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Відділення педагогіки 
і психології 
професійно-технічної 
освіти:
гостра дискусія

асідання Відділення пе
дагогіки  і психології 
проф есійно-техн ічної 
освіти відбулося за учас

тю представників Комітету Вер
ховної Ради України з питань на
уки і освіти (В. П. Головінов), 
представників Міністерства осві
ти і науки України (Т. М. Д еся
тое), Науково-методичного цент
ру професійно-технічної освіти 
(В. В. Паржницький), Львівсько
го науково-практичного центру, 
керівників та наукових співробіт
ників Інституту педагогіки і пси
хології професійної освіти АПН 
України.

Сказати, що дискусія була ак
тивною й зацікавленою, — недо
статньо. Вона була бурхливою, 
гострою. Байдужих не було. Бо 
усім нам болять проблеми проф- 
техосвіти, її доля в нашій державі.

Передусім зазначимо, що чи
мало висловлених пропозицій  
збігається з тим, про що йшлося 
на засіданнях інш их відділень 
АПН України, зокрема, щодо: 
особливо важливої ролі АПН у 
нашій державі; інтелектуальної 
власності науковців АПН, захис
ту цього права; експерименталь
ної роботи, чистоти експеримен-
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ту; профільного навчання у стар
шій школі, наступності професій
но-технічної та вищої школи.

Під час обговорення доповіді 
Президента АПН України В. Г. Кре
меня порушувався комплекс ме
тодологічних, науково-методич
них, управлінських проблем, по
в’язаних з розвитком профтехос- 
віти в нашій державі. Ми виходи
ли з того, що успіх — це свято вчо
рашнього дня. Що досягнуто, то 
вже є реально. Ми ж обговорюва
ли проблеми, які нам слід вирішу
вати в майбутньому:

•  Впровадження результатів 
наукових досліджень. Як викори
стати напрацьоване, як його ви
дати, довести до кож ного н а
вчального закладу, як організува
ти перевірку ефективності роз
роблених концепцій, методик, 
рекомендацій?

•  Необхідно визначити, куди 
рухатися далі у науково-методич
ному забезпеченні д іяльності 
ПТНЗ різних типів.

Нині слід визначити пріори
тетні напрями наукових дослі
джень з проблем професійної осві
ти і навчання відповідно до вимог 
К опенгагенського процесу та 
інтеграції України в європ ей 

ський освітній простір і забезпе
чити їх реалізацію у співпраці з 
Міністерством освіти і науки Ук
раїни, Українським аналітичним 
центром професійної освіти «На
ціональна обсерваторія», п ро
відними ПТНЗ та ВНЗ; навчання 
на виробництві; навчання незай
нятого населення; навчання 
впродовж життя.

Потребує особливої уваги нау
ково-м етодичне забезпечення 
становлення і подальшого роз
витку функціонування психоло
гічної служби в ПТНЗ. Інститут 
педагогіки і психології професій
ної освіти, відділ психології тру
дової і професійної підготовки 
(професор В. В. Рибалка) опра
цював перспективні плани з цьо
го напряму.

Наступна проблема — це не
обхідність виріш ення питання 
щодо дозволу на підвищення ква- 
л іф ікац ії педагогічних прац ів
ників технікумів на базі Донець
кого інституту післядипломної 
освіти інженерно-педагогічних 
працівників АПН України. Адже 
нині ці заклади є «безпритульни
ми».

Доцільно також увійти з про
позиціями до МОН України щодо 
стажування педагогічних праців
ників навчальних закладів проф- 
техосвіти за професіями. Нажаль 
воно не здійснюється впродовж 
останніх 14 років.

АПН має порушити клопотан
ня щодо оплати науково-педаго
гічних працівників незалежно від 
типу навчального закладу й рівня 
акредитації.

