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Гермак О.Л., 

аспірант Інституту ПТО НАПН України, 

(м. Кривий ріг) 

Формування мотивації у майбутніх електромонтерів до професійного 

успіху 

Один із пріоритетних запитів сучасних роботодавців – випускники 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які усвідомлюють цілі 

професійного зростання, значення самоосвіти, саморозвитку та 

самопрезентації, спроможні якісно працювати в команді й володіють 

ефективними стратегіями поведінки під час співбесіди. 

Для забезпечення якісної підготовки таких фахівців педагогічні 

працівники використовують продуктивні педагогічні технології адаптування 

учнів до майбутньої професійної діяльності. Однією з таких технологій і є 

технологія електронного навчального портфоліо (ТЕНП). Означена технологія 

підкріплена багатьма концептуальними нарисами сучасних вчених. Зокрема 

можна виділити Концепцію освітньої технології портфоліо [2], що 

поширюється в освітньої практиці з початку 1990-х рр.. В нашому випадку 

зорієнтуємо її на підтримку кар’єрної траєкторії майбутніх електромонтерів та 

будемо намагатися визначити в неї найбільш відповідні інтересам і здатностям 

таких фахівців сфери діяльності.  

Вважаємо, що електронне портфоліо сприяє організації планування 

власної навчальної діяльності учнями, допомагає їхньому осмисленню 

отриманого на теоретичних уроках і заняттях виробничого навчання і 

практики досвіду, встановленню взаємозв'язків між формальним і 

неформальним навчальним досвідом, відображає прогрес оволодіння ним, а 

також надає інструментальну підтримку якісного дизайну, ефективного 

пошуку й структурування потрібної для навчання професії інформації 

(візуалізації, структурування й показу), формуванню банку даних з 

виробничих ситуацій. 

Крім того, ТЕНП не тільки є доповненням до основних оцінних засобів 

досягнень майбутніх електромонтерів та характеризується ефективною 

формою їхньої самооцінки результатів, але й сприяє посиленню мотивації 

учнів до самоосвіти, до формування рефлексивної культури, спрямовує їхню 

свідомість до об'єктивного встановлення рівня власної професійної 

компетентності. З-поміж ефективних засобів мотивування учнів до 

професійного зростання виокремлюємо «Портфоліо майбутнього 

електромонтера» [1], в якому учень узагальнює, систематизує свою діяльність 

у набутті професії, самоорганізується і здійснює самоконтроль у навчанні, 

тобто він створює/моделює власне навчально-професійне середовище. 

Проведення предметних тижнів із фахових дисциплін, зокрема з 

електротехніки та спецтехнології електромонтерів, із залученням до їх 

організації представників всіх навчальних груп дало змогу учням упевнитись у 

вірному виборі професії, підвищити свою значущість у командній співпраці, 

рівнозначно розподіляючи обов’язки: підготовка до кожного дня тижня, що 

спонукає їх до пошуку професійної інформації у середовищі Інтернет, 

спілкуючись із представниками професії на виробництві та за участю у 
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навчальних екскурсіях на виробництво.   

Важливо, що в освітньому процесі ЗП(ПТ)О за рахунок: виконання 

практико-орієнтованих професійних завдань із використанням сучасного 

комп’ютерного забезпечення (розв’язування тестів і електротехнічних задач, 

складання схем) реалізується вирішення виробничих ситуацій за допомогою 

набутих фахових знань (застосування рольових ігрових методик); 

ознайомлення учнів зі специфікою роботи електромонтера на підприємствах 

різних галузей промисловості (організація навчальних екскурсій); проведення 

конкурсів професійної майстерності (визнання учнів у професії шляхом 

організації інтелектуальних змагань за фахом); соціально-профорієнтаційних 

майстер-класів (залучення учнів до профорієнтаційних рейдів, створення 

рекламних матеріалів засобами ІКТ, захист навчальних проектів «Моя 

професія – Електромонтер») та ін. професійно спрямованих заходів, що дає 

змогу переконати майбутніх електромонтерів у перевагах професії та її 

значущості. Тим самим створюються обставини для побудови системи 

мотиваційного впливу, що починається з профорієнтації учнів від вступу в 

ЗП(ПТ)О і до завершення підготовки за професією. Ця система складається з 

двох взаємопов’язаних процесів. 

По перше,  це процес залучення учнів до профорієнтаційної реклами, що 

забезпечує мотивування майбутніх електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування на усвідомлення вибору професії. Хто як 

не учень ЗП(ПТ)О може дати об’єктивну оцінку діяльності навчального 

закладу і схарактеризувати значущість професії за якою він навчається? Отже, 

мотивування майбутніх електромонтерів починається ще до прийняття ними 

рішення щодо вступу в ЗП(ПТ)О – це сприяє усвідомленому вибору власного 

професійного шляху. 

Як бачимо, в освітній практиці педагогічна результативність 

електронного портфоліо та профорієнтаційної реклами відкриває шлях не 

тільки до альтернативного оцінювання освітніх, професійних досягнень учнів 

закладів професійно-технічної освіти та діагностування розвитку особистісних 

якостей, але й обумовлює динамічний розвиток усіх складових цих досягнень. 

Це створює можливості для кожного учня заявити про себе як про 

талановитого робітника й скорегувати власну кар’єрну траєкторію.  

 

Список використаних джерел: 
1. Гуляева С.П. Портфолио: рекомендации по созданию и использованию в 

предпрофильной подготовке / С.П. Гуляева. – Новокузнецк : Изд-во МОУ 

ДПО ИПК, 2005. – 73 с. 

2. Петренко Л. М. Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної 

компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: дис. … 

д-ра пед. наук: 13.00.04 / Петренко Лариса Михайлівна; Нац. акад. пед. наук; 

Ін-т проф.-техн. освіти. – К., 2014. – 409 с. 
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Годна О.В., 

заступник директора з навчально-виховної роботи, 

(смт.Гриців)  

Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти  
Закон України «Про професійно-технічну освіту» визначає правові, 

організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи 

професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації 

особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих 

робітниках [1]. 

Активного включення в професійну діяльність, освоєння інноваційних 

технологій, вирішення нетрадиційних професійних завдань вимагає від 

молодого фахівця сучасна соціально-економічна ситуація в суспільстві. У цих 

умовах, крім набутих учнем в процесі професійної підготовки знань, умінь і 

навичок, важливим показником в побудові та розвитку професійної кар’єри 

стає сформованість кар’єрної компетентності, як здатності самостійно 

приймати рішення та ставити цілі, швидко адаптуватися до динамічних змін у 

професійній діяльності. Адже саме сформована кар’єрна компетентність 

сприяє творчій самореалізації, конкурентоспроможності особистості. 

Володіючи кар’єрною компетентністю, кваліфікований робітник з 

інноваційним мисленням оперує знаннями та інструментами, що дають 

можливість вирішувати, крім основних, нетипові та нестандартні кар’єрні 

завдання. Кар’єрна компетентність є показником, що визначає, які з 

вироблених особистісних компетенцій потрібні для вирішення комплексних 

завдань. Вона дає можливість фахівцеві розставляти пріоритети й визначати 

власні кар’єрні досягнення, а потім розрахувати свої можливості і вчасно 

робити кар’єрний ривок, що виводить його на новий, більш високий рівень 

кар’єри.  

Практика, однак, показує, що в більшості випускників професійно-

технічних навчальних закладів відсутні кар’єрні компетенції, які сприяють 

успішній самореалізації в професійній діяльності. Випускники не наділені 

достатніми вміннями знаходити спільну мову з новими людьми, адаптуватися 

в новому колективі, брати на себе відповідальність, бути мобільними, 

конкурентноздатними, володіти організаторськими і лідерськими якостями.  

Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання 

безробіття та зниження рівня життя; поширення пасивних, нерегламентованих 

і деструктивних моделей поведінки; спонукають до зовнішніх трудових 

міграцій; спричиняють психологічні зміни (втрату мотивації до праці, зміну 

структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості) 

[2]. 

Сучасний професійно-технічний навчальний заклад згідно чинного 

законодавства України зобов’язаний створити належні умови для розвитку 

кар’єрної компетентності учнів, починаючи вже зі вступної кампанії, першого 

курсу навчання 

Доведено, що формування уявлень про професійний успіх і розвиток 

кар’єрної компетентності змінюють на краще ставлення учнів до навчального 
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процесу, сприяють розвитку кар’єрної мотивації і зростанню якості 

професійної підготовки та відповідальності, прагненню до самопізнання, 

саморозвитку і самовдосконаленню [3]. 

Суттєвим у вирішенні вищезазначених проблем, є застосування 

компетентнісно орієнтованих технологій навчання, передбачаючи системне 

відтворення у навчальному процесі реальних умов професійної діяльності, 

оновлення змісту, форм і методів професійного навчання, спрямованого на 

формування відповідного рівня компетентності. Причому, формування 

компетентності має забезпечити не тільки загальний рівень професійної 

підготовки, його готовність до здійснення реальних професійних дій у 

конкретній галузі праці, але, насамперед, здатність до системного 

професійного розвитку. Ефективність кар’єрного зростання особистості в 

сучасних умовах праці істотним чином обумовлена характером її взаємодії з 

навколишнім професійним середовищем відповідно до змін умов праці, рівнем 

творчого пристосування особистості до актуальних професійних вимог, 

особистісним сенсом у тій чи іншій галузі діяльності [4]. 

Створюючи умови в професійно-технічному навчальному закладі,  

необхідно створити освітні програми підготовки фахівців теоретичного 

навчання, які відповідатимуть потребам практики, сприятимуть формуванню і 

закріпленню навичок самоменеджменту. Професійноорієнтовані навчальні 

курси повинні містити модулі з «кар’єрної тематики («Таймменеджмент», 

«Стресменеджмент», «Проектування професійного успіху», «Напрями 

саморозвитку», «Лідерство» тощо). 

Доцільною буде організація ділових контактів учнів і професіоналів, які 

досягли значних кар’єрних успіхів (круглі столи, відкриті конференції, ділові 

зустрічі тощо). Зокрема ефективним є кар’єрне консультування фахівцями 

учнів щодо проблем підвищення професійної ефективності, подолання стресу, 

співвіднесення внутрішніх ресурсів з зовнішніми можливостями, усвідомлення 

власних переваг і недоліків, формування уявлення про себе як про 

професіонала. 

Потрібно створювати нестандартні умови навчальної та квазіпрофесійної 

діяльності (самостійне виконання студентами творчих завдань із визначенням 

своєї позиції з досліджуваної теми; систематизація практичного досвіду; 

проведення професійних конкурсів, фестивалів, форумів; створення 

професійних та творчих об’єднань, клубів, асоціацій та ін.), які вимагають від 

учнів творчої активності та готовності щодо неперервного саморозвитку. 

