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’’С  Т  зростанні інноваційного потенціалу еко- 
\ /  номіки України і суспільства загалом важ- 

1/ ливе значення має розбудова «економіки 
знань», створення передумов для реформуван
ня освітньої сфери і, зокрема, професійної та 
фахової передвищої освіти, які є основними 
постачальниками кадрів для національного та 
регіональних ринків праці. У зв’язку з цим зу
мовлюється необхідність у випереджувальному 
науково-методичному забезпеченні модернізації 
цих освітніх підсистем з метою підвищення рів
ня їх відповідності сучасним і перспективним 
потребам особистості, суспільства, держави.

У реалізації окреслених завдань важлива роль 
відводиться результатам науково-дослідних ро
біт [10], що виконуються співробітниками Інсти
туту професійно-технічної освіти НАПН України 
з актуальних проблем теорії і методики профе
сійної (професійно-технічної) та фахової перед
вищої освіти з урахуванням сучасних еконо- 
©  Радкевич В., 2018

мічних й освітніх трендів, а також засадничих 
висновків міжнародних і вітчизняних докумен
тів, що стосуються сталого розвитку суспіль
ства, високотехнологічних галузей економіки, 
ринку праці.

Зокрема, вагомим внеском у, розвиток сучас
ної професійної педагогіки є результати науко
вого дослідження «Методичні основи створення 
підручника нового покоління для професійно- 
технічних навчальних закладів» (науковий ке
рівник: Гуменний О. Д„ кандидат педагогічних 
наук) [5]. Цінність становлять підготовленні нау
ковцями Інституту електронні підручники ново
го покоління зі спеціальних дисциплін, наприк
лад: «Механізація рільництва і садівництва», 
«Технологія опоряджувальних робіт», «Технологія 
штукатурних робіт», «Технологія кам’яних ро
біт», «Технологія токарної обробки», «Технологія 
електродугового зварювання», «Електротехніка 
з основами промислової електроніки» та інші 
електронні ресурси. Педагогічним працівникам
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закладів професійної (професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти було запропоновано 
методику й методичні рекомендації щодо ство
рення електронних підручників нового поко
ління та їх застосування в освітньому процесі, 
а також концепцію та технологію формування 
контент-бібліотеки електронних підручників. Це 
сприяло підвищенню рівня їхньої готовності са
мостійно розробляти електронні підручники для 
проведення теоретичних і практичних занять.

Забезпеченню якості професійного навчання 
кваліфікованих робітників в умовах виробни
цтва сприяють наукові результати теми НДР 
«Особливості професійного навчання робітни
ків в умовах восокотехнологічного виробни
цтва» (науковий керівник: Радкевич В. О., док
тор педагогічних наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України) [8]. Наукова новизна 
отриманих результатів полягає в обґрунтуванні 
теоретичних і методичних основ професійного 
навчання кваліфікованих робітників на вироб
ництві: розробленні та експериментальній пе
ревірці кваліметричної моделі професіоналізму 
кваліфікованого робітника високотехнологіч- 
ного виробництва, організаційно-педагогічних 
умов професійного навчання робітників із вико
ристанням аспектів енергоефективності та куль
тури безпеки професійної діяльності, технології 
відкритого професійного навчання на модульній 
основі різних верств населення, у тому числі 
тимчасово переміщених осіб для їх якнайшвид
шого працевлаштування. Практичне значення 
отриманих результатів полягає в розробленні та 
впровадженні методичних рекомендацій щодо 
професійного навчання робітників в умовах 
високотехнологічного виробництва, трьох дис
танційних курсів для підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників структурних навчаль
них підрозділів підприємств. Упровадження 
отриманих результатів сприяло розвитку про
фесійної компетентності кваліфікованих робіт
ників, а також підвищенню рівня їхньої мобіль
ності відповідно до вимог високотехнологічного 
виробництва.

