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Реферат: 

Актуальність статті зумовлюється необхідністю обґрунтування викликів і проблем, що стримують про-

цеси модернізації вітчизняної професійної освіти та можуть становити загрозу національній безпеці й націона-

льним інтересам України.  

Мета: визначити основні зовнішні і внутрішні виклики для системи професійної освіти України, проана-

лізувати виявлені проблеми, визначити ступінь їх впливовості на систему вітчизняної професійної освіти, об-

ґрунтувати шляхи їх подолання. 

Методи: аналіз наукових та інших джерел – для виявлення зовнішніх і внутрішніх викликів системи про-

фесійної освіти;  експертне оцінювання – для ранжування виявлених викликів, визначення їх впливовості на 

систему вітчизняної професійної освіти та небезпеки для національних інтересів України; систематизація та 

узагальнення – для обґрунтування шляхів подолання означених проблем. 

Результати: на основі аналізу сучасних законодавчих і нормативно-правових джерел, матеріалів і рекоме-

ндації міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, публікацій у фа-

хових друкованих та електронних виданнях сформовано перелік зовнішніх і внутрішніх викликів для системи 

професійної освіти України; обґрунтовано детерміновані ними проблеми; визначено ступінь їх впливовості на 

систему вітчизняної професійної освіти; сформульовано пропозиції щодо їх вирішення. 

Висновки: виокремлено зовнішні виклики (трансформація світових ринків праці, зумовлена  зміною енер-

гетичної парадигми, запровадженням раціональних моделей споживання і виробництва, активізацією «зеленої 

політики»; перехід розвинених країн світу на новий технологічний уклад і цифрову економіку;  інформаційна 

війна проти України; кадровий дефіцит на зарубіжних ринках праці і зумовлена ним потужна трудова міграція 

з України) та внутрішні (запит суспільства та економіки на систему професійної освіти нової якості; високий 

рівень безробіття, дефіцит конкурентоспроможних кваліфікованих робітників на вітчизняних ринках праці); на 

основі методу експертного оцінювання встановлено проблеми, що в умовах гібридної війни можуть становити 

найбільшу загрозу для національних інтересів України (низька якість професійної підготовки педагогів закладів 

професійної освіти; не- достатнє забезпечення освітніми програмами підготовки майбутніх фахівців розвитку 

критичності мислення сучасної молоді; недостатній рівень розвитку цифрової культури і цифрової компетент-

ності педагогів та учнів закладів професійної освіти), її економічної безпеки (невідповідність якості підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників вимогам сучасних роботодавців, недостатня сформованість підприємни-

цької, кар’єрної, самоосвітньої компетентностей випускників; низький рівень профорієнтаційної роботи; низькі 

темпи впровадження дуальної освіти; недосконала система управління закладами професійної освіти), а також  
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екологічної та енергетичної незалежності (низький рівень енергозбережувальної та екологічної компетентнос-

тей випускників закладів професійної освіти, низька мотивація партнерів до участі в модернізації професійної 

освіти). 
 

Ключові слова: професійна освіта, зовнішні і внутрішні виклики, інформаційна війна, компетентності, 

освітня політика. 

 

Вступ. ХХІ століття додало українській сис-

темі професійної освіти, як і системі освіти в ці-

лому, багато нових зовнішніх і внутрішніх викли-

ків, якісний аналіз яких та своєчасне реагування 

на виявлені проблеми можуть мати стратегічне 

значення не лише для забезпечення ефективності 

всіх компонентів освітньої системи але й для за-

хисту національних інтересів, кадрової, інформа-

ційної, економічної, екологічної, енергетичної 

безпеки України. 

Джерела. Пріоритетними напрямами розви-

тку освіти в Україні в умовах гібридної війни є 

якісна освіта та громадянське, національно- і 

військово-патріотичне виховання. Ці ідеї були 

відображені в численних документах, серед 

яких: «Стратегія національно-патріотичного ви-

ховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», 

«Концепція національно-патріотичного вихо-

вання дітей та молоді» (2015), Державна цільова 

соціальна програма «Молодь України» на 2016–

2020 рр., Державна цільова соціальна програма 

«Молодь України» на 2021–2025 рр., «Концепції 

впровадження медіаосвіти в Україні» (2016) 

тощо. 

Мета – визначити основні зовнішні і внутрі-

шні виклики для системи професійної освіти Ук-

раїни, проаналізувати виявлені ними проблеми, 

визначити ступінь їх впливовості на систему ві-

тчизняної професійної освіти та рівень небез-

пеки для національних інтересів України, обґру-

нтувати шляхи їх подолання. 

Методи: аналізу наукових та інших джерел – 

для виявлення зовнішніх і внутрішніх викликів 

системи професійної освіти;  експертного оціню-

вання – для ранжування виявлених викликів, ви-

значення їх впливовості на систему вітчизняної 

професійної освіти та рівень небезпеки для наці-

ональних інтересів України; систематизації та 

узагальнення – для обґрунтування шляхів подо-

лання означених проблем. 

Результати та обговорення. На основі ана-

лізу сучасних законодавчих і нормативно-право-

вих джерел, матеріалів і рекомендацій міжнаро-

дних і всеукраїнських науково-практичних кон-

ференцій, семінарів, вебінарів, публікацій у фа-

хових друкованих та електронних виданнях 

тощо було сформовано перелік внутрішніх і зов-

нішніх викликів, проведено експертне оціню-

вання їх значущості, обґрунтовано детерміно-

вані ними проблеми і сформульовано пропозиції 

щодо їх вирішення. Виокремлено низку викли-

ків: зовнішніх (трансформація світових ринків 

праці, зумовлена  зміною енергетичної паради-

гми, запровадженням раціональних моделей 

споживання і виробництва, активізацією «зеле-

ної політики»; перехід на новий технологічний 

уклад і цифрову економіку;  інформаційна війна 

проти України; кадровий дефіцит на зарубіжних 

ринках праці і зумовлена ним потужна трудова 

міграція з України) та внутрішніх (запит суспіль-

ства та економіки на систему професійної освіти 

нової якості; високий рівень безробіття, дефіцит 

конкурентоспроможних кваліфікованих робіт-

ників на вітчизняних ринках праці). 