Особливих результатів має принести застосовування методів активного 

навчання і виховання (дискусії; ділові ігри; навчальні ситуації; стандартні та 

нетипові проблемні завдання; проектний метод; тренінги («Побудова 

особистісної стратегії успіху», «Дорожня карта кар’єри», «Перезавантаження 

успіху», «Управління конфліктами» та ін.), спрямовані на підвищення цільової 

активності особистості, розвиток її самооцінки, позитивної Я-концепції, 

рефлексії з суб’єктивним відчуттям успіху діяльності, дій спрямованих на 

досягнення вершин «акме» в професії або кар’єрі. Ці методи дозволяють 

повною мірою враховувати пізнавальні мотиви учнів, їх інтереси, 

перетворювати особистий досвід в систему наукових уявлень і знань. В 
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результаті підвищується інтерес до пізнання і вивчення навчальних дисциплін, 

мотивація до самостійного добування знань, ступінь включеності учнів в 

освітній процес [5]. 
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Голдобін В.А., 

викладач професійної підготовки, 

(смт.Ярмолинці) 

Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників 

у сучасних соціально-економічних умовах 

Кваліфікаційні вимоги, що сьогодні висуваються до рівня професійної 

освіти випускника професійно-технічного навчального закладу, зумовлюються 

загальними соціально-економічними, науково-технічними, соціокультурними 

цілями держави й конкретизуються усередині кожного підприємства з 

урахуванням особливостей його виробничої діяльності, корпоративної 

культури й кадрової політики. Водночас, в умовах існування різних форм 

власності ринок праці проявляє стихійний і незбалансований характер. Звідси, 

при загальній високі потребі в робітничих кадрах, попит на кваліфікованих 

робітників з конкретних професій виявляється невизначеним. У результаті, 

випускники професійно-технічних навчальних закладів не завжди мають 

можливість застосовувати свої професійні знання та вміння на практиці. 

Частинка з них змушена втрачати свою кваліфікацію, йти в іншу сферу 

виробництва або поповнювати лави безробітних, що призводить до посилення 

соціальної напруженості в суспільстві. 

Тож, сучасний ринок праці вимагає максимальної готовності випускників 

професійно-технічних навчальних закладів до повноцінної професійної 

діяльності на конкретному виробництві, що потребує розробки нових підходів 

до підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, і, відповідно, уможливить 

сформувати у випускників професійно-технічних навчальних закладів високу 

професійну мобільність, конкурентоспроможність, самоактуалізацію й 

самореалізацію на ринку праці. 
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Таким чином, проблема підготовки професійно мобільних робітничих 

кадрів є однієї з найважливіших на сьогоднішній день. Вона безпосередньо 

пов’язана з проблемою професійної адаптації до ринку праці,  що є складовою 

частиною процесу формування професійної мобільності майбутніх 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах. 

Модель професійно мобільного кваліфікованого робітника залежить від 

професійної кар’єри, оцінки власних можливостей, техніки пошуку роботи. 

Під час планування особистості кар’єри насамперед, відповісти на 

запитання: що хочемо отримати від усього професійного життя в цілому? 

Виберем найбільш важливі положення, що будуть відбивати наші бажання 

(наприклад, висока заробітна плата, творче самовираження чи соціальні 

контакти і т.д.). 

На планування Вашої кар’єри можуть впливати різні обставини. Якщо у 

Вас, наприклад, фінансові проблеми, то висока заробітна плата може бути 

головним мотивом у визначенні виду професійної діяльності. Деякі при виборі 

професії надають більше значення стабільності і безпеці. Інші роботу ставлять 

на друге місце, аголовною мотивацією для них сімейне благополуччя. Отже, 

при визначені Вашого професійного шляху Вам треба чітко усвідомлювати, 

що він повинен бути реальним і досяжним. У своєму житті Ви не раз будете 

стикатися з ситуаціями, коли вам Доведеться вибирати ті чи інші дії, тобто 

приймати рішення. Це не завжди буде просто. Будь-яке прийняте рішення буде 

мати певні наслідки для Вашої кар’єри. Тому дуже важливо, щоб прийняті 

рішення були вірними та обґрунтованими. 

Оцінка власних можливостей: 

Досліджуючи ринок праці і визначаючи сферу професійної діяльності, 

необхідно відповісти на питання: чи маєте Ви необхідну кваліфікацію та 

навички і наскільки Ви відповідаєте вимогам роботодавця? Ви повинні 

проаналізувати, які знання, отримані раніше, Ви можете успішно 

застосовувати в різних ситуаціях. Тобто, Вам потрібно оцінити свої здібності, і 

в цьому Вам можуть допомогти психологічні тести. Крім своїх особистісних і 

професійних якостей, Ви повинні оцінити такі ключові компетенції: 

комунікабельність, уміння працювати в команді, ефективно співпрацювати, 

знати іноземну мову, володіти комп’ютером тощо. Підсумком цього етапу має 

бути власний перелік ваших можливостей. Визначте, що Вам необхідно 

зробити, аби відповідати вимогам ринку праці. 

На ринок праці діють ринкові й неринкові фактори. Вплив ринкових 

факторів очевидний: 

- кваліфіковані робітники отримують більше, ніж некваліфіковані; 

- чим менше конкурентів з якоїсь професії, тим вища зарплата й легше 

влаштуватися на роботу. 

До неринкових факторів відноситься, наприклад, допомога безробітним, 

надання пільг окремим групам (сільські товаровиробники, «соціально близькі» 

товаровиробники) з політичних міркувань, інерція системи підготовки 

фахівців (готують тих, кого вміють готувати, а не тих, хто потрібний), і 

найголовніше-працевлаштування по знайомству. Неринкові фактори не 



 12 

усувають ринок. Ваші знайомі можуть взяти вас на роботу, але, якщо ви 

погано працюватимете, директор подумає про те, як би від вас позбавитися. 

Отже, перше – вибір професії дуже важливий; друге – для правильного 

вибору потрібно вміти прогнозувати розвиток як економічний, так і свій 

особистий; третє – на ринку праці ви конкуруєте з іншими фахівцями. 

Поки ви не почали працювати, то не знаєте, чи зможете виконувати 

роботу. Освоювати повністю всі професії неможливо, треба пробувати. Хочете 

стати вчителем – ведіть гурток, лікарем – спробуйте лікувати ваших родичів, 

електромонтажником, слюсарем, столяром та ін. – спробуйте ремонтувати 

побутові прилади, речі тощо. Виходить? 

Повинно виходити краще, ніж у інших, тільки тоді ви 

конкурентоспроможні, та росту кар’єри. 

Ми можемо визначити тільки задатки, передздатності, потенційну 

можливість освоєння й виконання професійних обов’язків. Причому, ці 

задатки повинні зберігатися протягом тривалого часу, десятки років, і 

забезпечувати не тільки одноразове освоєння професії, але й постійне 

підвищення кваліфікації, а інколи навіть зміну професії. Повинні бути виділені 

базові, стабільні властивості особистості, які забезпечують можливість 

виконання роботи за тією або іншою професією. До таких базових 

властивостей, зокрема, відноситься тип особистості. 

Необхідна твереза самооцінка, самообмеження інтересів і точне 

професійне самовизначення. Найважче – це самооцінка, поглянути на себе 

«тверезим поглядом» – це велика проблема. Цьому треба вчитися.  

 

Данилюк О.А., 

майстер виробничого навчання, 

(м.Хмельницький)  

Роль професійно–технічних закладів у побудові професійної кар’єри 

та професійного розвитку молоді 

В сучасних умовах успішна кар’єра є невід’ємною складовою 

самореалізації людини, засобом і чинником, які сприяють її самоствердженню, 

процесом в якому найповніше реалізується потенціал особистості. 

В умовах ринкової економіки та демократичного суспільства перший 

принцип організації зайнятості – виключне право громадян розпоряджатися 

своїми здібностями у сфері творчої і виробничої праці. Принцип виключного 

права розпоряджатися своїми здібностями до праці передбачає й право 

людини працювати там і стільки, де і стільки це необхідно їй самій. Проте, 

неправомірно ототожнювати ці права з обов’язками держави задовольнити 

потреби кожного в тому чи іншому виді зайнятості. Роль суспільства полягає в 

створенні для всіх рівних правових умов для реалізації своїх здібностей, а саме 

мотивації, при якій діє правило «власною працею забезпечити достойне життя 

собі і своїй сім’ї». 

Саме тому професійна освіта має здійснювати всіляке сприяння 

підвищенню соціально-професійної мобільності робочої сили та формуванню 

її високої конкурентоспроможності. Успішно спланований і вдало 

реалізований план сходження по соціальних сходинках є запорукою 
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добробуту. Отримання робочого місця, яке найбільше відповідає інтересам і 

можливостям випускників професійно-технічної освіти, приносить 

задоволення як моральне (престиж, кваліфікація, повага) так і матеріальне 

(розмір заробітної плати), і є кар’єра особистості, її просування в робочому 

середовищі [1, с. 181–191]. 

Основним завданням професійної (професійно-технічної) освіти 

являється не тільки навчити учнів основній професії, а й допомогти їм 

адаптуватись в суспільстві, навчити їх самореалізуватись, задоволення 

потреби в самоповазі й самоактуалізації, вибудувати своє життя у 

відповідності зі своїми прагненнями та надіями. Тому актуальним на часі є 

питання про професійну реалізацію взагалі, тоді як успіх вважається чимось 

неймовірним та нездійсненним, але віра в нього є першою сходинкою до того, 

щоб стати успішною людиною. Реальність часто переконує у дієвості цього – 

хто про що думає або мріє – те він і отримує результаті. 

Отож, випускники мають налаштуватись на те, щоб не тільки знайти 

будь-яку роботу, але й стати кращим з кращих. В результаті це стає не просто 

мрією, а й програмою дій, яку слід відтворювати у власному житті. 

Метою майстра з консультування учнів щодо побудови кар’єри та 

професійного розвитку має бути допомога в пізнанні себе, своїх сильних 

сторін та власних переваг, формуванні плану досягнення професійної 

цілісності, актуалізації особистісних ресурсів учнів, формуванні впевненості в 

собі та умінні досягати цілей в процесі пошуку роботи. Необхідно дати учням 

розуміння проблеми професійного самовизначення, щоб кожен з них міг 

усвідомити власні можливості, об’єктивно здійснювати самоаналіз рівня 

розвитку своїх професій важливих якостей «внутрішніх умов для досягнення 

мети» і співвідносити їх з вимогами професії [3, с. 189-191]. 

Розвивати основні способи розумової діяльності, вчити аналізувати етапи 

свого професійного плану, виділяти головне, узагальнювати і систематизувати. 

Виконувати навички свідомої дисципліни: зібраність і уважність під час 

роботи; навички інтелектуальної активності. 

Завжди необхідно націлювати учнів на те, що не можна досягти своєї 

мети, не докладаючи зусиль. Актуальним є питання про професійну 

самореалізацію взагалі, тоді як успіх вважається чимось неймовірним та не 

здійсненим, але віра в нього і є першою сходинкою до того, щоб стати 

насправді успішним. Кожна людина протягом життя про щось мріє. Іноді її 

мрії стають реальністю перетворюючись на життєві цілі. Практично життя 

кожного можна уявити у вигляді сходів і право кожного вибрати з яких 

сходинок воно буде складатися. Кожна сходинка – це те, до чого людина 

прагне. 

Підіймаючись сходинками, можна помилятися, можна оступитися і 

навіть впасти. Але підйом залежить багато в чому від того, як людина веде 

себе по відношенню до інших, які йдуть разом з нею. 

Майстри та викладачі професійної (професійно-технічної) освіти мають 

дати допомогу учням спланувати свій рух по сходинках життя. Однак не всім 

вдається досягти бажаних успіхів. Одна з причин полягає в тому, що план не 
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завжди добре продуманий, або складений без урахувань своїх здібностей і 

можливих перешкод. 