Актуальними для педагогічної практики є ре
зультати дослідження теми «Підготовка учнів
ської молоді до вибору та реалізації професій
ної кар’єри» (науковий керівник: Закатнов Д. О., 
кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник) [7]. Практичне значення мають 
розроблені науковцями: інноваційна педагогіч
на технологія підготовки учнівської молоді до 
вибору й реалізації професійної кар’єри, що 
ґрунтується на рефлексивно-вольових механіз
мах учнів, які інтеріоризують проблему вибору 
освітньо-професійної траєкторії та актуалізують 
необхідність її реалізації в межах особистісно- 
професійного: потенціалу та передбачають фор-
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мування уявлення про професійний успіх із ви
користанням можливостей впливу різних видів 
навчальних занять (спецкурсів і практикумів), 
тренінгів, бесід, обговорень життєвих ситуа
цій і літературних текстів на позитивні змі
ни означеного явища; методики (проведення 
інтерактивних заходів на підтримку здорового 
способу життя учнівської молоді; формування 
соціально-професійної компетентності майбут
ніх кваліфікованих робітників; подолання ви
кладачами негативних педагогічних стереоти
пів; морально-етичного розвитку особистості 
в контексті проблеми підготовки до вибору й 
реалізації професійної кар’єри; розвитку про
фесійної успішності учнів); програми курсів 
для учнівської молоді («Технологія планування 
і реалізації професійної кар’єри», «Сходинки 
до професії»). Упровадження результатів дослі
дження позитивно позначилося на формуванні 
в учнівської молоді кар’єрної компетентності, 
підвищенні якості їхньої підготовки до профе
сійної діяльності на ринку праці.

Дослідження питань проектування змісту 
професійної освіти на основі компетентнісного 
підходу (науковий керівник: Вайнтрауб М. А., 
доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник) дало змогу теоретично обгрун
тувати науково-методичні засади проектуван
ня змісту професійної освіти [6], розробити 
та апробувати державні стандарти з нових, 
технологічно складних професій: «Оператор 
з обробки інформації та програмного забезпе
чення», «Оператор телекомунікаційних послуг», 
«Укладальник підлогових покриттів», «Підруч
ний сталевара конвертерного виробництва 
(конвектора)», «Майстер ресторанного обслу
говування», «Опоряджувальний будівельний», 
«Монтажник будівельний», «Деревообробник 
будівельний» тощо.

Важливу роль у забезпеченні модерніза
ції професійної освіти відіграють результа
ти науково-дослідної роботи з теми «Розвиток 
інформаційно-аналітичної компетентності пе
дагогічних працівників професійно-технічних 
навчальних закладів» (науковий керівник: Ягу- 
пов В. В., доктор педагогічних наук, профе
сор). Ідеться про обґрунтування, розроблення 
та експериментальну перевірку теоретичних 
і методичних основ розвитку інформаційно- 
аналітичної компетентності педагогічних пра
цівників закладів професійної (професійно- 
технічної) та фахової передвищої освіти 
[11], а саме: концепції, моделі та технології 
розвитку інформаційно-аналітичної компе
тентності різних категорій педагогічних пра
цівників у міжкурсовий період підвищення 
кваліфікації. Практичне значення отриманих 
результатів полягає в розробленні та впрова-
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дженні у педагогічну практику методик: ви
користання інформаційно-телекомунікаційних 
технологій у процесі професійної підготовки ква
ліфікованих робітників; розвитку інформаційно- 
аналітичної компетентності різних категорій 
педагогічних працівників. Упровадження озна
чених результатів сприяло підвищенню рівня ін
формаційної культури педагогічних працівників 
і якості професійної підготовки ними майбутніх 
кваліфікованих робітників.

