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Реферат
КЛЮ ЧОВІ СЛОВА:

ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ

практико-оріснтована 
підготовка, викладач, 
професійна освіта, 
навчання

Актуалізовано, що обсяги підготовки педагогів професійного навчання в Україні малі та не 
відповідають потребам практики, а зміст підготовки педагогів професійного навчання у закладах 
вищої освіти (далі: ЗВО) України надмірно диференційований за окремими дисциплінами, 
затеоретизований і потребує системного впорядкування, гармонізації педагогічної та спеціально- 
професійної складової, збільшення практичного компоненту підготовки, гнучкості та варіативності.

Охарактеризовано ключові положення сучасних вітчизняних освітніх концепцій щодо етапів 
та рівнів навчання викладачів професійної освіти і навчання, розширення їхньої практичної 
підготовки.

Визначено, що концептуальними основами практико-орієнтованої підготовки викладачів 
професійної освіти і навчання є синергетичний, аксіологічний, компетентнісний, суб’єктно- 
діяльнісний, інтегративний, контекстний наукові підходи та принципи науковості, безперервності 
і наступності, студентоцентрованості, відкритості й варіативності, зв’язку теорії з практикою, 
технологічності. Описано модель практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної 
освіти і навчання, що є засобом дослідження такої підготовки як педагогічної категорії; відображає 
зв’язок педагогічної науки з практикою; унаочнює основні позиції досліджуваного процесу; 
узагальнює результати та визначає прогностичне бачення розв’язання цієї проблеми. Модель 
містить концептуально-цільовий, змістовий, технологічний, діагностувально-результативний 
блоки.
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Визначено структуру компетентності викладача професійної освіти і навчання, що 
представлена такими компонентами: інформаційним, інноваційним, особистісним, практично- 
діяльнісним. Серед критеріїв сформованості професійної компетентності викладача 
виокремлено інструментальний, системний, соціально-особистісний, технологічний.

Охарактеризовано три рівні сформованості компетентності викладачів професійної 
освіти і навчання, а саме: високий, середній, низький.

Визначено такі педагогічні умови практико-орієнтованої підготовки викладачів 
професійної освіти і навчання: підвищення мотивації студентів до педагогічної діяльності; 
збалансованість психолого-педагогічних і спеціалізовано-професійних дисциплін; збільшення 
практичної складової підготовки майбутніх викладачів; використання сучасних практико- 
орієнтованих технологій навчання з ІКТ підтримкою; готовність викладачів закладів вищої 
освіти до практико-орієнтованої підготовки педагогів професійної школи.

Постановка проблеми. Ключовою 
особливістю професійної освіти і навчання 
є практична зорієнтованість. Водночас, у 
підготовці педагогів для системи професійної 
освіти в Україні досі переважають теоретичні 
підходи, що ускладнює адаптацію викладачів 
до професійно-педагогічної діяльності, 
гальмує розвиток їхнього професіоналізму, 
перешкоджає запровадженню інновацій до 
навчального процесу.

З метою покращення економічної ситуації 
в Україні шляхом удосконалення організації 
та підвищення якості практико-орієнтованої 
підготовки викладачів для системи професійної 
освіти і навчання в рамках програми ЄС 
Еразмус+ реалізовано проект «Удосконалення 
практико-орієнтованої підготовки викладачів 
професійної освіти і навчання» (ІТЕ-УЕТ). 
Проект спрямований на обмін досвідом 
підготовки викладачів для системи професійної 
освіти і навчання в університетах України та 
країн ЄС. До складу його учасників увійшов 
Інститут професійно-технічної освіти НАПН 
України, проектною групою якого обґрунтовано 
концептуальні основи практико-орієнтованої 
підготовки викладачів професійної освіти і 
навчання, спроектовано відповідну модель, 
на її основі здійснено порівняння навчальних 
планів підготовки майбутніх викладачів 
професійної освіти і навчання закладів 
вищої освіти України -  учасників проекту 
-  та запропоновано рекомендації щодо їх 
удосконалення.

Аналіз наукових праць. Актуальним 
проблемам підготовки педагогів професійної 
школи присвячені наукові праці М.Артюшиної, 
І.Каньковського, П.Лузана, Н.Ничкало, 
В.Радкевич, М. Пригодія, Г.Романової, 
О.Щербак та ін. Дослідники акцентують 
увагу на тому, що обсяги підготовки педагогів 
професійного навчання в Україні малі та не

відповідають потребам практики. Загалом, 
зміст підготовки педагогів професійного 
навчання у ЗВО України як на бакалаврському, 
так і на магістерському рівні надмірно 
диференційований за окремими дисциплінами, 
затеоретизований і потребує системного 
впорядкування, гармонізації педагогічної та 
спеціально-професійної складової, збільшення 
практичного компоненту підготовки, гнучкості 
та варіативності.