Для досягнення кар’єрного зросту перш за все потрібно створити 

програму дій, яку слід відтворювати у власному реальному житті, сформувати 

план досягнення професійної цілі та впевнено відтворювати його. 

Професійний план – це уявлення людини про своє професійне майбутнє, 

тому його побудова залежить від нього самого, його досвіду. Говорячи про 

професійний план, ми говоримо про шлях, що має протяжність у часі. 

Для того щоб побудувати кар’єру мало того, щоб тільки написати план 

для себе, необхідно визначити які навички мають переважати у майбутнього 

працівника. 

Для успішної кар’єри необхідні різні навички їх розподіляють на так 

звані «тверді» (hard skills) i «м’які» (soft skills). До твердих навичок відносять 

навички, які пов’язані з технікою виконання: вони притаманні прямій категорії 

професій,  професійні навички. Людина, яка навчається будь-якому умінню з 

цієї категорії, здатна зводити дію до автоматизму, оскільки використовується 

завчасно знайомий шаблон [2, с. 209-211]. 

До «м’яких» навичок відносяться певні особистісні характеристики, які 

пов’язані з ефективною взаємодією з іншими людьми, це – людські якості до 

них переважно відносяться комунікативні та управлінські, а саме вміння 

знаходити підхід до людей, переконувати, зберігати позитивне ставлення, 

гнучкість поведінки, робоча етика, вміти вирішувати проблеми, працювати під 

тиском, встановлювати взаємовідносини, працювати в команді, слухати й 

розуміти співрозмовника, проводити переговори, презентації, вести дискусії 

тощо. М’які навички дозволяють бути успішними незалежно від специфіки 

діяльності та напряму, в якому працює людина. 

У Хмельницькому професійному ліцеї працюють досвідчені майстри та 

викладачі, які аналізують навички учнів, а також  допомагають визначити 

якості успішної людини, які є певним орієнтиром для досягнення 

професійного успіху та перешкод, які заважають реалізувати власні потенційні 

можливості та здібності. Майстри виробничого навчання за спеціальністю: 

«Живописець. Оформлювач вітрин, приміщень та будівель» створюють усі 

сприятливі умови для успішного кар’єрного росту та творчого злету своїх 

учнів у подальшому працевлаштуванні. 

Професійна кар’єра виконує важливі функції в трудовій діяльності 

працівника. Вона стимулює зростання трудової активності прискорює процеси 

кадрових переміщень, що дає змогу працівнику знайти вище соціальне 

становище, сприяє зростанню задоволеності своєї праці. Реальна перспектива 

посадового зростання, складається на основі оцінки працівником наявних для 

нього умов та самооцінки своїх можливостей. 

Як сказав великий педагог Костянтин Дмитрович Ушинський: «Якщо ви 

вдало оберете професію і вкладете в неї душу, то щастя само вас знайде». 

Тому основними завданнями майстра виробничого навчання і викладача 

професійно-технічних закладів являється допомогти учням «знайти себе», 

показати шляхи до найбільш повного розкриття їх здібностей та виявити їх 

максимальний розвиток цих здібностей. І в кінцевому результаті випустити з 
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професійно-технічних закладів людей, які приносять користь людям і радість 

собі. 
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(м. Мелітополь)  

Розвиток здатності до підприємництва як актуальна проблема сьогодення 
На сучасному етапі становлення постіндустріального суспільства 

особлива увага зосереджується на розвитку малого та середнього бізнесу. 

Підприємництво й комерційна діяльність стають невід’ємною складовою 

української економіки [1]. Для значної частини населення України бізнес є 

основним видом роботи, формою вторинної зайнятості. В цих умовах 

актуальність проблем розвитку здатності до підприємництва не викликає 

сумнівів .  

Будівельна галузь посідає одне з основних місць в економіці держави. 

Вона створює основні фонди як виробничого, так і невиробничого характеру 

для функціонування всіх галузей національної економіки, забезпечує побутові, 

соціально-культурні потреби населення, сприяє створенню великої кількості 

нових робочих місць та реалізації продукції інших галузей народного 

господарства, які споживаються в процесі здійснення основної діяльності – 

будівництва. В зв’язку з цим, будівельні професії користуються широким 

попитом на ринку праці.  

Задоволення сучасних і перспективних потреб ринку праці в 

кваліфікованих, конкурентоспроможних будівельниках, які мають широкий 

політехнічний світогляд, професійну мобільність, високу загальну і виробничу 

культуру, розглядається як одна із головних цілей професійної (професійно-

технічної) освіти в умовах сьогодення. За статистичними даними 2017 року, в 

Україні налічується 756 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Підготовку майбутніх фахівців будівельної галузі здійснюють близько 30% 

цих закладів. По Запорізькій області: всього закладів – 36, підготовку 

майбутніх будівельників здійснюють 14 з них, що становить майже 40%. 

Зростання вимог до підготовки майбутніх фахівців будівельної галузі 

зумовлює також інноваційний розвиток і модернізація будівельних 

підприємств, корпорацій, компаній, фірм. Особливої значущості набуває 

завдання вдосконалення освітнього процесу у закладах професійної 
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(професійно-технічної) освіти щодо практичної підготовки майбутніх фахівців 

до підприємницької діяльності і, зокрема, будівельної галузі, що стає 

важливим фактором їхньої успішної самореалізації у професійній та 

підприємницькій діяльності, а також – формування готовності до відкриття 

власної справи. 

Готовність до підприємницької діяльності випускників визначається з 

одного боку готовністю самостійно визначитись майбутнім фахівцям 

будівельної галузі у підприємницькій діяльності, а з іншого забезпечує 

спрямованість їх діяльності на досягнення комерційного успіху в реалізації 

подальшого самостійного здійснення професійної діяльності у сфері 

підприємництва. Однак, самостійно визначитись майбутні фахівці будівельної 

галузі у підприємницькій діяльності зможуть лише в тому випадку, якщо в них 

буде сформована готовність до цієї діяльності, яка забезпечить спрямованість 

діяльності майбутніх фахівців будівельної галузі у сфері підприємництва. 

Розв’язання означених завдань гальмується низкою суперечностей: між 

вимогами суспільства до рівня підприємницької діяльності та недостатнім 

рівнем формування готовності до підприємницької діяльності майбутніх 

фахівців будівельної галузі у змісті професійної освіти; між необхідним рівнем 

формування готовності до підприємницької діяльності майбутніх фахівців та 

відсутністю у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах 

відповідних для цього навчальних курсів, практичних творчих завдань; між 

зростанням ролі підприємницької діяльності в державі та недостатнім рівнем 

підготовленості до цього випускників. Розв’язання означених суперечностей 

потребує теоретичного обґрунтування та розробки педагогічних умов 

формування готовності до підприємницької діяльності майбутніх фахівців 

будівельної галузі, готових до підприємницької діяльності, 

конкурентоспроможних на вітчизняному й міжнародному ринках праці.  

Виконання комплексу завдань щодо формування готовності до 

підприємницької діяльності майбутніх фахівців будівельної галузі 

безпосередньо залежить від створеної в процесі професійної (професійно-

технічної) освіти системи визначених педагогічних умов, таких як: 

формування у педагогів особистісних та професійно значущих 

підприємницьких якостей та здатностей засобами інноваційних освітніх 

технологій передавати знання учням; посилення позитивної мотивації до 

підприємницької діяльності та формування готовності учнів до самостійної 

підприємницької діяльності; виконання учнями завдань, спрямованих на 

формування у них готовності до підприємницької діяльності.  

Ринок будівельних послуг – це різноманітне та своєрідне поле, який 

охоплює спеціальні будівельні, монтажні, дизайнерські, посередницькі, 

інформаційні та консультативні послуги у галузі ремонту, будівництва, 

проектування, навчання та підготовки кадрів у навчальних закладах 

будівельного профілю. У цю ж групу включено й торговельно-посередницькі 

послуги, що сприяють встановленню контактів у колі: виробництво – збут – 

споживання. Із введенням ринкових відносин значно розширюється ринок 

надання послуг по будівництву та ремонту приватних житлових будинків, 

котеджів, дач, гаражів, а також ремонтно-будівельних робіт за договірними 
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цінами [2,с.41].  З цього різноманіття треба чітко визначитися у напрямку 

здійснення підприємницької діяльності. Все це зумовлює необхідність 

формування економічної компетентності у майбутніх фахівців будівельної 

галузі та зокрема, формування готовності до підприємницької діяльності під 

час здобуття професійної освіти. 

 

Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про підприємництво» № 436-IV від 16.01.2003 

2. Васюта В. Б. Курс лекцій з дисципліни «Економіка будівництва, 

спецкурс» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». – 
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Практичний  досвід  забезпечення  педагогічних умов  формування  

готовності  учнів  до планування і реалізації кар’єри 

Одним із найголовнішим завдань сучасного етапу глобалізації економіки,  

інформатизації виробництва і суспільства, впровадження ринкових важелів 

виробництва є підготовка конкурентоспроможного кадрового потенціалу. 

Складні соціально-економічні умови, в яких опинилася Україна в період 

відновлення своєї незалежності, вимагають від її громадян прояву творчої й 

ділової активності, підприємницьких якостей, допомогу в організації робочих 

місць,  спрямування зусиль на  досягнення успіху в професійній діяльності, 

створення умов для кар’єрного зростання. Ми розуміємо, що жодна 

модернізація і перебудова економіки нашої країни не відбудеться, якщо не 

буде змінено громадську позицію, а свідомість громадянина не буде 

направлено на активну участь в соціальному й економічному зростанні нашого 

суспільства.  Від того, якого характеру набуватимуть кар’єрні орієнтації 

молоді, залежать успіхи в майбутньому соціально-економічному розвитку 

держави. Важливу роль у формуванні професійної і кар’єрної орієнтації 

майбутніх фахівців промислової сфери нашого гірничого регіону відіграє 

система професійно-технічної освіти. Саме професійно-технічна освіта має 

можливість впливати на зміну світоглядних позицій майбутніх фахівців, 

формувати у них професійну свідомість. Основою такої позиції є бажання 

вкладати свою працю і зусилля у розвиток суспільства. [3, с.38] 

Соціально-економічні зміни  у  житті  суспільства,  зумовлені  

входженням України  у  світову  спільноту,  спричиняють  вплив  на процес  

модернізації  національної  освіти.  Процеси глобалізації,  інтеграції,  

демократизації,  підвищення ролі  соціуму  в  формуванні  якостей  і  цінностей 

особистості висувають вимоги до результатів навчання учнівської  молоді. 

Важливим є формування ключових компетентностей,  які  забезпечать  

можливість вирішення  соціальних  проблем,  забезпечать адекватний  вибір  

професії,  побудову  індивідуальної  освітньої  траєкторії  кожним  

випускником.  Особливої уваги заслуговує професійна  компетентність, що 
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сприятиме осмисленню уявлень учнів про трудову діяльність,  забезпечить  

можливість  для  їх самореалізації.  

 Наш  навчальний заклад  має  позитивний  досвід  щодо  формування 

професійної  компетентності  в  учнів. 

