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як людину, педагога, музиканта», «Мої переживання», «Чого я прагну», «Як я дію у 
складних навчальних ситуаціях». Ефективними є вправи на формування позитивно 
забарвленого досвіду «проживання» емоційно напруженої навчальної або виробничої 
ситуації. Опановуючи психолого-педагогічні та музично-виконавські вправи для релаксації, 
аутотренінгу, медитації, студент може суттєво вдосконалити власні механізми саморегуляції 
фахових дій та зберегти свій особистісний ресурс.  

Критеріями сформованості умінь саморегуляції виступають ресурсні можливості 
особистості (інформаційні, емоційні, раціональні), її здатність до активних музично-
педагогічних дій та розвиненість мотиваційно-вчинкової сфери.  

Висновки. Отже, діяльність музиканта потребує не лише постійного вдосконалення 
та розвитку цілого комплексу здібностей, а й формування здатності до саморегуляції як 
професійно важливої психічної властивості. Можна стверджувати, що саморегуляція як 
інтегративна властивість особистості забезпечує зв’язки між її внутрішнім і зовнішнім світом 
у регуляторних психологічних процесах, контролює смислоутворення, переживання та 
потреби, а також виявляє активність особистості у практичній площині педагогічних дій.  
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Analyzed the transparency teaching of vocational training teachers as one of the important conditions for their 
effective professional education. Determined the components in psychological and pedagogical preparation of 
vocational training teachers and proved their interrelation and interdependence on the principles of diversification 
approach. 

Key words: vocational education and training, future vocational training teacher, transparency, higher 
education. 

 

Представленj аналіз транспарентності підготовки педагогів професійного навчання як однієї з 
важливих умов забезпечення якості професійної освіти. Виокремлено суттєві складові психолого-педагогічної 
підготовки педагогів професійного навчання і обґрунтовано їх взаємозв’язок і взаємозалежність на основі 
диверсифікаційного підходу. 

Ключові слова: професійна освіта і навчання, педагог професійного навчання, транспарентність, 
вища освіта. 
 

Реформування професійної освіти і навчання в Україні відбувається у тісному 
взаємозв’язку зі змінами, що викликані процесами модернізації і удосконалення освіти у 
Європі. Особливої актуальності набуває процес транспарентності вищої освіти, який 
інтерпретується як взаємна прозорість, відкритість між нерівноцінними у минулому і 
рівнозначними нині напрямами освітньої підготовки — загальноосвітнім та професійно-
технічним [4; 5].   

Поняття «транспарентність» (transparent або transparency) переважно вживається в 
управлінський сфері як оціночне судження і характеризує юридичну, політичну економічну 
діяльність тощо. Категорія «транспарентність» походить від англійського слова «transparent», 
що перекладається як явний, очевидний, але етимологія даного поняття утворена від 
латинських «trans» – прозорий, наскрізь та «pareo» – бути очевидним. 

Згідно дослідження Г.В.Гаврюшенко  поняття «відкритість», «гласність» і 
«прозорість» не є тотожними, але є взаємопов’язаними в контексті транспарентності і 
органічно поєднані як атрибутивні характеристики органів державної влади. 
Г.В.Гаврюшенко наголошує, що відсутність хоча б однієї з названих характеристик не 
дозволяє існувати транспарентності як інструменту демократії і пропонує використовувати 
термін «транспарентність» як максимально широкий з усіх наведених, при умові що 
прозорість, відкритість і гласність мають бути взаємоузгодженими та взаємодоповнюючими 
[1, c. 16−17; 2; 8; 11; 12]. 

Транспарентність як інформаційний процес є сукупністю відносин, що виникають  
навколо доступу, передачі та поширення інформації, отож стосовно підготовки педагога 
професійного навчання вважаємо транспарентність однією з важливих умов забезпечення 
якості професійної освіти. 

Формулюючи визначення категорії «транспарентність підготовки педагогів 
професійного навчання» вважаємо, що чим наскрізною і відкритою на всіх своїх етапах буде 
професійна підготовка майбутніх фахівців, тим швидше зросте привабливість майбутньої 
спеціальності та посилиться конкурентоспроможність випускників на ринку праці. Саме 
завдяки розширенню інформаційного простору й засобів комунікації в освітньому 
середовищі виникає необхідність моніторингу якості освіти з подальшою диверсифікацією 
підготовки майбутніх фахівців. Особливо гостро це стосується підготовки педагогів 
професійного навчання, а саме психолого-педагогічної її складової.  