З метою оцінювання вагомості викликів, що 

постали перед сучасною професійною освітою 

України,  було проведено експертне опитування 

25 стейкхолдерів професійної освіти – науков-

ців, науково-педагогічних, педагогічних праців-

ників із досвідом роботи в системі професійної 

та фахової передвищої освіти, представників 

громадських та професійних об’єднань, діяль-

ність яких певною мірою пов’язана з професій-

ною підготовкою майбутніх кваліфікованих ро-

бітників. За результатами проведеного експерт-

ного оцінювання встановлено проблеми, що в 

умовах гібридної війни можуть становити найбі-

льшу загрозу для національних інтересів Укра-

їни (низька якість професійної підготовки педа-

гогів закладів професійної освіти; недостатнє за-

безпечення освітніми програмами розвитку кри-

тичності мислення сучасної молоді; недостатній 

рівень розвитку цифрової культури і цифрової 

компетентності педагогів та учнів закладів про-

фесійної освіти), її економічної безпеки (невід-

повідність якості підготовки майбутніх кваліфі-

кованих робітників вимогам сучасних роботода-

вців, недостатня сформованість підприємниць-

кої, кар’єрної, самоосвітньої компетентностей 

випускників; низький рівень профорієнтаційної 

роботи; низькі темпи впровадження дуальної 

освіти; недосконала система управління закла-

дами професійної освіти), а також  екологічної та 



Професійна педагогіка / 1(24)'2022 6 

енергетичної незалежності (низький рівень ене-

ргозбережувальної та екологічної компетентнос-

тей випускників закладів професійної освіти, ни-

зька мотивація партнерів до участі в модернізації 

професійної освіти). 

Запит суспільства та економіки на сис-

тему професійної освіти нової якості виявив 

низку проблем, серед яких: повільні темпи її мо-

дернізації, кількісні і якісні зміни контингенту 

здобувачів професійної освіти, критичний стан 

мережі закладів професійної освіти, недосконала 

система управління ними, низькі темпи впрова-

дження дуальної форми здобуття освіти, недос-

конала мотивація соціальних партнерів до участі 

в модернізації професійної освіти, недостатня 

якість професійної підготовки педагогів закладів 

професійної освіти, низька престижність вітчиз-

няної професійної освіти. 

Повільні темпи модернізації професійної 

освіти зумовлені низкою проблем юридичного  

характеру (Кремень, 2021, с. 78), що стримують 

процеси децентралізації управління закладами 

професійної освіти (зокрема на передачу їх у ко-

мунальну форму власності), розширення автоно-

мії закладів професійної освіти, розвиток держа-

вно-приватного партнерства, запровадження ду-

альної форми здобуття освіти, відкриття на-

вчально-практичних центрів, кваліфікаційних 

центрів тощо. Прийняті в Україні Закони «Про 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 

вищу освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» не вирішують нагальних проблем профе-

сійної освіти, стримуючи процес її розвитку. 

З огляду на визначену проблему, можна окре-

слити низку першочергових завдань для її подо-

лання, а саме: ухвалення Закону України «Про 

професійну освіту», оновлення нормативно-пра-

вової бази професійної освіти відповідно до су-

часного законодавства, розроблення стандартів 

оцінювання професійних кваліфікацій на основі 

Європейської системи перезарахування кредитів 

у сфері професійної освіти (ECVET). 

Критичний стан мережі закладів професій-

ної освіти  (Державна служба статистики Укра-

їни. Професійна (професійно-технічна освіта, 

2020) зумовлений зменшенням майже вдвічі їх 

кількості (з 1285 у 1991 р. до 711 у 2020 р.). Зме-

ншення закладів пояснюється також оптиміза-

цією їх мережі, що полягає в об’єднанні малоко-

мплектних закладів з метою їх укрупнення. Це 

має сприяти підвищенню якості матеріально-те-

хнічної бази та освітнього середовища. Водночас  

скорочення мережі закладів професійної освіти 

створює ризик обмеження доступу багатьох ви-

пускників шкіл до навчання через віддалене роз-

ташування укрупнених освітніх установ. 

Вирішення даної проблеми потребує здійс-

нення цілого переліку важливих завдань. Насам-

перед необхідно вдосконалити механізми опти-

мізації мережі закладів професійної освіти. 

Цього можна досягнути завдяки: укрупненню за-

кладів освіти на основі об’єднання малокомпле-

ктних; створенню професійних коледжів і на-

вчально-практичних центрів галузевого спряму-

вання із застосуванням новітніх виробничих те-

хнологій; розгортанню мережі кваліфікаційних 

центрів, центрів кар’єри і центрів професійної 

досконалості. 

Потрібно розробити типові положення про 

створення нових освітніх інституцій на засадах 

партнерства з роботодавцями (бізнес-інкуба-

тори, освітньо-виробничі кластери, технопарки 

тощо). 

Доцільно надати провідним закладам профе-

сійної освіти статус Центрів професійної доско-

налості, що забезпечуватимуть здобуття мо-

лоддю й дорослими якісної професійної освіти 

та професійних кваліфікацій у відповідності з 

потребами промисловості 4.0. 

Важливо створювати умови для залучення ін-

вестицій соціальних партнерів у розвиток на-

вчально-практичних центрів закладів професій-

ної освіти (за галузевим спрямуванням) та роз-

ширювати функції навчально-практичних цент-

рів закладів професійної освіти щодо здобуття 

особами часткових кваліфікацій (за коротко-

строковими програмами). 

Кількісні і якісні зміни контингенту учнів за-

кладів професійної освіти (МОН України. Про-

фесійна освіта, 2020) виражаються у зменшенні 

більш ніж у два з половиною рази контингенту 

учнів (з 648 тис. у 1991 р. до 247 тис. у 2020 р.). 