Мета  нашої  колективної  роботи  полягає у: 

- створенні освітнього середовища та забезпеченні комплексу  

організаційно-педагогічних  умов  для формування професійної 

компетентності учнів; 

-  удосконаленні  роботи  навчального  закладу  в напрямі  реалізації  

принципу  наступності  й неперервності  між  профільною освітою у школах та 

професійною підготовкою у нашому навчальному закладі; 

- створенні системи профорієнтаційної роботи. 

Відповідно  до  визначеної  мети  передбачається вирішення таких 

завдань: 

–  створення  умов  для  розвитку  навчально-пізнавальних інтересів, 

нахилів, здібностей і потреб учнів; 

– виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього 

життєвого і професійного самовизначення; 

– формування  професійно-трудових  компетенцій, культури праці та 

практичного досвіду; 

–  формування  системи  знань  та  уявлень  про професії батьків, 

місцевий ринок праці; 

–  розроблення  методичних  рекомендацій  для викладачів, майстрів 

виробничого навчання,  керівників гуртків  щодо  формування  професійної  

компетентності. 

Важливим  елементом  для досягнення цих завдань  вважаємо  позакласну  

діяльність,  яку розглядаємо і як компонент педагогічного процесу, і  як 

прогнозований  кінцевий результат виховання, що полягає  у  формуванні  та  

розвитку  особистості  учня, розкритті  його  здібностей  і  талантів.  Майже  

всі учні закладу, особливо учні-сироти, які позбавлені батьківської турботи,  

охоплені трудовими акціями, заходами з  профорієнтаційної  тематики  та  

позаурочними заняттями  з  усіх професій.  Щорічно у ліцеї організовуються 

конкурси професійної майстерності з професій «Електрогазозварник», 

«Слюсар з ремонту автомобілів», «Продавець продовольчих товарів», на які в 

якості гостей запрошуються учні 9-х, 11-х класів. Участь наших учнів  у 

міських та  обласних конкурсах професійної майстерності обов’язково 

висвітлюється на сайті ліцею та у ЗМІ. Підготовлено колективні  учнівські  

проекти «Ярмарок професій», «Моя професія – найкраща!», прийняли активну 

участь у міському проекті «Місто професій», на якому  учні презентували  свої 

макети  гуртків технічної творчості. 

Така  робота  дозволила,  у  свою  чергу,  повніше враховувати 

індивідуальні особливості кожного учня, вирішити  проблему  мотивації,  

створювати  позитивну атмосферу навчання, навчити  учнів застосовувати свої 

знання на практиці. 

Результатом   роботи  стало створення  мережі  співпраці  навчального  

закладу  з установами  та  організаціями,  що  займаються питаннями  
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професійної  орієнтації.  Зокрема,  спільно із Криворізьким міським Центром 

зайнятості  розроблено  алгоритм  профорієнтаційної  роботи, проводиться  

інформаційна  робота  з  учнями з ознайомлення з попитом на професії на 

місцевому ринку праці, комп’ютерне  тестування  на  професійне 

самовизначення,  індивідуальні  консультації  тощо. В  рамках 

профорієнтаційної діяльності на базі Центру кар'єри 

ДПТНЗ «КПГЕМЛ» проведено семінар на тему: «Робітничі професії: 

перспектива завтрашнього дня». В роботі семінару приймали участь 

представники Центру кар'єри «МЕТІНВЕСТ», відділу кадрів ПАТ 

«Кривбасзалізрудком», Криворізького міського Центру зайнятості та НМЦ 

ПТО. 

Учні випускних груп ліцею та школярі шкіл Саксаганського і 

Покровського районів міста були ознайомлені з ринком праці міста, умовами 

праці на промислових підприємствах, оплатою праці. 

Майбутні вступники були ознайомлені з професіями які можуть здобути у 

ліцеї, а випускникам ліцею роз'яснено умови прийому на промислові 

підприємства міста. 

Значущими  у  діяльності  педагогічного  колективу є і робота  з батьками  

з  використанням  інтерактивних форм  і  методів роботи. Їх особливість 

полягає у можливості стимулювання батьків до активної участі у навчально-

виховному процесі  та  сприянні  покращенню  взаємин  з  дітьми.  Серед таких 

форм і методів роботи використовуємо батьківський лекторій  з  питань  

профорієнтації, батьківські збори  тощо. 

Професійний успіх сучасної особистості визначається  її активністю та 

кар’єрними орієнтаціями в тому чи іншому виді діяльності. Людина сама 

обирає професію, сама проходить період професійного  навчання й активно 

будує професійну кар’єру і реалізовує власний  особистісний та 

інтелектуальний потенціал.  Такий зорієнтований на успішну кар’єру підхід 

сприяє активній самоактуалізації, підвищує самооцінку, рівень мотивації та 

ефективність праці особистості у тій чи іншій галузі діяльності [ 2, с. 173]. 
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Формування кар’єрної компетентності 

майбутніх кухарів в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти 

У сучасних соціально-економічних умовах заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти повинні стрімко реагувати на ті запити, які 

диктує динамічний розвиток ринку праці, так як ефективність отримання 

професійної освіти визначається кількістю успішно працевлаштованих 

випускників, які реалізують свою фахову компетентність і при цьому вже на 

початку своєї професійної діяльності замислюються про свою кар’єру. Кар’єра 

є важливим індикатором соціального благополуччя людини, матеріального 

достатку, рівня і якості життя, а також реалізації особистісного і трудового 

потенціалу в професійній діяльності. 

Виходячи з сучасних запитів ринку праці, першочергове завдання 

професійної (професійно-технічної) освіти полягає в тому, щоб різноманіття 

видів навчальних занять і виховних заходів було орієнтоване на підвищення 

особистих конкурентних переваг майбутнього кваліфікованого робітника на 

ринку праці, що досягається шляхом формування і накопичення фахової 

компетентності. Фахову компетентність кухаря ми розглядаємо як 

інтегративну властивість  його особистості, яка характеризує його глибоку 

обізнаність у технологічному процесі приготування їжі, дає змогу найбільш 

ефективно виконувати виробничі завдання на підприємствах ресторанного 

господарства та бути успішним у професійній діяльності [1, с. 3]. Фахова 

компетентність виражається в кваліфікованому рішенні певного рівня завдань 

в сфері професійної діяльності, що в перспективі відбивається на кар’єрному 

розвитку.  

Проблему кар’єри та кар’єрної компетентності в своїх працях розглядали 

вітчизняні та зарубіжні дослідники (П. Блау, М. Вебер, І. Гриценок О. Данкен, 

Л. Єршова, Д. Закатнов, Н. Кузьміна, В. Лозовецька, X. Маккей, В. Маркова,  

В. Орлов, С. Осіпова, В. Радкевич, І. Янченко та ін.)  

Проблема формування кар’єри  майбутнього фахівця в працях науковців 

отримала найбільш широкий розгляд в межах компетентнісного підходу. З 

позицій цього підходу кар’єрна компетентність розглядається як елемент 

професійної компетентності особистості, що характеризує її прагнення, 

готовність і здатність до професійної самореалізації та супроводжується 

рефлексивним баченням себе, адекватною самооцінкою і визначає 

цілеспрямований процес і результат розвитку професійної кар’єри [2, с. 20]. 

Кар’єрна компетентність є важливим соціальним феноменом для кожної 

людини, вона може допомогти адаптуватися в професійному соціумі і є 

міцною опорою становлення соціально успішної особистості. При цьому 

професійна підготовка в закладах професійної (професійно-технічної) освіти є 

надзвичайно важливою для формування і розвитку компетентностей, які в 

подальшому трансформуються у кар’єрну компетентність при 

працевлаштуванні та отриманні першого досвіду професійної діяльності. 
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Як зауважує В. Радкевич, відповідність професійного навчання потребам 

ринку праці, висока якість освіти і професійної підготовки забезпечують 

людям: можливість повноцінного саморозвитку, працевлаштування й 

соціального зростання [3, с.  65]. 

Зміст професійної підготовки має найважливіше значення в процесі навчання 

майбутніх кухарів та вимагає оновлення з урахуванням потреб ринку праці. Тому 

однією з умов формування кар’єрної компетентності майбутніх кухарів в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти є збагачення змісту освіти матеріалом, 

що актуалізує мотиваційно-ціннісне відношення учнів до кар’єри, кар’єрної 

компетентності. Це передбачає відбір такої системи знань, яка дасть змогу 

працівникам галузі ресторанного господарства швидко адаптуватися до 

виробничого середовища, аналізувати виробничі ситуації, самостійно ухвалювати 

рішення й оцінювати результати власної діяльності. Наповнення змісту 

варіативного компонента професійно-технічної освіти (у робочих навчальних 

програмах він становить до 20 % від загального часу навчального предмета й 

виробничого навчання) охоплює сукупність знань, що відображають сутність 

інновацій у галузі ресторанного господарства. 

Для формування кар’єрної компетентності майбутніх кухарів  необхідний 

діловий контакт учнів і професіоналів, які досягли значних кар’єрних успіхів у 

галузі ресторанного господарства це досягається шляхом проведенння уроків, 

круглих столів, конференцій на які запрошуються провідні фахівці закладів 

ресторанного господарства. Зокрема ефективним є кар’єрне консультування 

фахівцями учнів щодо проблем підвищення професійної ефективності, 

усвідомлення власних переваг і недоліків, формування уявлення про себе як 

про професіонала.  

Формуванню кар’єрної компетентності майбутніх кухарів сприяють  

позаурочні форми організації навчання (конкурси фахової майстерності, 

олімпіади, вікторини, предметні гуртки), які вимагають від учнів творчої 

активності та готовності до неперервного саморозвитку, стимулюють й 

активізують навчальну діяльність майбутніх кухарів, розвивають їхні творчі 

здібності, формують особливу атмосферу змагання та в підсумку 

конкурентоздатність особистості. 

Формування суб’єктної позиції, позитивної професійної Я-концепції, 

адекватної самооцінки, необхідних для успіху в професійній кар’єрі можливо 

при реалізації принципів особистісно-орієнтованого підходу, що орієнтує 

освіту на використання педагогічних технологій, що розвивають потенціал 

особистості, забезпечують перехід учня до професійного типу діяльності, 

зорієнтовані передусім на практику, на формування вміння аналізувати 

ситуацію, самостійно ухвалювати рішення.  

Важливим фактором розвитку кар’єрної компетентності майбутніх 

кухарів в рамках компетентнісного підходу є застосування таких педагогічних 

технологій як проблемні, проектні, веб-квест, позиційні, кейс-технології, 

ігрові. Вони розвивають в учнів вміння діяти самостійно, прораховувати 

можливі труднощі, моделюючи виробничу ситуацію. Ігрові технології є 

потужним імпульсом для розвитку кар’єрної компетентності, так як учні 

мають можливість «побути в ролі директора підприємства ресторанного 
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господарства», «завідувача виробництвом», «бригадира» і зрозуміти, 

наскільки важливим є досягнення кар’єрного успіху для задоволення потреб 

саморозвитку та самовдосконалення та сформувати детальне і бажане 

уявлення кар’єрного шляху. 

Зв’язок навчання з життям, теорії з практикою забезпечується проектною 

технологією. Створюючи проекти, спрямовані на формування кар’єрних 

досягнень, майбутні кухарі навчаються використовувати різні джерела 

пізнання для побудови власного кар’єрного шляху, взаємодіють з учасниками 

проекту, усвідомлюють соціальну значущість своєї майбутньої професії. 

