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Мета статті - здійснити аналіз ролі викладачів у процесі реформу

вання професійної освіти, на матеріалах досліджень міжнародних ор

ганізацій і європейських ексnертів розкрити особливості стратегічної 
ролі педагогів професійної освіти у трансформаційних nроцесах. 

Ключовим положенням переважної більшості сучасних євроnейських 

документів Щодо реформування nрофесійної освіти виступає те, що nеда

гогічні працівники у цих процесах мають відігравати подвійну роль, вони 

є, по-перше, зацікавленими особами, на яких спрямовуються результати 

реформаційних процесів, по-друге, фахівцями, які безпосередньо ініцію
ють і впроваджують зміни. Європейські аналітики освітньої галузі переко

нані, що участь викладачів професійної освіти у здійсненні реформ у якості 

ключових зацікавлених сторін сприятиме реалізації нових навчальних 
концепцій і технологій, які лежать в основі трансформацій професійної 

освіти в країнах- членах Європейського співтовариства [9, с. 37]: 
Так, Світовий банк і Європейська комісія у своїх рекомендаційних до

кументах наголошують, що головне завдання, яке стоїть перед країнами 

перехідного періоду під час проведення системних реформ професійної 

освіти, полягає, насамперед, у тому, щоб нарощувати й укріплювати вла

сний потенціал для розробки та реалізації національної політики рефор
мування. Фундаментальні реформи професійної освіти у зазначених краї

нах, до яких, за класифікацією ООН, належить і Україна, матимуть успіх і 

життєздатність лише за умови, що їх розробка базуватиметься на глибин

ному й осмисленому розумінні процесу та результатів реформ, а також 

урахуванні особливостей існуючих інституційних органів [1 , с. 99]. 
Саме таке розуміння відображено у понятті "вивчення стратегії". 

Воно розроблене у nроцесі тривалого обговорення більш традиційних 
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підходів міжнародного співтовариства, які базуються, переважно, на 

передачі й копіюванні політики реформування. У процесі "вивчення 

стратегії" особливе значення надається не просто залученню, а саме 

активній участі національних зацікавлених сторін у розробці їх влас

них варіантів політики реформування. 
В основу цього підходу покладено ідею про те, що не існує універ

сальних моделей, які можна було б просто переносити або копіювати 

з одного контексту в інший. Найкращою стратегією є обмін досвідом 

відносно окремих схожих аспектів, адже, попри міжнародний харак

тер такого досвіду, він матиме специфічний національний контекст. 

Вивчення стратегій системного реформування професійної освіти і 

підготовки дозволить викладачам створити найкращі варіанти нового 
професійного обрису педагогічного персоналу [2, с. 3]. 

Відповідно до підходу, що базується на "вивченні стратегіі~', особлива 

увага повинна приділятися організації умов для ознайомлення і вивчення 

такого досвіду в країнах із перехідною економікою у такий спосіб, щоби бі
льшість ключових виконавців (практиків) і зацікавлених інституцій посту

пово приходила до розуміння стратегії реформування професійної освіти і 
ставала компетентною у цій галузі. Зважаючи на те, що підходи, які базу

ються на передаЧі чи копіюванні моделей реформування, до цих пір відіrра
вали домінуючу роль під час обговорення реформ у більшості краін Східної 

та Центральної Європи, на концепції зацікавлених сторін великий вплив 

мала модель та ідеологія, яку вони планували переносити чи копіювати. 

Нині розуміння того, що викладачі та тренери є основними зацікавле

ними сторонами, набуває поширення. Результатом цього стало усвідом

лення чинниу.ів низької ефективності освітніх реформ, здійснених протя

гом останніх десятиліть у багатьох європейських країнах світу. Виключен

ня викладачів зі складу зацікавлених сторін у процесі підготовки реформи 

приводить до того, що національна політика реформування не спричиняє 

змін на рівні освітніх установ і навчального процесу. Такого висновку дій
шли у результаті своїх досліджень відомі європейські аналітики в галузі 

професійної освіти Б. Бак, Б. Чекраунд, та С. Нільсен. Аналізуючи їх праці 

"Педагогічна професія у реформуванні професійної освіти і навчання. Від 

ігнорування до взаємодіГ' та "Посилення ролі педагогічної професії у ре
формуванні професійної освіти і навчання", можемо стверджувати, що ни

ні викладачі як організатори навчального процесу розглядаються ключо

вими особами у забезпеченні ефективності реформування [5]. 
Посилилося розуміння того, що участь педагогів полягає не лише в їх 

поінформованості про очікувані результати діяльності, і не у навчанні 
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викладачів методам реалізації політики реформування. Досвід виклада
чів як професіоналів є важливим ресурсом для перенесення загальних 

ініціатив реформування у складний контекст реальних ситуацій. Таким 
чином, розуміння причин безуспішності багатьох освітніх реформ має 
значення не лише для реалізації політики реформування, а й для самого 

процесу розробки і формування відповідних стратегій. 