До основних наукових результатів теми 
науково-дослідної роботи «Удосконалення 
особистісно-розвивальнних педагогічних тех
нологій у професійно-технічній освіті» (науко
вий керівник: Романова Г. М., доктор педаго
гічних наук, професор] віднесено; концепцію 
вдосконалення особистісно-розвивальних пе
дагогічних технологій у професійно-технічній 
освіті, що реалізує ідею створення особистісно- 
розвивального інноваційного середовища, 
в якому відбувається взаємодія науковців, ме
тодистів, педагогів і учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) та фахової передвищої 
освіти, а результатами стають позитивні зміни 
як в освітньому процесі, так і в досвіді суб’єктів 
педагогічної взаємодії; принципи застосування 
особистісно-розвивальних педагогічних техно
логій; дидактичні умови ефективного викорис
тання особистісно-розвивальних педагогічних 
технологій; проекти особистісно-розвивальних 
педагогічних технологій: імітаційно-ігрового 
навчання, модульно-рейтингової, проблемно- 
розвивальної, проектної, коучингової, кейсо- 
вої, колективної розумової діяльності, розви
тку критичного мислення майбутніх фахівців; 
методику підготовки педагогічних працівників 
закладів професійної (професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти до запровадження 
особистісно-розвивальних педагогічних техно
логій [3]. Для цього було розроблено програ
му та реалізовано спеціальний тренінг-курс 
з метою підвищення кваліфікації педагогіч
них працівників закладів освіти, методистів 
навчально(науково)-методичних центрів про
фесійної освіти України.

У ході дослідження питань управління роз
витком професійно-технічної освіти в умовах 
ринкової економіки (науковий керівник: Свис
тун В. І., доктор педагогічних наук, професор) 
було обґрунтовано, розроблено та впровадже
но: комплекс моделей (управління маркетин- ч 
гом системи професійної освіти, розвитку соці
ального партнерства, розвитку організаційної 
культури закладів професійної (професійно- 
технічної) та фахової передвищої освіти; ме
тодики управління конкурентоспроможністю 
закладів освіти на ринку освітніх послуг і оці
нювання їхньої діяльності; базові квсиїіметрич- і
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ні субмоделі моніторингу діяльності учасників 
освітнього процесу й науково-методичні мате
ріали щодо організації адаптивного управлін
ня, що використовуються в практичній роботі 
закладів професійної (професійно-технічної) 
та фахової передвищої освіти; субмоделі ді
яльності керівника, майстра, викладача (для 
самоаналізу та атестації закладів освіти); 
кваліметричний інструментарій адаптивно
го управління (використовується в діяльнос
ті Державної інспекції закладів освіти Украї
ни); методичні рекомендації щодо організації 
маркетингової служби та управління конку
рентоспроможністю закладів освіти на ринку 
освітніх послуг тощо [12]. Соціальний ефект 
упровадження результатів науково-дослідної 
роботи полягає в підвищенні ефективності 
управлінської діяльності педагогічних пра
цівників закладів професійної (професійно- 
технічної) та фахової передвищої освіти.

Важливими у здійсненні науково-методичного 
супроводу модернізації професійної (професій
но-технічної) та фахової передвищої освіти є 
результати теми науково-дослідної роботи «Роз
виток систем професійної освіти і навчання у 
країнах Європейського Союзу» (науковий керів
ник: Бородієнко О. В., кандидат географічних 
наук, доцент) [9, 100 -  121]. Теоретичне зна
чення мають визначені науковцями закономір
ності розвитку систем професійної освіти і на
вчання в країнах ЄС (підвищення ефективності 
та якості професійної освіти; розширення до
ступу до систем професійної освіти і навчання 
та збільшення їх гнучкості; підняття престижу 
професійної освіти; оновлення й уніфікація низ
ки правових актів, що регулюють процес осві
ти в країнах ЄС; запровадження інструментів 
інтеграції (Європасс (ЕигоразБ)), Європейська 
рамка кваліфікацій (ЕЄд), Європейська система 
перезарахування кредитів у сфері професійної 
освіти (ЕСУЕТ) та Європейська рамка гаранту
вання якості професійної освіти (ЕОАУЕТ) тощо) 
[2]. Досліджено моделе забезпечення якості (лі
беральна -  відсутність регулювання з боку на
ціональних структур; потреба в навчанні, зміст 
та тривалість програм, що визначаються сами
ми роботодавцями; регуляторна -  держава має 
виняткове право на формування й реалізацію 
політики у сфері забезпечення якості навчання 
на базі продуктивної діяльності, іноді функції 
з контролю та нагляду покладаються на місцеві 
органи управління); соціального партнерства 
(взаємодія базового підприємства з партнер
ським підприємством -  базове підприємство 
несе повну відповідальність за навчання учнів, 
проте навчання частково проводиться на парт
нерських підприємствах, навчання на замовлен- 