У 284 закладах освіти контингент здобувачів 

менше 300 осіб, досі функціонує 35 малокомпле-

ктних закладів (до 100 осіб). У 2020 р. здобуття 

професійної (професійно-технічної) освіти об-

рали лише 23 % випускників, які здобули повну 

загальну середню освіту. Це зазвичай поясню-

ється демографічною кризою і зменшенням на-

селення України на 10 млн осіб (з 51,8 млн у 1991 

р. до 41,6 у 2021 р.). Водночас тривалий час від-

бувалося не  обґрунтоване потребами ринку 

праці зростання числа закладів вищої освіти (з 

149 до 281), що спричинило скорочення контин-

генту закладів професійної освіти. Таким чином, 

виник дефіцит кваліфікованих робітників і, від-
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повідно, підвищений попит населення на робіт-

ничі професії (у 2021 р. на одне робоче місце 

було до трьох претендентів). Заклади вищої 

освіти випускали фахівців, не затребуваних рин-

ком праці, що змусило випускників вишів вихо-

дити на ринок робітничих професій (як свідчать 

популярні сайти пошуку роботи, у 2020 р. на ро-

бочі місця за робітничими спеціальностями пре-

тендувало 48,7 % осіб із вищою освітою і 5,7 % 

– з незавершеною вищою освітою). Такі кількі-

сні процеси детермінували якісні зміни контин-

генту закладів професійної освіти. За результа-

тами глибинних інтерв’ю, що проводилися у 

2020 р. Німецьким товариством з міжнародної 

співпраці (GIZ) за підтримки програми EU4Skill 

з метою планування і реалізації загальнодержав-

ної кампанії МОН України з реформування про-

фесійної освіти, було виявлено існування в сус-

пільстві негативного стереотипу про перева-

жання в закладах професійної освіти малоосвіче-

них учнів з низьким рівнем успішності. Нато-

мість, наприклад, у Німеччині навіть для здо-

буття інженерних спеціальностей обов’язковим 

є опанування робітничими кваліфікаціями, що 

свідчить про високу престижність професійної 

освіти та її підтримку з боку держави. 

Для подолання цієї проблеми необхідно вирі-

шити щонайменше два важливих завдання: за-

безпечити оптимальне співвідношення кількості 

закладів професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти з урахуван-

ням потреб економіки держави й регіонів; опти-

мізувати мережу закладів вищої освіти (напри-

клад, створити в кожній області (або регіоні) на 

базі існуючих державних закладів вищої освіти 

по одному національному університету, який би 

враховував потреби регіональних ринків праці, 

готував фахівців за всіма актуальними напря-

мами, мав тісні зв’язки з усіма закладами профе-

сійної та фахової передвищої освіти області/ре-

гіону). Це сприятиме забезпеченню наступності 

всіх рівнів освіти (від професійної – до вищої); 

скороченню управлінських штатів; усуненню 

дублювання багатьох спеціальностей та їх ви-

кладання у непрофільних закладах вищої освіти; 

зростанню числа випускників загальноосвітніх 

шкіл, готових розвивати свою професійну 

кар’єру, починаючи з опанування робітничою 

професією тощо.  

Недосконала система управління закладами 

професійної освіти також є потужним фактором, 

що стримує процеси модернізації вітчизняної 

професійної освіти (Кремень, 2021, с. 80). Деце-

нтралізація управління активізувала передачу за-

кладів професійної освіти з державної форми 

власності до комунальної. З одного боку, цей 

процес враховує галузеві й регіональні особли-

вості ринку праці, сприяє покращенню фінансу-

вання й модернізації матеріально-технічної бази 

та залученню різних стейкхолдерів до форму-

вання змісту та якості професійної освіти. Вод-

ночас у системі професійної освіти досі законо-

давчо не закріплені сучасні підходи і принципи 

управління, процеси автономії закладів освіти, 

механізми державно-приватного партнерства, 

джерела фінансування й мотивування педагогів 

до професійного розвитку і саморозвитку, а ро-

ботодавців – до активного включення у модерні-

зацію системи професійної освіти тощо. 

Удосконалення існуючої системи управління 

закладами професійної освіти залежить від успі-

шної реалізації низки завдань, а саме: оновлення 

нормативно-правового й навчально-методич-

ного забезпечення управління професійною 

освітою за інституційною та дуальною формами; 

розроблення механізмів розвитку державно-при-

ватного партнерства шляхом створення іннова-

ційних структур (кластерів, кампусів професій і 

кваліфікацій, хабів, технопарків тощо); упрова-

дження механізмів мотивації роботодавців до 

участі в освітньому процесі; розширення ролі та 

функцій регіональних рад професійної освіти; 

створення незалежних дорадчо-консультатив-

них органів управління закладами освіти на заса-

дах державно-приватного партнерства (дорад-

чих комітетів, наглядових рад, консультативних 

рад зі спеціальностей); застосування принципів 

функціонування державно регульованої моделі 

професійної освіти і навчання у підготовці май-

бутніх кваліфікованих робітників за професі-

ями/спеціальностями загальнодержавного зна-

чення (з можливістю використання елементів 

дуальної форми здобуття освіти); впровадження 

принципів функціонування ринково орієнтова-

ної моделі професійної освіти у підготовці май-

бутніх кваліфікованих робітників за професі-

ями/спеціальностями, затребуваними регіональ-

ними ринками праці; проведення на постійній 

основі спільних з роботодавцями досліджень для 

ідентифікації професій і кваліфікацій, актуаль-

них на ринку праці (Радкевич, & Єршова, 

ред., 2021). 

