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external control over the quality of their training - by improving the work of the national audit 
body.In Grait Britain, during the reforms of pedagogical education at the end of the XXth to the 
beginning of the XXI century, the emphasis on practical training, enhancement of functional 
literacy, and the acquisition of information and communication technologies was emphasized in the 
training of teachers. It should be noted that distance education is actively developing in British 
universities. As the analysis of scientific works has shown, European countries have realized the 
need for cooperation and integration in the solution of domestic problems. In documents adopted 
during international conferences, education is seen as a sphere of common interests, where 
mutual understanding between states and citizens can be achieved. Following this, European 
countries began educational reforms, with a chain of openness to their educational systems and 
the formation of a unified European educational space. 
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Анотація. У статті представлені концептуальні засади стандартизації підготов-

ки молодших спеціалістів. Розглянуті поняття концепції, її мета, етапи, правове та ме-
тодичне забезпечення, ядро концепції, методологічні підходи (системний та компетент-
нісний), принципи її розробки (системності; гнучкості; безперервності; індивідуалізації; 
орієнтації на кінцевий результат) та очікувані результати. 
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Актуальність (Introduction). Унормування в новому українському законодавстві всіх 

ланок освіти з метою приведення їх до Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО) 
та Національної рамки кваліфікацій (НРК) потребує і запровадження для них стандартів, ро-
зроблених на компетентнісній основі. 

У законі України "Про освіту"(2017) зазначено, що фахова передвища освіта спрямо-
вана на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до 
виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, 
пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності і здійсненням обмеже-
них управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребу-
ють застосування положень і методів відповідної науки, і завершуються здобуттям 
відповідної освітньої чи професійної кваліфікації. Тобто, здобувачі цих професійних 
кваліфікацій, що відповідають п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій, призначають-
ся на первинні посади у певному виді економічної діяльності і здійснюють керівництво пев-
ною ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, устано-
вах, організаціях незалежно від форми власності. 

Статистичні дані станом на 2015 рік свідчать, що кількість суб’єктів господарювання 
становить 1,97 млн. підприємств, серед яких: великих підприємств – 423 (0,02%), середніх 
підприємств – 15510 (0,7%), малих підприємств – 47555 (2,4%) та 1910830 (96,7%) – це 
мікропідприємства. 80% усіх громадян, зайнятих господарською діяльністю (не враховуючи 
банки і бюджетні установи), працюють у секторі малого та середнього підприємництва, з них 
48% осіб – на малих підприємствах, а 32% осіб – на середніх. У 2015 році на одному малому 
підприємстві працювало до 5 осіб, на одному середньому – 171 особа, на одному великому – 
понад 4000 осіб. На 5 фізичних осіб-підприємців в середньому припадало лише 2 наймані 
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особи. Практика свідчить, що в умовах великих підприємств потреба у керівниках низової 
ланки знаходиться у співвідношенні 1 керівник на 30 робітників, а у середніх підприємствах – 
1 керівник на 15 працюючих. Тобто, ринок праці з усіх видів господарської діяльності потре-
бує великої кількості фахівців здатних здійснювати обмежені управлінські функції, що отри-
мали фахову передвищу освіту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій (Analysis of recent researches and 
publications). Теоретико-методологічному обґрунтуванню компетентнісного підходу до ро-
зроблення і впровадження освітніх стандартів значну увагу приділяли вітчизняні вчені: 
В. Кремень, В. Луговий, П. Лузан, Л. Лук’янова, С. Мельник, С. Ніколаєнко, Н. Ничкало, 
В. Орлов, В. Радкевич, С. Сисоєва, О. Слюсаренко, Ж. Таланова, Д. Чернілєвський та ін. 
Водночас, концептуальні засади стандартизації підготовки молодших спеціалістів в світлі 
підготовки Закону України «Про фахову передвищу освіту» потребують більш детального 
опрацювання. 

Мета (Purpose). Метою даної статті є обґрунтування та розкриття концептуальних за-
сад стандартизації підготовки молодших спеціалістів. 

Методи (Methods). Теоретичний аналіз та синтез – для визначення стану розкриття 
проблеми стандартизації підготовки молодших спеціалістів у філософській і психолого-
педагогічній літературі, узагальнення вимог нормативно-правових документів у сфері освіти, 
вивчення та систематизації словників, енциклопедій, авторефератів, дисертацій, Інтернет-
ресурсів, досвіду роботи педагогічних працівників; проектування – для виокремлення змісту 
стандартизації підготовки молодших спеціалістів; порівняння, класифікація та узагальнення – 
для визначення спільних характеристик об’єктів методичної системи стандартизації, вияв-
лення закономірностей стандартизації підготовки молодших спеціалістів, формулювання 
висновків і рекомендацій. 