Попри те, що викладачі й інструктори розглядаються як провідні 
помічники розробників політики реформування освітньої сфери на 

національному рівні, повністю розраховувати на їх допомогу не мож

на, оскільки, зазвичай, педагоги професійної освіти в країнах перехі
дного періоду мають лише фахову теоретичну, або суто педагогічну 

освіту, і не розуміють специфіки практичної фахової діяльності їхніх 
студентів. Це значною мірою негативно впливає на результати рефо

рмування, особливо в країнах перехідного періоду, в яких одним із 

ключових завдань є забезпечення відповідності професійної освіти і 
підготовки кваліфікаційним вимогам роботодавців. 

З іншого боку, цей недолік можна розглядати як сприятливу можли
вість у ситуаціях недостатнього забезпечення участі підприємств і їх 
представників на національному рівні. Цьому може сприяти встанов

лення співробітництва підприємств із педагогами на місцевому рівні, в 

межах якого викладачі й інструктори створюватимуть місцеві товарис

тва і спілки в галузі освіти, професійної підготовки і працевлаштування. 
Це визначає необхідність такої стратегії реформування, яка б об'єднала 

вертикальну децентралізацію та горизонтальне інституційне розширен

ня, тобто створення спілок на рівні суспільства. За таких умов у рефор

муванні повинні брати участь освітні інституції, які розглядалися б як 

професійні організації, а не викладачі, як окремі фахівці. 

Додаткові аргументи на користь важливої ролі викладачів та інструк

торів (як окремих фахівців і як співробітників професійних організацій) 

наводяться в так званих нових теоріях навчання, згідно з якими учні ма

ють відігравати активну роль у врегулюванні власного прqцесу навчан

ня. Ці теорії rрунтуються на сучасних відкриттях, зроблених у педагогі

ці, психології, медицині, біології щодо сприйняття людиною нової інфо
рмації, засвоєння нових знань, розвитку нових умінь і навичок. Згідно з 

ними нова інформація добре засвоюється за умови, що вона несе змісто

ве навантаження у конкретному контексті [6, с. 371]. Нові теорії навчан
ня отримали визнання завдяки своїй практичній спрямованості. Зважаю

чи на значні об'єми нової інформації та змін на ринку праці, фахівцям і 

кваліфікованим робітникам все складніше оволодівати всім спектром 
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знань і навичок, які їм необхідні. З іншого боку, постійне навчання по

требує відповідних здібностей і умінь, а саме: здатності до самонавчан

ня, вміння приймати рішення у складних обставинах, вміння працювати 

у команді. Збільшення кількості альтернативних джерел знань у резуль

таті розвитку інформаційних і комунікаційних технологій зменшує не
обхідність засвоєння максимальної кількості інформації, оскільки у 

будь-якій конкретній ситуації П можна швидко отримати. Таким чином, 

нові теорії навчання не лише пропонують нові способи засвоєння знань, 

але й свідчать про необхідність розвитку нових компетенцій. 

У світлі запровадження нових технологій у галузі освіти відбувається 
переосмислення професійних функцій і ролі викладачів. Мова йде, пере~ 
дусім, про необхідність переходу від їх традиційної ролі як тих, хто на

вчає спеціальним знанням і вмінням, до тих, хто сприяє процесу навчан

ня. Більше того, акцентування необхідності навчання у контексті реаль
ної ситуації змушує замислитися про доцільність навчання в межах ау
диторій, які нині є домінуючим навчальним середовищем у системі про
фесійної освіти і підготовки. Також постають питання стосовно доціль

ності навчання на реальному робочому місці, оскільки виробничі за
вдання часто домінують над навчальними. Ні аудиторії, ні робочі місця 

не є ідеальним середовищем для навчання, тому в межах дискусій щодо 

професійної ролі викладачів винию1а ідея запропонувати викладачам і 

тренерам самостійно визначати відповідне навчальне середовище, яке б 

сприяло розвитку і набуттю необхідних навичок (6, с. 373). Таким чи
ном, викладачі починають розглядатися як одна із зацікавлених сторін у 

реформі освіти, а одним із ключових елементів реформи є зміна їх про

фесійної ролі у зазначених процесах. 

