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Реферат
У статті наголошується, що в сучасній системі профтехосвіти переважають словесно-
мисленнєві схеми засвоєння знань, гальмується розвиток уяви, рефлексивного мис-
лення учнів, самопізнання, внаслідок чого виникає неадекватність самооцінки, що при-
зводить до формального запам’ятовування інформації, задекларованої на офіційному
рівні як «засвоєння знань». Окрім означених, розкрито й інші проблеми та суперечності,
зокрема, між кількісним зростанням випуску фахівців, яке не супроводжується належ-
ним підвищенням рівня якості їхньої професійної підготовки, сформованості морально-
етичних норм, самовідданого ставлення до виконання професійних обов’язків тощо.
Відтак постала необхідність переосмислення традиційних підходів до проблем вихован-
ня у системі професійно-технічної освіти. Автор ґрунтовно проаналізував основні світо-
глядні позиції науковців щодо розв’язання ключових питань виховання у ПТНЗ, а саме:
індивідуалізацію навчально-виховного процесу, формування рефлексивного мислення,
актуалізацію процесів самопізнання, самооцінки і самовдосконалення майбутніх фахів-
ців та викладачів. Встановлено, що для сучасного навчання у ПТНЗ типовою є супереч-
ність між масовістю професійного навчання та потребами окремих індивідів. Автором
проаналізовано різні варіанти індивідуалізації, а саме: диференціацію навчання, тобто
групування учнів на основі їхніх особливостей або сукупностей цих особливостей для
навчання за кількома різними навчальними планами і програмами; внутрішньогрупову
індивідуалізацію навчально-виховної роботи; проходження навчального курсу в індиві-
дуальнму темпі: або прискорення (акселерація), або уповільнення (ретардація). Запропо-
новано деякі нетрадиційні підходи до спілкування і взаємодії викладача й учня. Напри-
кінці статті робиться висновок про те, що однією з основних умов успішної підготовки
учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри, формування в учнів ПТНЗ
уявлень про професійний успіх є розвиток їх рефлексивного мислення, підвищення їх-
ньої впевненості у своїх силах і певної незалежності поглядів, здатність у спілкуванні
висловлювати нові, нестандартні ідеї, що не збігаються з традиційними, але чіткше ви-
значають орієнтири успішного професійного майбутнього.

Вступ
Серед основних причин, що актуалізують пробле-

му виховання у системі професійно-технічної освіти, є
оновлення суспільних запитів до особистості, породже-
них новими соціальними реаліями. Традиційні вимоги
до професійного навчання орієнувалися на формування
особистості, в якій гармонійно поєднувалися б інтелек-
туальна, емоційна і потребо-вольова складові. Відпо-
відно до таких вимог була сформована система, в якій
переважали словесно-мисленнєві схеми засвоєння
знань, але гальмувався розвиток уяви, рефлексивного
мислення учнів, самопізнання, внаслідок чого утвори-
лася неадекватна самооцінка, що призводило до фор-
мального запам’ятовування інформації, задекларованої
на офіційному рівні як «засвоєння знань».

Такі явища в освітянському просторі стали при-
чиною і наслідком руйнування системи традиційних
цінностей, механізму соціалізації поколінь, зниження
інтересу до навчання, переоцінки ролі освіти й недоо-
цінювання значущості виховання у становленні нових
поколінь.