Важливим складником професійної освіти майбутніх кухарів є 

професійно-практична підготовка в умовах виробництва, так як на 

виробничому навчанні та виробничій практиці майбутній кухар «занурюється» 

в професійне середовище. Професійне середовище дає можливість реалізації 

фахових компетентностей, а поєднання теоретичних знань, умінь і навичок з 

досвідом роботи приносить бажаний результат в якості сформованої кар’єрної 

компетентності. Організація професійно-практичної підготовки на 

підприємствах ресторанного господарства має низку переваг: учні не лише 

ознайомлюються з технологічним процесом приготування їжі, але й 

засвоюють уміння та навички роботи на виробничих процесах підприємств 

ресторанного господарства; навчання майбутніх кухарів в умовах виробництва 

створює високу мотивацію для отримання знань, набуття вмінь і навичок, 

оскільки їхня діяльність безпосередньо пов’язана з виконанням посадових 

обов’язків кухаря; виробниче середовище позитивно впливає на формування 

фахової компетентності майбутнього кухаря; на підприємствах ресторанного 

господарства учні мають змогу долучитися до роботи на сучасному 

устаткуванні та опанувати інноваційні виробничі технології; в рамках 

конкретного виробництва проявляється готовність майбутнього кухаря не 

тільки виконувати певні виробничі операції, проявляти відповідальність за 

якість праці, а й уміння взаємодіяти, співпрацювати, брати на себе 

відповідальність, зрозуміти свій рівень затребуваності як фахівця. 

Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх кухарів у закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти необхідно розглядати як комплекс 

заходів, спрямованих на формування сприйняття в учнів свого кар’єрного 

зростання в професійній діяльності протягом усього терміну навчання.  
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Формування підприємницьких навичок шляхом використання ігрових 

технологій у процесі підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 

У статті визначено і обґрунтовано педагогічні умови, що забезпечують 

ефективність впровадження ігрових технологій навчання у ПТНЗ, які 

сприяють розвитку належного рівня формування підприємницької 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників за сучасних умов.  

Ключові слова: підприємницька компетентність, ігрові технології 

навчання, професійна діяльність, активні методи навчання.  

Практика сучасної економіки спонукає до розв’язання завдань 

формування кваліфікованих робітників нового типу, робітників, які прагнуть 

постійно підвищувати професійну майстерність з метою бути 

конкурентоспроможними на ринку праці завдяки своїй високій професійній 

мобільності. Значна роль у формуванні нової системи професійної підготовки 

належить освітнім технологіям. 

Тому дедалі більшого значення набуває удосконалення системи 

професійно-технічної освіти з питань створення необхідних умов для 

інноваційного розвитку професійного навчання, формування в учнів 

лідерських та підприємницьких якостей, підготовки молодого покоління до 

ефективної діяльності в ринкових умовах. 

Формування в особистості підприємницької компетентності відбувається 

під впливом неперервної економічної освіти, у процесі професійної освіти, а 

згодом – і професійної діяльності. Професійна компетентність майбутнього 

кваліфікованого робітника - це готовність та здатність до підприємницької 

активності, адаптивної поведінки для виконання професійних завдань на 

робочому місці в змінних ринкових умовах, формування умінь та навичок 

наукової, дослідницької, винахідницької, підприємницької діяльності, 

виховання культури професійного мислення. 

Підприємництво є ключовим чинником розвитку не лише української, а й 

світової економіки, основною складовою економічного й соціального 

добробуту нації. В умовах сьогодення підприємництво – обов’язковий 

компонент розвитку суспільства, що створює сприятливе середовище для 

інновацій.  

Головним завданням професійної освіти є якісна професійна підготовка 

кваліфікованих робітників з урахуванням потреб ринку, що забезпечується 

впровадженням інноваційних технологій навчання, зокрема ігрових [5, с.29]. 

Поняття «ігрові технології» включає досить велику групу методів і прийомів 

організації навчального процесу у формі різних ігор, що передбачають 

моделювання професійних ситуацій і мають на меті формування навичок 

поведінки у різних, у тім числі нестандартних ситуаціях. 

Ігрові методи поряд з коучінговими, тьюторськими, комп’ютерними, 

проектними тощо, також належать до групи активних (інтерактивних), тобто 

зорієнтованих на групову взаємодію (інтеракцію), кооперацію, співпрацю 
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рівноправних суб’єктів освітнього процесу, ознаками яких є: імітація 

майбутньої управлінської, підприємницької, технологічної та виробничої 

діяльності. Інтерактивні ігрові заняття (interaction - англ., взаємодія, вплив 

один на одного) включають: ігрове проектування, рольові, операційні, 

проблемно-орієнтовані ігри, організаційно-діяльні квазіігри, ділові, імітаційні, 

дидактичні ігри.  

Гра є одним із базових методів формування підприємницьких навичок та 

професійної компетентності майбутніх фахівців. Застосування ігор поряд з 

іншими активними методами навчання створює унікальну можливість 

формування норм соціальної поведінки та системи ділової взаємодії, обміну 

культурними цінностями з навчальною метою, виявлення індивідуальних 

задатків учнів, розвитку корпоративної культури навчального закладу 

[4,с.239].  

Ігрове навчання має допомогти учням — майбутнім фахівцям діяти 

надійно й компетентно навіть в екстремальних умовах. формувати у них 

нестандартне мислення, свободу вибору й готовність до інноваційної 

діяльності. Учні повинні вміти швидко розпізнавати виробничі ситуації, а 

потім вибудовувати відповідний ланцюг дій, тобто індивідуально й 

професіонально реагувати на типові проблеми відповідно до того, як вони їх 

сприйняли. Будучи учасниками таких занять, майбутні кваліфіковані 

робітники в ігровій манері виконують ролі різних фахівців, моделюють, 

опрацьовують й закріплюють власні професійні дії та вчинки. 

В ігровій формі за допомогою викладачів та майстрів виробничого 

навчання на практичних тренінгах учні формують професійні підприємницькі 

навички наполегливості, самостійності, комунікабельності та толерантності, 

вміння йти на ризик, а також вміння планувати заходи та здійснювати їх для 

досягнення поставлених цілей. Навчаючись учні повинні мати можливість 

поглиблювати знання у сфері підприємництва, розвивати економічне 

мислення, формувати навички ефективної взаємодії в команді, ініціативності 

та підприємливості. 

Позитивною якістю ігрових методів є також постійний контакт учнів і 

педагога в процесі вирішення проблемних завдань та ігрових виробничих 

ситуацій, де викладач або майстер в/н може поділитися життєвим досвідом, 

підказати джерела інформації для вирішення проблеми. Педагог виступає в 

ролі консультанта або арбітра при виборі учнями альтернативних рішень.  

Грамотна організація гри максимально наближає до реальності, тобто в 

наборі її ігрових ролей нема абсолютно «добрих» або «поганих» персонажів. 

Кожен гравець має право обрати свій шлях, прийняти свою роль. І в цьому – 

позитивна якість гри. Вона примушує учнів самовизначитися в житті (поки що 

ігровому), обирати свої засоби дій, самостійно приймати рішення, виробляти 

власні ідеали.  

Важливим і дійовим механізмом нейтралізації негативних впливів гри є її 

аналіз з усіма учасниками. Негативні моменти гри потребують особливої 

уваги, їх не можна ігнорувати, навпаки, необхідно вивчати та трансформувати 

таким чином, щоб давати максимальну користь для розвитку особистісних 

якостей учасників гри. 
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Сучасна економіка вимагає від професійної освіти підготовки 

конкурентоспроможного фахівця, самостійного, ініціативного, захищеного та 

мобільного на ринку праці. Майбутній спеціаліст має бути не тільки 

досвідченим фахівцем, але й умілим організатором, який цінує колективний 

досвід, враховує думку товаришів, критично оцінює досягнуте, рішуче 

відстоює власні погляди. Готуючи таких фахівців у навчальних закладах, 

необхідно враховувати те, що сьогодні випускники ПТНЗ є основним 

потенціалом робочої сили нашого сьогодення, а це час інформаційних 

технологій, системного програмування та глобальної комп’ютеризації.  

Необхідність досягнення якісно нового рівня підготовки учнів і у 

подальшому забезпечення готовності випускників до професійної діяльності, 

які володіють підприємницькою компетентністю спричинила пошук 

ефективних засобів використання нових технологій навчання, визначення 

нових шляхів розвитку підприємницької компетентності. Тому педагоги 

постійно в пошуку, вивчають, досліджують сучасні інноваційні технології 

навчання, працюють над розробкою і впровадженням в навчальний процес 

ігрових методів, адже вони дають змогу оцінити ефективність раніше 

прийнятих управлінських рішень, розвивають підприємницькі навички 

майбутніх кваліфікованих робітників, сприяють мобілізації всіх отриманих 

учнем знань для розробки практичних рекомендацій щодо вирішення тієї чи 

іншої проблеми, яка міститься в ситуаційній задачі, забезпечує синтез теорії з 

практикою. 

Отже, ігрові технології пройшли довгий шлях розвитку і займають стійку 

позицію у навчальному процесі, а в наш час переживають друге власне 

народження, вони служать підвищенню ефективності освіти у навчальних 

закладах, активізують розумову діяльність, зближують навчання з майбутньою 

професією учня, а також дозволяють розвивати творчий потенціал та 

підприємницькі навички випускників, формувати в них професійні 

компетенції майбутніх фахівців своєї справи. 
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Формування морально-етичних якостей на уроках зарубіжної 

літератури як складова підготовки сучасного конкурентоздатного 

кваліфікованого робітника 

Література вчить нас жити. 

                                                                               Вона потрібна нам, як хліб, 

                                                                 як повітря, як вода. 

                                  О.Гончар 

ХХІ століття – це час визначення моральних, духовних і 

загальнолюдських цінностей, час нових знань, народження нової людини, 

нової якості життя, новихідей, час впровадження нових здобутків, нової 

інформаційної культури. 

В сучасній освіті гостро стоїть проблема морального розвитку 

особистості. Кожна цивілізована країна дбає про духовний потенціал 

суспільства взагалі і кожної людини, зокрема. Усе це разом пов’язане з рівнем 

загальної освіти, увагою до розвитку загальнолюдських можливостей 

особистості, створення умов для її творчої, пошукової, дослідницької 

реалізації, а значить для розвитку її креативності та конкурентоспроможності. 

Урок літератури, з допомогою книги, покликаний поєднати людину з 

життям, морально підтримати її в сьогоденному складному суспільстві, 

навчити краще розуміти не тільки себе, а й оточуючих, правильно розставити 

пріоритети та вміти представляти себе як кваліфікованого робітника. 

Зазначені проблеми полягають в тому, що на сучасному етапі розвитку 

освіти та суспільних відносин зростають вимоги до особистості як суб’єкта 

всіх соціальних процесів, виникає необхідність врахування фактору 

психологічної готовності молоді до здійснення тих чи інших дій у сучасних 

умовах, забезпечення самореалізації та самовираження для досягнення 

життєвого успіху, а не тільки оволодіння певними знаннями.  

Все у світі починається з любові: нове життя, нові стосунки, нова 

людина, нове відношення до своєї справи. Тільки закоханість у світ, у людей, у 

мрію, у свою професію може стати тією живою силою, що допоможе здолати 

всі труднощі та негаразди й залишити по собі щось варте людської шани. 