Мета статті: обґрунтувати концептуальні 
основи практико-орієнтованої підготовки 
викладачів професійної освіти і навчання.

Виклад основного матеріалу. Підготовка 
педагогів для закладів професійної освіти 
регламентується: Законами України «Про
освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про 
професійно-технічну освіту» (1998), «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» (2015), 
Стратегією сталого розвитку «Україна -  2020» 
(2015), Концепцією розвитку педагогічної 
освіти (2018), Концепцією підготовки 
фахівців за дуальною формою освіти (2018), 
Концепцією «Сучасна професійна освіта» 
(2018), Концептуальними засадами розвитку 
педагогічної освіти України та її інтеграції в 
європейський освітній простір (2004).

Так, у «Концепції розвитку педагогічної 
освіти» зазначено, що програми підготовки 
педагогів містять складники психолого- 
педагогічної та практичної підготовки, а в 
багатьох випадках -  предметної спеціальності, 
включно з методикою викладання, 
використанням інформаційно-комунікаційних 
та цифрових технологій. На континуумі 
навчання педагогічного працівника впродовж 
життя виділяють три основні етапи: відправну 
формальну освіту; початок професійної 
діяльності, педагогічну інтернатуру, яка 
повинна супроводжуватися комплексом 
спеціальних заходів сприяння входженню
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працівника в професію; безперервний 
професійний розвиток (Концепція розвитку 
педагогічної освіти, 2018, с. 3). Складовою 
Концепції є розширення практичної підготовки, 
зокрема встановлено, що її обсяг має складати 
не менше ЗО кредитів ЄКТС у межах 
обов’язкової частини бакалаврських програм 
(починаючи з першого року навчання, у різних 
закладах освіти і різних класах (курсах), і не 
менше ЗО кредитів (включно з магістерським 
дослідженням) у межах обов’язкової частини 
магістерських програм (в різних закладах 
освіти і різних класах (курсах) (Концепція 
розвитку педагогічної освіти, 2018, с. 14).

У Концепції «Сучасна професійна освіта» 
визначено, що забезпечення якості професійної 
освіти передбачає створення різнорівневої 
якісної системи підготовки педагогів 
професійної освіти, залучення до освітнього 
процесу висококваліфікованих працівників 
виробництва чи сфери послуг, запровадження 
мотиваційних механізмів стимулювання 
професійного розвитку педагогічного 
персоналу (Концепція «Сучасна професійна 
освіта», с. 3).

В рамках міжнародного проекту 
«Удосконалення практико-орієнтованої
підготовки викладачів професійної освіти 
і навчання» проектною групою Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України 
теоретично обґрунтовано та розроблено модель 
практико-орієнтованої підготовки викладачів 
професійної освіти і навчання, що відображає 
концептуальні основи такої підготовки, 
взаємодію мети, змісту, форм, методів і 
технологій, педагогічних умов і результату.

Моделювання застосовано як метод 
дослідження певних явищ, процесів чи 
систем шляхом побудови і вивчення їхніх 
моделей-замісників, аналогів досліджуваного 
об’єкта. Його чинниками є суспільні виклики 
(соціальне замовлення), результати аналізу 
курікулумів підготовки викладачів в Україні 
та закордоном (зміст підготовки), результати 
анкетування викладачів системи професійної 
освіти (педагогічні умови, технологічні аспекти 
практико-орієнтованої підготовки).

Модель містить чотири блоки 
(концептуально-цільовий, змістовий,
технологічний і діагностувально-
результативний), кожен з яких має змістове 
наповнення та вирішує необхідну частину 
завдань навчального процесу.

Так, концептуально-цільовий блок втілює 
соціальне замовлення, загальну мету, наукові 
підходи і принципи. Соціальне замовлення 
сучасного суспільства полягає в потребі у 
компетентних педагогічних працівниках для 
професійної освіти і навчання. Відповідно, 
метою є підготовка компетентного викладача 
для професійної освіти і навчання. 
Концептуальною основою розробленої моделі 
є методологічні підходи: синергетичний, 
аксіологічний, компетентнісний, суб’єктно- 
діяльнісний, інтегративний, контекстний.