Гостро обговорювалася про
блема наступності в умовах непе
рервної проф есійної освіти. У 
зв’язку з цим необхідна більш ак
тивна участь науковців у розробці 
стандартів з урахуванням наступ
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ності. Доцільно ширше досліджу
вати проблеми теорії навчально
го плану, співвідношення компо
нентів у змісті професійного на
вчання та науково-методичного 
забезпечення практичної підго
товки фахівців.

Члени Відділення наголосили 
на необхідності посилення уваги 
до зв’язку підготовки сучасного ви
робничого персоналу з економіч
ними програмами. Про це йшло
ся у виступі академіка Г. Г. Фі- 
ліпчука. Особливо важливим є об
ґрунтування в державних програ
мах блоку, пов’язаного з підготов
кою виробничого персоналу для 
відповідних галузей промисло
вості, сільського господарства і 
сфери послуг. Перспективними 
дослідницькими проблемами є 
взаємодія з роботодавцями, розви
ток соціального партнерства.

Члени Відділення та співробіт
ники наукових підрозділів беруть 
активну участь у розробці Д ер
жавної програми розвитку ПТНЗ 
до 2010 року та у науково-мето
дичному забезпеченні розроблен
ня нового переліку професій з 
урахуванням перспектив розвит
ку різних економічних галузей.

Відділення визнало за доцільне: 
Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти разом з Інсти
тутом засобів навчання здійснити 
спільні дослідження щодо психо- 
лого-педагогічного обґрунтуван
ня, створення і застосування в 
освітній практиці експеримен
тальних комп’ютерно-орієнтова- 
них психодіагностичних систем 
для професійного відбору і спря
мування учнівської молоді.

Внесено пропозиції щодо удос
коналення творчої співпраці

В ід д іл е н н я  
педагогіки і 
п с и х о л о г і ї  
професійно- 
технічної ос
віти АПН Ук
раїни з Комі
тетом Вер
ховної Ради 
України з пи
тань науки і 
освіти у фор
муванні прав- 
ничих засад 
ф у н к ц іо н у 
вання профе
сійної освіти.

Василь Кремень відкриває загальні збори АПН України

З цією метою запропоновано ство
рити при Відділенні (можливо, це 
варто зробити не тільки при Від
діленні, а й при Президії АПН 
України) громадсько-наукову екс
пертну раду з числа науковців і 
практиків для підготовки гро
мадських ініціатив та здійснення 
громадсько-наукової експертизи 
законопроектів і стратегічних уп
равлінських рішень.

Викликає занепокоєння те, що 
при фінансуванні Комплексної 
програми «Забезпечення загаль
ноосвітніх, професійно-технічних 
і вищих навчальних закладів су
часними технічними засобами 
навчання з природничо-матема
тичних і технологічних дисцип
лін» у 2005 р. знято фінансування 
на розроблення методичного за
безпечення і на здійснення науко
во-методичного супроводу пілот- 
ного проекту з апробування но
вітніх засобів навчання.

І про назву системи профтехос- 
віти в нашій державі: якщо ми го
воримо про Копенгагенський про
цес, про інтеграцію в західноєвро

пейському контексті, то не уник
немо того, щоб привести наш по
няттєво-термінологічний апарат і 
назву цієї системи відповідно до 
термінології, визначеної міжна
родними документами. Нині в 
розвинених країнах світу профе
сійна освіта охоплює: підготовку 
виробничого персоналу в профе
сійних училищах і коледжах; про
фесійне навчання на виробниц
тві, навчання і перенавчання без
робітних, а також навчання впро
довж життя.

Ми й надалі будемо спрямову
вати свої зусилля на творче вирі
шення проблем підготовки квалі
фікованих робітників у навчальних 
закладах різних типів, у різних пе
дагогічних системах. Будемодопо
магати нашій профтехосвіті у впро
вадженні результатів педагогічн их 
і психологічних досліджень, у про
веденні експериментальної роботи 
в ПТНЗ, піднесенні педагогічної 
майстерності викладачів і майстрів 
виробничого навчання, підготовці 
навчально-методичної літератури 
нового покоління.


