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АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
ВІД ШКОЛИ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
И М. ТИТОВА, завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки НПУ імені М. П. Драгоманова, 
доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, кандидат педагогічних наук

Система професійно-технічної освіти кожної кра
їни Європи неповторна, адже є продуктом її 
історичного суспільно-економічного розвитку, 

ставлення до праці та фахового вміння, яке формува
лося сторіччями. Одним із пріоритетів стратегічного 
розвитку країн Європи визнано створення єдиного 
європейського простору вищої освіти для забезпе
чення світової конкурентоспроможності фахівців єв- 
рорегіону [9].

Разом з тим в Євросоюзі професійна освіта - це 
особиста справа кожної країни, тобто є загальні до
мовленості, принципи, спрямовані на розвиток осві
ти, проте немає загального законодавства для всіх 
країн Європи.

Вивчаючи досвід зарубіжних країн, К. Корсак звер
тає увагу на те, що в країнах Європи професійна 
підготовка перенесена у заклади вищої освіти. На 
практиці це зумовило виникнення великої кількості 
політехнічних та інших професійних інститутів, які 
стали основою вищої професійної освіти. Вони функ
ціонують поряд із мережею закладів університетсько
го рівня, які видають академічні дипломи типу «А». 
Усі, хто отримав середню професійну освіту мають 
можливість вступити у вищі професійні заклади. Про
грами навчання в них розраховані на 3 - 4 роки і після 
закінчення видається диплом типу «В». Навчання в 
таких навчальних закладах коштує значно меньше (у 
2-3 рази), ніж в університетах. Є сподівання, що це 
дасть можливість охопити вищою освітою у Європі 
100 % молоді 1 8 - 2 3  років. Тому в цих країнах про
тягом останніх двадцяти років система вищої освіти 
поповнюється вищими професійними закладами, а 
не університетами [5].

Що стосується інженерно-педагогічної освіти в Єв
ропі, то її отримують ті особи, які вже мають вищу 
технічну освіту та інженерну практику. Для здобуття 
кваліфікації викладача технічних дисциплін «Євро
пейський інженер-педагог» необхідно засвоїти галузь 
знань «Інженерна педагогіка», яка акумулює в собі 
знання низки дисциплін, та набути практичного до
свіду роботи не менше одного року в якості викладача 
технічних дисциплін.

Заснована в Австрії в 1972 р. та впроваджена Єв
ропейським товариством інженерної педагогіки (IGIP), 
діюча програма підготовки Європейських інженерів- 
педагогів передбачає надання знань не тільки з інже
нерної педагогіки, а й із питань психології, соціології, 
риторики, технічних засобів навчання, біологічних 
основ розвитку людини тощо.

Підтримуємо позицію науковців на чолі з О. Кова
ленко : «Така система підготовка безумовно має багато 
позитивного і приносить свої вагомі результати, що 
заслуговує на увагу та вивчення цього досвіду. Але 
не варто забувати, що ця система підготовки скла-
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лася на певному соціальному, економічному підґрун
ті та історичних освітянських традиціях, властивих 
саме Європі. Застосовуючи досвід інших країн треба 
пам’ятати про і про наші традиції, специфіку та до
сягнення в освітянській сфері» [6, 28].

Аналіз результатів досліджень вітчизняних та іно
земних учених з питань професійної освіти за кор
доном (Н. Абашкіна [1], Н. Авшенюк [2;3], О. Ігнатюк 
[4], О. Коваленко [5], Є. Сисоєва [7] та інші), дає 
підстави стверджувати, що сучасна професійна осві
та має сприяти розвиткові демократичної культури, 
формуванню необхідних компетентностей, політико- 
правових і соціально-економічних знань в умовах 
ринку.

Мета дослідження полягає у спробі встановити ті 
основні особливості професійної освіти у Європі, які 
можна було б інтегрувати у вітчизняну систему.

У кожній країні ЄЄ склалася своя система про
фесійного навчання та її державне регулювання. У 
Данії функціонують паритетні комітети безперервної 
професійної підготовки, у Німеччині - Федеральні 
і земельні комітети та Федеральний інститут без
перервного навчання. У Нідерландах державні та 
регіональні органи професійної освіти, які спільно 
працюють над розробкою навчальних програм та 
контролюють виконання контрактів про навчання, 
що укладають працівники з дирекціями підприємств. 
У Бельгії управління діяльністю центрів професійної 
підготовки здійснює Національна служба зайнятості. 
Разом з тим є спільні риси, а саме те, що у профе
сійній підготовці кадрів у всіх європейських державах 
беруть участь коледжі та вищі навчальні заклади, 
а також налагоджуються контакти між професійно- 
технічними школами і підприємствами [8].