Синергетичний підхід до практико- 
орієнтованої підготовки викладачів професійної 
освіти і навчання відображається у відкритості 
освіти, спонтанності, гнучкості, інноваційності 
навчання, визнанні індивідуальних потреб 
і можливостей студентів, недирективному 
управлінні навчальним процесом.

Аксіологічний підхід передбачає 
формування у викладачів професійної освіти 
і навчання освітньо-професійних цінностей, 
до яких належать цінності соціальної і 
професійної компетентності, саморозвитку і 
самоактуалізації в процесі освіти, професійного 
самовдосконалення.

Компетентнісний підхід зумовлює здатність 
викладачів професійної освіти і навчання до 
розв’язання професійно-педагогічних завдань 
завдяки розвиненим професійним знанням, 
умінням, професійно-особистісним якостям.

Оскільки одним з пріоритетних завдань 
системи безперервної освіти є формування 
суб’єктності педагога як професіонала, 
важливим є застосування суб’єктно- 
діяльнісного підходу, з позицій якого 
педагогічна діяльність повинна розглядатися 
як сфера реалізації творчих можливостей 
індивідуальності викладача. Засобом 
становлення суб’єктності майбутнього педагога 
є спільна навчальна діяльність у . процесі 
практико-орієнтованої професійної підготовки.

Інтегративний підхід зумовлює застосування 
в підготовці викладачів професійної освіти 
і навчання різноманітних методів і форм 
навчання, взаємозбагачення змісту навчальних 
дисциплін, запровадження інтегрованих курсів.

Контекстний підхід передбачає створення 
педагогічних умов для динамічного руху 
діяльності студентів від навчальної до 
професійної, трансформування першої у 
другу. Такий підхід враховує, що зміст і умови 
професійної діяльності завжди вірогідні,
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проблемні. Тому основною одиницею змісту 
контекстного навчання є проблемна ситуація, 
що передбачає включення продуктивного 
мислення студента.

Важливою умовою створення, розвитку 
і функціонування розробленої нами моделі 
є визначення її вихідних принципів, які 
враховуються при виборі змісту, методів і форм, 
технологій навчальної діяльності. Загальними 
принципами практико-орієнтованої підготовки 
викладачів професійної освіти і навчання, на 
нашу думку, є такі: науковість, безперервність 
і наступність, студентоцентрованість, 
відкритість і варіативність, зв’язок теорії з 
практикою, технологічність.

Принцип науковості вимагає відображення 
у знаннях, якими оволодівають студенти, 
досягнень сучасної науки і методів наукових 
досліджень. Студенти мають засвоювати 
достовірні факти, явища, процеси, розуміти 
суть науково обґрунтованих законів, 
особливості розвитку і становлення певних 
наукових відкриттів в історичному аспекті, 
бачити перспективи нових наукових пошуків, 
долучатися до науково-дослідної діяльності, 
оволодівати методами наукових досліджень.

Принцип безперервності і наступності 
зумовлює взаємозв’язок між рівнями 
підготовки, опору на вже вивчений матеріал, 
подальший розвиток у студентів сформованих 
знань, умінь та навичок, встановлення 
різноманітних зв’язків між старими і новими 
знаннями. Реалізація цього принципу 
забезпечується методично обґрунтованою 
побудовою навчальних програм, підручників, 
дотриманням послідовності руху від простого 
до складнішого у навчанні, усією системою 
методичних засобів.

Принцип студентоцентрованості
характеризується орієнтацію навчання, в 
основі якого полягає компетентнісна модель 
фахівця, на студентів з метою задоволення 
їхніх актуальних потреб, максимального 
забезпечення шансів отримати перше місце 
роботи на ринку праці, підвищити придатність 
до працевлаштування.

Принцип відкритості й варіативності 
передбачає представлення у змісті навчання 
відкритих для доповнень неоднозначних 
фактів, способом пізнання яких є критична 
рефлексія; використання різних методів, 
форм і засобів організації навчального

процесу відповідно до поставлених завдань. 
Застосування цього принципу дає змогу 
подолати одноманітність змісту навчання, 
органічно поєднувати навчальні програми з 
різних дисциплін, надавати більш грунтовні 
знання, використовуючи різні технології 
навчання, обираючи відповідний обсяг і темп 
навчальної діяльності.

Принцип зв’язку теорії з практикою 
полягає у підготовці викладачів до свідомої 
продуктивної професійної діяльності з 
врахуванням того, що практика є поштовхом до 
пізнавальної діяльності й одночасно критерієм 
перевірки істинності знань.

