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Abstract

The article analyzes the ways of development of modern vocational education in light of the concept

«New Ukrainian School». The author addresses the problem of training future vocational teachers training in

information technology development of society. Grounded the diversification of psychological and pedagogical

learning of vocational teachers training in order to extend the range of interaction in the system «teacher-

student». Represented key categories that determine teaching the future vocational teachers in education reform,

which includes the introduction of new mechanisms for training and education, rules of communication and

orientation in information educational space, diagnostic procedures, student’s achievements, culture in

management and cooperation. In this research, the future vocational teachers training are presented in the ways

of lifelong education, critical thinking (it includes the ability to engage in reflective and independent thinking),

setting goals, working in a team, ыskills to communicate in a multicultural environment.
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Актуальність дослідження. Провідна роль у реформуванні освіти належить

педагогам, які сприйняли сучасні трансформації і активно запроваджують їх у

навчальний процес підготовки майбутніх фахівців. Під сучасними трансформаціями

розуміємо актуальні тенденції розвитку освіти, а саме, − професійна мобільність [9; 4; 11],

освіта впродовж усього життя [6; 7; 8], наскрізна технічна підготовка молоді [2; 12],

диверсифікація професійної освіти [14; 10]. Одне із завдань Закону України «Про

професійно-технічну освіту» визначено як «задоволення потреб економіки країни у

кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках [5, с. 3]».

Вплинути на якість підготовки робітничих кадрів можливо завдяки посилення статусу

професійно-педагогічної освіти, що формує педагогічні кадри для потреб професійно-

технічної освіти.

Професійно-педагогічна освіта є специфічним інтегративним видом професійної

освіти, що принципово відрізняється від педагогічної і від традиційної професійно-

технічної освіти [7, с. 392; 13].

Тема дослідження є складовою держбюджетної науково-дослідної роботи
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кафедри теорії та методики професійної підготовки та кафедри промислової інженерії та

сервісу «Теорія і технологія навчання у системі професійної освіти» (державний

реєстраційний номер 0115U000552) НПУ імені М.П.Драгоманова.

Виклад основного матеріалу. Професійно-педагогічна освіта, як динамічна

система, що залежить від тенденцій розвитку економіки, може бути якісною за умови

випередження інформаційно-технологічного розвитку суспільства та наскрізної

неперервної професійної підготовки молоді [6, с. 16]. У світлі цього виникає актуальна

проблема вирішення завдань моніторингу, прогнозування і розвитку ринку освітніх

послуг з метою забезпечення якісної професійно-педагогічної освіти, а саме: 1)

комплексне дослідження ринку освітніх послуг; 2) оновлення та диверсифікація

підготовки майбутнього фахівця; 3) моніторинг якості освітніх послуг; 4) маркетингова

діяльність щодо розвитку освітніх послуг; 5) оновлення та модернізацію матеріально-

технічної бази; 6) гарантоване працевлаштування майбутнього фахівця.

Вважаємо, що перспективи розвитку професійно-педагогічної освіти в Україні

мають визначені факторами соціально-економічного, культурного та науково-

технічного характеру: 1) стійкий розвиток економіки, стрімкий зріст наукоємності

виробництва; 2) інтенсивне розширення об’єму науково-технічної інформації швидке

оновлення технологій, пріоритетне запровадження інновацій; 3) зростання ролі

практичної значимості наукових досліджень на межі різних напрямків наук та інші [7].

Погоджуємося з позицією В.Радкевич, що «впровадження інноваційних форм

професійного навчання потребує від педагога переходу на позиції дослідника та

експериментатора», що призводить до перевантаження у позаурочний час, але разом з

тим, інноваційна діяльність притаманна ентузіастам та фахівцям, чия праця дістає

схвалення і достойну матеріальну винагороду [8, с. 350]. Поряд з цим прогресує

цифровий розрив між учителем і учнем, що проявляється у нездатності багатьох

педагогів використовувати сучасні засоби для роботи онлайн чи оффлайн у

різноманітних проектах, проводити спільні дослідження з учнями, опрацьовувати бази

даних, робити висновки за допомогою хмарних технологій [3].

Згідно проекту концепції «Нова українська школа» в середній освіті України

планується створення профільної середньої освіти, яка має два спрямування навчання:

1) «академічне, із поглибленим вивченням окремих предметів з орієнтацією на
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продовження навчання в університеті; 2)  професійне, яке поряд зі здобуттям повної

загальної середньої освіти забезпечує отримання першої професії (не обмежує

можливість продовження освіти)» [3, c. 23].

Виникає потреба розширення і удосконалення мережі окремих від школи

навчальних закладів: академічних ліцеїв, професійних ліцеїв та профільних коледжів. У

проекті концепції «Нова українська школа» проголошено, що «молоді люди, які

закінчили профільну школу, розумітимуть свою майбутню роль у родині, професійній

діяльності, суспільстві [3, с. 23]», а це означає, що педагоги, які будуть забезпечувати

підготовку у профільній школі, повинні бути фахівцями нової формації – «агентами

змін» [3, c. 2].

Відтак, у нашому дослідженні майбутні педагоги професійного навчання

моделюються як фахівці, що здатні навчатися впродовж всього життя, здатні критично

мислити, досягати поставлені цілі, співпрацювати у команді, спілкуватися в

багатокультурному середовищі [14; 10]. Вважаємо, що завдяки диверсифікації психолого-

педагогічної підготовки педагогів професійного навчання можливо реалізувати

довготермінову реформу «Нова українська школа» [14].

Диверсифікація підготовки педагога професійного навчання матиме два

спрямування: вертикальне і паралельне. Вертикальне забезпечить можливість

підвищення освітнього статусу молоді, завдяки наскрізної технічної підготовки молоді

від профільної школи до вишу. Паралельне спрямування буде забезпечувати підвищення

мобільності майбутніх педагогів професійного навчання на ринку праці шляхом

освоєння ними нових видів і способів професійної діяльності, на основі

компетентністного підходу, набуття професійної майстерності в обраній сфері трудової

діяльності [10].

Висновки. Реформування професійно-педагогічної освіти є нагальною

першочерговою задачею українського суспільства. Значення підготовки педагога

професійного навчання вважаємо однією з найважливішою характеристикою

перспективи розвитку професійно-педагогічної освіти в Україні. Багаторівнева,

багатоступенева, поліпрофільна система професійно-педагогічної освіти сприятиме

формуванню фахівців різного рівня кваліфікації, що можливо здійснити завдяки

диверсифікації професійно-технічної (професійної) освіти.
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Translation of the Title, Abstract and References to the Author’s Language

УДК 378:011.3 – 051:377

Титова Наталія. Сучасні перспективи розвитку професійно-педагогічної

освіти в Україні.

Проаналізовано шляхи розвитку сучасної професійно-педагогічної освіти у

світлі концепції «Нова українська школа». Розглянуто проблеми підготовки майбутніх

педагогів професійного навчання в умовах інформаційно-технологічного розвитку

суспільства. Обґрунтовано диверсифікацію психолого-педагогічної підготовки педагогів

професійного навчання з метою забезпечення розширення діапазону взаємодії у системі

«педагог-учень». Представлено ключові категорії, що визначають місце майбутнього

педагога професійного навчання у реформі освіти, яка передбачає запровадження нових

механізмів навчання і виховання, правил комунікації та орієнтації в інформаційному

освітньому просторі, процедур

діагностики навчальних досягнень учнів, нову культуру управління й співпраці.

Ключові слова: професійно-педагогічна освіта, педагог професійного навчання,

вища освіта.
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