В усі історичні часи суспільство було зацікавлене у формуванні такої 

особистості, яка б за своїми соціально-виробничими, господарськими, 

підприємницькими, морально-етичними й культурно-цивілізаційними 

орієнтаціями відповідала б його традиціям, уявленням і вимогам. У цьому 

плані призначення виховання обумовлене об’єктивною необхідністю 

послідовного засвоєння особистістю майбутнього кваліфікованого робітника 

правил і норм суспільної поведінки, навичок культурно-етичного  та 

морального життя в суспільстві.  

Формування моральної свідомості та почуттів стало об’єктом 

дослідження психологів (І.Д Бех, О.І.Гришанова, А.Г.Ковальов, Г.С.Костюк, 

Л.В.Долинська), а питання підготовки конкурентоздатних фахівців 
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досліджували (Т. Глушанок, Є. Корчагін, Н. Ничкало, О. Олєйнікова, Л. 

Отставнова, А. Нуртдінова, В.Сохабаєв та ін.). 

Враховуючи свій багаторічний педагогічний  досвід я зрозуміла, що 

особливо гостро морально-етичні проблеми постають перед людиною саме у 

підлітковому віці. Річ у тому, що сучасним учням притаманні роздуми про світ 

і про своє місце у ньому, тим більше, що у певний період відкриваються 

розбіжність книжкових і реальних істин. Цей період є періодом швидкого 

захоплення новими ідеями, періодом зміни почуттів, настроїв, думок, 

захоплень, періодом інтересу до власної особистості, пошуку ідеалів, сенсу 

життя, незадоволення собою. Усе це є вагомим чинником морального 

розвитку. Таким чином, важливо не тільки формувати в учнів моральні 

поняття, а й аналізувати на уроках зарубіжної літератури ситуації морального 

вибору. 

  У зв’язку з цим постає питання: звідки ж черпати моральні ситуації, 

аналіз яких сприятиме формуванню моральності учнів? Однозначно, як із 

життя так і художньої літератури. 

Під час вивчення предмету, читаючи різноманітні художні твори, учні 

вчаться бути добрими, справедливими, відвертими, моральними, вміти 

співпереживати іншим та допомогти в скрутну хвилину. І цей потенціал треба 

використати якнайповніше. Як на мене, незрівнянно важливіше для вчителя 

літератури, підготувати не просто кваліфікованого працівника, навіть, не 

гарного професіонала, спеціаліста в своїй галузі, а насамперед - Людину, 

Особистість. 

Але при цьому, я помітила, що у моїх учнів часто занижена самооцінка, 

вони невпевнені в тому, що вони можуть правильно міркувати та 

висловлювати свої думки. Провідним компонентом у критерії позитивна 

професійна «Я - концепція» є самооцінка особистості. Самооцінка – судження 

людини про міру наявності в неї тих чи інших якостей, властивостей у 

співвідношенні з певним еталоном, зразком [2, с. 296]. 

Відображаючи рівень людини задоволення чи незадоволення собою, 

самооцінка створює основу для сприймання власного успіху чи невдачі в 

професійній діяльності, досягнення мети певного рівня, тобто рівня домагань 

особистості. Рівень домагань особистості – це прагнення досягти мети тієї 

складності, на яку людина вважає себе здатною [5, с. 20]. В основі рівня 

домагань лежить самооцінка своїх можливостей, як особистісних, так і 

професійних. 

Знаючи вікові особливості моїх учнів, я сміливо можу передбачити, які 

теми їх цікавлять, зокрема, вивчаючи творчість французьких поетів-

символістів, перед моїми учнями постає досить цікава мета: дослідити, які 

життєві події надихали поетів на створення творів. Тому можу запропонувати 

наступне завдання. Вставте  пропущені  слова  у  текст  телеграми,  яку 

отримав Бодлер  з-за кордону на підтримку його збірки «Квіти зла», з якої 

французьке правосуддя вилучило кілька віршів: «Я …… браво! З усіх моїх сил 

браво вашому могутньому талантові. …… вашу руку. Поет Віктор Гюго». 

(Слова для довідки: а) несу, вітаю; б) мовчу, роблю; в) кричу, тисну;г) пишу, 

подаю.) 
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В роботі  мною зазвичай практикується передусім гуманістичний стиль 

взаємин який визначається такими морально-етичними координатами: «не 

забороняти, а спрямовувати»; «не змушувати, а переконувати»; «не 

залякувати, а вислуховувати мотивацію»; «не командувати, а взаємодіяти»; 

«не обмежувати ініціативу, а надавати свободу вибору». [4, с. 16]. На мою 

думку, суть цієї ідеї полягає в наданні учням досить широких повноважень по 

організації власної творчості та реалізації, що допомагає учням проявляти себе 

в повсякденному житті, вони отримують можливість моделювати власну 

діяльність, тобто бути ініціативними й самостійними.  

Система уроків зарубіжної літератури здатна перетворити як навчання 

так і виховання в справжній процес творення й самостворення, здатна 

трансформувати його в режим самовиховання, забезпечуючи умови для 

ефективного й конструктивного становлення та розвитку майбутнього 

кваліфікованого робітника.  

Формування морально-етичних якостей на уроках зарубіжної літератури 

як складова підготовки сучасного конкурентоздатного кваліфікованого 

робітника, є важливою і потрібною роботою, адже для розбудови нашої 

держави і її подальшого розквіту  основним завданням стає розвиток людини 

як особистості та найвищої цінності суспільства,її талантів, інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей. Працівник, який  в своїй роботі 

керується в першу чергу моральними цінностями, цінує духовні здобутки, 

поважає думку інших, вміє висловлювати свої думки з різних тем, ось 

справжній професіонал і гордість нашої держави. 

 

Список використаних джерел: 

1. Вукіна Н.В., Дементієвськаа Н.Л., Суизенко І. М. Критичне мислення: 

як цього навчити: Науково-методичним посібник / За наук. ред. О. І. Пометун. 

- Х 2007. - 190 с. 

2. Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти України: 

монографія / Н. Г. Ничкало. – К. : Пед. думка, 2008. – 200 с. 

3. Пуліна Г.О. Складні теми зарубіжної літератури. // Г.О. Пуліна - ВАТ 

«Дніпрокнига», 2006. 

4. Снісар С. Е. Робота над проблемою виховання духовності на уроках 

літератури.Княжицький НВК Звенигородського р-ну Черкаської обл., 2015.-9с.  

5. Стецкевич Л. М. Психологія : навч. посіб. для студвищнавч. закл. / Л. 

М. Стецкевич, О. В. Тарасова. – Кривий Ріг : ВЦ КТУ, 2009. – 180 с. 

6. Сушенцева Л. Л. Формування професійної мобільності майбутніх 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: 

теорія і практика : монографія / Л. Л. Сушенцева; за ред. Н. Г.Ничкало; 

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – Кривий Ріг: 

Видавничий дім, 2011. – 439 с. 

7. Юрчак. В. Допомогти пробудитися / В.Юрчак. // «Зарубіжна 

література», -№3, - 2007. – с. 8-15. 

 



 29 

Зейналова Т.О., 

старший майстер, 

(м.Дніпро) 

Перспективні напрями співпраці професійних навчальних закладів із 

замовниками кваліфікованих робітників 

Соціальне партнерство є одним із найважливіших аспектів організації 

соціального ринкового господарства й одним із суттєвих аспектів відносин 

між людьми в процесі виробництва і громадського життя. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою ідеологія соціального 

партнерства глибоко проникла в соціально-трудові відносини. У цих умовах 

людина виступає активним суб’єктом на ринку праці, має можливість вільно 

розпоряджатися головним капіталом – своєю кваліфікацією. 

Інтереси основних суб’єктів ринку праці – найманих працівників і 

підприємців – значною мірою є протилежними. Роботодавець намагається 

щонайдешевше купити повноцінну робочу силу і підгримувати її ціну на рівні 

інтересів свого підприємства, а працівник хоче отримати за свою працю таку 

заробітну плату, яка б забезпечила високий рівень його життя та умови для 

нормальної праці. Водночас інтереси працівників і підприємців частково 

збігаються. Так, роботодавець зацікавлений мати стабільний склад 

кваліфікованих працівників для забезпечення ефективної роботи 

підприємства. Найманий працівник також зацікавлений у стабільній роботі 

підприємства, випуску конкурентоспроможної продукції, адже це гарантує 

йому зайнятість і певний рівень доходу. 

Збалансувати зацікавленість обох сторін шляхом переговорів і пошуку 

компромісу допомагає система соціального партнерства. Її головна суспільна 

функція полягає в тому, щоб, незважаючи на розбіжності в зацікавленості, 

знайти можливість для нейтралізації індивідуального і групового егоїзму як 

підприємців, так і працівників, запобігти к руйнівним страйкам і створювати 

умови, з одного боку, для забезпечення належного рівня доходів найманих 

працівників, а з другого – й для динамічного розвитку виробництва. 

Усе це висуває перед навчальним закладом професійно-технічної освіти 

нові завдання щодо підвищення якості та ефективності навчання, виховання та 

розвитку майбутніх кваліфікованих робітників і фахівців. Їх вирішення 

можливе за умови належної підготовки педагогічних кадрів, високого рівня 

організації навчально-виховного процесу, насамперед виробничого навчання, 

у ході якого формуються професійні уміння і навички учнів. Обумовлюється 

це кількома факторами: останніми роками посилився тиск з боку очікувань 

громадськості, підвищились вимоги до ключових показників продуктивності, 

учні по-іншому оцінюють навчання, зрештою, навчальний заклад воліє 

отримати прибуток від нової «бази клієнтів». Разом з тим це накладає на 

навчальний заклад велику відповідальність, вимагає від педагогів різнобічної 

педагогічної ерудиції, глибоких знань у галузі наукових основ навчального 

процесу, організації та методики навчання, виховання і розвитку учнів, 

високого рівня професійної та педагогічної майстерності. 
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На думку багатьох міжнародних експертів, саме компетентність є тим 

індикатором, що дає змогу визначити готовність випускника освітнього 

закладу, в тому числі і ПТНЗ, до життя, його подальшого особистого розвитку. 

Нинішня ситуація на ринку праці виявила суперечності між потребою в 

робітниках високої кваліфікації і вкрай умовним професіоналізмом, 

характерним для значної кількості осіб з досвідом роботи. Через це вимоги до 

робітничих кадрів з точки зору збереження їх конкурентоспроможності стають 

ще жорсткішими. Сучасний ринок праці достатньо динамічний і роботодавець 

залежно від рівня розвитку конкретного виробництва висовує вимоги до 

майбутнього робітника, пов’язані як із знаннями техніко-технологічних 

процесів, соціально-економічних можливостей і перспектив розвитку 

виробничих відносин, так і характеру взаємовідносин між людьми. 

За оцінками фахівців, ефективність виробництва лише на 30-35% 

залежить від інвестицій, решта – від рівня кваліфікації виробників, фахівців. 

Без їхньої високої кваліфікації неможливо говорити про найсучасніші 

технології. 

Складні процеси, що відбуваються сьогодні в нашій державі, зумовлені 

суперечностями соціального, економічного та політичного становлення, 

висувають важливе завдання для освіти – формування компетентної 

особистості, здатної до творчої самореалізації, до навчання впродовж усього 

життя. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні наголошується на 

необхідність формування потреб та здатності особистості до самоосвіти. 

