 

його готовності активно збагачувати інтелектуальний і духовний потенціал 

суспільства. 

Головною метою системи неперервного підвищення кваліфікації є 

створення належних умов для постійної самоосвіти, самовдосконалення, 

розвитку дослідницьких здібностей і педагогічного таланту педагогів. 
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Особлива увага надається оновленню змісту неперервного 

підвищення кваліфікації, що визначається вимогами суспільства до якості 

освіти педагогічних кадрів, найновіших даних вітчизняної і світової науки і 

практики з урахуванням особистісних потреб працівників освіти. 

В основу неперервного підвищення кваліфікації працівників освіти 

закладаються перспективні педагогічні технології, які формують 

зацікавлене ставлення слухачів до теоретичних знань як засобу розв'язання 

практичних завдань професійної освіти і навчання. 

У зв'язку з переходом до ринкових відносин, зміною пріоритетів та 

інвестицій в різних галузях господарства, вивільненням трудових ресурсів і 

виникненням ринку праці навчальні заклади здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку вивільнюваних працівників та незайнятого 

населення, координуючи свою діяльність з регіональними службами 

зайнятості. 

Розглядаючи питання підвищення кваліфікації фахівців, не можна 

обійти тих напрацювань, які є у таких перспективних галузях, як андрагогіка 

(навчання дорослих) та акмеологія (шляхи досягнення вершин про-

фесіоналізму). 

Врахування наукових досліджень та результатів його впровадження 

уможливило обґрунтування положень щодо подальшого розвитку 

професійно-педагогічної освіти в Україні.  

На загальнодержавному рівні: оновлення законодавчої бази, що 

регламентує діяльність професійно-технічних навчальних закладів, 

підготовку кваліфікованих робітників на виробництві, вищих навчальних 

закладів, які готують педагогів професійного навчання, майстрів 

виробничого навчання з одночасним забезпеченням виконання чинних 

законів, постанов, концепцій, спрямованих на державну підтримку розвитку 

професійно-педагогічної освіти, створення відповідних умов для 

інноваційних та інформаційних технологій, забезпечення системної взаємодії 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства 
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соціальної політики України, НАН України, Національної академії 

педагогічних наук України, соціальних партнерів у формуванні 

усвідомленого ставлення до інноваційного розвитку професійно-технічної 

освіти у суспільстві, випереджувального розвитку професійно-педагогічної 

освіти, забезпечення престижу педагогічних професій, моральне й 

матеріальне стимулювання творчих педагогів; обґрунтування сучасних і 

перспективних потреб підготовки педагогів для навчання дорослого 

населення, вирішення питання щодо створення умов для підвищення їхньої 

кваліфікації, внесення до Державного класифікатора професій (ДК -003-2010) 

нових педагогічних професій. Створення творчих колективів із числа 

науковців, методистів, педагогів для підготовки підручників і навчальних 

посібників з професійно-педагогічної і професійно-технічної освіти  на 

паперових та електронних носіях.  

Створення в Україні мережі різнорівневих навчальних закладів 

професійно-педагогічної освіти для реалізації варіативних моделей 

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для 

системи професійної освіти з урахуванням її реальних потреб.  

На регіональному рівні: забезпечення системної співпраці вищих 

навчальних закладів, які здійснюють підготовку педагогів професійної 

школи,   з   обласними  управліннями освіти і науки,   професійно-технічними  

навчальними закладами та соціальними партнерами і роботодавцями з метою 

забезпечення баз для проведення практик, стажування педагогів ПТНЗ, 

проведення професійної орієнтації і відбору на педагогічні професії, 

здійснення психолого-педагогічної підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічного персоналу ПТНЗ і підприємств, а також підготовки та 

перепідготовки дорослого населення.  

На рівні вищого навчального закладу професійно-педагогічної 

освіти: забезпечення технічної й технологічної модернізації навчального 

процесу шляхом здійснення його комп’ютеризації; забезпечення доступу до 

мережі Інтернет; базовими та спеціалізованими програмними продуктами; 
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розроблення засобів комп’ютерного програмного забезпечення та 

впровадження сучасних інформаційних технологій; оновлення фондів 

бібліотек, поповнення їх сучасними інформаційними засобами, створення 

локальних бібліотек, комп’ютерних читальних залів та фонду навчальної 

літератури на магнітних носіях; створення загальнодержавної системи 

науково-методичного забезпечення змісту й форм організації підготовки 

педагога професійного навчання; визначення базових вищих навчальних 

закладів професійно-педагогічної освіти, опорних кафедр, предметних 

комісій для створення відповідного нормативного, навчально-програмного, 

науково-методичного забезпечення підготовки педагога професійного 

навчання, здійснення підвищення кваліфікації та стажування педагогів 

професійної школи. 

Створення умов для переходу від репродуктивного до творчого й 

дослідницького методів навчання майбутніх педагогів; розширення функцій 

методичних комісій у прогнозуванні перспектив розвитку професійно-

педагогічної освіти; оновлення змісту і форм організації навчально-

виховного процесу, розроблення авторських методик, підвищення 

педагогічної майстерності; участі у науково-дослідній роботі, спрямованій на 

оновлення змісту професійно-педагогічної освіти і впровадження 

інноваційних технологій тощо.  

Як відомо, якість професійної підготовки учнів залежить від комплексу 

взаємозв’язаних чинників, зокрема, вихідного рівня і якості освіти учнів, 

їхнього ставлення до навчання, матеріально-технічної бази навчального 

закладу тощо, проте провідним чинником, що найсуттєвіше впливає на якість 

навчально-виховного процесу у професійно-технічній школі, залишається 

особистість педагога, його компетентність, рівень професіоналізму. Відтак 

постає природне питання про відповідність особистості педагога професійно-

технічної школи тим вимогам, які висуває до нього сучасне суспільство. 

Отже, процес проектування змісту підготовки педагога професійної школи 

має передбачати можливості формування соціально і професійно значущих 
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якостей особистості, передусім – це моральна, етична, естетична, 

інформаційна, екологічна культура особистості. Такий підхід сприятиме 

формуванню ставлення педагога до себе, інших членів суспільства, держави, 

навколишнього природного середовища тощо. 

Результати опитування керівників професійно-технічних навчальних 

закладів, де розпочинають педагогічну діяльність молоді педагоги, показали, 

що випускники вищих навчальних закладів не завжди готові до ефективної 

педагогічної діяльності, період їхньої адаптації розтягується на декілька 

років. Це передусім можна пояснити тим, що реальна професійно-

педагогічна діяльність характеризується різноманітністю контекстів 

використання психолого-педагогічних знань і комплексним характером 

педагогічних ситуацій, що передбачає вміння педагога вільно керувати 

навчальним процесом. 

Конкретна діяльність педагога професійної школи формується і 

розвивається під впливом самостійно існуючих об’єктивно необхідних 

структур діяльності (педагогіка, психологія, методика, фахові знання, вміння, 

навички) і важливих соціальних, соціокультурних і соціально-психологічних 

характеристик групи як її суб’єкта. Діяльність педагогів відзначається 

суттєвим зворотним зв’язком: з одного боку – дія на учнів з метою їхнього 

професійного та громадянського становлення, з іншого – вплив на саму 

педагогічну діяльність та її подальший розвиток. Розроблені нині освітні 

моделі впливають на формування уявлення про суб’єкт освітньої діяльності. 

Тому в запропонованій моделі міститься інформація про вимоги до сучасного 

педагога. 

У літературі розглядаються переважно два типи моделей: модель 

підготовки і модель діяльності. Розглянемо модель діяльності педагога 

професійного навчання, яка орієнтована на вивчення сфери його діяльності, 

визначення умов його праці, потрібних знань та вмінь, навичок і якостей. 

Вона має дати повну відповідь на питання щодо здатності фахівця успішно 

виконувати свої функції. Модель професійної компетентності педагога 
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професійного навчання охоплює необхідні для педагога знання щодо 

організаційно-педагогічних засад системи професійно-технічної освіти, 

основ психолого-педагогічних наук, нормативно-правової бази професійно-

технічної освіти, галузевих систем, для яких здійснюється підготовка 

кваліфікованих робітників, науково-технічних досягнень відповідної галузі, 

основ суспільно-економічних наук та механізмів функціонування ринку 

праці.  

Педагог професійного навчання повинен володіти філософією 

професійної освіти, загальною культурою, професійно-педагогічною 

культурою, практично-діяльнісною культурою тощо (рис. 1.).[41] 
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Рис. 1. Структура моделі професійної компетентності  

педагога професійного навчання 
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У моделі обгрунтовується певний рівень професійної компетентності 

педагога професійного навчання, яка має розгалужену структуру, місце і 

систематизацію видів і сфер педагогічної діяльності, функції педагога, які є 

прямим віддзеркаленням кваліфікаційних вимог і служить для виявлення 

структури професійної діяльності. Модель стає діагностичним еталоном, 

орієнтуючись на який педагог може будувати всю роботу щодо розвитку 

професійної компетентності, оцінювати її. Таким чином можна вирішити 

проблему діагностичного цілевизначення у розвитку професійної 

компетентності педагога. 

Визначення структур діяльності – один із найважливіших і цінних 

елементів цієї роботи. Виходячи із функцій, які виконує педагог, формується 

перелік ситуацій діяльності, потім – типових завдань, які він повинен 

розв’язати, і за цим – відповідних способів їх розв’язанням. Визначаючи 

зміст складових структури розробленої нами моделі діяльності педагога 

професійної школи, доцільно врахувати обсяг вимог, які висуває до нього 

сучасне науково-педагогічне знання, а також сукупність соціальних вимог, 

адекватних часові. Отже, можна зробити висновки, що: 

- моделювання педагога стає ефективним методом розробки програм 

їх підготовки, розвитку професійної компетентності; 

- тільки включення моделі педагога до соціального контексту дає 

змогу уточнити вимоги до неї самої і робить реальним її безпосереднє 

використання; 

- модель професійної компетентності педагогів професійно-технічних 

закладів повинна стати тією основою, яка допоможе визначити зміст і форми 

їх  навчання; 

- для науково обгрунтованого підходу до формування професійної 

компетентності педагогів професійного навчання недостатньо знань лише 

про зміст професійної компетентності. Потрібен цілісний опис діяльності 

педагогів як інформативне джерело для побудови освітнього процесу; 

- модель професійної компетентності має бути прогностичною і 
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слугувати інструментом зворотного зв’язку між педагогічною діяльністю і 

системою освіти педагогів, сприяючи таким чином їх взаємодії та орієнтації; 

- модель професійної компетентності педагога професійного 

навчання дає змогу задати конкретні, операціонально експліцитні цілі для 

процесу формування професійної компетентності педагогів; 

- одним із суттєвих кроків у моделюванні професійнох 

компетентності педагога можуть стати державні стандарти оцінки 

теоретичної та практичної підготовки педагога, які на рейтинговій основі 

давали б змогу оцінювати рівень  його професійної компетентності. 
 

Поняття компетентнісної освіти, освітньої компетентності прийшло до 

нас із зарубіжної педагогіки, де воно широко й плідно вживається, проте на 

відміну інших західних інновацій не суперечить традиційним українським 

цінностям. Під компетентністю людини дослідники розуміють спеціально 

структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх 

набувають у процесі навчання. Вони дають змогу людині визначити, тобто 

ідентифікувати й розв’язувати, незалежно від ситуації, проблеми, характерні 

для певної сфери діяльності. 

Компетентнісний підхід орієнтується на кінцевий результат освітнього 

процесу, спрямовується на формування у майбутнього фахівця готовності 

ефективно використовувати можливості (знання, уміння, навички, цінності, 

психологічні особливості) та зовнішні ресурси (інформаційні, людські, 

матеріальні) для досягнення поставленої мети. Компетентність характеризує 

міру включення в активну діяльність, здатність ефективно розв’язувати 

конкретну ситуацію, мобілізуючи при цьому знання, уміння, досвід, 

поведінкові відносини та цінності. На перший план виходить категорія 

«здатність діяти» як уміння використовувати знання у практичній діяльності. 

Компетентність є ключовим, «вузловим» поняттям, оскільки за своїм змістом 

поєднує інтелектуальний і навичковий складники освіти; містить ідеологію 

інтерпретації змісту освіти, бо відштовхується від результату                            

[22, 136-144]. 



 44 

Сформовані компетентності людина використовує в різних соціальних 

та інших контекстах залежно від умов і потреб щодо здійснення різних видів 

діяльності. Компетентна людина застосовує ті стратегії, які здаються їй 

найприйнятнішими для виконання окреслених завдань. Управління власною 

діяльністю веде до підвищення або модифікації рівня компетентності 

людини. Отже, компетентність – це результативно-діяльнісна характеристика 

освіти [34, 22]. 

Безумовну цінність становлять положення і висновки вчених, які  

висвітлюють різні аспекти компетентності. Зокрема, автори розкривають 

ключові, надпредметні або мета-компетентності: ціннісно-мотиваційну, 

навчально-пізнавальну й т. п. (Н. Бібік, О. Вербицький, І. Зимня, Н. Кузьміна, 

О. Овчарук, О. Савченко, А. Степанюк, О. Тархан, А. Хуторськой та ін.); 

рефлексивну (І. Семенов, С. Степанов та ін.); самостійної пізнавальної 

діяльності, креативну (І. Грубар, В. Басова, М. Беденко В. Ломакович,  

С. Сисоєва та ін.); трудову, особистісну (А. Маркова, Я. Кодлюк, В. Толочек та 

ін.); комунікативну, соціально-перцептивну (А. Бодальов, І. Дроздова,  

Г. Одинцова та ін.); психологічну (І. Бєлова, М. Ігельник, О. Клименко,  

О. Мешко, В. Сіткар та ін.); етико-естетичну (Л. Проців, І. Шереметата ін.); 

валеологічну (В. Бобрицька, В. Вакуленко, В. Грушко,  В. Омельяненко та ін.); 

андрагогічну (Л. Сігаєва); акмеологічну (А. Бодальов, А. Деркач, Л. Степнова та 

ін.); екологічну (О. Алексєєв, Л. Білик, Л. Лук’янова, Н. Олійник, Н. Пуствіт, 

О. Пруцакова, Л. Титаренко). 

Отже, аналіз результатів вітчизняних і зарубіжних психолого-

педагогічних досліджень з проблеми компетентнісного підходу показує, що 

компетентність доцільно розглядати як: 1) сукупність взаємозв’язаних 

якостей особистості; 2) здатність використовувати ці якості у процесі 

виконання складних дій. За І. Зимньою, це групи компетентностей, які 

стосуються самої особистості як суб’єкта життєдіяльності – особистісні 

компетентності, комунікативні – виявляються через взаємодію людини з 
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іншими людьми; діяльнісні – виявляються у всіх типах і формах діяльності 

людини [42].  

У сучасних умовах вітчизняні дослідники використовують поняття 

«компетентність» та «компетенція». Аналіз вітчизняної та зарубіжної 

літератури щодо цієї проблеми дає підстави зазначити, що поняття 

«компетенція» традиційно вживається у значенні «коло повноважень і прав», 

а «компетентність» зазвичай пов’язується з обізнаністю, авторитетністю, 

кваліфікованістю, або «сукупністю необхідних знань і якостей особистості, 

що дає право професійно підходити до розв’язання  питань у певній галузі» 

[33, 156]. Тому доцільно в педагогічному сенсі користуватися саме терміном  

«компетентність». 

Зокрема, більшість авторів пов’язують поняття «компетентність» з 

професійною діяльністю людини. Компетентність розглядається як 

сукупність знань, умінь, навичок, способів і засобів досягнення цілей, а 

також уміння актуалізувати опановані знання й уміння в потрібний момент і 

використати їх у процесі реалізації професійних функцій [1, 37]. Натомість 

термін «компетенція» [6, 76] вживається фахівцями у значенні: сукупності 

знань, умінь і навичок (Б. Глухов), здатності особистості здійснювати певну 

діяльність (А. Суригін), рівня сформованості міжособистісного досвіду 

спілкування (Ю. Ємельянов). 

Професійно-педагогічну компетентність розглядаєть, як сукупність 

професійно важливих знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення 

нормативно визначених способів педагогічної діяльності, «узагальнених і 

закріплених інструкціями, розрахованих на абстрактного суб’єкта й 

усереднені умови. Види професійно-педагогічної компетентності: 1) 

екологічна – знання про себе; 2) педагогічна – знання меж можливого 

втручання педагогіки, знання психолого-педагогічних основ виховання і 

освіти, володіння навичками практичної діагностики; 3) викладацька – 

глибоке знання предмета і вміння його викладати [41]. Ми поділяємо 
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положення, обгрунтовані Л. Шевчук щодо розвитку професійної 

компетентності педагога [38, 150]. 

Отже, на основі теоретичного вивчення моделювання, порівняння 

різних концептуальних підходів до визначення професіоналізму педагогів 

нами виділено шість рівнів професійної компетентності: І – умовно 

нульовий, недостатній; ІІ – достатній; III – середній; IV – достатньо 

високий; V – високий; VI – умовно найвищий. 

До І рівня відносимо викладачів спеціальних дисциплін, які прийшли 

на роботу одразу після закінчення галузевого інституту чи з виробництва. 

Вони мають певні знання з основ виробництва, техніки, технології 

відповідної галузі і водночас достатньо обізнані із загальними основами 

педагогіки, теорії виховання, методами проведення занять, загальної і 

вікової психології. 

До ІІ рівня віднесено педагогів, котрі набули вміння з методики 

викладання спеціального предмета і частково з основ психолого-

педагогічних наук, але діють за підказкою методистів. 

До ІІІ рівня належать ті, хто досяг вагомих результатів у роботі, 

відзначається загальною культурою, самостійні, наполегливі. 

До IV рівня належать ті, хто володіє ефективними формами, методами  

організації навчально-виховного процесу, вміє діяти у нестандартних 

ситуаціях, активні, відзначаються високим рівнем загальної культури.  

До V рівня відносимо педагогів, які знаходять оптимальні та 

нестандартні шляхи розв’язання проблем навчально-виховного процесу, 

мають відповідні мотивації до дослідно-творчої діяльності, є наставниками 

молодих педагогів, авторами методичних розробок, посібників, керівниками 

методичних комісій, шкіл передового педагогічного досвіду,  мають 

власні педагогічні доробки, досвід яких поширюється поза межами 

навчального закладу. 

До VI рівня відносимо тих, хто займається інноваційною 

дослідницькою діяльністю, продукує нову інформацію, результати якої  
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стають надбанням системи профтехосвіти, демонструє високу 

результативність праці у формуванні особистості учнів» [38, 65]. 