Низькі темпи впровадження дуальної форми 

здобуття освіти (Кулалаєва, ред, 2019) не да-

ють повною мірою подолати проблеми, 

пов’язані з якістю професійної підготовки май-
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бутніх кваліфікованих робітників (МОН Укра-

їни. Концепція підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти, 2018).  В Україні експе-

римент з упровадження елементів дуальної фо-

рми навчання в освітній процес трьох перших за-

кладів професійної освіти (Запоріжжя, Київ, 

Львів) було розпочато в 2015 р. Це показало оче-

видні позитивні результати: було посилено 

зв’язки закладів освіти з роботодавцями, відчу-

тно зменшилися витрати освітніх установ на ма-

теріали й комунальні послуги, зросли фінансові 

надходження до їхніх бюджетів, підвищилася 

якість професійної підготовки майбутніх квалі-

фікованих робітників, до 97 % зріс рівень праце-

влаштування випускників. У 2020-2021 навчаль-

ному році елементи дуальної форми здобуття 

освіти вже були впроваджені у 217 закладах, де 

навчалося 12395 осіб. Водночас в Україні так і не 

вдалося запровадити дуальну освіту у вигляді, 

поширеному у країнах Європи. Досі, відповідно 

до українського законодавства, пріоритетна від-

повідальність за якість професійної підготовки 

майбутніх фахівців покладається не на роботода-

вців, а на освітні установи. Участь соціальних 

партнерів у модернізації вітчизняної професій-

ної освіти, зокрема у запровадженні дуальної фо-

рми навчання, залишається юридично невизна-

ченою, і тому роботодавці не мають достатньої 

мотивації для активного включення у розроб-

лення та впровадження модернізаційних освіт-

ніх проєктів. 

Зважаючи на доведену економічну перспекти-

вність запровадження повноцінної дуальної фо-

рми здобуття професійної освіти, необхідно при-

вести дуальну форму здобуття освіти в Україні у 

відповідність до критеріїв та вимог європейської 

практики; розробити нормативно-правові доку-

менти для чіткого розподілу прав і обов’язків 

усіх суб’єктів цього процесу; обґрунтувати меха-

нізми пільгового оподаткування роботодавців, 

які братимуть участь у підготовці кваліфікова-

них фахівців. 

Недостатня якість професійної підготовки 

педагогів закладів професійної освіти є одним із 

найбільш гальмівних  факторів підвищення яко-

сті вітчизняної професійної освіти (Кремень, 

2021, с. 79; Єршова, 2018; Радкевич, 2021). Опи-

тування, проведені в процесі виконання науко-

вих досліджень Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України (2017-2021), показали, що 

педагоги закладів професійної освіти недостат-

ньо володіють сучасними навичками: застосу-

вання інноваційних педагогічних технологій, 

стандартизації професійної освіти, розроблення 

й використання SMART-комплексів, розвитку 

цифрової, правової, кар’єрної, підприємницької, 

енергозбережувальної, здоров’язбережувальної, 

самоосвітньої, громадянської та інших актуаль-

них компетентностей (Alieksieieva at all, 2021; 

Пригодій та ін., 2020; Радкевич О., 2020), необ-

хідних майбутнім педагогам для якісної підгото-

вки кваліфікованих робітників для сучасного ри-

нку праці. 

Це потребує внесення певних змін до профе-

сійної підготовки майбутніх педагогів закладів 

професійної освіти, а саме: вдосконалення змісту 

соціогуманітарної підготовки майбутніх викла-

дачів закладів професійної освіти з урахуванням 

викликів, пов’язаних з гібридною війною; забез-

печення розвитку у майбутніх педагогів профе-

сійної школи технологічної та цифрової куль-

тури і навичок освітнього самоменеджменту; 

впровадження різних механізмів оплати освітніх 

послуг та стимулювання навчання педагогів 

(освітні ваучери, гранти, іменні стипендії тощо); 

визначення додаткових джерел фінансування си-

стеми професійної освіти, впровадження кращих 

європейських практик взаємодії закладів освіти 

зі стейкхолдерами, сприяння професійній та ака-

демічній мобільності педагогічних працівників. 

Низька престижність професійної освіти 

дуже негативно позначається на темпах її моде-

рнізації. У 2020 р. німецьким товариством з між-

народної співпраці (GIZ) за підтримки програми 

EU4Skill було проведено серію глибинних ін-

терв’ю для здійснення планування та реалізації 

загальнодержавної кампанії МОН України з ре-

формування системи професійної освіти. У про-

цесі роботи фокус-груп було виявлено поши-

рення в суспільстві стереотипу про те, що в кон-

тингенті закладів професійної освіти переважа-

ють малоосвічені учні з низькою шкільною успі-

шністю. Було також з’ясовано, що учасники ро-

боти цільових груп пов’язують престиж профе-

сійної освіти з перспективами, які відкривають 

перед випускниками здобуті ними робітничі 

професії. Причому переважають серед виявле-

них причин економічні – гідна оплата праці та 

перспектива відкрити власну справу. Більшість 

учасників глибинних інтерв’ю імідж професій-

ної освіти оцінюють як низький. Водночас вони 

визнають великий потенціал професійної освіти 

для розвитку громад, міст і регіонів. 

Для розкриття цього потенціалу потрібно ро-

зробити Національну програму  популяризації 

професійної освіти серед молоді й дорослих; 

освітні програми створювати з урахуванням по-
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ложень європейських принципів (багаторівнево-

сті, гнучкості, інтегрованості, наступності 

тощо); спростити транзит між рівнями професій-

ної та академічної освіти; розробити коротко-

строкові (модульні) освітні програми професій-

ного спрямування, що уможливлять накопи-

чення кредитів та перехід на вищі рівні Націона-

льної рамки кваліфікацій; запровадити незале-

жне визнання професійних кваліфікацій. З ме-

тою підвищення престижності випускника за-

кладу професійної освіти необхідно створити 

умови для реалізації принципу свободи вибору 

гідного робочого місця. 

Дефіцит конкурентоспроможних кваліфі-

кованих робітників на вітчизняних ринках 

праці є ще одним потужним викликом для сис-

теми професійної освіти, що виявив невідповід-

ність якості підготовки майбутніх кваліфікова-

них робітників вимогам сучасних роботодавців. 