Принцип технологічності передбачає гнучке 
інструментальне управління навчальним 
процесом у вищому навчальному закладі. Суть 
технологічності полягає в тому, щоб зробити 
навчальний процес повністю керованим завдяки 
застосуванню педагогічних та інформаційно- 
комунікаційних технологій.

Змістовий блок моделі включає складові 
навчальних планів підготовки викладачів на 
рівнях бакалаврату і магістратури. Враховуючи 
досвід і традиції підготовки педагогів для 
системи професійно-технічної освіти в Україні, 
ми спираємось на поширену і в Німеччині 
послідовну модель професійної підготовки (the 
Consecutive Model) (Мельник О.В., 2017, с. 126).

Основними характеристиками цієї моделі 
є поєднання вивчення навчальних дисциплін 
психолого-педагогічного та економічного 
спрямування на першому рівні «бакалавр» 
та продовження поглибленого вивчення 
психолого-педагогічних і економічних 
дисциплін на другому рівні «магістр». 
Навчання в магістратурі вважається 
необхідною умовою професійного становлення 
та розвитку майбутнього викладача. Особа, 
яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень 
«магістр», повинна володіти поглибленими 
знаннями з обраної спеціальності, вміннями 
інноваційного характеру, навичками науково- 
дослідної (творчої), або науково-педагогічної, 
або управлінської діяльності, набути певний 
досвід використання одержаних знань і вміти 
продукувати (створювати) елементи нових 
знань для вирішення завдань у відповідній 
сфері професійної діяльності.

Технологічний блок моделі відображає 
форми, методи, технології практико- 
орієнтованої підготовки викладачів
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форм, методів, технологій і дидактичних 
засобів практико-орієнтованої підготовки 
викладачів є їх відповідність до поставлених 
цілей. Практико-орієнтована підготовка 
викладачів зумовлює застосування елементів 
дуальної форми навчання, що передбачає 
навчальну діяльність у ЗВО і на виробництві, 
закладах професійної освіти. Важливим є 
поєднання колективних та індивідуальних 
форм навчальної діяльності, при цьому роль 
самостійної роботи студентів поступово 
має зростати, чому ефективно сприятиме 
впровадження дистанційної форми навчання. 
Модель передбачає виразну частку практичної 
підготовки викладачів, що вимагає збільшення 
обсягу практичних занять із професійних 
дисциплін, налагодження співпраці ЗВО, що 
готують педагогів професійного навчання, 
з закладами професійної (професійно- 
технічної) освіти, навчально-виробничими 
(тренувальними) дільницями на базах 
підприємств, забезпечення якісної організацію 
практик, у тому числі на виробництві.

Згідно з обґрунтованими принципами 
практико-орієнтованої підготовки викладачів 
професійної освіти і навчання, у навчальному 
процесі мають застосовуватися інформаційно- 
презентативні, алгоритмічно-дійові та 
самостійно- пошукові методи навчання.

Інформаційно-презентативні методи
навчання спрямовані на передання тим, хто 
навчається, готової інформації та відповідне 
її відтворення. За типами і способами вони 
поділяються на: усні (лекція, розповідь, 
пояснення, повідомлення, читання вголос); 
наочно-усні (ілюстрація, демонстрація, 
презентація); письмові (конспектування, 
реферування, анотування, планування, 
структурування, аналіз, синтез, класифікація, 
порівняння, узагальнення, конкретизація, 
інтерпретація, підсумки, висновки, переклад, 
виклад, твір, диктант, рецензування, доповідь, 
звіт, пояснювальна записка, стаття, тези).

Алгоритмічно-дійові методи навчання 
спрямовані на осмислення наданої інформації, 
оволодіння певними практичними процедурами 
і методами розв’язання стандартних 
задач та ситуацій. За типами і способами 
вони поділяються на: діалогічні (бесіда, 
дискусія, консультація, семінар, інструктаж,

опитування); предметно-групові (вправа, 
дослід, діагностика, розв’язання задач, робота 
з ЕОМ, експеримент, кейс-метод, анкетування, 
тестування); групові (малі групи, „мозковий 
штурм”, ігри, конференції, проекти, аукціон, 
конкурс, вікторина, аналіз ситуацій).

Самостійно-пошукові методи навчання 
спрямовані на самостійне здобуття інформації, 
формування вмінь самостійно вчитися. Вони 
поділяються на способи діяльності з неявно 
означеними предметами, але визначеним 
конкретним продуктом (результатом) роботи 
(спостереження, проекти, моделювання, 
дослідження) та способи діяльності з 
чітко означеними предметами дій (тексти, 
тестування, питання, задачі, лабораторні 
вправи, практичні вправи, тренування).