Результати (Results). До загальних положень концепції відносяться: поняття 
концепції, її мета, інформаційне, правове та методичне забезпечення, місце в теорії 
педагогіки. Концепція (від латинського conceptio – розуміння, система), певний спосіб 
розуміння, трактування якого-небудь предмету, явища, процесу, основний погляд на 
предмет чи явище, керівна ідея для їх систематичного освітлення. Термін «концепція» 
уживається також для позначення провідного задуму, конструктивного принципу в науковій, 
художній, технічній, політичній та інших видах діяльності [8, с. 278]. Поняття "концепція" не є 
в сучасній теорії і практиці однозначним. Концепція визначається як певний спосіб розуміння, 
трактування яких-небудь явищ, основна точка зору, керівна ідея для їх освітлення; провідний 
задум, конструктивний принцип різних видів діяльності [7, с.633]; як те чи інше розуміння 
явища, системи поглядів, чи основна думка художнього твору [4, с. 256]; як система поглядів 
на процеси і явища в природі і суспільстві [1].  

У педагогічному аспекті концепція – це система поглядів, які визначають розуміння 
явищ і процесів, об’єднаних фундаментальним задумом, провідною ідеєю [6]. 

Концепція стандартизації підготовки молодших спеціалістів базується на:  
– соціальному замовленні суспільства, що зафіксовано в нормативних документах, 

об’єктивних потребах суспільства і особистості на сучасному етапі;  
– зарубіжному досвіді стандартизації всіх рівнів освіти; 
– компетентнісному підході до стандартизації освіти; 
– вітчизняному практичну досвіді стандартизації всіх рівнів освіти. 
Нормативно-правовою та методичною основою концепції стандартизації підготовки 

фахівців фахової передвищої освіти є Конституція України, закони України «Про освіту» та 
«Про вищу освіту», та нормативно-правові акти, а саме: Закони України «Про професійний 
розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх 
об’єднання, права і гарантії їх діяльності», постанова Кабінету Міністрів України від 23 листо-
пада 2011 р. №1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», постанова 
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373 «Про затвердження Порядку розроб-
лення та затвердження професійних стандартів», розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 
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1077 «Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 
2016-2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р 
«Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану 
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік». 

В основу концепції стандартизації підготовки молодших спеціалістів покладено ідею 
розгляду досліджуваного феномену як процедури, що включає такі взаємопов`язані етапи: 
розроблення освітнього стандарту з визначенням кінцевих, підсумкових та інтегративних ре-
зультатів навчання; цілепокладання – обґрунтування тезаурусу цілей, що характеризують 
структуру і зміст моделі випускника; автономного проектування навчальними закладами 
змісту освіти – освітніх програм молодшого спеціаліста, навчальних планів, навчальних про-
грам, модулів, зокрема міждисциплінарних, індивідуальних навчальних завдань тощо; досяг-
нення очікуваних результатів навчання засобами адекватних технологій навчання; розроб-
лення технологій оцінювання компетентнісних досягнень студентів і випускників та система-
тична їх діагностика.   

Розглядаючи стандартизацію підготовки молодших спеціалістів, як процес, а сам про-
цес як систему, виділимо такі підсистеми підготовки молодших спеціалістів: цілей і завдань, 
методів навчання, форм організації навчання, педагогічної діяльності викладача, освітньої 
діяльності студента, контролю і корекції підготовки студента, засобів підготовки, змісту підго-
товки фахівця і результатів підготовки студента. 

Аналіз філософської та педагогічної літератури дозволили виділити наступні типи 
зв’язків, притаманні стандартизації як методичній системі, а саме зв’язки [2, с. 28]: взаємодії; 
створення (генетичні зв’язки); перетворення; побудови (структурні зв’язки); функціонування; 
розвитку та управління.  

Системоутворюючі чинники (зовнішні і внутрішні) визначаються як явища та процеси, 
які призводять до оновлення системи. До внутрішніх структурних зв’язків віднесемо зв’язки 
між структурними елементами методичної системи, функціональні зв’язки між компонентами 
цієї системи.  

Для побудови концепції стандартизації підготовки молодших спеціалістів ґрунтуючись 
на положенні, що підготовка майбутніх фахівців це складний процес, в якості теоретико-
методологічних підходів обрані системний та компетентнісний. 

Призначення системного підходу полягає в тому, що він дозволяє: розглянути процес 
стандартизації як цілісну систему; виділити системо утворюючі фактори стандартизації, тоб-
то мету і результат; сконструювати методичну систему стандартизації, виявити складові її 
компоненти, розкрити діалектику їх взаємозв’язку; розкрити зумовлені компонентами 
внутрішні зв’язки, а також основні умови існування даної системи.  