I ня -  коли деякі частини програми навчання
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реалізуються за межами базового підприємства 
на основі замовлення і відшкодування витрат; 
навчального консорціуму -  коли декілька ма
лих та середніх підприємств працюють разом 
і приймають учнів на роботу; якщо одне під
приємство не може забезпечити певну частину 
змісту навчання, то учень іде на інше підпри
ємство (принцип ротації); навчальної асоціації -  
коли окремі підприємства з метою проведення 
навчання створюють організацію, яка й бере 
на себе виконання організаційних завдань, тоді 
як головні підприємства проводять навчання; 
фінансування -  багаторівневого фінансування 
(передбачає задіяння різних рівнів державної 
влади; у деяких країнах кошти акумулюються 
на рівні центрального уряду і направляються 
на більш низькі рівні у вигляді трансфертів, 
розрахованих згідно затвердженої формули, де 
вони розподіляються між навчальними закла
дами, у деяких -  створені національні фонди, 
куди сходяться внески від підприємств у вигляді 
цільового податку на потреби професійної освіти 
і навчання, а освітні заклади фінансуються за 
рахунок коштів центрального уряду і національ
них фондів); багатоканального фінансування 
(різні варіанти залучення коштів від зацікавле
них підприємств і сфер бізнесу), що здійснює
ться у формі багатосторонніх контрактів між 
освітніми закладами, підприємством (фірмою) 
і місцевими органами влади; ступінь державної 
участі у фінансуванні програм професійної осві
ти в системі безперервної освіти визначається 
тим, який офіційний статус мають ці програми 
і яке фінансування для них передбачено; гран- 
тове фінансування (навчальні заклади отри
мують фіксовану суму на одного студента та 
фіксовану суму на навчальний заклад. Частина 
фінансування передбачена як заохочення за по
зитивну результативність на основі національ
них цільових показників, узгоджених з керівни
ми органами на рівні сектору [13, 131 -  132]; 
управління професійною освітою -  ліберальна 
модель (компанії мають повну свободу встанов
лювати обсяг і якість початкової, базової і не
перервної професійної освіти, а держава лише 
визначає рівні кваліфікаційних стандартів для 
випускників); державного втручання (держава 
розробляє систему в співробітництві з соціаль
ними партнерами); неокооператпивна (організа
цією фінансування займаються асоціації робо
тодавців і профспілки, а держава лише надає 
законність рішенням, що приймаються на осно
ві групового консенсусу). Результати означеного 
дослідження широко використовуються в роз
робленні сучасної моделі управління розвитком 
професійної (професійно-технічної) та фахової 
передвищої освіти відповідно до вітчизняного 
освітнього законодавства.

Науковий інтерес становлять результати 
дослідження питань проектування системи 
консультування з професійної кар’єри учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти (науковий керівник: Закатнов Д. О., кан
дидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник) [9, 7 -  22]. Ідеться про проек
тування педагогічної системи консультування 
з професійної кар’єри учнів закладів профе
сійної (професійно-технічної) освіти і впро
вадження до освітнього процесу розробленої 
на її основі технології формування кар’єрної 
компетентності учнів, що дає змогу вирішити 
такі завдання; оптимізувати зміст, форми та 
методи психолого-педагогічної підтримки про
фесійного та кар’єрного розвитку особистості 
з урахуванням особливостей учнів (соціальна 
ситуація розвитку, провідна діяльність, особис- 
тісні новоутворення тощо); підвищити ефек
тивність кар’єрного консультування шляхом 
оптимізації його методів, використання засо
бів інформаційно-комунікативних технологій, 
упровадження кар’єрних тренінгів, взаємодії з 
соціальними партнерами, регіональними уста
новами Служби зайнятості України та гро
мадськими організаціями; сформувати в учнів 
кар’єрну компетентність на рівні, адекватному 
сучасним і перспективним потребам суспіль
ства. Цінність результатів дослідження поля
гає в розробленні та впровадженні методичних 
рекомендацій щодо створення та базі закладів 
освіти центрів професійної кар’єри з відповід
ними інформаційними ресурсами щодо про
фесій та попиту на них на ринку праці, що 
сприяє навчанню учнівської молоді у створенні 
індивідуальних освітньо-професійних траєкто
рій, згідно з якими вони можуть успішно ре
алізовувати свої кар’єрні плани. Це відповідає 
меті професійної освіти у частині «перспектив 
кар’єрного зростання впродовж життя» [1].