Нинішня система освіти повинна орієнтуватися на особистість, яка буде 

відзначатися самостійністю, самоспроможністю, творчою активністю. 

З метою забезпечення наступності у підготовці фахівців необхідно 

здійснювати такі заходи: 

 теоретично обґрунтувати напрями ступеневої підготовки фахівців 

відповідно до вимог ринкового механізму господарювання; 

 оновити матеріально-технічну базу навчально-виробничого процесу; 

 впроваджувати нові кваліфікаційні характеристики, тематичні і 

навчальні плани, підручники, методичні посібники, дидактичні матеріали, 

натуральні зразки матеріалів для підготовки фахівців; 

 впроваджувати інноваційні технології професійного навчання. 

При цьому передбачається: 

 впровадження ступеневої підготовки фахівців; 

 розробка навчально-методичного забезпечення професійного 

навчання; 

 ефективне використання педагогічних кадрів, навчальної, 

лабораторної та виробничої бази; 

 організація підвищення кваліфікації викладачів і майстрів 

виробничого навчання; 

 участь у конкурсах та фестивалях фахової майстерності різних рівнів. 

Щоб забезпечити процес формування компетентності, педагогу треба 

створити відповідні умови: 
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 перейти до навчання як функції запам’ятовування, до навчання як 

процесу розумового розвитку, що дає змогу творчо використовувати засвоєне; 

 стимулювати навчально-пізнавальну активність учнів, створюючи 

умови для активного самостійного пошуку знань; 

 удосконалювати основні базові вміння та навички; 

 вчити вмінням здійснювати цілепокладання, організовувати свою 

діяльність, вести самоконтроль за виконанням та вносити необхідні корективи, 

критично оцінювати результати діяльності. 

На основі таких підходів ми дійсно зможемо підготувати учнів до 

самостійної професійної діяльності. 

Для Дніпровського центру професійної освіти підготовка 

висококваліфікованого, конкурентоспроможного робітника на ринку праці – є 

головною метою: реформування професійної системи у сучасних умовах, 

інтеграція професійної освіти, впровадження в навчально-виробничий процес 

науково-технічних досягнень та новітніх технологій; особистісно-

орієнтований підхід у професійному навчанні і вихованні; розвиток ринку 

освітніх послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації громадян відповідно до вимог ринку праці; модернізація 

інформаційного, науково-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення професійної освіти. 

Соціальне партнерство передбачає партнерство між двома соціальними 

групами людей – роботодавцями та найманими працівниками і спрямоване на 

узгодження їхніх соціально-трудових інтересів. 

Ефективною формою регулювання соціально-трудових відносин є 

тристоронні або двосторонні договори (угоди) на державному, галузевому і 

регіональному рівнях, колективні та індивідуальні договори (контракти) на 

рівні підприємств. 

Дніпровський центр професійної освіти має багаторічний досвід роботи з 

соціальними партнерами, який розпочинається укладанням угод з 

підприємствами-замовниками кадрів для проходження виробничого навчання і 

виробничої практики учнями центру та подальшого їх працевлаштування. 

Сьогодні не секрет, що освіта в Україні не встигає за технічним 

прогресом, а тим паче навчальні заклади, що не можуть собі дозволити 

новітню, сучасну матеріально-технічну базу з дороговартісним обладнанням 

та оснащенням, а приватні заклади ресторанного господарства, побутового та 

сервісного обслуговування значно спритніші в фінансовому плані, стрімко 

розвивають та втілюють нові технології. 

Наші учні потрапляючи на виробництво занурюються в інший 

технологічний світ. 

Виробнича та переддипломна практика – це наступні етапи здобуття 

кваліфікації з професії, яку обрав учень. За період переддипломної випускної 

практики учні вивчають та широко використовують в своїй роботі питання 

організації виробництва, бізнес-планування, впровадження новітніх технологій 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. Це дає можливість учням – 

майбутнім працівникам краще вивчити виробничі процеси, вникнути в 

організацію виробництва, навчитись здійснювати аналіз виробничих ситуацій 
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та приймати правильні рішення. 

Керівники підприємств міста мають можливість здійснювати підбір 

кваліфікованих робітників для подальшого працевлаштування вже під час 

проходження учнями виробничої практики. 

Головною метою соціального партнерства на рівні суспільства є 

досягнення загальнонаціональних матеріальних і духовних благ, забезпечення 

сталого еволюційного розвитку суспільства. 

Успішна та правильна комбінація теорії та практики,високий рівень 

професійної підготовки, професіоналізм та майстерність викладачів та 

майстрів в/н – запорука в досягненні основної мети – дати молодій людині 

можливість найкращим чином вжитися в професію, чим самим забезпечити 

собі надійне професійне майбутнє. 

 
Клименко М.М., 

кандидат педагогічних наук,  

(м. Київ) 

Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх інженерів-механіків в 

освітній практиці 

В умовах постійних цивілізаційних перетворень, глобальних криз, 

становлення інформаційно-технологічного суспільства професійний успіх 

фахівців визначається за статусом соціального визнання, внутрішніми 

установками щодо самореалізації. Сучасний ринок праці потребує фахівців, 

які спроможні швидко зорієнтуватися в мінливих обставинах 

соціокультурного, професійного, особистісного буття, прагнуть до 

професійного самовдосконалення, що дає змогу періодично зосереджуватися 

на кар’єрних досягненнях, й надалі раціонально розраховувати і вчасно 

реалізовувати відповідні кроки в професійному розвитку. Проблема 

кар’єрного розвитку людини наразі перебуває у фокусі дослідників у царині 

педагогіки, психології, соціології та субдисциплін означених і розв’язується за 

такими тематичними напрямами: кар’єри як соціальне явище, динаміки 

кар’єри в кореляції з суспільним поступом (В. Біскуп, О. Бондарчук, Т. 

Карамушка, М. Кларін, С. Кові, Б. Швальбе, І. Янченко та ін.); сутність і 

структура кар’єрної компетентності у контексті психології професійного 

розвитку (О. Кучерявий, Є. Могільовкін, О. Садон, Н. Шевченко, Р. Шерайзіна 

та ін.); процеси розвитку кар’єрної компетентності та оцінювання рівнів 

сформованості кар’єрної компетентності персоналу у вимірі соціальної 

психології (О. Бажин, О.Бодальов, О. Кучерявий, Л. Почебут та ін.); 

особливості мотивації особи, котра прагне до кар’єрного зростання, та її 

психофізіологічних сутнісних характеристик (М. Артур, А. Бандура, О. 

Попова, М. Сурякова, Д. Сьюпер, Д. Холл, Е. Шейн); формування кар’єрних 

орієнтацій і розвиток кар’єрної компетентності випускників закладів вищої 

освіти (Л. Бєляєва, І. Корнієнко, С. Дженерьян, Е. Ломакіна, О. Романовський, 

В. Шаповалов та ін.); дослідження організаційно-педагогічних аспектів 

формування професійної компетентності та розвитку кар’єрних орієнтацій 

(Л. Базиль, Н. Войтович, О. Завалевська, Д. Закатнов, Л. Кузьмінська, 

В. Лозовецька, В. Орлов та ін.); вплив кар’єри на функціонування установ, 



 33 

виробництв та організацій (М. Бєляцький, Д. Бичихін, О. Бондарчук, Г. 

Гольдштейн, Т. Канівець, О. Кежов, А. Кибанов, Н. Коломінський, Л. Почебут, 

С. Савельєва та ін.). У публікаціях дослідників відображено нове бачення 

сутності поняття «професійна кар’єра» з позицій психології й педагогіки, 

розширено її понятійний апарат, встановлено зв’язок реалізації професійної 

кар’єри з основними етапами професійного розвитку та становлення 

особистості, проаналізовано психологічні чинники й бар’єри кар’єрного 

розвитку тощо.  

Однак в освітній практиці проблема вирішується епізодично. З одного 

боку, роботодавці зацікавлені в пошуку й відборі працівників «нового типу» – 

висококваліфікованих, творчих, професійно й соціально мобільних фахівців, 

здатних розв’язувати не лише технічні задачі, але й ефективно виконувати 

професійну діяльність у складних мінливих ситуаціях, проектувати та 

розвивати власну професійну кар’єру. Відтак прагнення «робити кар’єру» з 

метою успішної самореалізації та соціального визнання поступово набуває 

суспільного значення, залишаючись об’єктивною потребою кожної особи. 

Однак прагнення майбутніх фахівців стати успішними, матеріально 

забезпеченими громадянами, пропаговані сучасними засобами масової 

інформації, за відсутності відповідного наукового й культурно-історичного 

підґрунтя, спричиняють виникнення в молоді бажання швидко набути 

соціального визнання, постійно отримувати «легкі гроші», що не 

підтверджується потребою набуття професійно значущих якостей. Означені 

явища пов’язуємо з недостатньою сформованістю у випускників технічних 

університетів системи суб’єктної регуляції діяльності, що характеризує 

особистість не як носія певного набору професійних знань, умінь і навичок, а 

як професіонала, суб’єкта професійної діяльності, який утримує її 

предметність у різноманітті мінливих обставин, здатного до самореалізації і 

саморозкриття.  

Останнім часом зросла роль таких цінностей, як дозвілля, самореалізація 

в професійній діяльності й можливість працівника самостійно визначати різні 

аспекти трудової діяльності. Молоді фахівці, на відміну від представників 

старшого покоління, надають більшого значення особистій свободі, швидкому 

досягненню вагомих результатів та індивідуалізму. Натомість для досвідчених 

інженерів-механіків ціннісне значення має стабільність місця роботи й 

досягнення вищого рівня професіоналізму та фахової майстерності. Змінність 

пріоритету цінностей, і, відповідно, мотивів майбутніх інженерів-механіків 

зумовлюється впливом внутрішніх (індивідуально-особистісних) і зовнішніх 

(соціальних, психолого-педагогічних, організаційно-методичних) чинників у 

межах професійної підготовки в технічних університетах. Здобуття фахової 

освіти, сприяючи реалізації цінностей і мотивів, призводить до змін 

соціального статусу майбутніх інженерів-механіків з експлуатації машин та 

механізмів.  

Практичний досвід засвідчує, що абітурієнти, не маючи чітких уявлень 

про сутність фахової діяльності інженерів-механіків, часто інтуїтивно 

обирають напрям професійної підготовки. Зважаючи на це, майбутні фахівці 

неспроможні свідомо передбачити всіх можливостей опановуваного напряму 
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технічної освіти, спроектувати оптимальну індивідуально-освітню траєкторію, 

що є запорукою успішної самореалізації людини в сучасних соціально-

економічних умовах і передбачає аналіз самоцінності, осмислення 

індивідуально-особистісних якостей, ймовірних способів розвитку кар’єри вже 

у процесі здобуття професійної підготовки. При цьому запорукою успіху в 

кар’єрі має бути кар’єрна компетентність. На другий план виходять 

особистісні складові – кар’єрна самоефективність, інтернальний локус 

контролю, адаптивність, готовність до навчання, мотивація кар’єри та ін.  