За даними Світового банку «Навички для сучас-

ної України» (Del Carpio at all, 2018) понад 58 % 

опитаних працедавців зазначили, що випуск-

ники закладів освіти різних рівнів не володіють 

актуальними знаннями й практичними навич-

ками, необхідними для ефективної професійної 

діяльності. У 108 ключових секторах української 

економіки  чотири з десяти фірм констатують на-

явність значного розриву між реальними навич-

ками робітників та очікуваннями роботодавців 

щодо компетентностей, необхідних для досяг-

нення працівниками бізнес-цілей компанії (МОН 

України. Концепція підготовки фахівців за дуа-

льною формою здобуття освіти, 2018, сл.4). Ос-

новна причина цього вбачається в неподоланій 

консервативності системи професійної освіти. 

З огляду на це, необхідно забезпечити вдоско-

налення науково-методичного супроводу органі-

зації професійної підготовки майбутніх кваліфі-

кованих робітників та вирішення низки інших 

завдань: оновлення змісту професійної освіти на 

основі компетентнісного підходу; розроблення 

освітніх програм для підготовки кваліфікованих 

робітників з урахуванням універсальних компе-

тентностей, громадянських цінностей та поваги 

до культурного різноманіття; доповнення їх змі-

сту дисциплінами техніко-технологічного спря-

мування (інтегрованими STEM-дисциплінами); 

установлення порогового балу для вступу до 

професійних коледжів (зокрема на високотехно-

логічні професії); розроблення Національної 

програми цифровізації й технологізації освіт-

нього процесу в закладах професійної освіти; 

вдосконалення національної онлайн-платформи 

для комунікації педагогів і здобувачів освіти з 

питань забезпечення якості професійної освіти; 

впровадження менеджменту якості (TQM) з по-

дальшою сертифікацією на відповідність міжна-

родним стандартам (ISO); створення єдиної на-

ціональної автоматизованої системи внутріш-

нього моніторингу якості професійної освіти; за-

провадження механізмів оцінювання якості дія-

льності суб’єктів (провайдерів, експертів), до по-

вноважень яких належить зовнішній моніторинг 

якості професійної освіти (Радкевич, Бородіє-

нко, & Кравець, 2021). 

Ще одним потужним викликом є високий рі-

вень безробіття, аналіз якого свідчить про не-

достатню сформованість професійної, підприєм-

ницької, кар’єрної, самоосвітньої компетентнос-

тей випускників закладів професійної освіти. 

За результатами аналітичного звіту «Став-

лення до профтехосвіти та її реформи в Україні» 

(2020) критеріями успішності випускника за-

кладу професійної освіти є матеріальне благопо-

луччя (високий заробіток), моральне задоволення 

від роботи, відкриття власної справи, працевлаш-

тування і зайнятість у своїй країні (а не за кордо-

ном). Серед основних факторів його життєвого 

успіху опитані учасники цільових груп називають 

активність, ініціативність, бажання самореалізу-

ватися, здатність програмувати своє життя, 

уміння раціонально використовувати час тощо. 

Водночас, як показують результати опитувань, 

проведених Інститутом професійно-технічної 

освіти НАПН України в межах експериментів 

всеукраїнського рівня з розвитку готовності мо-

лоді до підприємницької діяльності (2018-2021), 

переважна більшість учнів визнає недостатню ро-

звиненість у себе означених особистісних якос-

тей. За даними GIZ, роботодавці дуже негативно 

оцінюють здатність сучасної професійної освіти 

швидко реагувати на запити суспільства, оскільки 

неспроможні якісно сформувати у майбутніх ква-

ліфікованих робітників м'які навички, що засвід-

чує актуальність проблеми формування в учнів 

soft-skills, необхідних для самозайнятості, відк-

риття і ведення власної справи. 

Для розвитку у майбутніх кваліфікованих ро-

бітників підприємницької, кар’єрної, самоосвіт-

ньої та інших компетентностей, необхідних для 

відкриття і ведення власної справи, має бути ре-

алізована низка взаємопов’язаних завдань: 

- розроблення навчальної програми «Основи 

підприємництва» з модулями «Інноваційне підп-

риємництво», «Молодіжне підприємництво», 

«Соціальне підприємництва», «Самоменедж-

мент» тощо та їх упровадження в усі заклади 

професійної освіти; 
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- забезпечення нормативно-правового врегу-

лювання та належного фінансування діяльності 

в закладах професійної освіти центрів кар’єри 

(введення штатного структурного підрозділу з 

посадою кар’єрного радника, з підпорядкуван-

ням йому училищних психологів, соціальних пе-

дагогів, класних керівників, вихователів гурто-

житків; віднесення до функцій центру кар’єри 

системного збирання інформації щодо кар’єр-

ного шляху випускників; запровадження в цент-

рах кар’єри навчальних курсів і факультативів із 

розвитку молодіжного підприємництва); 

- сприяння створенню в закладах освіти біз-

нес-центрів відповідно до профілю підготовки 

майбутніх фахівців;  

- розроблення програми підвищення кваліфі-

кації педагогічних працівників з питань консуль-

тування з професійної кар’єри та освітнього кон-

салтингу; 

- створення в закладах професійної освіти 

кваліфікаційних центрів для підтвердження осо-

бами професійних кваліфікацій, розроблення но-

рмативно-правової бази їхньої діяльності; 

- розроблення програмного забезпечення для 

створення закладами професійної освіти вебсай-

тів з метою розміщення електронних портфоліо 

учнів, забезпечення їхнього кар’єрного самороз-

витку та безпечної комунікації з потенційними 

роботодавцями; 

- забезпечення використання закладами про-

фесійної освіти сучасних педагогічних інновацій 

з розвитку ключових компетентностей майбут-

ніх кваліфікованих робітників. 

Окрім викликів внутрішніх, вітчизняна сис-

тема професійної освіти змушена також врахову-

вати потужні зовнішні виклики: інформаційну 

війну проти України; кадровий дефіцит на зару-

біжних ринках праці і зумовлену ним потужну 

трудову міграцію з України; трансформацію сві-

тових ринків праці, зумовлену  зміною енергети-

чної парадигми, запровадженням раціональних 

моделей споживання і виробництва, активіза-

цією «зеленої політики»; перехід розвинених 

країн світу на новий технологічний уклад і циф-

рову економіку. 