До важливих результатів науково-дослідної 
роботи «Методичні основи дистанційного на
вчання кваліфікованих робітників у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти» 
(науковий керівник: Базелюк О. В., кандидат 
педагогічних наук) належать [9, 58 -  64]: мо
дель дистанційного професійного навчання, що 
сприяє створенню організаційної системи дис
танційного професійного навчання майбутніх 
фахівців; технологія дистанційного професій
ного навчання майбутніх кваліфікованих ро
бітників і молодших спеціалістів у закладах 
професійної (професійно-технічної) та фахової 
передвищої освіти, що здійснюється на двох 
етапах: перший -  моделювання об’єкта (діагнос
тично сформульовані цілі, орієнтація всіх на
вчальних процедур на гарантоване досягнення 
навчальних цілей, постійний зворотний зв’язок
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(поточне і підсумкове оцінювання результа
тів), відтворення всього навчального циклу; 
другий -  моделювання процесу дистанційного 
професійного навчання (цілі, зміст, технологія 
його засвоєння учнями або технологія органі- 
зації/управління навчально-пізнавальною ді
яльністю або технологія самостійної діяльності 
учня/студента; вимірювання/оцінювання ре
зультатів навчання за певними критеріями і 
показниками). Практичне значення одержаних 
результатів дослідження полягає в розроблен
ні та впровадженні дистанційних курсів: роз
роблення елементів електронного навчального 
контенту для дистанційного професійного на
вчання; створення інфографіки для дистанцій
ного навчання; основи комп’ютерно орієнтова
ного дидактичного проектування електронних 
навчальних ресурсів підготовки кваліфікованих 
робітників за дистанційною формою; упрова
дження дистанційного навчання кваліфікова
них робітників: теоретичні аспекти; створення 
та редагування тестових питань типу «Мно
жинний вибір»; ефективна робота у програмі 
PowerPoint тощо.

Дослідження методичних засад проектних 
технологій для професійної підготовки майбут
ніх кваліфікованих робітників аграрної, буді
вельної та автотранспортної галузей (науковий 
керівник: Кулалаєва Н. В., кандидат хімічних 
наук, доцент) дало змогу розробити, експери
ментально перевірити та впровадити в педа
гогічну практику [9, 29 -  46]: методику орга
нізації проектної діяльності учнів у закладах 
професійної (професійно-технічної) та фахової 
передвищої освіти; методику розроблення про- 
ектнйх технологій; програми тренінг-курсів: 
для педагогічних працівників -  «Методика роз
роблення проектних технологій для професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітни
ків аграрної, будівельної та автотранспортної 
галузі»; для учнів -  «Проектна діяльність учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти». Використання проектних технологій у 
підготовці майбутніх кваліфікованих робітників 
і молодших спеціалістів дало змогу практико 
орієнтувати зміст теоретичного матеріалу, акти
візувати і спрямувати їхню навчальну діяльність 
на дослідження виробничих процесів, виконан
ня конкретного продукту.