У системі інституцій Євросоюзу наявні різноманіт
ні структури, які займаються питаннями розвитку 
професійної освіти:

• Європейський центр розвитку професійної освіти 
(European Centre for the Development of Vocational 
Training - CEDEFOP), офіційний сайт - http://www. 
cedefop. europa. eu /.

• Європейський фонд освіти (European Training 
Foundation - ETF), офіційний сайт - http://www.etf. 
europa. ей/.

• Європейська асоціація дослідників у галузі освіти 
(European Educational Research Association - EERA), 
офіційний сайт - http://www.eera-ecer.de/.

• Європейська мережа дослідників у галузі профе
сійної освіти і навчання (European Research Network 
in Vocational Education and Training - VETNET), офі
ційний сайт - http://vetnet.mixxt.org/.

• Європейська асоціація педагогічної освіти 
(Association for Teacher Education in Europe - ATEE), 
офіційний сайт - http://www.ateel.org/.
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• Європейська інформаційна мережа з питань осві
ти (The Information Network on Education in Europe - 
EURYDICE), офіційний сайт - http://eacea.ec.europa. 
eu/education/euiydice/.

• Європейська асоціація з професійно-технічної 
освіти і навчання (European Forum of Technical and 
Vocational Education and Training - EfVET), офіційний 
сайт - http://www.efvet.org/.

Президент Міжнародного благодійного Фонду 
«Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» 
Т. Фініков у презентації «Сучасні тенденції розвитку 
професійної освіти: досвід Нідерландів» охарактери
зував значення професійної освіти в сучасному світі, 
зокрема зазначив, що в травні 2011 р. в м. Турині був 
розпочатий інтерактивний процес аналізу освітньої 
політики в сфері професійної освіти та навчання в 
окремо взятих країнах, учасниками якого були пред
ставники країн ЄЄ, країн-партнерів Європейського 
Фонду освіти, інститутів ЄЄ, міжнародного співтова
риства. Метою цього процесу було визначення сучас
них та перспективних тенденцій розвитку системи 
професійної освіти та навчання в кожній країні в 
соціально-економічному розрізі, глибокий аналіз фак
тичної ситуації, обговорення виявлених проблем в 
рамках міжнародного структурованого діалогу.

Нині можна виділити такі моделі профпідготовки 
в Європі і типізувати їх:

1. Модель-1 поєднує загальну освіту та професійну 
підготовку на завершальній стадії середньої освіти 
з тривалістю навчання 2-4 роки. Молодь виби
рає чи продовжувати навчання у вищих навчальних 
закладах, чи розпочати активну трудову діяльність 
відповідно до фахового сертифіката. Дана модель 
характерна для Швеції й досить поширена у решті 
країн Скандинавії.

2. Модель-2 передбачає створення мережі спеціа
лізованих закладів професійно-технічної освіти з 
кількарічними програмами, які мають обов’язкові 
дві складові - загальноосвітню і фахову. Тобто тео
ретичне навчання в аудиторіях та лабораторіях цих 
закладів доповнюється виробничою практикою за 
профілем підготовки. Залежно від успіхів у навчанні 
та змісту дипломів чи сертифікатів випускники отри
мують право на продовження освіти. Дану модель 
використовує більшість країн Європейського Союзу, 
Центральної Європи, СНД.

3. Модель-3 має назву комбіноване або «дуальне» 
навчання, яке відбувається одночасно на робочому 
місці та в спеціалізованому навчальному закладі. 
Найбільш поширеними варіантами розподілу часу 
між двома видами навчання є такі співвідношення - 
4:1, 3:1 чи 2:1. Між учнем і керівником підприємства, 
на якому проходить виробнича підготовка, підпису
ється індивідуальний контракт. Можливості подаль
шого навчання випускників цієї моделі профосвіти 
залежать насамперед від змісту програм навчання і 
досягнутих успіхів. Ця модель винайдена й удоско
налена у Німеччині, а також є основою підготовки 
кваліфікованих робітників і помічників майстрів у 
ФРН, Австрії, частині Швейцарії та інших країнах.

4. Модель-4 не потребує створення професійно- 
технічної навчальних закладів, оскільки спирається 
цілковито на виробниче учнівство і зберігає майже 
всі основні ознаки підготовки молоді у часи Середньо
віччя. Учень є працівником фірми чи підприємства 
довільного розміру та форми власності. Складання 
випускних екзаменів дає право на суто фаховий сер
тифікат і виключає можливість безпроблемного всту
пу у вишу школу. Ця модель характерна для Японії.

Цікаво, що за даними учасників V Міжнародної кон
ференції з проблем освіти дорослих (Гамбург, 1997), 
85 % всіх працюючих у світі людей отримали про
фесійну освіту шляхом традиційного учнівства [9].

5. Модель-5 передбачає надання дуже різноманіт
ної за місцем навчання і тривалістю програм про
фесійної підготовки особам, які можуть розглядатися 
як безробітні, а саме:

• випускники закладів середньої освіти, що не спро
моглися вступити до вищих навчальних закладів:

• дорослі особи, що втратили місце роботи і пла
нують змінити фах тощо.