Інформаційна війна проти України є потуж-

ною і тривалою. Вона спрямована також проти 

кожного її громадянина, впливаючи на систему 

його життєвих, професійних і громадянських 

цінностей, мотивацію вибору кар’єрного шляху, 

ставлення до професії, трудового колективу, су-

спільства, держави в цілому. 

Цей виклик засвідчив існування дуже важли-

вої проблеми – недосконалу підготовку педагогів 

професійної школи до професійної діяльності в 

умовах гібридної війни. Причиною цього стала 

маргіналізація соціогуманітарної освіти України 

в цілому (Єршова, 2017; Єршов, 2019; Аксер, 

2021). Очевидно, що за таких умов педагог за-

кладу професійної освіти має готувати не лише 

професіонала, але й ефективну особистість, від-

повідального сім’янина та патріотичного грома-

дянина, здатного протистояти зовнішнім і внут-

рішнім викликам (Єршова, 2018). По суті, одним 

із завдань підготовки майбутніх педагогів про-

фесійної школи має стати формування їх як інте-

лігенції та майбутньої національної еліти країни. 

Однак результати соціологічного дослідження 

“Молодь України – 2018”, відповідно до якого 

було проведено оцінку та аналіз 24 форм участі 

молоді в житті суспільства (волонтерська діяль-

ність, участь у діяльності інститутів громадянсь-

кого суспільства й житті суспільства через Інтер-

нет, відстоювання власної думки, мобільність, по-

літична активність тощо) свідчать про те, що се-

ред пріоритетних уподобань сучасних студентів 

багатьох закладів вищої освіти не завжди є суспі-

льно-політичні газети, журнали й телепередачі, 

ініціатива в організації важливих суспільних, гро-

мадянських, патріотичних акцій (якщо така ініці-

атива й виявляється, то стимулом її здебільшого є 

не заклад освіти, а зовнішні інституції). 

Відтак, потрібно визнати державотвірну роль 

соціогуманітарної освіти (Аксер, 2021), й забез-

печити якісну підготовку майбутніх викладачів 

закладів професійної освіти до розвитку в учнів 

громадянської компетентності (Єршова, 2017; 

2018). Це потребує перегляду змісту освітніх 

програм з підготовки майбутніх викладачів для 

системи професійної освіти, розроблення й по-

ширення відповідних методичних посібників і 

рекомендацій, включення питань громадянської 

освіти й виховання до змісту курсів підвищення 

кваліфікації педагогів професійної школи. 

Ще однією важливою проблемою, що вияв-

лена гібридною війною, в яку втягнуто Україну, 

є виникнення негативної тенденції стримування 

розвитку критичності мислення сучасної мо-

лоді. Попри те, що критичність мислення є од-

нією з найбільш визнаних у сучасному цивілізо-

ваному світі ключових компетентностей, у віт-

чизняних закладах освіти розвитку даної нави-

чки не надається належної уваги (Єршов, 2021). 

Наприклад, у багатьох закладах вищої освіти ди-

сципліну «Культурологія», що давала студентам 

змогу представити українську культуру в кон-

тексті світової, замінено більш вузьким курсом 

«Історія української культури». У той час, коли 
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світ стоїть перед загрозою стрімкого поширення 

релігійного екстремізму й тероризму, українські 

студенти не завжди мають можливість вивчати 

релігієзнавство. Цілу низку соціогуманітарних 

наук виставлено на так званий «вільний вибір» 

студента, якого де-факто у переважній більшості 

закладів не існує. Наприклад, у такий «список» в 

умовах гібридної війни потрапила політологія – 

основна дисципліна, покликана пояснити студе-

нту сутність політичної системи, влади й дер-

жави, навчити аналізувати форми й методи дія-

льності суб’єктів політики, сприяти розумінню 

проблем глобальної політики. Таким чином, за-

клади вищої освіти, де готуються педагоги для 

системи професійної освіти, по суті не дають ви-

пускникам системних знань, необхідних для сві-

домої участі в суспільному і політичному житті 

країни або в національних референдумах, через 

які вирішуються доленосні питання державотво-

рення (Єршова, 2017). Відтак учні закладів про-

фесійної освіти не мають змоги отримати систе-

мну і якісну громадянську освіту, оскільки 

цьому не сприяють ані освітні програми, ані при-

клад педагогів професійної школи.  

Зняти гостроту названої проблеми можна, ви-

рішивши низку завдань, а саме:  

- забезпечити моніторинг якості соціогумані-

тарної освіти студентів закладів вищої освіти 

(відповідно до вимог Р.1., п.1. Закону України 

«Про освіту», де зазначено, що автономія за-

кладу вищої освіти передбачає не лише самос-

тійність і незалежність, але й відповідальність 

закладу у прийнятті своїх рішень);  

- виробити дієві механізми надання випуск-

нику закладу вищої освіти повного циклу знань 

про людину й суспільство, як того вимагає осві-

тнє законодавство України, де вища освіта пе-

редбачає набуття такої системи компетентнос-

тей, яка б включала не лише професійно важливі 

знання, уміння й навички, але й світоглядні та 

громадянські якості, морально-етичні цінності 

(ЗУ «Про вищу освіту», Р.2., п.5);  

- на законодавчому рівні визначити роль і мі-

сце соціогуманітарної освіти в професійній під-

готовці майбутніх фахівців в умовах гібридної 

війни. 