Нині зусиллями окремих педагогічних колективів і
деяких ентузіастів система ПТО ще зберігає потенціал,
що дає змогу вирішувати складні завдання професій-
ної підготовки робітничих кадрів. Однак у діяльності
ПТНЗ паралельно із досягненнями наявні й істотні не-
доліки.  Головний із них полягає в тому,  що кількісне
збільшення випуску фахівців не супроводжується на-
лежним підвищенням рівня якості їхньої професійної
підготовки, сформованості морально-етичних норм,
прагненням до самовідданого виконання професійних
обов’язків тощо.
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процесу виховання, тобто «цілеспрямованого система-
тичного формування особистості, зумовленого закона-
ми суспільного розвитку, дією багатьох об’єктивних і
суб’єктивних факторів. У широкому розумінні, поняття
«виховання», за тлумаченням С. У. Гончаренка, це су-
купність впливів на психіку людини, спрямованих на її
підготовку до активної участі у виробничому, громад-
ському й культурному житті суспільства» [2, с.71]. Ми,
загалом, приєднуємося до позиції автора і не будемо
акцентувати увагу на тому, що в нього «у вузькому розу-
мінні слова «виховання» є … впливом … на виховання».
В інших авторів виховання ототожнюється із соціаліза-
цією, адаптацією до об’єктивних умов життєдіяльності,
формуванням різновидів людської свідомості, оволодін-
ням знаннями про моральні, естетичні, художні цінно-
сті тощо. Аналізуючи пропоновані дослідниками у ба-
гатьох дисертаціях поточного десятиліття методичні
рекомендації, доводиться замислюватись над об’єктом
наукових інтересів здобувачів, визначати, про що в них
йдеться мова,– про виховання особистості чи про мані-
пуляцію її свідомістю? Між означеними поняттями в те-
орії є чітка межа, однак у педагогічній практиці вона ін-
коли зникає. Як наслідок,– науковці і практики змушені
знову вертатися до визначення поняття виховання, його
принципів, цілей і способів їх досягнення.

Вивчення дослідницьких розвідок формує світо-
глядну позицію про те, що тільки А. Макаренко здатний
був визначати напрями виховання, мету й засоби, ство-
рювати умови за допомогою колективу, що компенсують
негативні впливи кримінальної та бюрократичної части-
ни суспільства. Сучасна ж педагогіка ще й досі не виро-
била, не визначила чітко поняття «виховання», що від-
повідало би новим суспільним відносинам і сприяло би
цілеспрямованому розвитку особистості учнів ПТНЗ.

Мета статті
У зв’язку з цим метою статті є акцентування уваги

викладачів на ключових проблемах особистісно орієнто-
ваного навчання у ПТНЗ і виявлення сприятливих психо-
лого-педагогічних умов зростання ефективності виховно-
го процесу.

Виклад основного матеріалу
Вирішальну роль щодо мети, завдань, засобів вихо-

вання у державі відіграє влада. Саме на інституційно-дер-
жавному рівні визначаються ціннісні пріоритети суспіль-
ного розвитку, і тільки владні структури мають визначити,
яке суспільство ми формуємо. Відтак, від рішення влади
залежать пріоритети виховання. Донині однозначної від-
повіді на це питання не отримано, що породжує низку
проблем у системі виховання молоді. За відсутності адек-
ватного визначення базового поняття «виховання» педа-
гоги системи профтехосвіти формулюють зміст і форми,
цілі й методи, характеризують напрями, виявляють вікові
особливості, пропонують методичні рекомендації. І на та-
кій основі будують виховний процес у навчальних закла-
дах різних типів та форм власності.

На відміну від переконань ідеологів «розвинуто-
го соціалізму», у найближчих до нас країнах Євросо-
юзу домінуючою тенденцією у виховному процесі є
формування особистості фахівця будь-якої галузі ви-
робництва через індивідуалізацію виховного процесу.

Вважається, що за умов індивідуалізації особистість у
демократичному суспільстві отримує свободу вияву
своїх індивідуальних особливостей, можливість повні-
стю орієнтуватися на власні інтереси і потреби, а за ра-
хунок цього проявити творчу активність. Індивідуалі-
зація навчально-виховного процесу дає змогу найбільш
повно розкрити потенційні можливості учнів.

Для сучасного навчання у ПТНЗ типовою є супе-
речливість між масовістю професійного навчання й по-
требами окремих індивідів. Викладач ПТНЗ або майстер
виробничого навчання одночасно займається з великою
групою учнів, це є вузловою проблемою індивідуаліза-
ції професійного навчання і виховання. У працях кла-
сиків педагогіки з проблем індивідуалізації, окреслене
питання тлумачиться лише в такому сенсі: «Чи здат-
ний учитель розуміти індивідуальні особливості свого
учня?». В освітянському просторі поширена думка, що
зменшення кількості учнів у групі покращує можливо-
сті реалізації індивідуального підходу до кожного з них.
Проте невелика кількість учнів сама по собі автоматично
не забезпечує врахування їхніх індивідуальних особли-
востей. У щоденній практиці трапляється, коли в групі
з відносно малим числом вихованців можливості інди-
відуалізації навчання не використовуються. Водночас,
у педагогічних колективах є майстри й викладачі, яким і
в умовах групового навчання вдається успішно індивіду-
алізувати навчальну й виховну роботу.