Зміст психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання 
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) забезпечується такими 
дисциплінами – «Психологія» (9 кредитів, 270 год.), «Професійна педагогіка» (9 кредитів, 
270 год.), «Методика професійного навчання» (9 кредитів, 270 год.) та курсовий проект з 
методики професійного навчання, «Мультимедійні технології навчання» (3 кредити, 90 год.). 
Згідно компетентністного підходу у формулюванні вимог до фахівця, що закладений в 
основу Болонського процесу та міжнародного Проекту Європейської Комісії «Гармонізація 
освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING) психолого-
педагогічна підготовка педагога професійного навчання забезпечує формування спеціальних 
фахових компетентностей, а саме психолого-педагогічних та предметно-методологічних.  
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До психолого-педагогічних компетентностей майбутніх педагогів професійного 
навчання відносимо: 1) здатність створювати умови розвитку людини, формувати систему 
освіти;  2) здатність формувати знання та способи їх одержання, формувати навчальну 
діяльність учнів / студентів; 3) здатність розвивати в учнів / студентів техніку розуміння, 
мислення, дії, рефлексії; розвивати й коригувати окремі сторони особистості;  4) здатність до 
рефлексії та осмислення власних та інших систем професійних цінностей; розвитку 
професійних здібностей та практичних навичок (педагогічної майстерності);  5) здатність 
реалізовувати викладацькі / навчальні та оцінювальні стратегії і розуміння їх теоретичних 
основ; 6) здатність створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню 
всіх учнів / студентів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного статусу; 7) 
здатність співпрацювати з освітньою, науковою та професійною спільнотою на місцевому, 
регіональному, національному і більш широкому глобальному рівнях; 8) знання психології 
як учіння про сутність людини і  закономірності її розвитку; 9) здатність здійснювати 
безпосередню психологічну підтримку своїх вихованців; 10) володіння методами експрес-
діагностики та інструментарієм, що дозволяє управляти психічним розвитком особистості; 
11) володіння прийомами саморегуляції, педагогічним тактом в будь-яких педагогічних 
ситуаціях; 12) володіння ерудицією і широким світоглядом, сформованістю гуманістичних  
цінностей особистості педагога. 

До предметно-методологічних компетентностей педагога професійного навчання 
відносимо: 1) знання змісту навчального предмету та прагнення до набуття нових знань, 
орієнтація в сучасних дослідженнях у відповідній галузі науки; 2) здатність проводити 
дослідницьку роботу з учнями / студентами у відповідній галузі науки та пропонувати різні 
погляди на досліджуваний матеріал; 3) здатність встановлювати зв’язки всередині предмета 
та з іншими дисциплінами; 4) володіння системою методологічних знань про структуру 
знань, про методи наукового пізнання та здатність застосовувати їх у професійній діяльності; 
5) здатність забезпечувати виконання нормативних актів щодо організації навчально-
виховного процесу, розробляти та удосконалювати зміст та навчально-методичне 
забезпечення професійної підготовки учнів / студентів; 6) здатність здійснювати моніторинг 
навчального процесу з метою поліпшення методики організації навчання; 7) готовність нести 
персональну відповідальність за створення безпечних умов навчання, планувати та 
управляти часом у навчально-виховному процесі; 8) здатність передавати від покоління до 
покоління такі вагомі елементи культури, як знання, цінності, навички загальнокультурного 
характеру, нові соціальні уміння; 9) здатність перетворювати цілі, зміст навчального 
предмета і способи дій в ресурси особистісного розвитку і соціалізації кожного 
учня / студента; 10) здатність підтримувати зв’язки з підприємствами, організаціями та 
установами з питань практичної підготовки та працевлаштування. 

Поділяємо думку Т.Є.Кагановської, яка виокремила ряд нагальних перетворень у 
системі вищої освіти, які сприятимуть транспарентності підготовки майбутніх фахівців, а 
саме: 1) «розробка національної концепції (стратегії) забезпечення якості освіти в 
українському контексті; 2) розробка національних стандартів освіти; 3) формування системи 
цінностей у вищій освіті відповідно до провідного європейського досвіду; 4) підвищення 
мотивації всіх учасників освітнього процесу; 5) перехід від бюрократичних процедур 
формальної звітності до фактичних результатів підвищення якості вищої освіти; 6) створення 
потужного інформаційного поля; 7) створення за допомогою сучасних інформаційних 
технологій інформаційної платформи для прямого зв’язку між суспільством і освітою; 8) 
виховання культури забезпечення якості освіти шляхом накопичення досвіду» [3, c. 11]. 

Погоджуємося з C.O.Сисоєвою, що для систем вищої освіти в Україні і на 
міжнародному полі зростаюча диверсифікація в цілому вважається позитивною тенденцією 
[10, c. 224; 7; 9]. Адже одночасна диверсифікація і транспарентність підготовки педагогів 
професійного навчання сприятиме вирішенню низки проблем, серед яких найважливішою є 
забезпечення якості професійної освіти. 
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In this article on the ground of analysis of pedagogical and psychological literature the set of pedagogical 
conditions and means what influence to the formation of future teacher’ pedagogical skills and humanities in the 
process of professional  training are given.  
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