Водночас вважаємо за доцільне наголосити, що потрібні більш чіткі 

критеріальні показники визначення рівнів професійної компетентності на 

основі системного підходу з використанням комплексу методів, які 

доповнюють один одного, а разом підпорядковані основній меті – 

об'єктивному встановленню рівня професійної компетентності 

педагогічних кадрів. 

Здійснений у процесі дослідження аналіз необхідних компетентностей 

педагога професійного навчання відповідно до сучасних вітчизняних і 

світових тенденцій у розвитку педагогічної освіти дав змогу так  

структурувати їх (рис. 2):  

 

Психологічна 

компетентність 

 Педагогічна 

компетентність 

 Науково-

дослідна 

компетентність 

 Соціально-

економічна 

компетентність 

  

 

дидактична, 

методична, 

виховна, 

організаційна 

 

Рис. 2.. Компетентності педагога професійного навчання 
 

Такий підхід дає змогу визначити компетенції, якими повинен володіти 

педагог професійного навчання вищого навчального закладу для успішної 

професійно-педагогічної діяльності в професійно-технічному навчальному 

закладі . 

Психологічна компетентність полягає в умінні:  

- формувати в учнів мотиваційно-ціннісну сферу праці (мотиви, 

інтереси, потреби, здібності, обдарування); 

- визначати особливості психічного розвитку і педагогічного впливу 

на особистість майбутнього фахівця; 
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- здійснювати діагностику психофізіологічних особливостей учнів і 

враховувати її результати при організації теоретичного і практичного 

навчання; 

- використовувати методи психодіагностики міжособистісних 

стосунків у навчальній групі; 

- проектувати розвиток навчальної діяльності конкретного учня 

(слухача) та колективу, добирати форми, методи та засоби реалізації 

поставлених завдань; 

- використовувати професіограми професії та психологічну структуру 

трудової діяльності у формуванні особистості майбутнього фахівця; 

- створювати комфортне навчальне середовище, вибирати стиль 

спілкування з учнями (слухачами), колегами. 

Педагогічна компетентність, що передбачає наявність ряду інших (див. 

рис. 2) полягає в умінні: 

Дидактична: 

- аналізувати структуру професійної компетентності та процес 

професійної підготовки кваліфікованого робітника;  

- визначати мету і завдання раціональної системи професійного 

навчання майбутніх фахівців професійно-технічних навчальних закладів; 

- здійснювати аналітичну, проектувальну, технологічну діяльність у 

процесі теоретичного і практичного навчання; 

- володіти двома–трьома іноземними мовами; 

- застосовувати комп’ютерну техніку та інформаційні технології у 

професійному навчанні; 

- оновлювати зміст професійного навчання відповідно до динамічних 

змін сучасної техніки і технологій; 

- застосовувати засоби педагогічної діагностики, аналізувати та 

оцінювати рівень навчальних досягнень учнів (слухачів); 

- організовувати самостійну навчальну роботу учнів (слухачів); 

- проектувати процес взаємодії педагога та учнів (слухачів). 
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Методична: 

- розробляти навчально-програмну та методичну документацію для 

теоретичного і практичного навчання; 

- розробляти комплекси дидактичних засобів навчання; 

- розробляти сучасні педагогічні технологій, методики навчання. 

Виховна: 

- визначати і проектувати зміст виховної роботи в групі; 

- знати і застосовувати сучасні принципи, форми, методи виховання; 

- забезпечувати умови соціальної адаптації учнів (слухачів); 

- співпрацювати із соціальними інститутами, батьками, 

громадськістю з проблем виховання учнів (слухачів). 

Організаційна: 

- складати навчально-програмну документацію з теоретичного і 

практичного навчання; 

- забезпечувати підготовку матеріально-технічної бази до проведення 

занять; 

- організовувати і керувати практикою учнів на підприємстві. 

Науково-дослідна компетентність полягає в умінні: 

- здійснювати дослідно-експериментальну, рефлексивно-творчу 

діяльність; 

- розробляти авторські навчальні рукописи, плани, програми, 

підручники, посібники, методики теоретичного і виробничого навчання, 

забезпечувати їх апробацію та експериментальну перевірку; 

- організовувати і керувати науково-дослідною діяльністю учнів 

(слухачів). 

Соціально-економічна компетентність полягає в умінні: 

- враховувати у педагогічній діяльності особливості процесів і 

механізмів суспільного, економічного та політичного розвитку держави, 

сучасної філософії освіти; 
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- розробляти окремі напрями стратегічного плану розвитку 

навчального закладу, управління якістю навчального процесу; 

-  здійснювати маркетингові дослідження ринку праці. 

Як зазначає Л. Лук’янова, «проблема формування компетентності 

особистості досліджується за різними галузями наукового знання – від його 

філософських, психологічних, педагогічних, акмеологічних аспектів до 

гендерних особливостей. Розроблені положення й висновки дають змогу вести 

мову про феноменологічне накопичення узагальнень щодо проблеми 

компетентності, проте формування екологічної компетентності особистості з 

урахуванням її вікових і професійнісно-діяльнісних якостей потребує набагато  

більшої уваги науковців і практиків» [22, 136-144].  

Екологічна компетентність спеціаліста – це системна інтегративна 

якість особистості, яка визначається сукупністю здатностей вирішувати 

проблеми і завдання різного рівня складності, що виникають у побуті і 

професійній діяльності, на основі сформованого ціннісного ставлення до 

природи, знань, освітнього і життєвого досвіду, індивідуальних здібностей, 

потреб і мотивів.  

Екологічна компетентність ґрунтується на знаннях про загальні закони 

розвитку природи і суспільства, екологічній відповідальності за професійну 

діяльність [31, 63]. На думку Л. Лук’янової, екологічна компетентність є 

складовою професійної компетентності та разом з іншими її складовими 

утворює визначення професійної компетентності як інтегральної 

характеристики ділових і особистісних якостей спеціаліста, віддзеркалює не 

тільки рівень знань, умінь, досвід, достатній для досягнення цілей 

професійної діяльності, а й соціально-моральну позицію особистості              

[22, 136-144]. 

У зв’язку із сучасними потребами актуалізується завдання педагогів 

щодо організації творчого процесу у навчальному закладі та створення умов 

навчання, спрямованих на розвиток особистість та врахування вимог 

економіки. Виникає необхідність постійної взаємодії з професійними 
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навчальними закладами й, особливо, з підприємствами. Для педагога 

професійної школи недостатньо бути компетентним з окремих спеціальних 

дисциплін, його діяльність не може бути єдиним джерелом знань та 

інформації для студентів і слухачів. 

Основним завданням підвищення якості підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників є приведення її у відповідність з 

вимогами особистості, суспільства та економіки України. 

Особливого значення набуває оновлення змісту неперервного 

підвищення кваліфікації, що визначається вимогами суспільства до якості 

освіти педагогічних кадрів, новітніми досягненнями вітчизняної і світової 

науки і практики з урахуванням особистих потреб працівників освіти. В 

основу неперервного підвищення кваліфікації працівників освіти покладено 

перспективні педагогічні технології, які формують зацікавлене ставлення 

слухачів до теоретичних знань як засобу розв'язання практичних завдань 

професійної освіти і навчання. 

У Білій книзі національної освіти України особлива увага приділена 

уточненню стану української системи освіти в контексті глобалізаційних 

тенденцій і викликів часу як вихідної методологічної позиції для подальшого 

ґрунтовного наскрізного і рівневого розгляду освіти. Стратегія розвитку 

освіти в умовах інформаційного суспільства, забезпечення якості освіти 

обґрунтовується, що ключовими, сутнісними характеристиками нинішньої й 

майбутньої освіти насамперед є її людино центризм, демократизація, 

інноваційність, безперервність, інформатизація й інші [2, 7]. 

Професійно-технічна освіта, вища, післядипломна освіта пов’язані з 

професіоналізацією, підготовкою до виходу на конкурентний ринок праці, а 

також безперервною освітою дорослих на принципах єдності її формальної, 

неформальної та інформальної складових. Тут головні проблеми полягають у 

забезпеченні якісного, чітко вимірювального і порівняльного світогляду, 

результату сформульованого в термінах компетентностей і кредитів та 

вираженого в наданих кваліфікаціях [2, 8]. 
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Загальновідомо, що ринкові відносини, будуються за принципом попит 

– пропозиція. Крім цього, в сучасному суспільстві ринкові відносини 

ґрунтуються також і на соціальному партнерстві. Ці вимоги відбиваються у 

змісті таких понять, як «освітня послуга», «споживач освітніх послуг» або 

«клієнт». При цьому як клієнта треба розглядати не тільки педагога, з числа 

тих, хто навчається, або навчальні заклади, а також і державу як замовника 

освітніх послуг. 

У нинішних умовах доцільно розробляти життєво перспективні моделі 

підготовки фахівців з урахуванням того, що професійно-технічна освіта 

покликана не тільки готувати людей до трудової діяльності в 

інформаційному суспільстві, а й виховувати відповідальних громадян, які  

свідомо ставляться до свого професійного майбутнього. 

Отже, навчальний процес у сучасних умовах має здійснюватися з 

урахуванням того що навчання відбувається тоді, коли людина змінює своє 

ставлення або поведінку з користю для себе і в кращий бік так, щоб воно 

відповідало тим фактам чи змінам, які є в її світогляді або в стосунках з 

іншими людьми. Результатом забезпечення реалізації цих вимог є зміна 

загальної структури професійного навчання, оновлення навчальних програм, 

адаптування їх до нинішніх умов та використання сучасних методів 

навчання. 

Оскільки методи навчання молодого і працездатного населення 

повинні максимально сприяти виконанню визначених цілей, то реалізація 

цього завдання більшою мірою залежить від педагогічних кадрів, їхньої 

майстерності та професіоналізму. Ці зміни також помітно впливають на 

економіку, ринок і система освіти змушена адаптуватися до нових реалій і 

вимог. У галузі професійно-технічної освіти під цим розуміють нову систему 

взаємозв’язків між професійно-технічними і вищими навчальними 

закладами, а це означає нові завдання, які стоять перед професійно-

технічною освітою у співробітництві із суспільством і ринком праці.  
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Оскільки здобутих раніше знань не вистачить на все трудове життя, 

роль викладачів помітно змінюється. Навички і знання, здобуті в школі – не 

найважливіше питання. Набагато важливіше для учнів і студентів знати, як 

навчатися самостійно. Знання необхідно постійно оновлювати. Педагогічні і 

психологічні навички викладачів стають важливим засобом удосконалення 

навчального процесу та підвищення компетенції учнів та студентів у 

співробітництві, координації і командній роботі. Коли суспільство 

трансформується в сучасне і більш орієнтоване на ринкову економіку, 

система професійно-технічної освіти повинна запропонувати таку освіту і 

навчання, які відповідатимуть новій ситуації. Під час навчання молоді і 

дорослих для роботи в нових умовах підхід до освіти повинен максимально 

сприяти досягненню мети навчання.  

Діяльність педагога потребує створення і безумовного розвитку 

внутрішніх і зовнішніх форм співробітництва. Внутрішнє співробітництво – 

це впровадження різноманітних форм організації навчального процесу з 

урахуванням як індивідуальної компетентності, так і розподілу завдань між 

членами колективу. Зовнішнє співробітництво – це пошук додаткових форм 

партнерських відносин з професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, службами зайнятості, іншими соціальними партнерами. У 

процесі формування партнерських відносин педагог повинен виявляти 

володіння комунікативними уміннями.  

Діяльність навчального закладу потрібно організовувати таким чином, 

щоб учень (студент) був у центрі уваги суб'єктів процесу підготовки, тобто 

має бути супроводження кожного учня у процесі навчання. При цьому 

змінюється роль педагога професійного навчання (викладача і майстра 

виробничого навчання). Замість виконання старої функції, як головного 

джерела знань, він стає організатором, який допомагає тому, кого навчає, 

здобувати знання із різних джерел інформації. Педагог нового типу повинен 

володіти не тільки достатніми професійними знаннями, але й широкою 

ерудицією, високою інформаційною та комунікативною культурою. 
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Навчальний процес слід спрямувати на задоволення потреб різних категорій 

учнів (слухачів), упроваджуючи різні форми навчальної діяльності, 

створюючи відповідні дидактичні умови для їхньої самостійної роботи.  

Нагальною також стає потреба більш повною мірою враховувати 

потреби роботодавців, оперативно реагувати на зміни на ринку праці. Поряд 

з іншими чинниками це сприятиме створенню гнучкої системи професійно-

педагогічної  освіти, її постійному розвитку й удосконаленню, що, безумовно 

забезпечувати випереджальну підготовку робочих кадрів, стратегію 

неперервного професійно-технічного навчання впродовж усього життя. 

Ринкові відносини, як відомо, будуються за принципом: попит - 

пропозиція. Крім цього в сучасному суспільстві ринкові відносини 

ґрунтуються також і на соціальному партнерстві. 

Ці вимоги відбиваються в таких поняттях, як «освітня послуга», 

«споживач освітніх послуг або клієнт». При цьому як клієнта треба 

розглядати не тільки педагога, з числа тих хто навчається або навчальні 

заклади, а також і державу, оскільки вона також замовляє освітні послуги. 

Реальна концепція надання освітніх послуг повинна будуватися з 

урахуванням існуючого попиту на ринку праці. Такий реальний попит на 

ринку освітніх послуг існує і визначається наступними причинами: 

- новою кваліфікаційною структурою і інтеграцією професій в 

соціально-економічному комплексі; 

- багатопрофільністю учбових закладів; 

- інтеграцією з іншими учбовими закладами; 

- упровадженням інформаційних технологій в управління і освітній 

процес; 

- переходом на нове покоління учбово-програмної документації; 

- самозабезпеченням навчально-методичними засобами та інш. 

У нових соціально-економічних умовах зростає актуальність 

підвищення кваліфікації робітничих кадрів. Заслуговують на увагу проведені 

в Україні дослідження й опитування на підприємствах щодо забезпечення 
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неперервного професійного навчання та ролі соціальних партнерів у цьому 

процесі. 

З урахуванням їх результатів нами запропоновано: 

- у змісті психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного 

навчання передбачати оволодіння сучасними формами та методами 

професійного навчання на виробництві, а також підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації незайнятого дорослого населення; 

- у розробці державних стандартів психолого-педагогічної підготовки 

педагогів професійного навчання враховувати запити і вимоги роботодавців, 

соціальних партнерів та безпосередніх учасників освітнього процесу; 

- передбачити у професійно-педагогічній підготовці майбутніх 

педагогів комп’ютерну практику з метою оволодіння комп’ютерно-

орієнтованими засобами навчання; 

- розробити та запровадити особистісно орієнтовану систему 

неперервного розвитку професійної компетентності педагогів професійнго 

навчання, шляхом організації курсового підвищення кваліфікації за різними 

формами та змістом. 
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Розділ 4 Роль освіти дорослих у розвитку особистості і суспільства  

У ході проведення дослідження вивчався сучасний стан підготовки та 

підвищення кваліфікацій педагогів для навчання дорослих, досліджувався 

вітчизняний та зарубіжний досвід освіти дорослих безпосередньо у 

Німеччині та Білорусі, при участі у міжнародних семінарах з посилення 

потенціалу освіти дорослих та навчання впродовж життя.  

Динаміка кон'юнктури ринку диктує необхідність підвищення 

кваліфікації чи перепідготовки громадян протягом їх трудової діяльності в 

системі професійного навчання безпосередньо на виробництві чи на 

договірній основі у навчальних закладах. 

Навчальні заклади різних типів також пропонують  освітні програми 

для навчання дорослих за заявками підприємств та служби зайнятості. Проте, 

наприклад, в державних професійно – технічних навчальних закладах  обсяги 

навчання дорослих  могли б бути значно більшими. 

Практика свідчить, що сьогодні в навчальних закладах існує  два 

підходи  до організації  професійного навчання  дорослого населення . 

Перший – пасивний, коли навчання дорослих проводиться  

нерегулярно, з використанням одних і тих же  програм, із застосуванням 

традиційних педагогічних технологій. Доросла людина, потрапляючи в такий 

навчальний заклад, як правило, почуває себе некомфортно. 

Другий – активний, навчання дорослих є самостійним напрямом 

діяльності навчального закладу, який  стимулює і доповнює інші напрями . 

При цьому  більше уваги приділяється питанням зв’язку із зовнішнім 

середовищем, питанням  якісного  задоволення вимог клієнтів. 

У більшості  країн світу освіта дорослих розглядається  і функціонує  

як особлива і в багатьох  випадках достатньо   самостійна сфера  освітніх 

услуг. В нашій країні  всі форми навчання дорослих, які існують у реальній 

дійсності,  організаційно і адміністративно знаходяться в різному 

підпорядкуванні, не об’єднані єдиною державною політикою, відповідними  

управлінськими структурами, науково – методичними принципами навчання.  
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З часом сфера освіти дорослих виділилась із загальної системи 

неперервної освіти і поділилася на три основні «гілки» освітньої діяльності: 

базову освіту, систему підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, 

додаткову освіту Особливістю роботи з дорослими є необхідність врахування 

факторів, що допомагають долати сформовані в їхній свідомості негативні 

стереотипи щодо опанування новими знаннями, професійними навичками і 

вміннями. Тому ефективність навчання дорослих значною мірою залежить 

від таких факторів, як: створення умов для багаторівневого їх 

самовизначення; організація освітнього процесу з опорою на принципи, що 

дають змогу долати стереотипи і бар'єри сприйняття; навчання дорослих 

ефективним методам освітньої діяльності; створення атмосфери, спроможної 

знімати напругу і тривогу, пов'язану із залученням їх в освітню діяльність. 

Як відомо, в андрагогічних моделях суттєво змінюється роль 

викладача, і це дає змогу по-іншому дивитися на спрямування та 

організаційну структуру навчання в системі фахового зростання педагогічних 

кадрів, оцінювати його ефективність, визначати шляхи вдосконалення 

управління ним. У цьому зв'язку однією з провідних тенденцій, яка сьогодні 

набирає все більшого значення, є посилення уваги до психологічної 

складової підвищення кваліфікації в дещо іншому ракурсі. Так, якщо 

традиційно ця психологічна складова розглядалась переважно як певна 

сукупність психологічних знань, навичок та умінь, що повинен мати (і отже 

регулярно оновлювати) педагогічний працівник, то на сьогодні основну увагу 

науковців привертають ті вікові та професійні зміни, що відбуваються з 

людиною протягом життя [53, 52-53]. 

Відповідальна і рівноправна участь у формуванні та розвитку  системи 

освіти дорослих партнерів, взаємодія всіх зацікавлених сторін значно 

сприятимуть приведенню професійно-кваліфікаційного рівня дорослого 

населення у відповідність до потреб ринку праці. 