У вітчизняній і світовій освітянській практиці
сформовано різні варіанти індивідуалізації, які поєдну-
ються у такі ключові групи:

1) диференціація навчання, тобто групування уч-
нів на основі їхніх особливостей або комплексів цих
особливостей для навчання за кількома різними на-
вчальними планами і програмами;

2) внутрішньогрупова індивідуалізація навчаль-
но-виховної роботи;

3) проходження навчального курсу в індивідуаль-
но різному темпі: або прискоренно (акселерація), або
уповільнено (ретардація).

Важливе місце серед актуальних напрямів сучасних
психолого-педагогічних наукових розвідок займає ви-
вчення механізмів самоактуалізації і самовдосконалення
фахівця, які можна розглядати як інструменти чи механіз-
ми індивідуалізації. Одним з таких механізмів є рефлек-
сія. Вчені доводять, що рефлексивні процеси породжують
інтелектуальні новоутворення у формі знань про способи
вирішення проблемних ситуацій в особистісному і про-
фесійному розвитку [1; 4]. Рефлексію розглядають пере-
дусім як аналіз й усвідомлення власного і чужого психіч-
ного стану, роздумів і світоглядних позицій.

Проблема професійної рефлексії є предметом на-
укового інтересу багатьох учених і об’єктом більшості
сучасних психолого-педагогічних досліджень, проте
відсутня концепція її розвитку в системі професійної
освіти; не розроблено в науковому дискурсі й структу-
ри педагогічної рефлексії викладача ПТНЗ; практика
рефлексії пов’язана в основному з активними методами
навчання, однак вони ще не набули цілеспрямованого,
організованого характеру в процесі підготовці майбут-
ніх фахівців; у системі професійно-технічної освіти не
розроблено програми формування професійної рефлек-
сії суб’єктів навчально-виховного процесу.

Запровадження механізмів становлення і функціо-
нування рефлексивного мислення показує, що самоана-
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ліз, самопізнання й самооцінка надають навчально-ви-
ховному процесові особистісно значущого характеру.
Рефлексія перетворює опановані знання на емоційно
насичені свідомі індивідуально-особистісні психічні
утворення, активізує пізнавальний процес.

Для того, щоб кожний майбутній робітник усвідо-
мив власний професійний розвиток, індивідуалізація
має включати механізми рефлексивного мислення. Важ-
ливою умовою розвитку рефлексії є оволодіння техно-
логією самопізнання і самооцінки. Навчанню такої тех-
нології у професійній педагогіці поки що не приділено
належної уваги. Недостатньо й інформації про вікові та
індивідуальні особливості рефлексії. Проте дослідника-
ми виявлені факти різноплановості рефлексивного мис-
лення, що формує світоглядне уявлення про означений
феномен як збалансований рух творчої думки за певни-
ми ієрархічно організованими рівнями: особистісним,
рефлексивним, предметним, процесуальним або опера-
ціональним [5]. У процесі експериментальної реалізації
концептуальної моделі мислення було виявлено феноме-
ни інтенсифікації рефлексії перед інсайтом [6] та її до-
мінування серед інших компонентів мислення в умовах
успішного вирішення творчих завдань [3]. Аналіз цих
фактів висвітлив пріоритет рефлексії в реалізації осо-
бистісної зумовленості процесу підготовки фахівця до
проектування професійної кар’єри.

Отже, є об’єктивна необхідність пошуку опти-
мальних умов розвитку рефлексивних здібностей учня
й викладача. Не можна розвивати рефлексію традицій-
ними, загальновідомими, прямими методами навчання.
Навіть якщо вихованець і засвоїть деякі знання про неї
та способи її розвитку, він навряд чи зможе самостійно
застосувати їх на практиці. Поясненням такого явища
є дослідницька позиція, що рефлексія – це не інфор-
мація, її не можна «взяти й передати», її можна лише
стимулювати, розвивати, підвищувати. З огляду на за-
значене вважаємо за доцільне навести низку наступних
умов розвитку професійної рефлексії:

• створення рефлексивного середовища, яке від-
криє суб’єктам навчально-виховного процесу
можливості самодослідження і самокорекції
психологічних та професійних ресурсів;

• активізація рефлексивної діяльності у просторі
міжсуб’єктних відносин;

• спеціально організована рефлексивна діяльність,
якій притаманні цілеспрямованість, перетворю-
вальний характер, предметність, усвідомленість
і спільність у побудові процесу діяльності та її
остаточних результатів, зокрема, активізація
рефлексивних дій педагога;

• використання освітніх програм розвитку профе-
сійної рефлексії.