Низький рівень громадянської компетентно-

сті педагогів зумовлює так само низький рівень 

розвитку громадянської компетентності учнів 

закладів професійної освіти та їх здатності 

протистояти викликам інформаційної війни. У 

закладах професійної освіти реалізація виховних 

і розвивальних цілей уроку здебільшого витісня-

ється навчальними завданнями. Громадянське та 

патріотичне виховання учнів де-факто здійсню-

ється за рахунок позаурочної діяльності. При 

цьому в закладах професійної освіти існує пот-

реба в підручниках і посібниках з громадянської 

освіти; методичних рекомендаціях і методичних 

посібниках для класних керівників з питань гро-

мадянського, військово-патріотичного, економі-

чного виховання, інформаційної безпеки тощо. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно за-

безпечити фахову експертизу підручників і нав-

чальних посібників соціогуманітарного циклу з 

урахуванням зовнішніх і внутрішніх викликів та 

якісний науково-методичний супровід роботи 

класних керівників з учнівською молоддю в умо-

вах гібридної війни. 

Кадровий дефіцит на зарубіжних ринках 

праці і зумовлена ним потужна трудова мігра-

ція з України стали важливим викликом для си-

стеми професійної освіти і непересічною загро-

зою для економічних і національних інтересів 

держави. 

Однією з причин цього явища є низький рівень 

профорієнтаційної роботи з учнівською мо-

лоддю. За даними Інституту освітньої аналітики 

(2020), незадовільна профорієнтаційна робота в 

закладах загальної середньої освіти зумовлює 

диспропорційність вступу випускників до закла-

дів професійної (20%) та фахової передвищої і 

вищої освіти (80%), а також високий рівень без-

робіття та трудової міграції українців за кордон. 

Для ознайомлення учнів з майбутніми професі-

ями традиційно використовують інформаційні 

стенди (83,5%) та ознайомчо-роздаткові мате-

ріал (82%). Лише п’ята частина опитаних закла-

дів освіти (20,09%) використовує у профорієнта-

ційній роботі можливості сучасних інформацій-

них технологій, створюючи на своїх сайтах від-

повідні сторінки. Левова частина (90,6%) охоп-

лених моніторинговим дослідженням закладів 

освіти не має сучасних комп’ютерних програм 

профорієнтаційного змісту. У багатьох закладах 

(51,5%) профорієнтаційні заходи відбуваються 

лише кілька разів на рік, а у 18,0% закладів – не 

проводяться взагалі. У більшості шкіл (80,6%) 

відсутні Центри кар’єри, а там, де вони є, проф-

орієнтація проходить зазвичай у формі зустрічей 

з представниками центрів зайнятості. 

З огляду на ситуацію, що склалася, доцільно: 

передбачити кошти на проведення представни-

ками закладів професійної освіти реальної проф-

орієнтаційної кампанії серед учнів закладів зага-

льної середньої освіти; розробити спеціальне про-

грамне забезпечення для здійснення закладами 

освіти ефективної профорієнтаційної діяльності. 
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Трансформація світових ринків праці, зумо-

влена  зміною енергетичної парадигми, запро-

вадженням раціональних моделей спожи-

вання і виробництва, активізацією «зеленої 

політики», стала ще одним викликом для сис-

теми професійної освіти України. Цей виклик 

виявив проблему низького рівня енергозбережу-

вальної та екологічної компетентностей май-

бутніх кваліфікованих робітників, що опосеред-

ковано впливають на екологічну та енергетичну 

безпеку країни. Без належного формування у 

громадян країни цих компетентностей немож-

ливо досягти сталого енергозбереження на ос-

нові впровадження інноваційних технологій, 

підвищення енергоефективності економіки, ра-

ціонального освоєння та ефективного викорис-

тання природних ресурсів. 

Відтак потрібно: впровадити в усі заклади 

професійної освіти розроблений Інститутом про-

фесійної освіти навчальний курс «Основи енер-

гоефективності» (Радкевич та ін., 2009); поши-

рити в системі професійної освіти результати 

експериментів всеукраїнського рівня «Форму-

вання енергоефективної компетентності майбут-

ніх кваліфікованих робітників будівельного про-

філю на основі проєктних технологій» (Наказ 

МОН України № 666 від 13.06.2016) та «Профе-

сійна підготовка кваліфікованих робітників для 

сфери обслуговування відновлювальних систем 

сонячної і теплової енергетики» (Наказ МОН Ук-

раїни № 1141 від 19.10.2018); забезпечити в за-

кладах вищої освіти розвиток екологічної компе-

тентності майбутніх викладачів закладів профе-

сійної освіти для цілеспрямованого розвитку 

ними екологічної компетентності майбутніх ква-

ліфікованих робітників. 

Перехід країн Європейського Союзу на новий 

технологічний уклад і цифрову економіку став 

індикатором низького рівня компетентності ви-

кладачів вітчизняних закладів професійної 

освіти із застосування цифрових технологій у 

підготовці майбутніх кваліфікованих робітни-

ків (Радкевич та ін., 2018; Пригодій та ін., 2020). 

Виявлено існування проблеми відсутності в 

закладах освіти організаційно-методичних мате-

ріалів (теоретичних, практичних, тестових), які 

би базувалися на принципах інтерактивності, 

адаптивності й відкритості та забезпечували на-

лежну якість аудиторної і самостійної роботи уч-

нів як майбутніх кваліфікованих робітників ци-

фрового суспільства. З’ясовано, що в закладах 

професійної освіти є потреба у використанні ци-

фрових технологій для професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників (презенту-

вання навчального матеріалу; підготовки дидак-

тичних навчальних матеріалів; розроблення еле-

ктронних навчальних матеріалів; проведення ко-

нтролю та діагностики; корекції розвитку здобу-

вачів освіти; прогнозування розвитку (побудови 

освітньої траєкторії) здобувачів освіти; управ-

ління навчально-пізнавальною діяльністю здо-

бувачів освіти; систематизації та узагальнення 

інформації (формування портфоліо) про здобу-

вачів освіти; організації документообігу тощо). 

Потребують удосконалення: методика вибору 

цифрових технологій для підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників; критерії, показники 

та рівні компетентності педагогічних працівни-

ків до застосування цифрових технологій у про-

фесійній підготовці здобувачів професійної 

освіти. На регіональному рівні є потреба в забез-

печенні реалізації якісного інформаційно-освіт-

нього середовища закладів загальної середньої 

та професійної освіти. 