Освіта дорослих потребує нових підходів до підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічного персоналу який займається навчанням дорослих, 
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сприяння розвитку наукових досліджень з проблем освіти дорослих, 

орієнтованих на їх практичну діяльність. Подальших наукових пошуків 

потребують, зокрема теоретико-методологічне й дидактичне обґрунтування 

підготовки педагога-андрагога для навчання дорослих, а також педагогічного 

персоналу для навчання на виробництві.  

На нашу думку, реалізація таких підходів потребуватиме зміни 

структури навчально-виховного процесу зростання питомої ваги практичної 

підготовки, стажування на виробництві та у професійно-технійчних 

навчальних закладах. Зростатиме важливість науково-дослідної роботи 

студентів, більшої ваги набуватимуть науково-дослідні проекти, що 

безумовно приведе до розширення творчих зв’язків між вищими 

навчальними   закладами   та   науковими установами Національної   академії  

педагогічних наук України та Національної академії наук України, 

галузевими обєднаннями роботодавців. У зв’язку з розвитком 

нанотехнологій, інформаційних та інноваційних педагогічних технологій 

гнучко оновлюватиметься зміст педагогічної та професійної підготовки і 

співвідношення їх компонентів. 

Водночас потребуватиме суттєвих змін система підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. Педагог матиме право вибору форми 

підвищення кваліфікації, в тому числі стажування не тільки у провідних 

установах нашої країни, а і в інших країнах. І це, безумовно, позначатиметься 

на його професійному і особистісному зростанні, сприятиме мотивації 

навчатися впродовж всього життя. Високий рівень кваліфікації, володіння 

необхідними компетенціями мають відвідним чином винагороджуватися. 

У зв’язку із реалізацією концепції навчання впродовж життя 

подальшого розвитку має набувати підготовка педагогів для навчання 

дорослих у системі формальної і неформальної освіти. На нашу думку, це 

потребує внесення змін до кваліфікаційної характеристики «Педагог 

професійного навчання» з урахуванням андрагогічних засад; розробки нової 

кваліфікації «андрагог» та внесення її до класифікатора професій.  У зв’язку з 
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цим необхідно розширювати наукові дослідження з підготовки таких 

педагогів, підкріплені системними зв’язками з підприємствами, 

професійними асоціаціями, службою зайнятості тощо.  

Зрозуміло, що реалізація цих завдань вимагає розробки курікулуму, 

навчально-методичного забезпечення з урахуванням розвитку соціального 

партнерства міжнародного досвіду і співпраці формування та впровадження 

національної системи кваліфікацій і національної рамки кваліфікацій, 

внесення змін до нормативно-законодавчої бази.  

Задоволення потреб працюючого дорослого населення  шляхом участі  

у різних формах навчання на виробництві чи на договірній основі  у  

навчальному закладі ми маємо розглядати як неперервний освітній процес, 

який має носити випереджувальний характер, орієнтований на розвиток 

виробництва, що забезпечуватиме  конкурентоздатність  як  працівників  так і 

виробленої ними продукції та послуг. 

Відповідальна і рівноправна участь у формуванні та розвитку  системи 

освіти дорослих партнерів, взаємодія всіх зацікавлених сторін значно 

сприятимуть приведенню професійно-кваліфікаційного рівня дорослого 

населення у відповідність до потреб ринку праці. 

Освіта дорослих потребує нових підходів до підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічного персоналу який займається навчанням дорослих, 

сприяння розвитку наукових досліджень з проблем освіти дорослих, 

орієнтованих на їх практичну діяльність. Подальших наукових пошуків 

потребують, зокрема теоретико-методологічне й дидактичне обґрунтування 

підготовки педагога-андрагога для навчання дорослих, а також педагогічного 

персоналу для навчання на виробництві.  

Водночас наголосимо, що досягнення відповідної якості підготовки 

кваліфікованих робітників потребує: 

- удосконалення системи професійної орієнтації та відбору молоді на 

навчання; 

- розроблення освітніх стандартів на компетентнісній основі; 
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- удосконалення навчально-методичного забезпечення; 

- запровадження механізму єфективного управління системою ПТО, 

зокрема на основі децентралізації, розвитку соціального партнерства; 

створення умов для стажування педагогічних працівників на 

високотехнологічному виробництві [53, 82-83]. 

Розглядаючи питання підвищення кваліфікації фахівців, доцільно 

враховувати результати досліджень з проблем  андрагогіки та акмеології. Як 

відомо з літературних і документальних джерел, з часом сфера освіти 

дорослих виділилась із загальної системи неперервної освіти і поділилася на 

три основні «гілки» освітньої діяльності: базову освіту, систему підвищення 

кваліфікації і перепідготовки кадрів додаткову освіту. Особливістю роботи з 

дорослими є необхідність урахування чинників, що допомагають долати 

сформовані в їхній свідомості негативні стереотипи щодо опанування новими 

знаннями, професійними навичками і вміннями. Тому ефективність навчання 

дорослих значною мірою залежить від таких чинників, як: створення умов 

для їх самовизначення; організація освітнього процесу з урахуванням 

принципів, що дають змогу долати стереотипи і бар'єри сприйняття; 

навчання дорослих ефективних методів освітньої діяльності; створення 

атмосфери, що сприяє зняттю психологічної напруги і тривоги, пов'язаної із 

залученням їх в освітню діяльність. 

В.Олійник наголошує, що в андрагогічних моделях суттєво змінюється 

роль викладача, що дає змогу по-іншому дивитися на спрямування та 

організаційну структуру навчання в системі фахового зростання педагогічних 

кадрів, оцінювати його ефективність, визначати шляхи вдосконалення 

управління цим процесом У цьому зв'язку однією з провідних тенденцій, яка 

нині набуває все більшого значення, є посилення уваги до психологічної 

складової підвищення кваліфікації в дещо іншому ракурсі. Якщо традиційно 

ця психологічна складова розглядалась переважно як певна сукупність 

психологічних знань, навичок і умінь якими має оволодіти (і, отже, постійно 

оновлювати) педагогічний працівник, то на сьогодні основну увагу науковців 
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привертають ті вікові та професійні зміни, що відбуваються з людиною 

протягом життя [2, 52-53]. 

Розглядаючи питання підвищення кваліфікації фахівців, доцільно 

враховувати результати досліджень з проблем  андрагогіки та акмеології. Як 

відомо з літературних і документальних джерел, з часом сфера освіти 

дорослих виділилась із загальної системи неперервної освіти і поділилася на 

три основні «гілки» освітньої діяльності: базову освіту, систему підвищення 

кваліфікації і перепідготовки кадрів додаткову освіту.  

Починаючи з 90-х років ХХ століття,  формується новий підхід до 

освіти дорослих – як сфери ширших можливостей у працевлаштування, зміни 

професій у відповідності до вимог ринку праці. Нині як стверджують вчені, 

посилилася динаміка процесів і явищ навколишнього світу, які треба 

сприймати й адаптуватися до них, а відтак нагромаджені знання вимагають  

систематизації і структурування.  

Ефективність навчання дорослих залежить від багатьох чинників - 

мотивації, рівня підготовленості, прагнення навчатися, підвищувати свій 

професійний рівень, а відтак вимагає різних підходів й принципів у реалізації 

цілей навчання. 

Освіта дорослого вимагає чіткого визначення статусу викладача, який 

здійснює навчальну діяльність серед різних категорій дорослого населення, 

та його професійних обов'язків. 

У педагогічної моделі головна функція викладача - це функція 

«джерела знань». У межах андрагогічної парадигми, на думку С. Змєйова, 

викладач є експертом у галузі технології навчання дорослих, організатор 

спільної діяльності з тим, хто навчається, консультантом, натхненником, 

співавтором індивідуальної 

Розвиток освіти дорослих: теоретико-методологічні засади програми 

навчання, який створює комфортні умови для процесу навчання і, зрештою, 

джерелом знань, умінь і навичок [13]. 
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Цікавою є позиція російського ученого С. Вершловського, який вважає, 

що у системі освіти дорослих викладач насамперед є організатором навчання, 

який поєднує у своїй професійній діяльності й інші функції, виконуючи при 

цьому три ролі [3, с. 33-36]: 

«лікаря-психотерапевта», який надає допомогу у поновленні мотивації 

до навчальної і професійної діяльності, знижує рівень тривожності суб'єктів 

навчання; 

«експерта», який володіє змістом як андрагогічної, так і професійної 

діяльності тих, хто навчається; 

«консультанта», який володіє методологією андрагогічного супровіду 

процесу самоосвіти дорослих (цільове підвищення кваліфікації, випере-

джувальне навчання основам науково-дослідницької роботи, допомога у 

створенні проектів професійного і особистісного розвитку). 

Виконання таких ролей викладача, який працює з дорослими, вимагає 

дотримання трьох нижчевказаних принципів. 

Принцип рівності. Необхідно відразу показати, що викладач - такий 

самий учасник процесу навчання, як і всі інші. Потрібно налаштувати 

аудиторію на можливість вільно обговорювати будь-яку інформацію. 

Обов'язковою умовою є повага до точок зору аудиторії, право на особисту 

думку кожного співбесідника, урахування життєвого досвіду тих, хто 

навчається. Тут не важливо, що цю думку можуть висловити не науковими 

термінами, а простими словами, оскільки для дорослого важливими є не 

формулювання, а розуміння й «сприймання» висловленого. 

Принцип активної творчості. Досвід, який є у кожного з нас, 

призводить до створення стереотипів. Тож усе нове ми прагнемо зрозуміти і 

зробити так, як звикли. Для усунення стереотипів, підготовки аудиторії для 

сприйняття нового знання та генерації свіжих ідей необхідно створити 

відповідну атмосферу в групі. Третій принцип - особистість. Іноді цей 

принцип плутають з індивідуалізацією, проте тут є принципова різниця. За 

умови індивідуалізації навчання, той, хто навчає, має знайти спосіб 
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враховувати індивідуальні особливості усіх членів групи (хтось вимагає 

пояснень на прикладі, комусь потрібні таблиці, схеми тощо). За 

особистісного підходу, заняття йде по універсальній схемі яка враховує 

принципові особливості усіх дорослих. При цьому слід пам’ятати, що кожен 

із них – що кожен з них - особистість із притаманними лише їй 

особливостями. 

Сьогодні у вітчизняній освіті відбувається активне впровадження ком-

петентнісного підходу, що відповідає стратегії розвитку сучасної вітчизняної 

освіти й продиктовано вимогами ринку праці. Проте ці вимоги ще не в 

повному обсязі враховуються в процесі підготовки майбутніх фахівців у 

ВНЗ. Зазвичай вони не пов'язані із конкретними дисциплінами, мають 

надпредметний характер, віддзеркалюють оновлення самої професійної 

діяльності, а відтак вимагають від дорослої людини, яка вже здобула освіту, 

опанування гнучких технологій змінюваного поля діяльності. В умовах 

постійного оновлення соціально-економічних потреб, від дорослої людини 

вимагається повсякчас зміцнювати особистісні й соціальні ресурси. Тож 

реалізувати їх на практиці доросла людина спроможна лише у процесі 

постійного оновлення знань. 

Крім того, навчання дорослих ускладнюється й через відчутний вплив 

старої парадигми навчання, з притаманними їй недоліками, такими як 

догматичний стиль навчання, лекційна форма проведення занять, 

переважання технократичного мислення, орієнтація на засвоєння готових 

знань та індивідуальні форми роботи. 

Як відомо, андрагогічний підхід грунтується на урахуванні 

особливостей навчання дорослих [13], що має такі особливості: 

у процесі навчання провідну роль відіграють потреби, мотиви і 

професійні проблеми тих, хто навчається; 

дорослій людині необхідно надати можливості для самостійності, са-

мореалізації, самокерованості; 
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досвід дорослої людини може бути використаний як під час її власного 

навчання, так і у процесі навчання колег; 

навчальний процес необхідно орієнтувати не на набуття знань взагалі, а 

на розв'язання значущої, для того, хто навчається, проблеми: надання 

допомоги у досягненні конкретної цілі; 

• результати навчання можуть відразу застосовуватися на практиці; 

навчання відбувається в умовах суттєвих обмежень (соціальних, 

часових, фінансових, професійних тощо); 

навчання вибудовується як спільна діяльність тих, хто навчає і 

навчається, завдяки чому їхні взаємовідносини у навчальному процесі 

наближуються до партнерського рівня; 

доцільно враховувати попередній життєвий досвід, який зазвичай 

формує у дорослої людини низку бар'єрів (як правило, психологічного 

характеру: стереотипи, установки, страх тощо) і може завадити ефективному 

навчанню. 

Викладач має бути добре обізнаним із сучасними методами навчання 

дорослих на андрагогічних засадах, педагогічними технологіями, а також 

навичками щодо підвищення мотивації навчання та уміннями конструювати 

соціально-педагогічні ситуації, які уможливлюють самоорганізацію і 

саморозвиток тих, хто навчається. 

Особливістю роботи з дорослими є необхідність урахування чинників, 

що допомагають долати сформовані в їхній свідомості негативні стереотипи 

щодо опанування новими знаннями, професійними навичками і вміннями. 

Тому ефективність навчання дорослих значною мірою залежить від таких 

чинників, як: створення умов для їх самовизначення; організація освітнього 

процесу з урахуванням принципів, що дають змогу долати стереотипи і 

бар'єри сприйняття; навчання дорослих ефективних методів освітньої 

діяльності; створення атмосфери, що сприяє зняттю психологічної напруги і 

тривоги, пов'язаної із залученням їх в освітню діяльність. 
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Наголосимо, що в андрагогічних моделях суттєво змінюється роль 

викладача, що дає змогу по-іншому дивитися на спрямування та 

організаційну структуру навчання в системі фахового зростання педагогічних 

кадрів, оцінювати його ефективність, визначати шляхи вдосконалення 

управління цим процесом У цьому зв'язку однією з провідних тенденцій, яка 

нині набуває все більшого значення, є посилення уваги до психологічної 

складової підвищення кваліфікації в дещо іншому ракурсі. Якщо традиційно 

ця психологічна складова розглядалась переважно як певна сукупність 

психологічних знань, навичок і умінь якими має оволодіти (і, отже, постійно 

оновлювати) педагогічний працівник, то на сьогодні основну увагу науковців 

привертають ті вікові та професійні зміни, що відбуваються з людиною 

протягом життя [29, 52-53]. 

Проблема освіти дорослих в сучасній соціально – економічній ситуації 

України набула особливої актуальності. Це обумовлено тим, що динаміка 

кон'юнктури ринку диктує необхідність підвищення кваліфікації чи 

перепідготовки громадян протягом їх трудової діяльності в системі  

професійного навчання безпосередньо на виробництві чи на договірній 

основі у навчальних закладах. 

Таким чином, освіта дорослих та навчання протягом всього життя є 

ключовими факторами, що зможуть забезпечити конкурентоспроможність 

кожної людини і суспільства в цілому.  

Розглядаючи питання підвищення кваліфікації фахівців, не можна 

обійти тих напрацювань, які є у таких перспективних галузях, як андрагогіка 

(навчання дорослих) та акмеологія (шляхи досягнення вершин 

професіоналізму). 

З часом сфера освіти дорослих виділилась із загальної системи 

неперервної освіти і поділилася на три основні «гілки» освітньої діяльності: 

базову освіту, систему підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, 

додаткову освіту. Особливістю роботи з дорослими є необхідність 

врахування факторів, що допомагають долати сформовані в їхній свідомості 
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негативні стереотипи щодо опанування новими знаннями, професійними 

навичками і вміннями. Тому ефективність навчання дорослих значною мірою 

залежить від таких факторів, як: створення умов для багаторівневого їх                       

самовизначення; організація освітнього процесу з опорою на принципи, що 

дають змогу долати стереотипи і бар'єри сприйняття; навчання дорослих 

ефективним методам освітньої діяльності; створення атмосфери, спроможної 

знімати напругу і тривогу, пов'язану із залученням їх в освітню діяльність. 

Стан нормативно - правової бази у сфері освіти стримує розвиток та 

підвищення якості освіти дорослих, формування ефективної системи 

навчання впродовж життя,  визнання  неформального навчання.  

Європейська практика свідчить про комплексний підхід до формування 

законодавчої бази, узгодженість  всіх законодавчих актів.  

Вже прийняті Закони України «Про професійний розвиток 

працівників» №4312-VІ від 12 січня 2012 року, «Про зайнятість населення» 

№ 5067-VІ від 5 липня 2012 року (ст.. 34, 35), «Про організації роботодавців, 

їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» № 5026-VI від 22 червня 2012 

року (ст..26), в яких передбачено навчання дорослих.  

Одним із документів нової системи нормативно-правового 

забезпечення  взаємозв’язку  сфер освіти і праці, орієнтованої  на подальше 

реформування професійної освіти і навчання є Національна рамка 

кваліфікацій (Постанова Кабінету Міністрів України №1341 від 23 листопада 

2011 р.,), що передбачає орієнтацію не результат навчання; попит 

роботодавців та  потреби особистості, сприяння навчанню впродовж життя. 

Статті Закону «Про освіту дорослих (Про освіту впродовж життя)» 

будуть дублювати статті Закону «Про вищу освіту», проекти якого в даний 

час розглядаються.  

Враховуючи, що продовжується робота над законопроектами «Про 

вищу освіту», «Про професійну освіту» доцільно внести необхідні положення 

до цих законопроектів, які стосуються освіти дорослих, освіти впродовж 

життя та підготовки педагогічних кадрів для навчання дорослого населення.  
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Задоволення потреб працюючого дорослого населення  шляхом участі  

у різних формах навчання на виробництві чи на договірній основі у  

навчальному закладі ми маємо розглядати як неперервний освітній процес, 

який має носити випереджувальний характер, орієнтований на розвиток 

виробництва, що забезпечуватиме  конкурентоздатність  як  працівників  так і 

виробленої ними продукції та послуг. 

Відповідальна і рівноправна участь у формуванні та розвитку  системи 

освіти дорослих партнерів, взаємодія всіх зацікавлених сторін значно 

сприятимуть приведенню професійно-кваліфікаційного рівня дорослого 

населення у відповідність до потреб ринку праці. 

Освіта дорослих потребує нових підходів до підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічного персоналу який займається навчанням дорослих, 

сприяння розвитку наукових досліджень з проблем освіти дорослих, 

орієнтованих на їх практичну діяльність. Подальших наукових пошуків 

потребують, зокрема теоретико-методологічне й дидактичне обґрунтування 

підготовки педагога-андрагога для навчання дорослих, а також педагогічного 

персоналу для навчання на виробництві.  