Урахування чи створення зазначених педагогічних
умов сприятиме розвитку професійної рефлексії учнів і
викладачів ПТНЗ для успішного виконання наступних
завдань:

1) здійснюватиметься аналіз вихідних індивіду-
альних світоглядних позицій і уявлень педагога про
ефективну викладацьку діяльність, отриманих у ре-
зультаті анкетування (запитання: «Якими компетенція-
ми володіє фахівець-майстер? Які стратегії навчання
ефективні?  Що є необхідним і достатнім результатом
праці викладача? Яким чином має бути організовано
ефективне заняття?»);

2) визначатиметься система ціннісних орієнта-
цій учня й зіставлятиметься із системою планування
та проведення конкретного заняття (запитання: «Що
більш важливе й цінне на занятті для учня і виклада-
ча: неодмінне виконання задуманого плану, чи ґрун-
товно засвоєні знання? Окремі помилки як учня, так і
викладача, чи з’ясування причин цих помилок? Логіка
навчального матеріалу, або логіка пізнавальної дії май-
бутнього фахівця?»);

3) розроблятиметься й запроваджуватиметься тех-
нологія взаємодії учня і викладача, визначатимуться
можливі ролі, позиції учасників навчально-виховного
процесу; діагностуватимуться індивідуально-психоло-
гічні особливості учня, рівень розвитку його профе-
сійної компетентності, визначатимуться актуальні й
потенційні бар’єри у спілкуванні на занятті;

4) осмислюватиметься зміст і структура кожного
заняття в термінах конкретних особливостей та пове-
дінки викладача й учнів, уникаючи оцінок властивос-
тей особистості, тобто увагу треба звертати на конкрет-
ну дію учня, а не загальну оцінку викладача як людини
(позитивна чи негативна людина);

5) оцінюватимуться заняття з позиції зростання
індивідуального досвіду учня, а не з позиції його від-
повідності нормам, моделям, вимогам. У виконанні
даного завдання ключовими запитаннями можуть бути:
«Що можна взяти для себе з цього заняття на майбутнє?
Які моменти заслуговують того, щоб їх зберегти? Що
може бути додано до майбутніх занять?»;

6) осмислюватимуться заняття з позиції нереалізо-
ваних можливостей на основі пошуку відповідей на за-
питання типу: «Чи можна було зробити на уроці інакше
(не обов’язково краще)? Чи можна було використовувати
інший спосіб? Що могло трапитися на уроці, якби..?».

Висновок
Отже, однією з основних умов успішної підготов-

ки учнівської молоді до вибору й реалізації професій-
ної кар’єри, формування в учнів ПТНЗ уявлень про
професійний успіх є розвиток рефлексивного мислення
викладача, підвищення його впевненості у своїх силах
і певної незалежності поглядів, здатність у спілкуванні
з учнями породжувати нові, нестандартні ідеї, що не
збігаються з традиційними, але визначають чіткі орієн-
тири успішного професійного майбутнього.

У перспективі треба продовжувати дослідження та-
ких аспектів індивідуалізації навчання і виховання, як:

• діагностика розвитку рефлексивного мислення,
що означає пошук найоптимальнішого поєднан-
ня методик дослідження пізнавальних процесів і
формування уявлень про можливості кар’єрного
зростання та професійного успіху;

• корекція аналізу результатів діяльності, тобто
пошук і створення нових рейтингових систем,
повніший облік досягнутих результатів, вияв-
лення прирощення знань, навичок, умінь, фор-
мування нових підходів до оцінки знань учнів;