У ході дослідження теми науково-дослідної 
роботи «Проектування інформаційно-освіт
нього середовища закладів професійної (про
фесійно-технічної) освіти» (науковий керів
ник: Гуменний О. Д., кандидат педагогічних 
наук) було обґрунтовано методологічні підхо
ди та принципи проектування інформаційно- 
освітнього середовища закладів професійної 
(професійно-технічної) та фахової передвищої

освіти [9, 70 -  90]. Науковий інтерес станов
лять розроблені науковцями Інституту: кон
цепція проектування інформаційно-освітнього 
середовища, провідна ідея якої полягає в ство
ренні такого інформаційно-освітнього серед
овища, котре забезпечує безперервний про
цес професійного розвитку і саморозвитку 
майбутніх фахівців; технологія проектуван
ня інформаційно-освітнього середовища за
кладів професійної (професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти за рахунок комп
лексного підпорядкованого використання ін
формаційних, комунікаційних і аудіовізуаль
них технологій, соціальних мереж та освітніх 
веб-сайтів; контент електронного ресурсу: 
«Інформаційно-освітнє середовище закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти». 
Упровадження результатів дослідження спри
яло підвищенню рівня інформаційної культури 
та готовності педагогічних працівників про
ектувати інформаційне освітнє середовище й 
розробляти електронні освітні ресурси.

Для здійснення науково-методичного супро
воду підготовки молодших спеціалістів у за
кладах фахової передвищої освіти в Інституті в 
2017 р. було започатковано дослідження з теми 
«Методичні основи стандартизації професійної 
освіти молодших спеціалістів у коледжах і тех
нікумах» (науковий керівник Кал енський А. А., 
доктор педагогічних наук, доцент). У ході до
слідження вперше було науково обґрунтовано 
концепцію методичних основ стандартизації 
професійної освіти молодших спеціалістів як 
теоретичну основу формування готовності пе
дагогічних працівників до компетентнісно орі
єнтованої підготовки фахівців у коледжах і тех
нікумах; розроблено та апробовано: методичну 
систему цілеспрямованого формування готов
ності педагогічних працівників до стандартиза
ції професійної освіти Молодших спеціалістів у 
коледжах і технікумах; модель методичної сис
теми цілеспрямованого формування готовнос
ті педагогічних працівників до стандартизації 
професійної освіти молодших спеціалістів. Під
готовлені науковцями методичні рекомендації 
щодо стандартизації професійної освіти молод
ших спеціалістів сприяють підвищенню якості 
їхньої професійної підготовки у технікумах і 
коледжах.

Напрацьовані вченими Інституту наукові здо
бутки проходять апробацію в процесі експери
ментальної роботи, масштаби якої нині значно 
розширилися. Загалом, упродовж останніх п’яти 
років завершено 14 експериментів різного рівня 
[4]. Висвітлення результатів діяльності лабора
торій Інституту здійснюється в мережі Інтернет, 
на сайтах Національної академії педагогічних 
наук України (http://naps.gov.ua/), Інститу-

Професійно-технічна освіта», № 3, 2018 Передплатний індекс 48764

http://naps.gov.ua/


п Ш Я Щ

ту професійно-технічної освіти НАПН України 
(М1р://іуеі-иа.8сіепсе/), у соціальній мережі 
ЕасеЬоок (https://www.facebook.com/eleaming. 
ivet/) та в Електронній бібліотеці НАПН Украї
ни (http://lib.iitta.gov.ua/).

Перспективи подальшого розвитку колектив 
Інституту бачить у започаткуванні нових до
сліджень, спрямованих на підготовку майбут
ніх кваліфікованих кадрів до підприємницької 
діяльності в умовах розвитку малого бізнесу, 
розвиток проектного менеджменту в закладах 
професійної та фахової передвищої освіти, роз
роблення ЗМАКТ-комплексів та впровадження 
елементів дуальної форми навчання у профе
сійну підготовку майбутніх кваліфікованих ка
дрів; активній участі науковців у розробленні 
проектів законів «Про професійну освіту», «Про 
фахову передвищу освіту»; підвищенні якості 
дослідно-експериментальної роботи з актуаль
них проблем теорії і методики професійної осві
ти і навчання; започаткуванні експериментів 
на базі центрів професійної освіти державної 
служби зайнятості; розширенні освітньої ді
яльності шляхом відкриття магістратури зі 
спеціальності «011. Освітні, педагогічні нау
ки», запровадження модульних програм підви
щення кваліфікації педагогічних працівників 
закладів професійної (професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти.
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