Заслуговує на увагу вивчення міжнародного досвіду освіти дорослих, 

навчання впродовж життя та поглиблення міжнародних зв’язків з цієї 

проблеми.  

Водночас необхідно зазначити, що освіту дорослих слід розглядати як 

невід'ємну, і в той же час відносно відособлену, частину системи освіти, яка 

має комплекс проблем, пов'язаних з її функціонуванням і розвитком, свою 

змістовну специфіку, обумовлену особливостями контингенту, а також 

своєрідністю  завдань.  

Цілком очевидним є те, що сфера освіти дорослих в сучасних  

соціально – економічних умовах може  і повинна  працювати  відповідно до 

основного ринкового закону - попит визначає пропозицію. Вона повинна 

орієнтуватися на задоволення потреб окремих особистостей, соціальних 

груп, держави та суспільства у цілому. Тому необхідно застосовувати всі 
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існуючі форми управління і координації цією сферою: законодавчі, 

адміністративні та фінансові. 

В Україні  не так давно почала розвиватися нова наука про освіту 

дорослих - андрагогіка. Проте навчання дорослих практично продовжує 

будуватися на традиційних педагогічних принципах, розроблених на основі 

досвіду навчання дітей,   що суттєво знижує його ефективність.  

У зв'язку з потребами в інноваціях у професійній та технічній освіті 

продовжує залишатися винятково важливою роль педагога. Необхідно знайти 

нові методи первинної підготовки педагогів та постійного підвищення їх 

кваліфікації. Необхідно переглянути кваліфікації, що необхідні викладачам у 

ХХІ столітті, з точки зору оптимального співвідношення підготовки в 

навчальному закладі та на робочому місці [6]. 

Головною метою системи неперервного підвищення кваліфікації є 

створення належних умов для постійної самоосвіти, самовдосконалення, 

розвитку дослідницьких здібностей і педагогічного таланту педагогів. 

Особлива увага надається оновленню змісту неперервного підвищення 

кваліфікації, що визначається вимогами суспільства до якості освіти 

педагогічних кадрів, найновіших даних вітчизняної і світової науки і 

практики з урахуванням особистісних потреб працівників освіти. 

В основу неперервного підвищення кваліфікації працівників освіти 

закладаються перспективні педагогічні технології, які формують зацікавлене 

ставлення слухачів до теоретичних знань як засобу розв'язання практичних 

завдань професійної освіти і навчання. 

Важливою проблемою є підготовка таких викладацьких кадрів, які, 

крім високої компетенції в конкретній професії, мають володіти 

педагогічними і андрагогічними методиками і технологіями.  

При навчанні дорослих істотно змінюється роль викладача, і це дає 

змогу по-іншому дивитися на спрямування та організаційну структуру 

навчання в системі фахового зростання педагогічних кадрів, оцінювати його 

ефективність, визначати шляхи вдосконалення управління ним. У цьому 
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зв'язку однією з провідних тенденцій, яка сьогодні набирає все більшого 

значення, є посилення уваги до психологічної складової підвищення 

кваліфікації в дещо іншому ракурсі. Так, якщо традиційно ця психологічна 

складова розглядалась переважно як певна сукупність психологічних знань, 

навичок та умінь, що повинен мати (і отже регулярно оновлювати) 

педагогічний працівник, то на сьогодні основну увагу науковців привертають 

ті вікові та професійні зміни, що відбуваються з людиною протягом життя. 

Освіта дорослих потребує нових підходів до підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічного персоналу навчальних закладів і підприємств, які 

займається навчанням дорослих, сприяння розвитку наукових досліджень з 

проблем освіти дорослих, орієнтованих на їх практичну діяльність.  

Завдання сучасної педагогічної науки полягає в обґрунтуванні 

педагогічного процесу, спрямованого на задоволення потреб та інтересів 

особистості, а також визначає сутність вимог до організації процесу навчання 

в різних закладах освіти та на виробництві. В умовах реалізації особистісно-

орієнтованої педагогіки змінюється традиційна парадигма освіти і педагог 

виступає як компетентний консультант, помічник, організатор педагогічної 

взаємодії зі слухачем (учнем), спрямованої на розвиток активності, 

самостійності, творчих здібностей  слухачів (учнів) у процесі пізнавальної 

діяльності.  

При організації навчання дорослих необхідно врахувати специфічні 

риси цієї категорії осіб, а саме: 

- наявність життєвого та виробничого досвіду, що може мати як 

позитивне, так і негативне значення (окремі професійні стереотипи іноді 

заважають оволодінню новими професійними навичками); 

- особисту оцінку будь-яких знань та їх значення відповідно до власного 

розуміння, досвіду, мотивів; 

- відповідальність за результати навчання, завдяки чому підвищується 

мотивація до цього процесу; 
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- чітке усвідомлення мети навчання, що посилює важливість 

забезпечення відповідності змісту навчання тій меті, яку ставить перед собою 

слухач; 

- активне ставлення до навчання, що вимагає від педагогічних 

працівників застосування відповідних форм і методів навчання; 

- втрачені навички пізнавальної діяльності, у зв’язку з чим постає 

необхідність самостійного пошуку нових знань, що дуже важливо з огляду на 

стислі терміни навчання та той факт, що навчання за «шкільною» системою 

більшість дорослих не сприймає психологічно. 

У зв’язку з цим можна сформулювати вимоги до педагога та до стилю 

його викладання : 

- перетворюється із лектора на консультанта, інструктора, тому повинен 

мати не лише грунтовні професійні знання, а й відповідні особисті якості; 

- орієнтується на діалоговий стиль спілкування зі слухачами; 

- враховує попередній досвід слухачів і допомагає його 

використовувати, тобто спочатку визначає стартовий рівень, наявні як 

професійні, так і ті непрофесійні знання та вміння, які можна інтегрувати в 

професійні; 

- має бути готовим до того, що хтось зі слухачів у певному питанні 

виявиться компетентнішим за нього, а також враховувати побажання 

слухачів щодо методів навчання; 

- оскільки працює з групою людей, різних за віком, рівнем освіти, 

досвідом тощо, повинен володіти різними педагогічними методами та 

прийомами, щоб забезпечити індивідуальний підхід до кожного слухача, 

надати йому необхідну допомогу; 

- працює в одній команді з іншими педагогічними працівниками, 

орієнтуючись на кінцеву мету навчання. 

- використовує інтерактивні методи навчання (модерація, мозкова атака, 

робота малими групами, рольова гра, проектний метод, де брифінг, форум, 

тренінг, ділова гра) тощо. 
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В той же час навчання дорослих повинно грунтуватися на специфічних 

принципах і технологіях, що враховують їх соціально – психологічні  

особливості, на концепції вільного чи  «відкритого» навчання, розвиватися в  

рамках  неперервного навчання   впродовж життя.   

Навчання дорослих, як свідчить міжнародний досвід, повинно 

проводитися за спеціально розробленими навчально-методичними  

матеріалами, створеними спеціально  для дорослих , з врахуванням їх вікових 

і соціально – психологічних особливостей. 

Для розроблення теоретичних, методологічних, технологічних, науково 

– методичних основ освіти дорослих доцільно розгорнути цільові  

фундаментальні і прикладні  дослідження проблем  освіти дорослих, яким в 

усьому світі  приділяється значна увага. 

Практика свідчить, що викладачі та інструктори виробничого навчання, 

які залучаються до навчання дорослих, як правило, не мають  спеціальної 

андрагогічної підготовки. Це  переважно особи  з педагогічною освітою або 

фахівці підприємств, які взагалі не мають спеціальної педагогічної 

підготовки. 

Необхідною умовою її розвитку і відповідності потребам економіки є  

створення  та систематичне удосконалення  нормативно –правового поля.   

Проблемою є  те, що наразі на державному рівні не відпрацьовані  

ефективні механізми введення нових нормативно-правових актів, що  

призводить до  тривалого, іноді багаторічного знаходження законопроектів  у 

законотворчому органі. Тому назріла потреба в розробленні та введенні в дію 

більш якісного процесу правотворчості з врахуванням процедури підготовки, 

обговорення, прийняття та контролю за дотриманням законодавства (його 

актуалізації, заміни  застарілих чи розроблення нових  нормативно-правових 

актів, яких не вистачає).  

Вважаємо за доцільне: 

- організувати та провести наукові дослідження стану та проблем 

освіти дорослих з позицій особистості, роботодавця, ринку праці, самої 
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системи професійної освіти; з позицій розгляду в якості суб’єкта освіти не 

тільки як особистості але і соціальної групи; в аспекті різних предметних 

сфер наукових знань – педагогіки, психології,економіки, соціології, філософії 

і т.д.;  

- проаналізувати якість професійної освіти дорослих у системі  

навчання  кадрів безпосередньо  на виробництві та  у навчальних закладах, та 

на цій основі  підготувати відповідні розпорядчі документи;  

- оновити програми підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

працівників державних навчальних закладів з питань організації та специфіки 

навчання дорослого населення; 

- переглянути ліцензійні, атестаційні та акредитаційні механізми з 

метою регулювання  та забезпечення гнучкості, мобільності та оперативності  

діяльності навчальних закладів і підприємств, які займаються освітою 

дорослих; 

- надати державним навчальним закладам автономного статусу у 

вирішенні питань, пов’язаних з організацією та здійсненням навчання 

дорослого незайнятого населення, що сприятиме збільшенню фінансових 

надходжень за надання платних послуг; 

- сприяти створенню на різних рівнях  консультативних  рад  з питань 

освіти дорослих з представників заінтересованих сторін та національної 

асоціації освіти дорослих; 

- прискорити  створення  системи незалежної оцінки якості професійної 

освіти з врахуванням міжнародного досвіду; 

- удосконалити процес формування навчальних планів і програм на 

основі блочно-модульної структури змісту навчання дорослих, яка дозволить  

організувати навчальних процес як за традиційною предметною формою, так 

і за навчальними модулями залежно від мети навчання; 

Для організації  навчання дорослих, яке має практичну направленість, 

навчальні заклади повинні мати  стійкі зв’язки з підприємствами,  контакти зі 

службою зайнятості, галузевими органами управління, професійними  
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асоціаціями роботодавців тощо, що може забезпечити не тільки якість 

освітніх програм і їх відповідність  вимогам ринку праці, а і забезпечити 

замовлення  на  освітні послуги. 

Забезпечити  умови ефективного навчання дорослого населення  здатні 

лише професійно підготовлені педагогічні кадри. Тому до навчання  

дорослих доцільно залучати педагогів, які володіють сучасними 

педагогічними технологіями, використовують активні методи,  

диференційний підхід до слухачів, знають особливості роботи з дорослими.  

На сьогодні не вирішено також питання щодо підготовки  андрагогів, 

таких фахівців як  консультантів, тьюторів, організаторів навчання дорослих, 

яких  давно  готують в інших країнах. 

Таким чином, освіту дорослих слід розглядати як невід”ємну, і в той же 

час відносно відособлену, частину системи освіти, яка має комплекс 

проблем, пов”язаних  з її функціонуванням і розвитком,  свою  змістовну 

специфіку, обумовлену  особливостями контингенту, а також своєрідністю  

завдань.  

На даному етапі актуальним є розроблення теоретико-методичних 

засад підготовки та підвищення кваліфікації педагога професійного навчання 

на андрогогічних засадах з подальшим внесенням в установленому порядку 

до Державного класифікатора професій нову назву роботи «андрагог», 

розробити та затвердити  відповідну кваліфікаційну характеристику.  

Основним завдання підвищення якості підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників є приведення їх діяльності у 

відповідність з вимогами особистості, суспільства та економіки України. 

Назріла необхідність нових концептуальних підходів до підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогів з урахуванням освіти дорослих,  навчання 

впродовж життя, основними передумовами яких є сучасні процеси освітніх 

реформ, визначення нових підходів у функціонуванні системи педагогічної 

освіти, враховуючи міжнародний досвід, інтеграцію України в Європейське 

співтовариство. 
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Розділ 5. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації 

педагога професійного навчання 

Неперервний професійний розвиток педагогів професійної школи 

відбувається цілеспрямовано за напрямами: 

- навчання у вищих навчальних закладах під час здобуття вищої 

освіти чи іншого освітньо-кваліфікаційного рівня; 

- навчаня на курсах підвищення кваліфікації; 

- виконання методичної роботи на базі методичних об’єднань різного 

рівня відповідно до річних планів їх роботи; 

- постійної самоосвіти, стажуваня, навчаня в аспірантурі, 

докторантурі [2, 286]. 

До способів розв’язання актуальних проблем щодо забезпечення якості 

неперервного підвищення кваліфікації вважаємо за доцільне віднести: 

- системне впровадження освітніх інновацій у зміст, форми і методи 

навчаня; 

- розвиток очно-дистанційної форми навчання; 

- запровадження компетентністного і кредитного підходів; 

- розвиток суб’єктних відносин у системі післядипломної 

педагогічної освіти.  

Ці умови реалізуються в активному соціально-психологічному 

навчанні педагогічних працівників, яке включає кілька етапів: підготовчий, 

на якому визначається ступінь готовності до особистісного розвитку; 

діагностичний, спрямований на визначення вихідного рівня особистісного 

розвитку; етап актуалізації, що відбувається в активних формах і позитивно 

позначається на методах навчання; етап закріплення, реалізується в 

дистанційній формі навчання, а також безпосередній професійній діяльності 

[2, 288-291]. 

Узгодженість мети і результатів неперервного підвищення фахової 

освіти і кваліфікації та здобуття нових спеціальностей педагогічними 

працівниками досягається: 
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- пріоритетністю цього напряму в діяльності освітньої системи; 

- взаємозв'язком і наступністю в забезпеченні умов для оволодіння 

педагогічною майстерністю, об’єктивного оцінювання рівня фахової 

підготовленості педагогів. 

У зв’язку з цим, на нашу думку, зростає роль психолого-педагогічних 

досліджень з проблем підготовки викладачів і майстрів для сучасних 

професійно-технічних навчальних закладів. Для багатьох з них характерна 

інтегративність структур професійного навчання, його багатоступеневість, 

упровадження принципово нових технологій навчання. 

Назріла потреба застосування нових концептуальних підходів до 

підготовки та підвищення кваліфікації педагогів, основними передумовами 

яких є сучасна модернізація в освіті, визначення нових напрямів 

функціонування системи педагогічної освіти з врахуванням міжнародного 

досвіду, інтеграції України в Європейське співтовариство. Основним 

завданням підвищення якості підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників є приведення її у відповідність з вимогами 

особистості, суспільства та економіки України. 

Особливого значення набуває оновлення змісту неперервного 

підвищення кваліфікації, що визначається вимогами суспільства до якості 

освіти педагогічних кадрів, новітніми досягненнями вітчизняної і світової 

науки і практики з урахуванням особистих потреб працівників освіти. В 

основу неперервного підвищення кваліфікації працівників освіти покладено 

перспективні педагогічні технології, які формують зацікавлене ставлення 

слухачів до теоретичних знань як засобу розв'язання практичних завдань 

професійної освіти і навчання. 

До способів розв’язання актуальних проблем щодо забезпечення якості 

неперервного підвищення кваліфікації вважаємо за доцільне віднести: 

системне впровадження освітніх інновацій у зміст, форми і методи навчання; 

розвиток очно-дистанційної форми навчання; запровадження 
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компетентністного і кредитного підходів; розвиток суб’єктних відносин у 

системі післядипломної педагогічної освіти.  

Ці умови реалізуються в активному соціально-психологічному 

навчанні педагогічних працівників, яке включає кілька етапів: підготовчий, 

на якому визначається ступінь готовності до особистісного розвитку; 

діагностичний, спрямований на визначення вихідного рівня особистісного 

розвитку; етап актуалізації, що відбувається в активних формах і позитивно 

позначається на методах навчання; етап закріплення реалізується в 

дистанційній формі навчання, а також безпосередній професійній діяльності. 

В основу неперервного підвищення кваліфікації працівників освіти 

закладаються перспективні педагогічні технології, які формують зацікавлене 

ставлення слухачів до теоретичних знань як засобу розв'язання практичних 

завдань професійної освіти та навчання. 

Особлива увага надається оновленню змісту неперервного 

підвищення кваліфікації, що визначається вимогами суспільства до якості 

освіти педагогічних кадрів, найновіших даних вітчизняної і світової науки і 

практики з урахуванням особистісних потреб працівників освіти. 

Для успішного розвитку підвищення кваліфікації працівників 

профтехосвіти як системи необхідне узгодження темпів розвитку всіх її 

структурних компонентів. Випередження або відставання в розвитку окремих 

елементів системи не забезпечує необхідних темпів розвитку системи в 

цілому. 

Стратегія розвитку ПТНЗ має бути інноваційною, базуватися на 

сучасному законодавчому та нормативному забезпеченні, науково-

обгрунтованих критеріях оцінювання якості навчального процесу, державних 

стандартах профтехосвіти, результатах моніторингу попиту та пропозицій 

потреби регіональних ринків праці у робітничих кадрах.   

Сучасний керівник ПТНЗ має добре знати та розуміти проблеми 

розвитку ПТО, шляхи та засоби їх розв’язання, а також володіти достатньою 

компетентністю щодо організації та забезпечення навчально-виробничого 
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процесу на основі застосування сучасних педагогічних, інформаційних, 

комп’ютерних та Інтернет-технологій. 

Одним із суттєвих напрямів розв’язання проблеми є, на думку,              

В. Олійника, інноваційний підхід до організації та змісту підвищення 

кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ. При цьому регламентоване підвищення 

кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ доцільно, як правило, проводити в системі 

післядипломної педагогічної освіти (ППО).  

До безперечних досягнень інформаційного суспільства належать й 

технології дистанційного навчання, якими оволодіває все більша кількість  

педагогічних колективів закладів післядипломної  педагогічної освіти. При 

цьому якщо врахувати, що саме післядипломна освіта в процесі оновлення 

суспільства і модернізації освіти виступає первинною ланкою, яка приймає 

на себе виклик змін в не може не реагувати на те, що відбувається як в 

Україні, так й в світі, то стає зрозумілим її першорядна роль у відношенні на 

належному сучасному рівні знань й умінь потенційно потенційного здібного 

людського ресурсу, такого як управлінські й педагогічні кадри.  

Особливо гостро, як підкреслює В.Олійник, ця проблема стоїть щодо 

кадрового забезпечення системи ПТО, яка за своїм статусом покликана 

найшвидше адаптуватися в принципово нових соцільно-економічних умовах. 

Для досягнення цього потрібне оновлення фахових знань педагогічними й 

управлінськими кадрами ПТНЗ [4, 432.]. 