Компетентнісний підхід переорієнтовує освітній процес (здобуття знань, умінь і нави-
чок) на кінцеві результати в діяльнісному вимірі, замість формального накопичування знань, 
умінь і навичок на формування й розвиток у здобувачів фахової передвищої освіти здатності 
практично діяти та застосовувати набутий досвід, успішно соціалізуватися та провадити 
професійну діяльність відповідно до фаху. 

Під ядром концепції стандартизації підготовки молодших спеціалістів слід розуміти 
систему базових вихідних основних ідей і положень, що визначають природу і механізми по-
будови наукової теорії і розкривають її специфіку. Ядро розроблюваної концепції стандарти-
зації підготовки молодших спеціалістів становлять принципи і закономірності функціонування 
і розвитку досліджуваних явищ і процесів стандартизації, що дають можливість охарактери-
зувати сучасний стан проблеми, простежити динаміку її становлення та перспективи по-
дальшого розвитку.  

Під закономірністю розуміється суб’єктивно існуючий, що повторюється, суттєвий 
зв’язок явищ суспільного життя або етапів історичного процесу [7, с. 452]. Пізнання зако-
номірностей дає можливість їх практичної реалізації в діяльності, в основі виявлення зако-
номірностей лежить науковий аналіз довідкової та спеціальної літератури, передового інно-
ваційного та наукового досвіду та власного досвіду тих, хто займається пізнанням цих зако-
номірностей.  

Закономірності процесу стандартизації підготовки молодших спеціалістів визначають-
ся суспільними умовами (зокрема, конкретно-історичними, соціокультурними), характером 
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здобувачів цієї фахової передвищої освіти, природою і специфікою освітнього процесу їх 
підготовки і відображають типові знання і практику стандартизації у різних сферах. 

Підставою для виділення закономірностей концепції стандартизації фахової пере-
двищої освіти є системний та компетентнісний теоретико-методологічні підходи.  

Із системним підходом пов’язана закономірність, що відображає зв’язки між структур-
ними елементами і функціональними компонентами методичної системи стандартизації.  

З компетентнісним підходом пов’язані закономірності, що відображають зв’язки між 
одиницями і структурами стандартизації фахової передвищої освіти і функціонування знання 
про сутність і зміст стандартизації підготовки молодшого спеціаліста як цілісного явища.  

Концепція стандартизації підготовки молодших спеціалістів ґрунтується та забезпе-
чується сукупністю таких принципів [3, с. 119]: системності; гнучкості; безперервності; 
індивідуалізації; орієнтації на кінцевий результат, що визначає забезпечення об’єктивного 
діагностування результатів професійної підготовки випускника.  

Для об’єктивного діагностування сформованості професійної компетентності необхідні 
не предметні, а системні, професійно-орієнтовані критерії, що дозволяють оцінити про-
фесійну підготовленість випускника як суб’єкта професійної діяльності.  

Висновки і перспективи (Discussion). Очікувані результати від впровадження за-
пропонованої концепції: формування цілісної, відкритої, гнучкої методичної системи стандар-
тизації підготовки молодших спеціалістів, орієнтованої на соціально – економічний розвиток 
країни; підвищення якості змісту підготовки молодших спеціалістів, відповідно рівню сучасних 
вимог і міжнародної конкурентоздатності; впровадження неперервної професійної освіти і 
навчання та інтеграцію національної світи і навчання у світовий освітній простір.  

Напрямами подальших досліджень є розробка і обґрунтування методичної системи 
стандартизації підготовки молодших спеціалістів. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
А. А. Каленский 

Аннотация. В статье представлены концептуальные основы стандартизации 
подготовки младших специалистов. Рассмотрены понятия концепции, ее цель, этапы, 
правовое и методическое обеспечение, ядро концепции, методологические подходы (си-
стемный и компетентностный), принципы ее разработки (системности; гибкости; не-
прерывности; индивидуализации; ориентации на конечный результат) и ожидаемые ре-
зультаты. 

Ключевые слова: профессиональное предвысшее образование, младший специа-
лист, концепция, системный и компетентностный методологические подходы, принципы 
стандартизации. 

 
VOCATIONAL EDUCATION: CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF STANDARDIZATION 

JUNIOR SPECIALISTS TRAINING 
A. A. Kalenskyi 

Abstract. The article presents conceptual bases of standardization of training of junior spe-
cialists. The concept is analyzed, its purpose, stages, legal and methodological support, the core of 
the concept, methodological approaches (systemic and competent), the principles of its develop-
ment (systemic, flexibility, continuity, individualization, orientation to the end result) and expected 
results. 

Keywords: vocational education, Junior Specialist, conception, systematic and competent 
methodological approaches, principles of standardization. 
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