Ми всі є свідками того, що під час дискусій на тему освітньої реформи 

в Україні й інших країнах перехідного періоду основною проблемою є 

пошук стратегічного важеля для здійснення змін. Головне питання зву
чить так: чи потрібно змінювати структури й інституції управління осві

тою, чи делегувати особливі повноваження виконавцям у сфері професій

ної освіти і підготовки? Мабуть, необхідно робити і те, й інше. Однак на 
практиці стратегії реформування, як правило, сконцентровані лише на 

одному важелі, в той час як другий важіль ігнорується. Більше того, шля

хи і способи здійснення стратегій реформування з самого початку унемо

жливлювали вплив на систему в цілому. Вибір на користь структурних 

змін, зазвичай, супроводжується спрямованим зверху вниз підходом, у 

той час як спроби делегувати особливі повноваження виконавцям, зазви~ 

чай, спрямовані знизу вгору. Під час використання підходу, спрямованого 
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зверху вгору, недостатньо уваги приділяється залученню ключових вико

навців на нижніх рівнях освітньої системи, а підхід, спрямований знизу 

вгору, обмежується невеликою кількістю експериментальних · пілотних 

проектів, які, на жаль, не впливають на всю систему в цілому [8]. І в од
ному, і в іншому випадку викладачі та тренери, ті, хто безпосередньо по

винні брати участь у реалізації реформи на рівні освітніх закладів і ауди
торних занять, не розглядаються як активні учасники. 

У ее це є відображенням великих міжнародних дискусій, присвячених 

питанню, в якій формі має відбуватися реформування систем професійної 
освіти і підготовки. Можна виокремити два основні підХоди, які мають 
найбільшу популярність: 1) модель, що базується на компетентностях; 
2) модель, що базується на кваліфікаціях і навчальних програмах. 

Англосаксонські системи професійної освіти і підготовки (що діють у 
Великій Британії, США, Ірландії, та Австраліі) є прикладом першої моде

лі . У ній головна роль належить освітнім стандартам і заключним тестам 

оцінювання учнівської успішності, однак мало yвarn приділяється змісту 

освіти (навчальним програмам) і педагогічним процесам (ученню і викла-

. данню). Основний акцент робиться на оволодінні учнями діяльнісних 
компетенцій, які визначаються як навички, які можна виміряти в поведін
кавих термінах, використовуючи такі, як "задачі", "стандарти" і ''тести". 

Оцінка й атестація здобутих кваліфікацій відповідними органами не при

пускає перевірку навчальних програм чи планів, вибір яких, передусім, 
залишається за навчальною установою. Складається враження, що освіта і 

підготовка як така поступилися місцем оцінюванню. 

Необхідно зазначити, що коли англосаксонський підхід, що базується на 
компетенціях, поширювався і тлумачився як такий, що дозволяє зробити 

навчання менш залежним від ролі викладача, перехід від внутрішнього ко

нтролю до зовнішнього, в той же час, зробив вию1адацький персонал більш 

автономним, що дозволило їм розробити альтернативні підходи до викла

дання і змусило переосмислити професійний статус і майбутнє педагогіч

ної професії [3, с. 207]. Це спричинило нові дискусії, пасиливши увагу до 

якості процесу навчання і ролі викладачів у цьому процесі. 

У багатьох країнах континентальної Європи традиційно акцент 

ставиться на внутрішньому змісті професійної освіти і підготовки та 

на елементах навчального процесу. До таких елементів, зазвичай, 

відносять навчальні програми, освітню інфраструктуру і кваліфікації 

викладачів, які необхідні в межах програм, згідно з якими відбуваєть
ся присудження офіційно визнаних кваліфікацій. Раніше розбіжності 

між країнами визначалися переважно у ступені співвідношення цих 
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елементів із професіями та ринком праці (професійні стандарти), а 

також із рівнем освіти (освітні стандарти). Відповідно країни також 

відрізнялися за місцем атестації, де вона мала значення - на ринку 

праці (професійні кваліфікації) чи в межах освітньої системи (дипло

ми) . Деякі країни практикували обидва підходи [3, с . 208]. 
У сучасних процесах реформування професійної освіти в низці країн -

членів ЄС ·- дослідники відзначають спробу виправити недоліки кожного 

з двох підходів, які використовувалися в 80-х - 90-х рр. ХХ ст. Напри

клад, у багатьох країнах, де практикувався підхід оцінювання навичок, 

нині підвищену увагу приділяють якості процесів навчання, які дозволя

ють здійснювати підготовку компетентних фахівців. І навпаки, країни, що 

раніше приділяли основну увагу внутріШІ1ьому змісту і навчальним про
цесам, нині більше турбуються про результати навчання і якість освіти. 