В основу організації планового підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників в ЦІППО обрано очно дистанційну форму навчання, модель якої 

включає три етапи:   

 1етап-очний (організаційно-настановча сесія);  

 2 етап – дистанційний (керована самостійна робота); 

 3 етап – очний (залікова сесія). 

У процесі опрацювання зазначеної моделі враховувалися: 

- вітчизняний та зарубіжний досвід застосування технологій  

дистанційного навчання в навчанні;  



 78 

- реальні стартові умови впровадження дистанційного навчання в  

післядипломну педагогічну освіту (комп’ютерна грамотність контингенту, 

недостатнє телекомунікаційне, програмне, кадрове, фінансове, матеріально-

технічне та інше забезпечення); 

- необхідність очних етапів у структурі курсової підготовки (вони  

доцільні з точки зору створення сприятливих умов для знайомства, 

професійного спілкування слухачів, розв’язання регіональних проблем у 

центральних органах та ін.); 

- універсальні структури моделі за рахунок можливості її  

застосування в різних конкретних умовах курсової підготовки. Структура 

моделі не залежить від категорії слухачів, характеристик та параметрів 

навчального процесу [6]. 

Перехід до очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації керівних 

кадрів ПТНЗ, підкреслює автор, дає змогу: вирішити суттєве суперечності 

навчання між обсягом знань та лімітом навчального часу без збільшення 

тривалого відриву слухачів від виконання професійних обов’язків; 

оптимально поєднувати переваги очного та дистанційного навчання; 

підвищити рівень та якість застосування у навчанні комп’ютерних та 

Інтернет-технологій й на цій основі поліпшити інформаційну підготовку 

слухачів; забезпечити новий, достатньо високий рівень самостійної роботи 

слухачів як за рахунок збільшення часу на виконання атестаційних робіт та 

поліпшення наукового керівництва, та к й шляхом підвищення вимог до їх 

якості та строгої процедури захисту [ 4,436 ]. 

У міжкурсовий період основними формами підвищення кваліфікації 

керівних кадрів ПТНЗ є їхня участь у різних заходах (конференціях, 

семінарах, засіданнях тощо) та активна самостійна робота (самоосвіта).  

Самоосвіта керівних кадрів ПТНЗ повинна всебічно забезпечуватися 

відповідними ВНЗ системи ППО переважно на основі сучасних 

інформаційних, комп’ютерних та Інтернет-технологій.  
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Загалом зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ має 

включати такі складові: управлінську (організація, забезпечення, контроль та 

ін.); педагогічну (навчання, психологічний клімат); інноваційну технології з 

профілю ПТНЗ); інформаційну (комп’ютерну грамотність, Інтернет-

технології та ін.) [5, 10.] 

Складні процеси модернізації й розвитку системи ППО зумовлюють 

необхідність підтримання компетентності керівних кадрів ПТНЗ на рівні 

сучасних вимог й на перспективу. Якісне розв’язання цього завдання, як 

показав досвід освітньої діяльності в ЦІППО, можливе за умови реалізації 

низки інноваційних підходів до організації, змісту та методів підвищення 

кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ, об’єднаних у справжню концепцію й за 

очно дистанційною формою навчання [5, 10.]. 

Розробка та застосування в реальному навчальному процесі ЦІППО 

дистанційних освітніх технологій засвідчили їх перевагу перед традиційною 

очною системою підвищення кваліфікації спеціалістів. Вона полягає й 

цілеспрямованій, інтенсивній, контрольній самостійній роботі слухача, який 

може опанувати знання за індивідуальним розкладом у зручній для себе час й 

при цьому мати можливість завжди одержати кваліфіковану консультацію 

спеціаліста. [ 4,437]. 

Очно-дистанційну форму підвищення кваліфікації застосування 

елементів дистанційно освітніх технологій впроваджено у Київському 

професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка при підвищені 

кваліфікації педагогів професійного навчання, майстрів виробничого 

навчання, викладачів спеціальних дисциплін ПТНЗ та спрямовано на 

впровадження  інноваційних технологій навчання, інтерактивних методик 

спрямованих з інформаційно-комунікаційних технологій та ін.  

Наголосимо також на створенні належних умов у вищих професійно-

педагогічних навчальних закладах для підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічного персоналу з метою забезпечення неперервного професійного 

навчання на робочому місці. Особливої актуальності набуває: прогнозування 



 80 

потреб педагогічних працівників для професійно-технічних навчальних 

закладів на загальнодержавному та регіональному рівнях; розвиток 

соціального партнерства; формування державного замовлення на підготовку 

педагогічних працівників професійної школи; створення нового покоління 

навчально-методичної літератури з фахових і психолого-педагогічних 

навчальних дисциплін, методик навчання для вищих навчальних закладів і 

закладів післядипломної освіти; менеджменту освіти тощо; визначення 

змісту освіти психолого-педагогічної підготовки фахівців з непедагогічних 

спеціальностей. У реалізації цих завдань винятково важливу роль відіграє 

об'єднання зусиль науковців вищих навчальних закладів, НАПН України. 

Неперервне підвищення кваліфікації і здобуття нових спеціальностей 

педагогічними працівниками є складовою частиною всієї освітньої системи і 

спрямоване на розвиток особистісного потенціалу педагога, формування його 

готовності активно збагачувати інтелектуальний і духовний потенціал 

суспільства. 

Головною метою підвищення кваліфікації педагогів професійної школи 

у системі неперервної професійно-педагогічної освіти є створення належних 

умов для постійної самоосвіти, самовдосконалення, розвитку дослідницьких 

здібностей і педагогічного таланту педагогів. 

Професійному розвитку і саморозвитку педагога сприяє створений на 

базі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та 

Академією педагогічної майстерності Центр педагогічної майстерності який 

носить ім’я академіка Івана Зязюна з метою розширення науково-методичної 

діяльності з розвитку неперервної професійно-педагогічної освіти та 

підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів, майстрів 

виробничого навчання, педагогів професійного навчання коледжу та 

професійно-технічних навчальних закладів; 

 Неперервний професійний розвиток педагогів професійної школи 

відбувається цілеспрямовано за напрямами: навчання у вищих навчальних 
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закладах під час здобуття вищої освіти чи іншого освітньо-кваліфікаційного 

рівня; навчання на курсах підвищення кваліфікації; виконання методичної 

роботи на базі методичних об’єднань різного рівня відповідно до річних 

планів їх роботи; постійної самоосвіти, стажування, навчання в аспірантурі, 

докторантурі. 

Узгодженість мети і результатів неперервного підвищення фахової 

освіти і кваліфікації та здобуття нових спеціальностей педагогічними 

працівниками досягається: 

- пріоритетністю цього напряму в діяльності освітньої системи; 

- взаємозв'язком і наступністю в забезпеченні умов для оволодіння 

педагогічною майстерністю, об’єктивного оцінювання рівня фахової 

підготовленості педагогів. 

Неперервне підвищення кваліфікації і здобуття нових спеціальностей 

педагогічними працівниками є складовою частиною всієї освітньої системи 

і спрямоване на розвиток особистісного потенціалу педагога, формування 

його готовності активно збагачувати інтелектуальний і духовний потенціал 

суспільства. 

Розв’язання  цих завдань потребує науково-методичного забезпечення 

цілісного процесу підготовки майбутніх педагогів та керівників професійної 

школи та підвищення кваліфікації педагогічного персоналу.  

Подальшого розвитку набуде підготовка педагогів для навчання 

дорослих у системі формальної і неформальної освіти. У зв’язку з цим, 

потребує розширення наукових досліджень з підготовки педагогів та 

керівників нової генерації, здатних до системної взаємодії з підприємствами, 

службою зайнятості, професійними асоціаціями, громадськими організаціями 

тощо.  

З метою забезпечення неперервної педагогічної осіти та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів професійно-технічних навчальних закладів у 

Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка 

здійснюється психолого-педагогічна підготовка спеціалістів з вищою освітою 
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за заочною (дистанційною) формою навчання (термін навчання 1,5 року). 

Навчальний план розроблено на основі вимог кваліфікаційної 

характеристики до психолого-педагогічної підготовки фахівця. В ньому 

передбачено настановчі та екзаменаційні сесії, виконання контрольних робіт, 

курсових робіт. Після закінчення теоретичного навчання і педагогічної 

практики заплановано виконання дипломної роботи, тема якої пов’язана з 

практичною діяльністю педагога у навчальному закладі [39, 31-39]. 

Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів 

професійно-технічних навчальних закладів здійснюється таким чином, щоб 

кожен з них не рідше одного разу на 5 років пройшов навчання з відривом від 

основної роботи. Крім того, викладачами широко використовуються 

різноманітні за змістом, формою теоретичні та методичні семінари. 

Як відомо, підвищення кваліфікації викладачів здійснюється в 

інститутах післядипломної освіти (ІПК) і на факультетах підвищення 

кваліфікації (ФПК). та перепідготовки, що діють у структурі вищих 

навчальних закладах. Вони стали навчально-методичними центрами 

узагальнення і поширення прогресивних ідей педагогічного досвіду. Їх 

діяльність спрямовується на узагальнення досвіду професійної майстерності 

викладачів з урахуванням найновіших досягнень науки і техніки, 

поглиблення й оновлення знань в галузі спеціальних (профільно-

орієнтованих) дисциплін, активних методів і нових технологій навчання, 

педагогіки і психології. Підвищення кваліфікації у Київському професійно-

педагогічному коледжі імені Антона Макаренка, педагогів професійного 

навчання, викладачів спеціальних (профільно-орієнтованих) дисциплін, 

майстрів виробничого навчання спрямовано на впровадження інноваційних 

технологій навчання, інтерактивних методик з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій та ін.  

З метою забезпечення підвищення кваліфікації викладачів спеціальних 

(профільно-орієнтованих) дисциплін і майстрів виробничого навчання ПТНЗ, 

колегія Міністерства освіти і науки України рекомендувала [16, 8-9]: 
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- удосконалити нормативно-правову базу щодо підготовки, 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників; 

- привести зміст навчання, враховуючи категорію працівників, 

попередньо здобуту освіту, індивідуальні інтереси та запити педагогічного 

працівника, у відповідність до нових державних стандартів професійно-

технічної освіти та завдань професійно-технічної освіти; 

- розробити систему підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів, з урахуванням потреб розвитку економіки регіону та 

реалізації регіональних програм економічного розвитку; 

- розробити державні стандарти курсової підготовки для всіх 

категорій педагогічних працівників навчальних закладів; 

- розробити систему психолого-педагогічної підготовки  

- переглянути вартість підготовки педагогічних кадрів з урахуванням 

ступеневої підготовки та витрат, пов'язаних з упровадженням нових 

педагогічних технологій. 

В основу неперервного підвищення кваліфікації працівників освіти 

закладаються перспективні педагогічні технології, які формують зацікавлене 

ставлення слухачів до теоретичних знань як засобу розв'язання практичних 

завдань професійної освіти та навчання. 

Розв’язання  цих завдань потребує науково-методичного забезпечення 

цілісного процесу підготовки майбутніх педагогів професійної школи та 

підвищення кваліфікації педагогічного персоналу. 

Традиційні стилі і методи викладання вже застаріли і не дають змоги 

молоді розвивати свої здібності. Вирішення цієї проблеми полягає в тому, що 

викладачі повинні вміти добирати і застосовувати такі стилі і методи 

викладання, які сприятимуть засвоєнню традиційних академічних знань та 

розвитку загальної здатності до творчого мислення і активної поведінки. 

Результатом забезпечення реалізації цих вимог є зміна загальної 

структури професійного навчання, оновлення навчальних програм, 
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адаптування їх до нинішніх умов та використання сучасних методів 

навчання. 

Ці вимоги враховані при організації та проведенні курсів підвищення 

кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів ПТНЗ України, 

Центрів ПТО Державної служби зайнятості (Одеса, Дніпропетровськ), 

педагогічного персоналу підприємств, які проводить Київський професійно-

педагогічний коледж імені Антона Макаренка відповідно до розроблених 

програм [5]. 

Отже сучасний навчальний процес повинен здійснюватися з 

урахуванням такого визначення: навчання відбувається тоді, коли людина 

змінює своє ставлення або поведінку з користю для себе і в кращий бік так, 

щоб воно відповідало тим фактам чи змінам, які є в її світі або в стосунках з 

іншими людьми. 

Задоволення потреб працюючого дорослого населення  шляхом участі  

у різних формах навчання на виробництві чи на договірній основі у  

навчальному закладі ми маємо розглядати як неперервний освітній процес, 

який має носити випереджувальний характер, орієнтований на розвиток 

виробництва, що забезпечуватиме  конкурентоздатність  як  працівників  так і 

виробленої ними продукції та послуг. 

Формування  єдиної національної системи кваліфікацій спрямована на 

забезпечення  взаємозв’язку сфер освіти і праці, орієнтованої  на подальше 

реформування освіти і навчання. Це  передбачає орієнтацію на результати 

навчання; орієнтацію на попит роботодавців та потреби особистості, 

сприяння навчанню  протягом  життя [7]. 

Однією з актуальних сучасних проблем залишаються забезпечення й 

оцінювання якості професійної освіти, визначення показників якості 

професійної підготовки фахівця у професійних навчальних закладах та на 

виробництві.  

У контексті прогнозованої системи освіти оцінюванню підлягає не 

рівень засвоєння інформації (у вигляді знань, умінь і навичок), а компетенція, 
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під якою розуміють здатність (спроможність) учня (слухача) вирішувати 

проблеми. Сама ж ця здатність визначається не тільки інформованістю, але й 

рівнем активності його психічних функцій — інтелекту, волі, здібностей, 

ціннісних орієнтацій тощо. 

Нова філософія оцінювання є гуманістичною в своїй основі. Теоретичні 

та практичні підходи до практики оцінювання, які базуються на сучасній 

філософії розуміння процесів навчання і викладання розглядаються у 

навчально-методичному посібнику «Теорія та практика оцінювання 

навчальних досягнень» [8]. 

Беззаперечним є факт, що якість освіти – це важливий чинник 

входження людини на ринок праці, формування її конкурентоспроможності 

та певного економічно-соціального статусу. Процес оцінювання – це 

невід`ємна частина освітнього процесу, що значним чином впливає на її 

якість. 

Можна стверджувати, що одним із чинників успішності людини є її 

готовність до навчання впродовж усього життя, а процес самооцінювання є 

надзвичайно важливим у цьому процесі – люди, у яких вироблена звичка до 

само оцінювання власного навчання, краще розуміють власні мислительні 

процеси, більше готові навчатися на основі власного досвіду. Але ефективне 

самооцінювання не відбувається саме по собі, тому педагоги також мають 

знати його особливості та шляхи надання підтримки учням у цьому процесі. 

Оскільки методи навчання дорослого і працездатного населення 

повинні максимально сприяти виконанню поставлених цілей, то реалізація 

цього завдання більшою мірою залежить від педагогічних кадрів, їхньої 

майстерності та професіоналізму. 

Сприяти професійному становленню, розвитку і самовдосконаленню 

педагогів, які працюють у навчальних закладах різних типів, на виробництві 

та в інших освітньо-професійних системах; стимулювати їхню інноваційну 

діяльність, педагогічну творчість, що дає можливість піднятися на рівень 

педагогічної майстерності. 
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Професійному розвитку і саморозвитку педагога професійної школи 

сприяє створений на базі Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України та Академією педагогічної майстерності Центр 

педагогічної майстерності, який носить ім’я академіка Івана Зязюна. Робота 

Центру спрямована на підвищення рівня педагогічної майстерності 

викладачів, майстрів виробничого навчання, педагогів професійного 

навчання коледжу та професійно-технічних навчальних закладів; аспірантів 

та студентів коледжу; проектування змісту, форм і методів їхньої самоосвіти 

та професійного саморозвитку тощо. 

Науково-методичне забезпечення діяльності Центру спрямована також на 

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічного персоналу навчальних 

закладів та підприємств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

Загальні висновки 

 

У нових соціально-економічних умовах зростає актуальність 

підвищення кваліфікації робітничих кадрів. Заслуговують на увагу проведені 

в Україні дослідження й опитування на підприємствах щодо забезпечення 

неперервного професійного навчання та ролі соціальних партнерів у цьому 

процесі. 

З урахуванням їх результатів нами запропоновано: 

- у змісті психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного 

навчання передбачати оволодіння сучасними формами та методами 

професійного навчання на виробництві, а також підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації незайнятого дорослого населення; 

- у розробці державних стандартів психолого-педагогічної підготовки 

педагогів професійного навчання враховувати запити і вимоги роботодавців, 

соціальних партнерів та безпосередніх учасників освітнього процесу; 

- передбачити у професійно-педагогічній підготовці майбутніх 

педагогів комп’ютерну практику з метою оволодіння комп’ютерно-

орієнтованими засобами навчання; 

- розробити та запровадити особистісно орієнтовану систему 

неперервного розвитку професійної компетентності педагогів професійної 

навчання, шляхом організації курсового підвищення кваліфікації за різними 

формами та змістом. 

Вважаємо за доцільне: 

- організувати та провести наукові дослідження стану та проблем 

освіти дорослих з позицій особистості, роботодавця, ринку праці, самої 

системи професійної освіти; з позицій розгляду в якості суб’єкта освіти не 

тільки як особистості але і соціальної групи; в аспекті різних предметних 

сфер наукових знань – педагогіки, психології,економіки, соціології, філософії 

і т.д.;  
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- проаналізувати якість професійної освіти дорослих у системі  

навчання  кадрів безпосередньо  на виробництві та  у навчальних закладах, та 

на цій основі  підготувати відповідні розпорядчі документи;  

- оновити програми підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

працівників державних навчальних закладів з питань організації та специфіки 

навчання дорослого населення; 

- переглянути ліцензійні, атестаційні та акредитаційні механізми з 

метою регулювання  та забезпечення гнучкості, мобільності та оперативності  

діяльності навчальних закладів і підприємств, які займаються освітою 

дорослих; 

- надати державним навчальним закладам автономного статусу у 

вирішенні питань, пов’язаних з організацією та здійсненням навчання 

дорослого незайнятого населення, що сприятиме збільшенню фінансових 

надходжень за надання платних послуг; 

- сприяти створенню на різних рівнях  консультативних  рад  з питань 

освіти дорослих з представників заінтересованих сторін та національної 

асоціації освіти дорослих; 

- прискорити  створення  системи незалежної оцінки якості професійної 

освіти з врахуванням міжнародного досвіду, що дозволить підвищити  

професійно-кваліфікаційний рівень  робочої сили; 

- удосконалити процес формування навчальних планів і програм на 

основі блочно-модульної структури змісту навчання дорослих, яка дозволить  

організувати навчальних процес як за традиційною предметною формою, так 

і за навчальними модулями залежно від мети навчання; 

Для організації  навчання дорослих, яке має практичну направленість, 

навчальні заклади повинні мати  стійкі зв’язки з підприємствами,  контакти зі 

службою зайнятості, галузевими органами управління, професійними  

асоціаціями роботодавців тощо, що може забезпечити не тільки якість 

освітніх програм і їх відповідність  вимогам ринку праці, а і забезпечити 

замовлення  на  освітні послуги. 
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Забезпечити  умови ефективного навчання дорослого населення  здатні 

лише професійно підготовлені педагогічні кадри. Тому до навчання  

дорослих доцільно залучати педагогів, які володіють сучасними 

педагогічними технологіями, використовують активні методи,  

диференційний підхід до слухачів, знають особливості роботи з дорослими.  