Професійно-технічна освіта є переважно засобом 
боротьби з безробіттям та соціального захисту части
ни населення з низьким рівнем освіти, отож фінансу
вання її здійснюється з позаосвітніх джерел - фондів 
боротьби з безробіттям, соціальної підтримки осіб 
з низьким рівнем освіти. Таку модель професійно- 
технічної освіти обрала Великобританія.

Отже, аналіз науково-педагогічної періодики дає 
можливість стверджувати, що нова «гуманістична» чи 
«критично-креативна» парадигм професійної освіти в 
Європі спрямована на формування активної та не
залежної особистості, здатної розшукати роботу та 
її успішно виконувати. Безперечно даний досвід є 
актуальним і для України, тому постає риторичне за 
питання: «Яку модель професійної освіти та навчання 
обере Україна або можливо відбудеться оновлення та 
удосконалення існуючої ?».

Держава та промислові підприємства (у країнах Єв
ропи) виступають як партнери і в більшості випад
ків плідно співпрацюють з метою розвитку системи 
професійно-технічної освіти. Безумовно, кожна зі сто
рін переслідує свою мету і дбає про свої інтереси. Мета 
європейської держави - це стабільність суспільства, 
узгодження потреб ринку праці і номенклатури профе
сійних дипломів і посвідчень. Тому демократичні уряди 
намагаються створити певну конкуренцію на ринку 
освітніх послуг, що передбачає для молоді і безробіт
них можливість вільного вибору навчального закладу, 
кращої якості пропонованих послуг. Мета промислових 
підприємств - це збільшення своїх прибутків й обсягів 
виробництва, тому вони зацікавлені у постійному під
вищенні професійної компетентності своїх працівників, 
а також щоб зайняти провідне місце не лише на на
ціональному, а й світовому ринку освітніх послуг. На 
нашу думку, з огляду на досвід країн ЄЄ, в Україні 
необхідно одночасно проводити модернізацію системи 
професійної освіти і промислового сектору, щоб процес 
становлення і розвитку їх відбувався одночасно.

Науковець О. Ігнатюк [4] підсумовує особливості 
функціонування сучасної інженерної освіти в краї
нах ЄЄ:

• по-перше, всі країни європейської спільноти став
лять за мету створення конкурентоспроможної й ди
намічної економіки, заснованої на знаннях і здатної 
збільшити кількість робочих місць, забезпечити стале 
економічне зростання, соціальну згуртованість і проти
стояти глобальній експансії американського капіталу.

• по-друге, підкреслюється роль освіти у підвищенні 
добробуту нації, посиленні інтеграції освіти й науки, від
повідальності вищих закладів освіти за соціальну згур
тованість суспільства, відкритість Європи для іншого 
світу, важливість навчання протягом усього життя.

• по-третє, відзначається важливість упроваджен
ня наукових розробок у виробництво, розвиток інно
ваційної діяльності. У результаті вищі навчальні за
клади мають стати більш автономними, відкритими 
й фінансово незалежними.
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Згідно дослідження П. Кухарчук [11] у Європі про
водять низку реформ, які забезпечують трасферність 
(можливість вільної зміни, переходів) і транспарент- 
ність (взаємна прозорість, відкритість) між нерівно
цінними у минулому і рівнозначними нині напрямах 
освітньої підготовки, зокрема в професійно-технічній 
освіті.

Крім проведення проектів на рівні ЄС, у галузі 
професійно-технічної совіти ухвалено низку програм
них документів. Два найважливіших з них Барселон
ська програма «Детальна робоча програма з досяг
нення цілей системи загальної та професійної освіти 
в Європі до 2010 р.» (2001 р.) і Копенгагенська декла
рація «Декларація про посилену європейську коопера
цію в галузі професійно-технічної освіти» (2002 р.), які 
визначають довгостроковий, стратегічний розвиток 
професійно-технічної освіти і, зокрема, становлення 
європейського освітнього простору.

Висновки. Досвід країн ЄС є досить актуаль- 
ним для підготовки майбутніх фахівців професійно- 
педагогічної діяльності в професійно-технічних на
вчальних закладах в Україні, оскільки у кожній 
країні по-своєму, унікально відбувається організація 
та забезпечення неперервної професійної освіти та 
підготовки, що зумовлене певною мірою історико- 
культурними особливостями розвитку цих країн та 
їхніх освітніх систем. Проведений аналіз літератури 
дає можливість стверджувати про вкрай важливу 
необхідність в Україні здійснювати підготовку пе
дагогів професійного навчання зі школи та завер
шувати вищим інженерно-педагогічним навчальним 
закладом.

Важливою світовою тенденцією розвитку системи 
професійно-технічної освіти є активізація приватних 
роботодавців в її діяльності.
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