Для подолання цього виклику на загальнодер-

жавному та галузевому рівнях доцільно: розро-

бити і впровадити нормативно-правові докуме-

нти, що регламентують діяльність у сфері інфор-

маційно-освітнього середовища професійної 

освіти, насамперед – включити до Закону Укра-

їни «Про професійну освіту» положення щодо 

державного сприяння розвитку інформаційної 

культури особистості на всіх інституційних рів-

нях (Розділ VII, Стаття 42, п.4, п.7); створити 

всеукраїнську мережу обміну інноваційним дос-

відом у сфері консультування з розроблення еле-

ктронних освітніх ресурсів (на базі регіональних 

мереж). На регіональному рівні: створити регіо-

нальні мережі обміну інноваційним досвідом у 

сфері консультування з розроблення електрон-

них освітніх ресурсів; забезпечити фінансове та 

методичне сприяння створенню в закладах 

освіти Інтернет-ресурсів для реалізації консуль-

тування з проєктування й розвитку інформа-

ційно-освітнього середовища. На інституцій-

ному рівні: впровадити в закладах професійної 

освіти методику розроблення й використання 

SMART-комплексів навчальних дисциплін. 

Висновки. На основі аналізу сучасних зако-

нодавчих і нормативно-правових документів, 

матеріалів і рекомендацій міжнародних та всеук-

раїнських науково-практичних конференцій, се-

мінарів, вебінарів, публікацій у фахових друко-

ваних та електронних виданнях було сформо-

вано перелік зовнішніх і внутрішніх викликів 

для системи професійної освіти України; обґру-
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нтовано детерміновані ними проблеми; визна-

чено ступінь їх впливовості на систему вітчизня-

ної професійної освіти; сформульовано пропози-

ції щодо їх вирішення. 

Зовнішніми викликами для системи професій-

ної освіти є трансформація світових ринків 

праці, зумовлена зміною енергетичної паради-

гми, запровадженням раціональних моделей 

споживання і виробництва, активізацією «зеле-

ної політики»; перехід розвинених країн світу на 

новий технологічний уклад і цифрову економіку; 

інформаційна війна проти України; кадровий де-

фіцит на зарубіжних ринках праці й зумовлена 

ним потужна трудова міграція з України. До ос-

новних внутрішніх викликів варто віднести: за-

пит суспільства та економіки на систему профе-

сійної освіти нової якості; високий рівень безро-

біття, дефіцит конкурентоспроможних кваліфі-

кованих робітників на вітчизняних ринках праці. 

За результатами проведеного експертного 

оцінювання встановлено проблеми, що в умовах 

гібридної війни становлять найбільшу загрозу 

для національних інтересів України (низька як-

ість професійної підготовки педагогів закладів 

професійної освіти; недостатнє  забезпечення 

освітніми програмами розвитку критичності ми-

слення сучасної молоді; недостатній рівень роз-

витку правової і цифрової культури й відповід-

них компетентностей педагогів та учнів закладів 

професійної освіти), її економічної безпеки (не-

відповідність якості підготовки майбутніх квалі-

фікованих робітників вимогам сучасних робото-

давців, недостатня сформованість підприємни-

цької, кар’єрної, самоосвітньої компетентностей 

випускників; низький рівень профорієнтаційної 

роботи; низькі темпи впровадження дуальної 

освіти; недосконала система управління закла-

дами професійної освіти), а також  екологічної та 

енергетичної незалежності (низький рівень ене-

ргозбережувальної та екологічної компетентнос-

тей випускників закладів професійної освіти, ни-

зька мотивація соціальних партнерів до участі в 

модернізації професійної освіти). 
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Abstract 

The relevence of the paper is due to the need to substantiate the challenges and problems that hinder the processes 

of modernization of domestic vocational education and may pose a threat to national security and national interests of 

Ukraine. 

Purpose: to identify the main external and internal challenges for the system of vocational education in Ukraine, 

to analyze the identified problems, to determine the degree of their impact on the system of domestic vocational 

education, to substantiate the ways to overcome them. 

Methods: analysis of scientific and other sources – to identify external and internal challenges of the vocational 

education system; expert assessment – to rank the identified challenges, to determine their impact on the system of 

domestic vocational education and the level of danger to the national interests of Ukraine; systematization and 

generalization – to substantiate the ways to overcome these problems. 

Results: based on the analysis of modern legislative and regulatory sources, materials and recommendations of 

international and national scientific-practical conferences, seminars, webinars, publications in professional printed and 

electronic publications, a list of external and internal challenges for vocational education in Ukraine is formed; the 

problems determined by them are substantiated; the degree of their influence on the system of domestic vocational 

education is determined; proposals are formulated for their solution. 

Conclusions: A number of challenges have been identified: the external challenges (transformation of world labor 

markets due to changing energy paradigm, introduction of rational models of consumption and production, 

intensification of "green policy"; transition of developed countries to a new technological system and digital economy; 

information war against Ukraine; staff shortage labor markets and the resulting strong labor migration from Ukraine) 

and the domestic challenges (public and economic demand for a new quality vocational education system; high 

unemployment, shortage of competitive skilled workers in domestic labor markets). Based on the method of expert 

evaluation, we have identified the problems that, in the conditions of hybrid war, may pose the greatest threat to the 

national interests of Ukraine (low quality of professional training of teachers of vocational education institutions; 

insufficient provision of educational programs for critical thinking of modern youth; teachers and students of vocational 

education institutions), its economic security (inconsistency of quality of training of future skilled workers to the 

requirements of modern employers, insufficient formation of entrepreneurial, career, self-educational competencies of 

graduates; low career guidance; education), as well as environmental and energy independence (low level of energy 

saving and environmental competence of graduates of vocational education institutions, low motivation of partners to 

participate in the modernization of vocational education) 

 

Keywords: vocational education, external and internal challenges, information warfare, competencies, educa-

tional policy. 
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