На сьогодні не вирішено також питання щодо підготовки  андрагогів, 

таких фахівців як  консультантів, тьюторів, організаторів навчання дорослих, 

яких  давно  готують в інших країнах. 

Таким чином, освіту дорослих слід розглядати як невід”ємну, і в той же 

час відносно відособлену, частину системи освіти, яка має комплекс 

проблем, пов”язаних  з її функціонуванням і розвитком,  свою  змістовну 

специфіку, обумовлену  особливостями контингенту, а також своєрідністю  

завдань.  

На даному етапі актуальним є розроблення теоретико-методичних 

засад підготовки та підвищення кваліфікації педагога професійного навчання 

на андрогогічних засадах з подальшим внесенням в установленому порядку 

до Державного класифікатора професій нову назву роботи «андрагог», 

розробити та затвердити  відповідну кваліфікаційну характеристику.  

Основним завдання підвищення якості підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників є приведення їх діяльності у 

відповідність з вимогами особистості, суспільства та економіки України. 

Назріла необхідність нових концептуальних підходів до підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогів з урахуванням освіти дорослих,  навчання 

впродовж життя, основними передумовами яких є сучасні процеси освітніх 

реформ, визначення нових підходів у функціонуванні системи педагогічної 

освіти, враховуючи міжнародний досвід, інтеграцію України в Європейське 

співтовариство. 

 

 

 



 90 

Список використаних джерел 

1. Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство / 

Алексей Сергеевич Белкин. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. из-во, 2004. – 176 с. 

2. Біла книга національної освіти України   /  Т.Ф. Алексєєнко, 

В.М. Аніщенко, Г.О. Балл та ін. / за заг. ред. акд. В.Г. Кременя; НАПН 

України. – К.: Інформ. системи, 2010. – 342 с.  

3. Вершловский С.Г. От педагогики кандрагогике / С.Г. Вершловский // 

Университетский вестник. - СПб., 2002. - Вып. 1. - С. 33-36. 

4. Высшее и послесреднее профессиональное образование в 

Центральной и Восточной Европе: Доклад по странам ЕС, подготовленный 

Европейским Фондом Образования и Советом Европы. – 1997. –57 с. – С. 5 – 

12. 

5. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. – 

Харків: Константа, 2006. –  221 с.  

6. Гончаренко С.У. Про критерії оцінювання педагогічних досліджень 

// Шлях освіти. – 2004. – № 1. –  С. 2-6.  

7. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен 

Устимович Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с. 

8. Головченко Г.О. Організаційно-педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах: 

автореф. дис. … канд. пед. наук: [спец.] 13.00.04. – теорія та методика 

професійної освіти / Гліб Олександрович Головченко.– К., 2005. – 24 с. 

9. Громкова М. Т. Андрагогика: теория и практика образования 

взрослых: учеб.пособие для системы доп.проф.образования / М.Т. Громкова. 

– М. – ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 495 с.  

10. Гуржій А., Ничкало Н., Щербак О.  Другий Міжнародний Конгрес з 

технічної та професійної освіти // Професійно-технічна освіта, 1999, № 3 

11. Державний класифікатор професій ДК 003:2005 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc. – Загол. з екрану.  

12. Зязюн І.А. Нові технології підготовки вчителя в Україні / 

http://zakon.nau.ua/doc


 91 

Іван Андрійович Зязюн // Науковий вісник Миколаївського держ. 

університету імені В.О. Сухомлинського: зб. наук. пр. / за ред. В.Д. Будака, 

О.М. Пєхоти. – Вип. 1.32. – Миколаїв: МНУ  імені В.О. Сухомлинського, 

2011. – С. 16-21. 

13. Змеев С.И. Технология обучения взролых: учеб. пособ. для студентов 

высших учебных заведений / С.И. Змеев. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002 

14. Змеев С. И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии 

обучения взрослых /  С. И. Змеев– М.: ПЕР СЭ, 2003. – 208 с.  

15. Зеер Э.Ф. Модернизация профессио-нального образования: 

компетентностный подход: учеб. пособие / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, 

Э.Э. Сыманюк.  – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 

216 с. 

16. Исследование проблемы повышения квалификации работающего 

населения на рынке труда Украины / Л.В. Щербак, Т.П. Петрова, О.И. 

Щербак; за ред. О.И. Щербак. – К.: Наук.світ, 2001. – С. 8-9. 

17. Калицкий Э.М. Трансформация профессионального образования в 

современном обществе / Эдуард Мечиславович Калицкий. – Мн.; 1997. – 

113 с.  

18. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в 

Україні: Затверджено Міністерством освіти і науки України та Академією 

педагогічних наук України 05 липня 2004 р. // Проф.-техн. освіта. – 2004. – 

№ 3. – С. 2-5. 

19. Латыш Н.И. Образование на рубеже веков. – 2-е изд. доп. – Мн.: 

НИО, 2000. – 215 с. 

20. Левитес Д.Г. Автодидактика. Теория и практика конструирования 

собственных технологий обучения. – М.: Изд. Моск. психолого-социального 

института; Воронеж: Изд. НПО «МОДЕК», 2003. – 320 с. 

21. Лейбович А.Н. Структура и содержание государственного стандарта 

профессионального образования. – М., 1991. – 224 с.  

22. Лук’янова Л.Б. Феномен екологічної освіти // Філософія педагогічної 



 92 

майстерності: зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

АПН України, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла 

Коцюбинського / редкол.: Н.Г. Ничкало (голова) та ін. – К.; Вінниця: ДОВ 

«Вінниця», 2008. – С. 136-144. 

23. Мукан Н.В. Система професійної підготовки майбутніх учителів 

загальноосвітніх шкіл в університетах Канади: автореф. дис. … канд. пед. 

наук: [спец.] 13.00.04  /  Наталія  Василівна Мукан. – К., 2006. – 21 с.  

24. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в 

Україні (друге видання) / Нац. акад. пед. наук України; авт.: 

В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, М.І. Бурда та ін.; редкол.: В.Г. Кремень (голова), 

В.І. Луговий (заст. голови), В.М. Мадзігон (заст. голови), О.Я. Савченко 

(заст. голови); / за заг. ред. В.Г. Кременя. – К.: Пед. думка, 2011. – 304 с.  

25. Національна доктрина розвитку освіти // ІІ Всеукраїнський з’їзд 

працівників освіти, 7-9 жовтня 2001 р. / МОН України. – К., 2001. – С. 137-

155. 

26. Нероба Е. Професійна підготовка інженерів-педагогів у вищих 

технічних навчальних закладах Польщі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

[спец.] 13.00.04 / Ева Нероба.  – К., 2003. – 22 с.  

27. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект // 

Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія 

/ За ред І. А. Зязюна. – К.: Видавництво “Віпол”, 2000. – С. 29–36. 

28. Ничкало Н.Г. Ринок праці і проблеми модернізації підготовки 

каліфікованих робітників / Нелля Григорівна Ничкало // Проф.-тех. освіта. – 

2004. – № 1. – С. 4-12. 

29. Олійник В.В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації 

педагогічних працівників профтехосвіти: Монографія. – К: Міленіум, 2003. – 

594 с.,  с.52-53. 

30. Олейникова О. Н. Основные тенденции развития и современные 

состояния профессионального образования в странах Европейского Союза. – 

Монография. – Казань: Институт среднего профессионального образования 

РАО, 2003. – 252 с.  



 93 

31. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. завед. / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др.; 

под. ред. В.А. Сластёнина. – М.: Академия, 2004. – 368 с. 

32. Профессиональная педагогика: учеб. для студен., обучающихся по 

педагогическим специальностям и направлениям. – 2-е изд., перераб. и доп. / 

за ред. С.Я. Батишева – М.: Ассоциация «Профессиональное образование»,         

1999. – 904  

33. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / Владимир 

Михайлович Полонский. – М.: Высш. шк., 2004. – 512 с. 

34. Професійні компетенції та компетентності вчителя: Матеріали 

регіонального наук.-практ. семінару (28-29 листопада 2006 р.). – Тернопіль: 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 188 с. 

35. Профессионально-педагогические понятия: слов. / сост. 

Г.М. Романцев, В.А. Федоров, И.В. Осипова / Под ред. Г.М. Романцева. – 

Екатеинбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. – 456 с.  

36. Рапацевич Е.С. Концепция / Педагогика: Большая современная 

єнциклопедия / Евгений Степанович Рапацевич. – МН.: «Современное 

слово», 2005. – С. 254-255. учеб. пособие для системы доп. проф. 

образования / М. Т. Громкова. - М. – 

37. Філософія педагогічної майстерності: зб. наук. пр. / Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / Редкол.: Н.Г. 

Ничкало (голова) та ін. – К.-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 380 с. 

38. Шевчук Л.І. Розвиток професійної компетентності викладачів 

спеціальних дисциплін закладів профтехосвіти у системі післядипломної 

освіти: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Шевчук Людмила Іванівна. – К., 

2001. – 210 с. 

39. Щербак О.І. Нові підходи до підготовки педагогічних кадрів для 

закладів професійної освіти / Ольга Іванівна Щербак // Педагог професійної 

школи: зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. І. – С. 31-39. 



 94 

40. Щербак О.І. Пріоритетні напрями підготовки педагогів професійного 

навчання з урахуванням перспектив навчання протягом усього життя / Ольга 

Іванівна Щербак // Педагог професійної школи. зб. наук. пр. – К., 2002. – 

Вип. 3. – С. 14-19. 

41. Щербак О.І. Теоретичні і методичні засади професійно-

педагогічної освіти: дис. … докт.. пед. наук: 13.00.04 / Щербак Ольга 

Іванівна. – К., 2012. – 471 с. 

42. Закон України «Про охорону праці» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=269412&pass=4/UM

fP EGznhhe2s.ZiksBjc7HI4AMs80msh8Ie 

43. The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://europa.eu/.– 

Загол. з екрану.  

44. Консультативний форум ЕФО 2006. Тематический семинар 1: 

Обучение предпринимательству. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.af2006.etf.eu.int. 

45. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

46. Высшее и послесреднее профессиональное образование в 

Центральной и Восточной Европе: Доклад по странам ЕС, подготовленный 

Европейским Фондом Образования и Советом Европы. – 1997. –57 с. – С. 5 – 

12. 

47. Гуржій А., Ничкало Н., Щербак О.  Другий Міжнародний Конгрес з 

технічної та професійної освіти // Професійно-технічна освіта, 1999, № 3 

48. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). // 

Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. За заг. ред. 

А.П.Зайця, В.С.Журавського. – К.: ФОРУМ, 2003.  – С 51-93. 

49. Закон України "Про професійно-технічну освіту", "Професійно-

технічна освіта", 1998," №1 

50. Исследование проблемы повышения квалификации работающего 

населения на рынке труда Украины / Л.В. Щербак, Т.П. Петрова,  

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=269412&pass=4/UMfP%20EGznhhe2s.ZiksBjc7HI4AMs80msh8Ie
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=269412&pass=4/UMfP%20EGznhhe2s.ZiksBjc7HI4AMs80msh8Ie
http://europa.eu/
http://www.af2006.etf.eu.int/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF


 95 

О.И. Щербак; За ред. О.И. Щербак. – К.: Наук.свыт, 2001. – 21 с. 

51. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект // 

Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія 

/ За ред І. А. Зязюна. – К.: Видавництво “Віпол”, 2000. – С. 29–36. 

52. Олейникова О. Н. Основные тенденции развития и современные 

состояния профессионального образования в странах Европейского Союза. – 

Монография. – Казань: Институт среднего профессионального образования 

РАО, 2003. – 252 с. – 15. 

53. Олійник В.В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації 

педагогічних працівників профтехосвіти: Монографія. – К: Міленіум, 2003. – 

594 с.,  с.52-53. 

54. Стан підготовки, підвищення професійної майстерності та 

стажування педагогічних кадрів навчальних закладів системи професійно-

технічної освіти: проблеми та шляхи їх вирішення. Рішення колегії 

Міністерства освіти і науки України від 22 грудні 2005 р. 

55. Цырельчук Н. А. Инженерно-педагогическое образование как 

стратегический ресурс развития профессиональной школы: Монография. – 

Мн. МГВРК, 2003. – 400 с. – С. 58 

56. Щербак О.І. Нові підходи до підготовки педагогічних кадрів для 

закладів професійної освіти. Педагог професійної школи: Зб.наук.праць / 

Редкол.: Н.Г.Ничкало (голова), І.А.Зязюн, О.І.Щербак та ін.; Упорідники: 

Н.Г.Ничкало, О.І.Щербак. – К.: Наук.світ, 2001 – Випуск І –354 с., с.31-39 

57. Щербак О.І. Творчі пошуки у підготовці фахівців // Освіта. 

Технікуми, коледжі, 2003, № 1. – С.33-35 

58. Щербак О.І. Підвищення кваліфікації педагогів професійної школи на 

андрагогічних засадах / О.І. Щербак // Освіта дорослих: теорія, досвід, 

перспективи: зб. наук. праць [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.] Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.: ТОВ ВД «ЕКМО», 2011. – Вип. 

3, Ч. 2. – С. 213-223. 













































 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Мінпраці України, 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві 

1. Загальні положення  

1.1. Це Положення розроблено на підставі Положення про професійне навчання 

кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 N 127/151, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 року за N 315/5506, 

інших чинних нормативно-правових актів з питань професійного навчання робітників 

підприємств.  

1.2. Навчально-виробничий процес на виробництві - це система організаційних, 

дидактичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного 

кваліфікаційного рівня відповідно до державних стандартів професійно-технічної 

освіти та вимог виробництва.  

Положення визначає систему планування, організації, обліку навчально-

виробничого процесу та проведення контролю знань, умінь, навичок учнів, слухачів 

на виробництві та в навчальних закладах професійно-технічної освіти I атестаційного 

рівня.  

Навчально-виробничий процес на виробництві забезпечує професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників.  

1.3. Навчально-виробничий процес на виробництві ґрунтується на принципах 

особистісно-орієнтованих педагогіки й андрагогіки, демократизму, незалежності від 

політичних, громадських, релігійних об'єднань, відповідності вимогам виробництва, 

науково-технічного прогресу, спільної діяльності працівників, учнів, слухачів, 

колективів підприємств, організацій, установ (далі - підприємств).  

 

2. Планування навчально-виробничого процесу  

2.1. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників 

на виробництві здійснюються шляхом курсового або індивідуального навчання. 

Основними навчально-методичними документами з планування навчально-

виробничого процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на 

виробничо-технічних курсах шляхом курсового навчання на виробництві є:  

робочий навчальний план;  

робочі навчальні програми з професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки;  

розклад занять.  

http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0315-01


Основними навчально-методичними документами з планування навчально-

виробничого процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на 

виробничо-технічних курсах шляхом індивідуального навчання на виробництві є:  

робочий навчальний план;  

робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної 

підготовки;  

графік консультацій.  

Основними навчально-методичними документами з планування курсів цільового 

призначення є навчальна програма, графік (розклад) проведення занять.  

2.1.1. Робочий навчальний план підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації кваліфікованого робітника на виробничо-технічних курсах - це документ, 

що розробляється на основі державного стандарту професійно-технічної освіти з 

конкретної професії (типового навчального плану) відповідно до вимог виробництва і 

визначає загальний фонд навчального часу, перелік навчальних предметів, 

послідовність їх вивчення, кількість годин, відведених на них, терміни 

кваліфікаційної атестації учнів, слухачів.  

В робочому навчальному плані підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації робітника шляхом індивідуального навчання на виробництві на 

консультації відводиться не менше 15% обсягу часу, передбаченого на професійно-

теоретичну підготовку, з урахуванням складності робіт з професії, особливостей 

виробництва на певному підприємстві.  

Робочі навчальні плани професійно-технічного навчання робітників 

затверджуються керівником підрозділу, до повноважень якого належать функції 

професійного розвитку працівників підприємства.  

2.1.2. Робоча навчальна програма з навчального предмета розробляється на основі 

державного стандарту професійно-технічної освіти з конкретної професії (типової 

навчальної програми відповідного предмета) з урахуванням особливостей 

виробництва і визначає перелік тем із зазначенням кількості годин, відведених на їх 

вивчення, зміст навчального матеріалу. Робочі програми із загальнотехнічних 

предметів, соціально-економічних курсів розробляються з урахуванням специфіки 

професії і мають прикладний характер. Робоча навчальна програма з навчального 

предмета затверджується керівником підрозділу, до повноважень якого належать 

функції професійного розвитку працівників підприємства.  

2.1.3. Робоча навчальна програма професійно-практичної підготовки 

розробляється на основі державного стандарту професійно-технічної освіти з 

конкретної професії (типової навчальної програми професійно-практичної 

підготовки) відповідно до вимог виробництва і визначає перелік тем виробничого 

навчання та виробничої практики із зазначенням кількості годин, відведених на їх 

вивчення, зміст професійних умінь, навичок та способи і методи їх формування. 

Робоча навчальна програма затверджується керівником підрозділу, до повноважень 

якого належать функції професійного розвитку персоналу підприємства.  

2.1.4 Навчальна програма курсів цільового призначення розробляється 

підприємством відповідно до мети і завдань підвищення кваліфікації робітників, 

може передбачати теоретичне та практичне навчання. Навчальна програма визначає 

перелік тем із зазначенням кількості годин, відведених на їх вивчення, зміст 

навчального матеріалу. Програма курсів цільового призначення затверджується 

керівником підрозділу, до повноважень якого належать функції професійного 

розвитку персоналу підприємства.  



2.2. За потреби навчання учнів, слухачів окремим видам робіт на різних робочих 

дільницях (місцях) складаються графіки їх переміщення. У графіку переміщення 

зазначаються прізвища учнів, слухачів, назви робочих дільниць (місць), теми 

програми чи найменування робіт та тривалість роботи на кожному робочому місці.  