Серед технологій, що забезпечують 
результативність практико-орієнтованої
підготовки викладачів професійної 
освіти і навчання, -  проектні, кейс-вґабу, 
ігрові, контекстні, коучингові, портфоліо, 
інформаційно-комунікаційні. Так, проектні 
технології забезпечують навчання через 
діяльність, орієнтують студентів -  майбутніх 
викладачів -  на створення освітніх продуктів.

Технологія кейс-зіасіу розвиває в 
майбутніх викладачів широту і гнучкість 
мислення, допомагає навчити їх раціонально 
використовувати інформацію, самостійно 
аналізувати факти, критично розглядати різні 
точки зору, обговорювати і захищати власну 
позицію, бути готовими до застосування 
різних засобів і методів, знаходити оптимальні 
вирішення питань.

Ігрові технології дають змогу моделювати 
майбутню педагогічну діяльність, передбачають 
інтерактивну взаємодію всіх учасників, в ході 
якої відбувається трансформація теоретичних 
знань у професійно необхідні практичні уміння 
і навички.

Контекстні технології ґрунтуються на 
тому, що прототипом пізнавальної діяльності 
студента є схема дій спеціаліста, яка охоплює 
такі щаблі: аналіз ситуації, постановка задачі, 
розв’язання задачі, доведення істинності 
рішення.

Коучингові технології спрямовані 
на розкриття потенціалу студентів для 
максимального його використання, на допомогу 
їм у формуванні професійної компетентності, 
визначенні відповідних цілей, завдань,
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упродовж життя, забезпечуючи наступність 
різних етапів процесу навчання та комунікацію 
між його учасниками, допомагаючи планувати, 
відслідковувати та коректувати освітню та 
кар’єрну траєкторію майбутнього викладача.

Інформаційно-комунікаційні технології 
забезпечують удосконалення навчального 
процесу, дають змогу автоматизовувати 
контроль і оцінювання навчальної успішності 
студентів, організовувати ефективну 
комунікацію студентів і викладачів, обмін 
досвідом, сприяють розвитку творчих 
здібностей студентів.

Діагностувально-результативний блок 
моделі передбачає оцінювання, аналіз та 
корекцію результатів такої підготовки і включає 
критерії, показники та рівні сформованості 
професійної компетентності викладачів, а 
також запланований результат.

Структура компетентності викладача 
професійної освіти і навчання представлена 
такими компонентами, як: інформаційний 
(критичне мислення), інноваційний 
(креативність), особистісний (комунікації), 
практично-діяльнісний (спільна робота).

Серед критеріїв сформованості професійної 
компетентності викладача визначено 
інструментальний, системний, соціально- 
особистісний, технологічний. Показниками 
сформованості компетентності викладача за 
інструментальним критерієм є здатності: до 
аналізу і синтезу, організації і планування, базові 
загальні знання та базові знання з професії, 
навички управління інформацією (здатність 
здійснювати збір, обробку та упорядкування 
навчальної інформації). До системного 
критерію належать такі показники: здатність до 
інноваційної педагогічної діяльності, уявлення 
про інноваційні педагогічні технології, 
зарубіжний і вітчизняний досвід інноваційної 
діяльності. До показників сформованості 
компетентності викладача за соціально- 
особистісним критерієм віднесено здатність 
створювати ефективну систему комунікацій 
у професійній та педагогічній діяльності 
та забезпечувати педагогічну взаємодію, 
володіння теоретичними та методичними 
аспектами виховної, соціальної роботи у 
сфері професійної освіти. Показниками 
сформованості компетентності вик: здача

за технологічним критерієм є здатність: 
визначати конкретні цілі і завдання навчально- 
виховної роботи; мотивувати, стимулювати 
та активізувати навчальну діяльність; 
організовувати процес навчальної діяльності; 
здійснювати контроль і оцінювання результатів 
педагогічної діяльності.