Відтак підходи, що базуються на компетенціях, включають у себе так 

звані метакогнітивні або юtючові компетенції, такі як здатність до на

вчання і вміння працювати в колективі. Вони також спрямовані на по

кращення інтеграції теоретичних знань і більш широких практичних на

вичок. У такий же спосіб традиційні підходи, що ба3уються на навчаль

них програмах, стали гнучкішими, що дозволяє існування різних варіан
тів з урахуванням регіональних І місцевих умов, а також модульного під

ходу. Більше того, нині вони меншою мірою сконцентровані на спеціалі

зованих теоретичних знаннях і більше спрямовані на покращення інтег

рації теорії та практики через нові форми навчання, такі як навчання на 
основі проектної діяльності чи вирішення проблемної ситуації. У межах 

обох підходів підкреслюється значення знання та досвіду, отриманих поза 

офіційною системою освіти (в межах неформальної освіти) [4, с. 98]. 
У результаті здійсненого дослідження можемо стверджувати, що об'єд

нувальним принципом більшості сучасних підходів виступає, насамперед, 

забезпечення якості й актуальності процесів навчання для учнів в умовах 

швидкої зміни ринків праці та розширення учнівського контингенту. 

Підвищена увага до якості освіти й утвердження викладачів як таких, 

хто може забезпечити ії поліпшення, стала пріоритетом зовсім недавно. 

Такий розвиток подій свідчить, у першу чергу, про те, що інституції, які 
займаються розробкою політики реформування освіти, стурбовані тим, 

що професія викладача останнім часом втратила свою привабливість. По

при те, що професійна підготовка викладачів залишається популярною 

серед студентів, багато випускників не мають бажання працювати за спе

ціа.пьністю після їі завершення. "У багатьох країнах викладацький персо
нал зазнає старіння, заклади освіти стикаються з проблемою нестачі пер-
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соналу, а вакантні міСця не заповнюються. Деякі Європейські· країни про
блему комплектації штату вирішують альтернативними способами, при

ймаючи на посаду фахівців різних сnеціальностей із суттєвим досвідом 

роботи За умови одночасного поєднання викладання і педагогічної освіти. 
Проблеми підготовки викладачів та інструкторів для системи профе

сійної освіти в Західних і Східних європейських країнах вирішуються 

по-різному. Це не дивно. Організація професійної освіти і навчання в 

межах різних освітніх систем значно відрізняється. Існують відмінності 

в тривалості обов ' язкової освіти, а також етапах, під час яких молодь 

має вибрати певний сектор подальшої освіти й у варіантах такого вибо

ру тощо. Більше того, аналіз національних моделей педагогічної підго

товки свідчить, що не існує готових універсальних підходів. 

Останнім часом міжнародні експерти, науковці та практики дотриму

ються думки про розвиток педагогічного персоналу шляхом їх широкого 

залучення до реформування професійної освіти в якості не лише заціка

влених осіб, а й безпосередніх виконавців [7, с. 141 ]. Аналітики і практи
ки освіти одностайні у своїх переконаннях про те, що викладачі як клю

чові зацікавлені особи мають, насамперед, займатися підготовкою інфо
рмації для обговорення ініціатив у галузі реформування, яка базується на 
реальній практичній роботі освітніх закладів. У такий спосіб у них роз
виватиметься відчуття залучення до процесу і причетності до результатів 

реформування, що сприятиме зміцненню його життєздатності. 
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Н.Авшенюк 

Стратегическая роль преподавателей и тренеров в 

реформировании профессионального образования: 

европейский опьп 

Статья посвящена анализу роли преподавателей в процессе рефор

мирования профессионального образования и обучения в европейских 
странах. На материалах исследований международньІх организаций и 

европейских зкспертов автор раскрьrвает особенности стратегической 

роли педагогов профессионального образования в трансформационнь1х 

процессах. Исследования показьrвают, что изменение роли современ

НЬІХ преподавателей заключается, прежде всего, в вьшолнении ними 

двойной функции - инициаторов и исполнителей изменений, а также 

непосредственньrх пользователей результатов реформ. 

N. Avshenyuk 
Strategic Role of Teachers and Trainers in VET Reforming: 

European Aspect 
The article is devoted to analyses of teachers' role in the process of re

forming of the professional education and training in European countries. 
Based on the surveys of International organizations and European experts 
the author reveals peculiarities of strategic role of VET teachers in trans
formations. The surveys show that teachers would Ье recognized both as 
stakeholders and professional educators in their role. 
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