2.3. Відповідно до навчального плану розробляється розклад занять, що 

передбачає професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку в групах на 

кожний день тижня. У розкладі повинно бути визначено час, місце, навчальний 

предмет, з якого проводяться заняття в даній групі, та прізвища педагогічних 

працівників, які їх проводять. Розклад занять установлює загальний режим навчання: 

початок та кінець кожного заняття.  

Розклад занять затверджується не пізніше як за тиждень до початку навчання 

керівником підрозділу, до повноважень якого належать функції професійного 

розвитку персоналу підприємства.  

Розклад занять повинен забезпечувати рівномірний розподіл навчального 

навантаження учнів, слухачів, збереження працездатності протягом робочого дня, 

тижня, навчального періоду.  

2.4. При організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кваліфікованих робітників шляхом індивідуального навчання складається графік 

консультацій з теоретичного курсу, що містить відомості про предмет, дату, час та 

місце проведення консультацій, прізвища консультантів та учнів, слухачів.  

 

3. Організація навчально-виробничого процесу  

3.1. Організація навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до 

вимог чинного законодавства України та навчально-методичних документів з 

професійно-технічного навчання на виробництві.  

Форма організації, засоби і методи професійно-технічного навчання обираються 

підприємством у межах, визначених чинним законодавством, з урахуванням 

особливостей професії, характеру виробництва, його структури, системи організації 

праці.  

Зміст і терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та 

програмами.  

3.2. Професійно-технічне навчання на виробництві включає професійно-

теоретичну та професійно-практичну підготовку учнів, слухачів. Професійно-

теоретична підготовка учнів, слухачів передбачає опанування спеціальними знаннями 

з професії, основами знань з охорони праці, предметів загальнопрофесійної 

підготовки, соціально-економічних курсів.  

Теоретична підготовка здійснюється в спеціальних навчальних кабінетах, 

аудиторіях, лабораторіях.  

3.3. Основними формами теоретичної підготовки є:  

різні типи уроку;  

лекція;  

теоретичний семінар;  

лабораторно-практичне заняття;  

індивідуальне заняття;  

консультація;  

виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (розрахункова робота, 

випускна кваліфікаційна робота тощо);  

самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу;  



навчальна екскурсія;  

інші форми.  

3.4. Чисельність навчальних груп теоретичної підготовки складає 5-30 осіб.  

3.5. Професійно-практична підготовка проводиться у навчально-виробничих 

підрозділах, у навчально-виробничих майстернях, на робочих дільницях, робочих 

місцях на виробництві чи в сфері послуг за такими формами:  

урок виробничого навчання;  

виробнича практика;  

інші форми професійно-практичної підготовки.  

3.6. Професійно-практична підготовка учнів, слухачів може здійснюватися у 

поєднанні з виготовленням продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно з 

чинним законодавством України.  

3.7. Професійно-практична підготовка включає:  

виробниче навчання учнів, слухачів у навчально-виробничих майстернях, 

дільницях, на робочих місцях на підприємствах, під час якого учні, слухачі під 

керівництвом майстрів (інструкторів) виробничого навчання послідовно набувають 

первинних професійних умінь і навичок виконання робіт;  

виробниче навчання учнів, слухачів на робочих місцях на підприємствах, під час 

якого учні, слухачі під керівництвом майстрів (інструкторів) виробничого навчання 

послідовно закріплюють та вдосконалюють одержані первинні професійні вміння і 

навички, навчаються використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, 

набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, 

передбачені робочими навчальними програмами;  

виробнича практика учнів, слухачів безпосередньо на робочих місцях на 

підприємствах, під час якої учні, слухачі під керівництвом майстрів (інструкторів) 

шляхом самостійного виконання робіт удосконалюють здобуті професійні знання, 

уміння і практичні навички.  

Для проведення професійно-практичної підготовки учень, слухач повинні бути 

забезпечені необхідними для вивчення відповідної теми устаткуванням, 

інструментами, пристосуваннями, технологічними картами, інструкціями, 

кресленнями, іншою технічною документацією, сировиною, допоміжними 

матеріалами тощо.  

3.8. Виробниче навчання проводиться в групах чисельністю 5-15 осіб або шляхом 

індивідуального навчання.  

4. Облік навчальної роботи  

4.1. Основними документами обліку навчальної роботи при підготовці, 

перепідготовці та підвищенні кваліфікації на виробництві шляхом курсового 

навчання є журнали теоретичного і виробничого навчання установленої форми, у 

яких викладачі та майстри виробничого навчання ведуть облік успішності учнів, 

слухачів, відвідування ними занять та виконання навчальних програм; щоденник 

виробничого навчання.  

Основними документами обліку навчальної роботи при підготовці, перепідготовці 

та підвищенні кваліфікації на виробництві шляхом індивідуального навчання є картка 

обліку теоретичного навчання для індивідуальних консультацій, щоденник 

виробничого навчання, у яких ведеться облік виконання навчальних планів і програм.  

Журнали теоретичного і виробничого навчання, картка обліку теоретичного 

навчання для індивідуальних консультацій, щоденник виробничого навчання 

підлягають відповідному оформленню і зберіганню згідно з чинним законодавством.  



4.1.1. Для обліку виконання навчальних планів і програм у журналах 

теоретичного та виробничого навчання викладачі та майстри виробничого навчання 

роблять записи про дату і зміст проведених занять (робіт), виконаних учнями, 

слухачами, час, витрачений на кожну тему (роботу).  

4.1.2. У картці обліку теоретичного навчання для індивідуальних консультацій 

викладачі роблять записи про дату і теми проведених консультацій, кількість годин на 

кожну з них.  

Щоденник виробничого навчання заповнюється учнем, слухачем під 

керівництвом інструктора виробничого навчання. За кожною темою програми 

виробничого навчання до щоденника заносяться дата і тема заняття, назва і обсяг 

виконаної роботи, фактичний час, витрачений на її виконання.  

4.2. Облік навчальних досягнень учнів, слухачів здійснюється за результатами 

контролю знань, умінь та навичок учнів, слухачів. Форми поточного контролю 

підприємства обирають самостійно. Поточний контроль знань, умінь та навичок 

учнів, слухачів може здійснюватись у формі заліку на підставі результатів виконаних 

лабораторно-практичних робіт, навчально-виробничих завдань, усних або письмових 

відповідей, тестування.  

Контроль професійно-теоретичної підготовки здійснюється з метою визначення 

рівня засвоєння учнями, слухачами знань відповідно до вимог навчальних програм, 

підготовленості до самостійного виконання робіт.  

Контроль успішності з професійно-практичної підготовки здійснює майстер 

(інструктор) виробничого навчання шляхом оцінювання кожного виконаного учнями, 

слухачами навчально-виробничого завдання, а також спостереження за правильністю 

виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням обладнання, 

інструментів, пристосувань та виконанням вимог охорони праці.  

 

5. Педагогічні кадри системи професійного навчання кадрів на виробництві  

5.1. Підбір педагогічних кадрів для здійснення професійного навчання кадрів на 

виробництві врегульовано Положенням про професійне навчання кадрів на 

виробництві, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 N 127/151, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 року за N 315/5506.  

5.2. Працівники, які здійснюють професійно-технічне навчання робітників на 

виробництві та не мають педагогічної освіти, повинні пройти підвищення кваліфікації 

з основ педагогіки та психології професійного навчання за типовою програмою, 

затвердженою Міністерством освіти і науки України за погодженням із 

Міністерством праці та соціальної політики України.  

 

6. Контроль за навчально-виробничим процесом  

6.1. Підприємства здійснюють поточний і вихідний контроль за навчально-

виробничим процесом.  

6.2. Систематичний контроль за навчально-виробничим процесом передбачає 

вивчення та аналіз:  

стану організації та проведення занять;  

виконання навчальних планів і програм;  

оформлення обліково-звітної документації (журналів теоретичного і виробничого 

навчання, щоденників виробничого навчання, екзаменаційних матеріалів, протоколів 

кваліфікаційних комісій);  
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фактичного рівня знань і умінь учнів, слухачів за результатами кваліфікаційної 

атестації, причин незадовільної успішності.  

6.3. Контроль за навчально-виробничим процесом здійснюється підрозділом, до 

повноважень якого належать функції професійного розвитку працівників 

підприємства.  

6.4. Результати контролю фіксуються в журналі контролю. За результатами 

контролю вживаються заходи щодо усунення недоліків в організації та проведенні 

занять, оформленні обліково-звітної документації, виявляється і впроваджується у 

роботу кращий досвід роботи.  

 

7. Документи про професійно-технічну освіту  

7.1. Кожний вид та форма навчання мають свою завершеність і підтверджуються 

видачею документа встановленого зразка.  

7.2. Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання на виробництві й 

успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або 

підвищення робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.11.97 N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".  

7.3 Учням, слухачам, які навчались з професій, пов'язаних з виконанням робіт з 

підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально 

уповноважених державних органів, разом із свідоцтвом про присвоєння або 

підвищення робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про 

допуск до роботи на цих об'єктах.  

7.4. Учням, слухачам, які не завершили повного курсу навчання, видається 

довідка встановленого зразка.  

7.5. Слухачам, які підвищили кваліфікацію на курсах цільового призначення, 

видається посвідчення.  
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№ 

з/п 
Назва і зміст навчальних модулів 

К-ть 

годин 

Із них 
Сам. 

роб. 

При-

мітка Лекц. Практ. 

І Соціогуманітарний модуль 6 4 2 30  

1 

 

Модернізація професійно-технічної освіти в 

умовах ринкової економіки 

2 2  6  

2 

 

Нормативно-правова база з питань професійно-

технічної освіти 

4 2 2 10  

3 Охорона праці    6  

4 Виховна робота в закладах професійно-

технічної освіти 

   8  

ІІ Психолого-педагогічний  модуль 14 8 6 94  

1 Вікова та педагогічна психологія 4 4  12  

2 Загальна та професійна педагогіка    8  

3 Методика професійного  навчання 6 2 4 32  

4 Інноваційні технології професійного навчання 2 2  26  

5 

 

Професійна компетентність майстра 

виробничого навчання 

2  2 16  

ІІІ Професійний модуль Кількість годин залежить від ДСПТО, 

опрацьовується самостійно 

ІV Фаховий модуль 52 15 37   

1 Новітні зразки сучасної техніки для закладів 

ресторанног господарства. 

2 2    

2 Сучасні тенденції у технології приготування та 

оформлення страв 

10 2 8   

3 Технологічні вимоги до конструювання 

кулінарної продукції 

6 2 4   

4 Особливості технології приготування страв 

зарубіжних кухонь 

10 2 8   

5 Технологія кулінарної продукції 

функціонального призначення (дієтичне, 

дитяче та інш.) 

13 4 9   

6 Особливості обслуговування за кордоном 11 3 8   

V Контрольно-оцінювальний модуль  16/8  16/8   

1. Керівництво написанням курсових, творчих 

робіт (згідно норм часу) 

- - - -  

2 Індивідуальні консультації  з виконання планів 

самостійної роботи (3 год на 1-го слухача) 

- - -   

3 Вхідне діагностування (поза сіткою 

навчального плану) 

4 - 4 -  

4 Тематичні консультації з навчальних дисциплін 

(поза сіткою навчального плану) 

4  4   

5 Комплексний залік з психолого-педагогічної 

підготовки, вихідне діагностування 

4  4   

6 Підсумкова конференція з обміну досвідом та 

захисту курсових і творчих робіт 

4 - 4 -  

7 Рецензування курсових, творчих робіт (згідно з 

нормами часу) 

- - - -  

8 Державна кваліфікаційна атестація 8  8 -  

 Разом: 88 27 61/8 124  



 

 

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого 

навчання професійно-технічних навчальних закладів сфери послуг 

№ 

з/п 

 

Назва і зміст навчальних модулів 

Кількість годин Примітка 

Всього Із них Сам. 

роб. 
Лекц. Практ. 

1 2 3 4 5 6 7 

І. Соціогуманітарний модуль 6 4 2 30  

1. Модернізація професійно-технічної освіти  в 

умовах ринкової економіки  

2 2  6  

 1.Філософія і соціологія професійної освіти    2  

 2.  Розвиток профтехосвіти України в 

контексті європейського співробітництва 

   4  

2 Нормативно-правова база з питань 

професійно-технічної освіти  

4 2 2 10  

 1.Нормативні документи з питань професійно-

технічної освіти 

   2  

 2.Стандарт професійно-технічної освіти, його 

складові та оновлення змісту освіти 

   2  

 3.Ступенева професійно-технічна освіта. 

Особливості розробки навчально-програмної 

документації  відповідно до державних  

стандартів ПТО та ступеня навчання 

   2  

 4.Атестація педагогічних працівників    2  

 5. Нормативно-правове забезпечення виховного 

процесу 

   2  

3. Охорона праці    6  

 1.Охорона праці в процесі оволодіння професією    6  

4. Виховна робота в закладах професійно-

технічної освіти 

   8  

 1.Основні закономірності та принципи 

виховання 

   2  

 2.Завдання національного виховання в системі 

профтехосвіти 

   2  

 3.Особистісний підхід у вихованні учнівської 

молоді 

   2  

 4.Методика планування майстром виробничого 

навчання, класним керівником позанавчальної 

виховної роботи з учнями 

   2  

ІІ. Психолого-педагогічний модуль 14 8 6 94  

1. Вікова та педагогічна психологія 4 4  12  

 1.Основи загальної психології, її предмет, 

завдання та методи 

   2  

 2.Основи вікової психології. Психологічні 

особливості старшого підліткового,  юнацького 

віку 

2 2    



 

1 2 3 4 5 6 7 

 3.Трудова діяльність і вибір професії. Методи 

вивчення професійної орієнтації  підлітків та 

ставлення до обраної професії 

   2  

 4.Загальні поняття соціальної психології. 

Вивчення міжособистісних стосунків 

   2  

 5.Індивід.Особистість.Індивідуальність. 

Психологічні властивості особистості 

2 2    

 6.Методи вивчення психологічних особливостей 

підлітків 

   2  

 7.Методики вивчення психологічного клімату в 

учнівському колективі 

   2  

 8.Психологічні особливості учнів ПТНЗ з 

девіантною поведінкою та шляхи її корекції 

   2  

2. Загальна та професійна педагогіка    8  

 1.Основи дидактики. Принципи навчання та 

особливості їх реалізації в ПТНЗ 

   2  

 2. Диференціація та індивідуалізація навчання    2  

 3.Предмет і завдання загальної та професійної 

педагогіки 

   2  

 4.Управління пізнавальною діяльністю учнів на 

уроках. Мотиви учіння 

   2  

3. Методика професійного навчання 6 2 4 32  

 1.Місце виробничого навчання в системі ПТО та 

його особливості. Специфіка форм організації 

виробничого навчання 

   2  

 2.Типи і особливості структури уроку 

виробничого навчання. Моделювання різних 

типів уроків виробничого навчання 

2  2 2  

 3.Інструктаж як  основна форма діяльності 

майстра та учнів. Моделювання фрагменту уроку 

2  2 2  

 4.Ефективність використання комплексного 

методичного забезпечення виробничого 

навчання 

   2  

 5. Компетентісний підхід у розробці навчально-

плануючої документації і впровадження її у 

навчально-виробничий процес 

   4  

 6. Урок як основна форма навчання. Вимоги  до 

сучасного уроку виробничого навчання та  його 

аналізу 

2 2  2  

 7.Педагогічні основи організації виробничого 

навчання в умовах виробництва. Виробнича 

практика 

   4  

 8.Методика розробки плануючої документації 

майстра виробничого навчання 

   4  

 9.Методика розробки сучасних дидактичних 

матеріалів з виробничого навчання  

   4  



 

1 2 3 4 5 6 7 

 10.Методика розробки комплексних 

кваліфікаційних завдань  

   4  

 11.Міжпредметні та внутрішньопредметні 

зв’язки на уроках виробничого навчання. 

Інтеграція як вищий ступінь міжпредметних 

зв’язків 

   2  

4. Інноваційні технології професійного навчання 2 2  26  

 1. Модульна система професійного навчання 

(МТН - система). 

2 2  2  

 2. Дуальна система професійного навчання    2  

 3.Психолого-педагогічні основи сучасних 

педагогічних технологій  

   2  

 4.Методологія інноваційних технологій навчання 

в закладах профтехосвіти 

   4  

 5.Методика розробки і впровадження модулів 

трудових навичок  у навчально-виховний  процес 

ПТНЗ 

   4  

 6.Формування ділової активності як необхідна 

умова підготовки  учнів до самостійної 

професійної діяльності 

   2  

 7.Методика впровадження навчання ділової 

активності учнів у навчально-виховний процес 

   2  

 8. Інтерактивні методи навчання    4  

 9. Компетентісний підхід в системі освіти країн-

членів Європейського союзу 

   2  

 10. Особливості розроблення навчальних 

програм за моделлю «Освіта на основі 

результатів» 

   2  

5. Професійна компетентність майстра 

виробничого навчання 

2  2 16  

 1.Освітньо-кваліфікаційна структура діяльності 

майстра виробничого навчання (модель майстра 

виробничого навчання) 

   4  

 2.Професійна компетентність майстра 

виробничого навчання. Рівні професійної 

компетентності та критерії їх визначення. 

Педагогічна кваліметрія 

2  2 4  

 3.Методична робота майстра виробничого 

навчання 

   4  

 4.Шляхи підвищення робітничої кваліфікації 

майстрів виробничого навчання 

   2  

 5.Основи науково-педагогічних досліджень у 

професійній педагогіці 

   2  

ІІІ Професійний модуль Кількість годин залежить від ДСПТО, 

опрацьовується самостійно 

 Підвищення робітничої кваліфікації  на 

виробництві у формальній або неформальній 

системі навчання (організоване стажування або 

самонавчання, що відповідає вимогам 

державного стандарту ПТО до конкретного 

робітничого розряду) 

     



 

1 2 3 4 5 6 7 

ІV Фаховий модуль 52 15 37   

1 Новітні зразки сучасної техніки для закладів 

ресторанного господарства. 

2 2    

 Теплове устаткування.      

 Роздаточне устаткування.      

 Холодильне устаткування.      

2 Сучасні тенденції у технології приготування та 

оформлення страв. 

10 2 8   

 Сучасні принципи, способи та особливості 

приготування й оформлення страв.  

     

 Поєднання продуктів за смаком, кольором, 

формою нарізки. 
     

 Шведський стіл.      

 Банкет, банкет-фуршет.      

3 Технологічні вимоги до конструювання кулінарної 

продукції. 