Виокремлено три рівні сформованості 
компетентності викладачів професійної 
освіти і навчання -  високий, середній, 
низький. Високий рівень характеризується 
науковою спрямованістю викладання, зв’язком 
теорії з практикою, здатністю викладача до 
управління навчанням, логічного викладу 
змісту, застосування сучасних педагогічних 
й інформаційних технологій. Середній 
рівень передбачає володіння професійними 
прийомами мовленнєвої техніки, професійно 
важливими знаннями та вміннями, здатність 
викладача до планування, проектування 
навчання, що дає йому змогу переносити 
засвоєні способи діяльності в умови реального 
навчального процесу. Низький рівень 
відрізняється наявністю репродуктивних 
фахових і психолого-педагогічних знань 
й умінь, виконанням своєї професійно- 
педагогічної діяльності за заздалегідь 
розробленим алгоритмом, без творчих 
спонукань; недостатнім рівнем активності.

Результативність практико-орієнтованої 
підготовки викладачів професійної освіти 
і навчання досягається завдяки створенню 
раціональних педагогічних умов. За 
результатами опитування педагогічних 
працівників закладів професійної освіти, 
проведеного в межах проекту Програми 
Еразмус+ «Удосконалення практико- 
орієнтованої підготовки викладачів закладів 
професійної освіти і навчання», зокрема 
здійсненого 8\УОТ-аналізу, визначено такі 
педагогічні умови практико-орієнтованої 
підготовки викладачів професійної освіти і 
навчання: підвищення мотивації студентів 
до педагогічної діяльності; збалансованість 
психолого-педагогічних і спеціалізовано- 
професійних дисциплін; збільшення практичної 
складової підготовки майбутніх викладачів; 
використання сучасних практико-орієнтованих 
технологій навчання з ІКТ підтримкою; 
готовність викладачів закладів вищої освіти 
до практико-орієнтованої підготовки педагогів 
професійної школи.
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Розділ І Теореіико-методологічні основи розвитку професійної освіти і навчання

Висновки. Отже, концептуальнимиосновами 
практико-орієнтованої підготовки викладачів 
професійної освіти і навчання є синергетичний, 
аксіологічний, компетентнісний, суб’єктно- 
діяльнісний, інтегративний, контекстний наукові 
підходи та принципи науковості, безперервності 
і наступності, студентоцентрованості, 
відкритості й варіативності, зв’язку теорії з 
практикою, технологічності. Спроектована 
модель практико-орієнтованої підготовки 
викладачів професійної освіти і навчання

є засобом дослідження такої підготовки як 
педагогічної категорії; відображає зв’язок 
педагогічної науки з практикою; унаочнює 
основні позиції досліджуваного процесу; 
узагальнює результати та визначає прогностичне 
бачення розв’язання цієї проблеми. У подальших 
дослідженнях планується визначення та 
обґрунтування методичних засад підвищення 
якості професійної підготовки викладачів 
професійної освіти і навчання.
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Conseptual foundations of future VET teacher's training
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It has been actualized that the volume o f  training o f VET teachers in Ukraine is small and does 
not meet the needs o f  practice, and the content o f  training o f VET teachers in higher educational 
institutions o f  Ukraine is excessively differentiated according to individual disciplines, is deserted and 
requires systematic regulation, harmonization o f pedagogical and special-professional component,
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increase o f practical component o f preparation, flexibility and versatility.
The key positions o f modem domestic educational concepts regarding the stages and levels o f 

training o f VET teachers are analyzed, and their extension o f practical training are described.
It is determined that the conceptual foundations o f  the practical training o f VET teachers are 

synergetic, axiological, competence, subject-activity, integrative, contextual scientific approaches 
and principles o f  scientific, continuity, student-centeredness, openness and variability, connection 
o f  theory with practice, technological ability. The model o f practical training o f  VET teachers is 
presented, which is a means o f  studying such training as a pedagogical category, is described. It 
reflects the relationship o f pedagogical science with practice; illustrates the main positions o f the 
investigated process; generalizes the results and defines a prognostic vision for solving this problem. 
The model contains conceptual-purposeful, content, technological, diagnostic-productive blocks.

The structure o f  competence of VET teacher is defined, which is represented by the following 
components: informational, innovative, personal, practical and activity. Among the criteria for the 
formation of the teacher’s professional competence, the instmmental, systemic, social-personal, and 
technological are determined.

Three levels o f  professional competence o f  VET eachers are defined and described: high, 
medium, low.

The following pedagogical conditions o f  the practice-oriented training o f VET teachers are 
defined: increase o f  motivation o f students for pedagogical activity; balance o f  psychological and 
pedagogical and specialized-professional disciplines; an increase in the practical component o f 
the training o f future teachers; use o f modem practical-oriented technologies o f  teaching with ICT 
support; readiness o f  teachers o f  institutions o f higher education to practice-oriented training of 
teachers o f vocational schools.
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