• розробка комплексних самостійних методик ке-
рівництва індивідуалізованою навчально-вихов-
ною роботою зі сторони викладачів, спрямована на
продовження роботи з удосконалення педагогічної
майстерності викладачів, їхнього вміння керувати
індивідуалізованою самостійною роботою учнів із
застосуванням механізмів рефлексивного мислення.
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В статье отмечается, что в современной системе профтехобразования преобладают сло-
весно-рассудительные схемы усвоения знаний, тормозится развитие воображения, реф-
лексивного мышления учащихся, что приводит к формальному запоминанию информа-
ции, задекларированному на официальном уровне как «усвоение знаний»; отсутствуют
процессы самопознания, в результате чего появляется неадекватность самооценки. Кро-
ме указанных, раскрыты и другие проблемы и противоречия, в частности, между количе-
ственным ростом выпуска специалистов и должным повышением качественного уровня
их профессиональной подготовки, сформированности морально-этических норм, само-
отверженного отношения к выполнению профессиональных обязанностей. Поэтому воз-
никла необходимость переосмыслить традиционные подходы к проблемам воспитания
в системе профессионально-технического образования. Автор основательно проанали-
зировал главные мировозренческие позиции ученых относительно ключевых вопросов
воспитания в ПТУЗ, а именно: индивидуализация учебно-воспитательного процесса,
формирование рефлексивного мышления, актуализация процессов самопознания, са-
мооценки и самосовершенствования будущих специалистов и преподавателей. Установ-
лено, что для современного обучения в ПТУЗ типичным является противоречие между
массовостью профессионального обучения и потребностями отдельных индивидов. Ав-
тором проанализированы разные варианты индивидуализации, а именно: дифференци-
ация обучения, т. е. группировка учащихся на основе их отдельных особенностей или
совокупностей этих особенностей для обучения по нескольким различным учебным пла-
нам и программам, внутригрупповая индивидуализация учебно-воспитательной работы,
прохождения учебного курса в индивидуально разном темпе: или ускорения (акселера-
ция), или замедления (ретардация). Предложены нетрадиционные подходы к вопросам
взаимодействия преподавателя и ученика. В конце статьи автор делает вывод о том, что
одним из основных условий успешной подготовки учащейся молодежи к выбору и реа-
лизации профессиональной карьеры является формирование в учащихся ПТУЗ представ-
лений о профессиональном успехе, развитие их рефлексивного мышления, повышение
уверенности в своих силах и определенная независимость взглядов, способность в обще-
нии с учениками порождать новые, нестандартные идеи, которые могут не всегда совпа-
дать с традиционными, но четко определяют ориентиры успешного профессионального
будущего.
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In the article the author accentuates the fact that in modern vocational education system the
following things prevail: verbal-entertaining schemes of knowledge gaining; hindering of
students’ imagination progress, refl exive thinking, and self-knowledge. Thus, inadequacy of
self-appraisal resulting in formal information memorizing that is offi cially declared as
«knowledge gaining» is formed. In addition to aforementioned ones the article reveals other
problems and contradictions concerning quantitative increase of graduating specialists without
any support of due raise of quality level for their vocational training, mental and ethical norms
forming, self-sacrifi cing attitude to occupational duties performance etc. Hence there is a need
in reinterpretation of conventional approaches to training problems in vocational education
system. The author has thoroughly analyzed scientists’ main world-view attitudes to solving key
questions of training at vocational schools, just: educational process individualization; refl exive
thinking formation; actualization of future experts’ and teachers’ self-knowledge processes,
self-appraisal, and self-perfection. It is indicated that contradiction between generality of
vocational training and demands of particular individuals is typical for present-day learning at
vocational schools. The author also analyzes different variants of individualization: training
differentiation that is students grouping on basis of their individual peculiarities or peculiarities
complexes for training according to several different curricula; intragroup individualization of
educational work; taking the course according to individually different speed – acceleration or
deceleration. Certain non-conventional approaches to communication and interaction between
a teacher and a student are offered. At the end of the article the author concludes that one of
the principal conditions for successful students training, choice and realization of professional
career, forming in vocational school students the image about professional success is
development of refl exive thinking of educational process subjects, increase of confi dence in
one’s own power and certain independence of views, ability to generate new, non-standard
ideas that do not coincide with conventional ones but determine clear landmarks for successful
professional future.
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