6 2 4   

 Принципи конструювання композицій кулінарної 

продукції. 

     

 Безвідходні та ресурсозберігаючі технології. 

Якість  кулінарної продукції, її технологічне 

забезпечення. 

     

 Висока кухня.      

4 Особливості технології приготування страв 

зарубіжних кухонь. 

10 2 8   

 Характеристика, використання сировини та 

харчових продуктів. 

     

 Особливості та технологія приготування й подачі 

страв різних кухонь світу. 

     

5 Технологія кулінарної продукції функціонального 

призначення (дієтичне, дитяче харчування та ін.). 

13 4 9   

 Технологія дієтичного  та дитячого харчування.      

 Характеристика раціонів лікувально-

профілактичного харчування. 

     

 Технології використання нетрадиційної сировини у 

виробництві продукції ресторанного господарства. 

     

6 Особливості обслуговування за кордоном. 11 3 8   

 Види сервісу у підприємствах харчування.       

 Кейтерінг-сервіс.      

V Контрольно-оцінювальний модуль  16/8 - 16/8 -  

1. Керівництво написанням курсових, творчих робіт 

(згідно норм часу) 

- - - -  

2 Індивідуальні консультації  з виконання планів 

самостійної роботи (3 год на 1-го слухача) 

- - -   

3 Вхідне діагностування (поза сіткою навчального 

плану) 

4 - 4 -  

4 Тематичні консультації з навчальних дисциплін 

(поза сіткою навчального плану) 

4  4   

5 Комплексний залік з психолого-педагогічної 

підготовки, вихідне діагностування 

4  4   

6 Підсумкова конференція з обміну досвідом та 

захисту курсових і творчих робіт 
4 - 4 -  

7 Рецензування курсових, творчих робіт (згідно з 

нормами часу) 
- - - -  

8 Державна кваліфікаційна атестація 8  8   

8.1 Виконання кваліфікаційних пробних робіт на 

підвищення (підтвердження) робітничих розрядів 

відповідно до державних стандартів ПТО з 

конкретних робітничих професій 

8  8   



 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

Типова навчальна програма підвищення кваліфікації 

персоналу, який залучається до професійного навчання 

працівників на виробництві 
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Пояснювальна записка 

Типова навчальна програма призначена для підвищення кваліфікації 

керівників і фахівців, які залучаються до проведення теоретичного навчання 

та майстрів, інструкторів виробничого навчання, які здійснюють практичне 

навчання робітничих кадрів на виробництві. 

Програма підвищення кваліфікації розрахована на два рівні. Перший 

рівень підвищення кваліфікації дозволить слухачам з числа працівників, які 

залучаються до проведення занять з теоретичного навчання, інструкторам 

виробничого навчання одержати базові знання з питань організації, методики 

проведення занять, основ професійної педагогіки, ознайомитися і 

особливостями організації і проведення навчання дорослих. Підвищеним 

кваліфікації з базового курсу є обов'язковою умовою проведення занять 

професійно-технічного навчання робітників на виробництві працівниками, 

які не мають спеціальної педагогічної освіти. 

Зміст підвищення кваліфікації другого рівня є логічним продовженням 

попереднього етапу навчання і передбачає одержання слухачами більш 

ґрунтовних знань з основ психології і методики професійного навчання 

дорослих в умовах виробництва, оволодіння сучасними технологіями 

навчання, кращим досвідом організації та проведення професійного 

навчання. Програма курсу призначена для підвищення кваліфікації 

викладачів теоретичного, майстрів виробничого навчання, які мають 

педагогічну освіту, та працівників, які залучаються до проведення занять ч 

теоретичного навчання, інструкторів виробничого навчання, які пройшли 

базовий курс підвищення кваліфікації. Періодичність підвищення 

кваліфікації з зазначеного курсу рекомендується проводити не рідше, ніж і 

раз у 5 років. 

Програма кожного курсу навчання розрахована на 36 годин, 

завершується заліком. Зміст програми, розподіл часу, відведеного на його 

вивчення, може коригуватися, при цьому загальна кількість годин 

залишається незмінною. 

Навчальний процес рекомендується здійснювати за такими видами 

занять: лекції, на яких викладаються основні положення теорії; практичні 

заняття для закріплення теоретичного матеріалу, поглибленого розгляду 

методики професійного навчання робітничих кадрів на виробництв. 

Важливою формою навчання з курсу є самостійна робота слухачів із 

спеціальною літературою у позааудиторний час. 

Підвищення кваліфікації за даною програмою не передбачає видачі 

документа державного зразка про підвищення кваліфікації. 

 

 

 

 



Типова навчальна програма 

для підвищення кваліфікації персоналу, 

який залучається до професійного навчання 

працівників на виробництві (базовий курс) 

 

№ 

з/п 

Тематика занять Всього 

годин 

З них 

лекц. практ. 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правова база професійно- 

технічного навчання України 

2 2  

2. Предмет    і    завдання    загальної 

та       професійної       педагогіки. 

Закономірності       та       принципи 

професійного навчання. Особливості 

навчання    дорослих.    Андрагогічні 

принципи     навчання.     Мотивація 

особистості      при      проходженні 

професійного навчання 

4 2 2 

3. Види і форми професійного навчання 

на   виробництві.   Зміст   навчання, 

державні    стандарти    професійно- 

технічної освіти, вимоги до розробки 

робочих навчальних планів і програм. 

Навчальний предмет та міжпредметні 

зв'язки. Основні вимоги шодо вибору 

підручників та навчальних посібників. 

4 2 2 

4. Типи занять. Структурні елементи  

занять. Системи і методи професійно- 

практичної     підготовки.     Засоби 

навчання.   Інструктаж   як   основна 

форма      виробничого      навчання. 

Самостійна   робота   слухача,   (для 

інструкторів виробничого навчання) 

8 4 4 

4. Типи занять.  Структурні  елементи 

занять. Системи і методи професійно- 

теоретичної     підготовки.     Засоби 

навчання.   Особливості   проведення 

консультацій        з        професійно- 

теоретичного навчання.  Самостійна 

робота слухача, (для працівників, які 

залучаються до проведення занять з 

теоретичного навчання) 

8 4 4 

5. Особливості планування навчальної 

роботи  з   урахуванням   специфіки 

професій. Методика підготовки уроків 

виробничого навчання.  Визначення 

мети та змісту навчання. Вибір форм, 

методів,        засобів        навчання. 

Документація з планування та обліку 

навчального   процесу    Комплексне 

методичне забезпечення навчального 

процесу        (для        інструкторів 

виробничого навчання) 

8 4 4 



6. Основні види контролю професійних 

знань, умінь. Завдання кожного виду 

контролю. Форми контролю. Критерії 

оцінювання  знань  слухачів.  Облік 

навчальної роботи 

4 2 2 

7. Кваліфікаційна   атестація   слухачів. 

Підготовка        та        проведення  

кваліфікаційних (пробних) робіт 

2 2  

8. Основні фактори, що впливають на 

якість навчання  Шляхи га способи 

оптимізації навчального процесу 

2  2 

9. Залік 2   

 Всього годин 36 18 16 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Типова навчальна програма 

для підвищення кваліфікації персоналу, який залучається 

до професійного навчання працівників на виробництві 

(курс для подальшого підвищення кваліфікації) 
№ 

з/п 

Тематика занять Всього 

годин 

3 них 

 лекц. практ 

1. 2 3 4 5 

 Розділ І  

Вікова психологія у процесі 

навчання дорослих 

12 8 4 

1.1. Людина як предмет пі знання, спілкування, 

діяльності. Поняття: індивід, особистість, 

індивідуальність, суб'єкт 

2 2  

1.2. Розвиток   особистості   та   фактори   її 

становлення.    Особливості    психічного 

розвитку   дорослої людини. Урахування 

вікових   особливостей   при   організації 

професійного навчання дорослих 

4 2 2 

1.3. Загальні та спеціальні здібності, методи їх 

визначення та використання у процесі 

навчання 

2 2  

1.4. Освоєння     діяльності.     Психологічні 

компоненти      трудової      діяльності. 

Формування трудових навичок. Основні 

закономірності     вправ     як     методу 

професійного     навчання.     Психолого- 

педаї огічні        умови        формування 

професійної   майстерності   особистості. 

Психологічна   підтримка   професійного 

розвитку особистості 

4 2 2 

 Розділ II  

Актуальні проблеми методики 

навчання     дорослих     в     умовах 

виробництва.      Сучасні      методики 

навчання 

24 10 14 

2.1. Основні поняття теорії навчання дорослих. 

Андрагогічна       модель       навчання, 

оптимальні умови її застосування 

4 2 2 

2.2. Психолого-педагогічні  основи  сучасних 

технологій     професійного     навчання 

дорослих   та    ефективні    шляхи    їх 

практичного застосування. Сучасні методи 

навчання. Методика проведення занять із 

застосуванням активних форм і методів 

навчання 

6 2 4 

2.3. Удосконалення теоретичною навчання на 

основі використання різних методів і 

методичних прийомів (для викладачів 

теоретичного навчання) 

2   

2.3. Удосконалення виробничого навчання на 

основі використання різних методів і 

методичних прийомів (для майстрів, 

2  2 



інструкторів виробничого навчання) 

2.4. Модульна технологія навчання 2 2  

2.5. Відкрите професійне навчання на модульній 

основі на виробництві, його принципи, 

структура, технологія проведення 

2 2  

2.6. Використання інформаційних технологій у 

навчальному процесі на виробництві. 

Прикладне програмне забезпечення 

2  2 

2.7 Методична робота майстра (інструктора) 

виробничого навчання. Комплексне 

методичне забезпечення професійного 

навчання (для майстрів, інструкторів 

виробничого навчання) 

2 2  

2.7. Методична робота викладача теоретичного 

навчання. Комплексне методичне 

забезпечення професійного навчання (для 

викладачів теоретичного навчання) 

2 2  

2.8. Обмін кращим досвідом майстрів, 

інструкторів виробничого навчання (для 

майстрів, інструкторів виробничого 

навчання) * 

2  2 

12.8. Обмін кращим досвідом викладачів 

теоретичного навчання (для викладачів 

теоретичного навчання) * 

2  2 

 Залік 2   

 Всього годин 36 18 16 

   

 

* Обмін кращим досвідом рекомендується провести у формі семінарського заняття, 

«круглого столу», конференції і т.п. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план 

та програма для підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

(андрагогів) 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

Типова навчальна програма призначена для підвищення кваліфікації 

керівників і фахівців, які залучаються до проведення теоретичного навчання 

та майстрів, інструкторів виробничого навчання, які здійснюють практичне 

навчання робітничих кадрів на виробництві. 

Програма підвищення кваліфікації розрахована на два рівні. Перший 

рівень підвищення кваліфікації дозволить слухачам з числа працівників, які 

залучаються до проведення занять з теоретичного навчання, інструкторам 

виробничого навчання одержати базові знання з питань організації, методики 

проведення занять, основ професійної педагогіки, ознайомитися і 

особливостями організації і проведення навчання дорослих. Підвищення 

кваліфікації з базового курсу є обов'язковою умовою проведення занять 

професійно-технічного навчання робітників на виробництві працівниками, які 

не мають спеціальної педагогічної освіти. 

Зміст підвищення кваліфікації другого рівня є логічним продовженням 

попереднього етапу навчання і передбачає одержання слухачами більш 

ґрунтовних знань з основ психології і методики професійного навчання 

дорослих в умовах виробництва, оволодіння сучасними технологіями 

навчання, кращим досвідом організації та проведення професійного навчання. 

Програма курсу призначена для підвищення кваліфікації викладачів 

теоретичного, майстрів виробничого навчання, які мають педагогічну освіту, 

та працівників, які залучаються до проведення занять ч теоретичного 

навчання, інструкторів виробничого навчання, які пройшли базовий курс 

підвищення кваліфікації. Періодичність підвищення кваліфікації з 

зазначеного курсу рекомендується проводити не рідше, ніж і раз у 5 років. 

Програма кожного курсу навчання розрахована на 144години, 

завершується підсумковою конференцією з обговорення проблематики 

залікових робіт. Зміст програми, розподіл часу, відведеного на його вивчення, 

може коригуватися, при цьому загальна кількість годин залишається 

незмінною. 

Навчальний процес рекомендується здійснювати за такими видами 

занять: лекції, на яких викладаються основні положення теорії; практичні 

заняття для закріплення теоретичного матеріалу, поглибленого розгляду 

методики професійного навчання робітничих кадрів на виробництв. 

Важливою формою навчання з курсу є самостійна робота слухачів із 

спеціальною літературою у позааудиторний час. 

Підвищення кваліфікації за даною програмою передбачає видачу 

документа державного зразка про підвищення кваліфікації. 

 

 

 

 



Робочий навчальний план 

для підвищення кваліфікації персоналу, 

який залучається до професійного навчання 

працівників на виробництві  

 

№ 

з/п 

Перелік дисциплін Разом 

годин 

Сам 

робот

а 

Всього 

годин 

З них 

лекц. практ. 

1 2   3 4 5 

1. Економіко-правові питання 

професійно-технічного навчання 

України 

20 10 10 8 2 

2. Професійна педагогіка 

навчання дорослих 

26 12 14 6 8 

3. Сучасна методика професійного 

навчання    

18 8 10 4 6 

4 Інтерактивні технології 18 8 10 2 8 

5 Модульні технології навчання 

професії 

16 10 6 2 4 

6 Охорона праці та безпека 

життєдіяльності в галузі  

8 6 2 2  

7 Психологія індивідуального 

підходу до особистості  

24 12 12 6 6 

8 Основи екології та методика її 

впровадження в навчальний 

процес 

14 6 8 4 4 

 Разом годин 144 72 72 34 38 
  

  
       

 

 

 

 

 



 

 

Навчальна програма 

для підвищення кваліфікації персоналу, 

який залучається до професійного навчання 

працівників на виробництві  
№ 

з/п 

Тематика занять Сам 

робота 

Всього 

годин 

З них 

лекц. практ. 

1 2  3 4 5 

1. 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

Економіко-правові питання 

професійно-технічного навчання 

України  

Розвиток профтехосвіти України в 

контексті європейського 

співробітництва 

Нормативні документи з питань 

професійно-технічної освіти 

Стандарт професійно-технічної 

освіти, його складові та оновлення 

змісту освіти 

Особливості розробки навчально-

програмної документації  відповідно 

до державних  стандартів ПТО та 

ступеня навчання 

Основні фактори, що впливають на 

якість навчання  Шляхи га способи 

оптимізації навчального процесу 

12 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

8 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

8 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2. 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

Професійна педагогіка навчання 

дорослих 

Предмет і завдання та професійної 

педагогіки. 

Закономірності  та  принципи 

професійного навчання. Особливості 

навчання  дорослих. Андрагогічні 

принципи  навчання. Мотивація 

особистості   при  проходженні 

професійного навчання 

Види і форми професійного навчання 

на  виробництві.  Зміст навчання, 

державні  стандарти  професійно- 

технічної освіти, вимоги до розробки 

робочих навчальних планів і програм. 

Навчальний предмет та міжпредметні 

зв'язки. Основні вимоги шодо вибору 

підручників та навчальних посібників. 

Типи занять. Структурні елементи 

занять. Системи і методи професійно- 

практичної     підготовки.     Засоби 

навчання.   Інструктаж   як   основна 

форма      виробничого      навчання. 

Самостійна   робота   слухача,   (для 

інструкторів виробничого навчання) 

Типи занять.  Структурні  елементи 

занять. Системи і методи професійно- 

теоретичної     підготовки.     Засоби 

16 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 



навчання.   Особливості   проведення 

консультацій  з   професійно- 

теоретичного навчання.  Самостійна 

робота слухача, (для працівників, які 

залучаються до проведення занять з 

теоретичного навчання) 

3. 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

3.5 

 

 

 

3.6 

Сучасна методика професійного 

навчання    

Типи занять.  Структурні  елементи 

занять. Системи і методи професійно- 

теоретичної     підготовки.     Засоби 

навчання.   Особливості   проведення 

консультацій  з  професійно- 

теоретичного навчання.  Самостійна 

робота слухача(для працівників, які 

залучаються до проведення занять з 

теоретичного навчання) 

Типи занять. Структурні елементи 

занять. Системи і методи професійно- 

практичної     підготовки.     Засоби 

навчання.   Інструктаж   як   основна 

форма      виробничого      навчання. 

Самостійна   робота   слухача,   (для 

інструкторів виробничого навчання) 

Основні види контролю професійних 

знань, умінь. Завдання кожного виду 

контролю. Форми контролю. Критерії 

оцінювання  знань  слухачів.  Облік 

навчальної роботи 

Удосконалення теоретичною 

навчання на основі використання 

різних методів і методичних 

прийомів (для викладачів 

теоретичного навчання) 

Удосконалення виробничого 

навчання на основі використання 

різних методів і методичних 

прийомів 

Використання інформаційних 

технологій у навчальному процесі на 

виробництві. Прикладне програмне 

забезпечення 

Методична робота викладача 

теоретичного навчання. Комплексне 

методичне забезпечення 

професійного навчання (для 

викладачів теоретичного навчання) 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4. 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

Модульні технології навчання 

професії 

Відкрите професійне навчання на 

модульній основі на виробництві, 

його принципи, структура, технологія 

проведення 

Модульна система професійного 

навчання (МТН - система). 

14 

 

6 

 

 

 

8 

 

6 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

4 

 

2 

 

 

 

2 



5. Охорона праці та безпека 

життєдіяльності в галузі  

2 2 2  

6. 

 

6.1 

 

6.2 

 

 

 

6.3 

 

 

 

 

 

6.4 

 

 

6.5 

Психологія індивідуального 

підходу до особистості 

Вікова психологія у процесі 

навчання дорослих 

Людина як предмет пі знання, 

спілкування, діяльності. Поняття: 

індивід,особистість, індивідуальність, 

суб'єкт 

Розвиток   особистості та фактори її 

становлення.Особливості психічного 

розвитку дорослої людини. 

Урахування вікових особливостей   

при організації професійного 

навчання дорослих 

Загальні та спеціальні здібності, 

методи їх визначення та 

використання у процесі навчання 

Освоєння діяльності. Психологічні 

компоненти  трудової діяльності. 

Формування трудових навичок..     

Психолого умови формування 

професійної майстерності   

особистості. 

Психологічна підтримка 

професійного розвитку особистості 

18 
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1 
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2 

7 

 

 

 

Основи екології та методика її 

впровадження в навчальний 

процес 

 

18 10 8 4 

  

 

       

 

 

* Обмін кращим досвідом рекомендується провести у формі «круглого столу», конференції 

і т.п. 