Вітчизняні і зарубіжні стейкхолдери цінують працьовитість і високий 

рівень знань українських фахівців, що окреслює перспективні можливості 

отримання високих заробітків та імміграції до розвинених країн світу. Тому в 

цільових настановах професійної підготовки майбутніх інженерів-механіків з 

експлуатації машин та механізмів поступово зміщується акцент із набуття 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок на розвиток кар’єрної 

компетентності, хоча, відповідно до результатів теоретичного аналізу науково-

методичного забезпечення освітньо-професійної підготовки таких фахівців у 

вищих технічних навчальних закладах України, змістом існуючої професійної 

підготовки не передбачено формування уявлень про кар’єрний успіх, розвиток 

кар’єрної компетентності. Важливо, щоб у процесі навчання, оволодіння 

основами професійних знань і вмінь майбутні інженери-механіки не лише 

самоідентифікувалися, а й спрогнозували перспективні вектори професійного 

майбутнього, усвідомлюючи себе конкурентоспроможними фахівцями, 

активністю яких обумовлюються процеси професійного і кар’єрного розвитку.  

Результати теоретичного аналізу нормативних документів, ОПП, 

науково-методичного забезпечення НУ «Львівська політехніка», 

Національного технічного університету «ХПІ», Одеського політехнічного 

університету, Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет», Кам’янець-Подільського 

державного аграрно-технічного університету, НТУ переконують, що 

професійна підготовка майбутніх інженерів-механіків з експлуатації машин та 

механізмів здійснюється відповідно до науково-теоретичних, організаційно-

педагогічних, методико-технологічних ресурсів, спрямованих на досягнення 

мети, і реалізацію завдань вищої технічної освіти за напрямами 

«Автомобільний транспорт» (спеціальність «Автомобілі та автомобільне 

господарство»), «Машинобудування» (спеціальність «Галузеве 

машинобудування», кваліфікація – «інженер-механік з експлуатації машин»), 

«Транспортні технології (автомобільний транспорт)», (спеціальність 

«Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний 

транспорт)») на освітніх рівнях «бакалавр» (2004-2015), «спеціаліст» (2002-

2014), «магістр» (2004-2017). Визначення змісту й основних форм організації 

процесу, з одного боку, детермінується галузевими стандартами вищої 

технічної освіти та стандартом вищого навчального закладу і передбачає 

опанування навчальних курсів циклів гуманітарних, соціально-економічних 

дисциплін, загально-професійної, професійної та практичної підготовки, 

виконання індивідуальних навчально-дослідницьких проектів (курсові, 

бакалаврські, кваліфікаційні, дипломні, магістерські роботи), а також завдань 
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виробничої практики, а з іншого – парадигмальними та соціально-

економічними орієнтирами, запитами соціальних інституцій цивілізаційного 

прогресу людства, спричинених глобалізаційними процесами і зокрема 

інтеграцією України в європейський освітній простір, зростанням 

високотехнологічних комунікацій, трансформацією систем цінностей.  

З-поміж актуальних проблем освітньої практики науковці вказують на 

низьку мотивацію і недостатню систематичність навчальної роботи студентів; 

відокремлення в часі можливості «педагогічної корекції» від навчального 

процесу; недостатню об’єктивність оцінювання навчальних досягнень 

студентів; недостатню оперативність інформованості організаторів 

навчального процесу про успішність студентів; непродуктивні витрати часу 

студента і викладача [2].  

На нашу думку, важливу роль у підвищенні ефективності процесу 

професійної підготовки майбутніх інженерів-механіків у технічних 

університетах, зростанні рівня фахової майстерності педагогічних працівників, 

мотивації студентів і викладачів до успішного навчання може відіграти 

спрямованість їхніх зусиль на розвиток кар’єрної компетентності. На 

необхідності інноваційних змін у системі вищої освіти наголошує В. Біскуп. 

Дослідник зазначає, що професійна підготовка ще за радянських часів була 

зорієнтована переважно на соціальну і матеріальну стабільність працівників, 

тому будь-які суспільні, соціально-економічні зрушення викликали в них 

«пасивність життєвих прагнень, безпорадність у пошуку власної ніші в 

професійному середовищі» [4, с. 54]. 

Осучаснити підготовку майбутніх інженерів-механіків з експлуатації 

машин та механізмів у технічних університетах можливо на основі інтеграції 

змісту окремих навчальних курсів з метою психолого-педагогічної підтримки 

кар’єрного розвитку студентів. Теоретичний аналіз навчальних планів 

переконує, що зміст освітньої підготовки майбутніх фахівців укладається 

відповідно до вимог галузевих стандартів, стандартів вищої освіти й 

відображається не тільки в навчальних планах, а й у освітньо-професійних і 

навчальних програмах. Студенти, відповідно до мети і завдань робочих 

програм навчальних курсів гуманітарної, соціально-економічної, загально-

професійної, професійної та практичної підготовки, набувають професійних 

знань, умінь, навичок, способів дій, що уможливлюють виконання основних 

професійно-функціональних завдань (проектно-конструкторських; 

організаційно-управлінських; виробничо-технологічних; науково-дослідних та 

ін. видів інженерної діяльності). Функціональні особливості професійної 

діяльності інженерів-механіків залежать від напряму та сфери діяльності 

(конструктор, технолог або випробовувач тощо). Наприклад, інженер-

конструктор займається проектуванням і конструюванням машин, механізмів, 

комплексних систем механізації виробництва; інженер-технолог координує 

процеси монтажу та налагоджування механізмів і активно бере участь в цьому, 

а також розробляє та організовує оптимальні технологічні процеси із 

застосуванням засобів автоматизації; інженер-випробовувач виконує 

безпосереднє випробування та обслуговування механізмів, аналізуючи умови і 

оптимальний режим їх роботи. Інженер-механік машинобудівного заводу, 
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працюючи в цеху, перевіряє технічну документацію, планує розміщення 

устаткування та організацію робочих місць, розраховує виробничі потужності 

й завантажує устаткування, контролює процес технології зварювання, керуючи 

роботою зварників, перевіряє правильність процесів зварювання та складання 

виробів, здійснює щоденний контроль якості робіт, виявляючи брак, 

організовує проведення діагностики, техогляду та ремонту механізмів і 

обладнання, визначає технічні завдання на реконструкцію діючого і створення 

нового обладнання, бере участь у розробленні комплексних проектів 

підприємств галузевого машинобудування та в розрахунках економічної 

ефективності впроваджуваних проектів. Інженер-механік, який працює в 

агропромисловому комплексі, займається організацією роботи машинно-

тракторного парку сільгосппідприємства, забезпеченням запасними 

частинами, комплектуючими та матеріалами. Прикметно, що спектр основних 

функцій професійної діяльності інженерів-механіків часто визначається 

посадою. Наприклад, кваліфіковані робітники під керівництвом інженера-

механіка виконують ремонтні роботи різної складності, спрямовані на повне 

усунення неполадок, відновлення функціонування окремих механізмів, 

приладів чи техніки, контролюють стан обладнання на підприємстві, 

здійснюють необхідний ремонт. З-поміж функціонально-посадових обов’язків 

інженерів-механіків – діагностування обладнання, навчання підлеглих 

правилам експлуатації техніки, інструктажі з метою забезпечення тривалої 

роботи приладів.  

У чинних нормативних документах щодо підготовки інженерів-механіків 

з експлуатації машин та механізмів узагальнено мету і зміст вищої технічної 

освіти, окреслено стандарти якості професійної підготовки, норми професійної 

діяльності таких фахівців різних спеціалізацій і кваліфікацій. Відповідні 

професійно значущі якості відображено в загальній структурі освітньо-

професійного профілю, що в технічних університетах є нормативним 

документом, освітнім стандартом і визначає пріоритетні вектори щодо 

професійного призначення фахівців, змісту навчання, функцій, вимог до 

освітніх результатів. Зокрема блок нормативних навчальних курсів відображає 

базові вимоги до освітньо-кваліфікаційної характеристики інженерів-механіків 

з експлуатації машин та механізмів. Їх перелік, дотримання назв та обсягів – 

обов’язкове, детермінується освітньо-професійною програмою підготовки 

фахівців певних напрямів («Транспортні технології», «Автомобільний 

транспорт», «Машинобудування») та передбачає опанування взаємопов’язаних 

циклів дисциплін: гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

природничо-наукової підготовки; професійної та практичної підготовки за 

відповідним напрямом. Збільшення обсягів годин на нормативні дисципліни 

уможливлюється ухваленими рішеннями науково-методичної комісії і 

забезпечується за рахунок зменшення кількості годин навчальних курсів (за 

вибором закладу освіти). Засвоєння змісту навчальних курсів варіативного 

блоку зорієнтовано на максимальне використання потенційних ресурсів 

технічного університету для задоволення освітніх потреб студентів. Інтеграція 

природничих і технічних прикладних наук у сучасних умовах відображається 

у взаємозв’язках між загальноосвітніми, загальнотехнічними та спеціальними 
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дисциплінами у вищій технічній школі. Особливість технічних наук полягає в 

тому, що в них поєднуються елементи фундаментальної науки, завдяки чому в 

майбутніх фахівців формується система пізнавальних ставлень до світу, а 

також уявлення про елементи автомобільного виробництва, що забезпечують 

практико-перетворювальне ставлення до реалій дійсності. Сукупність науково-

технічних знань відповідно до їхньої інтегративної суті, синтезує наукові 

відомості з природничих і суспільних наук, що позиціонуються як обов’язкові 

елементи наукового знання. Відповідно до кваліфікаційних вимог майбутні 

інженери-механіки засвоюють знання та набувають уміння з основ 

матеріалознавства, теорії машин і механізмів, обчислювальної техніки, 

автоматики й автоматизації виробничих процесів; технологічних процесів і 

режимів виробництва; стандартів, технічних умов і проектування перспектив 

технічного розвитку підприємства; осмислюють відомості про властивості і 

призначення оброблюваних матеріалів і напівфабрикатів, конструкцію виробів 

або склад продукту, що виготовляється, а також про системи і методи 

проектування технологічних процесів і режимів виробництва; 

ознайомлюються з методами випробування й технічними вимогами, 

пропонованими до якості продукції; економікою відповідної галузі, основами 

організації праці (охорона праці, техніка безпеки, виробнича санітарія та 

протипожежний захист) у проектуванні технологічних процесів тощо. 

Тенденція вбачати в професійній підготовці інженерів-механіків 

засвоєння суто технічних знань і навичок не враховує динаміки внутрішньої й 

міжпрофесійної конкуренції, особливостей функціонування фахівця в 

сучасному світі стрімкого застарівання знань, миттєвих змін стандартів 

виробництва, розпаду організацій, їх переструктурування, перехід від прямих 

взаємодій до віртуальних тощо. Кар’єра – це не тільки і не стільки 

трансформації особистості в соціальному та професійному просторі, 

послідовна зміна статусно-рольових позицій у ньому, а швидше – процес 

набуття та використання найоптимальнішим чином культурного, освітнього, 

професійного капіталів із метою особистісної самореалізації та досягнення 

соціально-психологічного консенсусу між внутрішніми потребами та 

уподобаннями й мінливими вимогами зовнішнього середовища [4, с. 56-57].  

У зв’язку з прагненням українського суспільства інтегруватися в 

європейській економічний простір вітчизняні дослідники в галузі педагогіки, 

психології, соціології, економіки та менеджменту упродовж останніх років 

аналізують зміст, структуру, технології формування й розвитку професійної, 

кар’єрної, особистісної компетентностей. Особливу зацікавленість викликають 

досягнення у вирішенні цієї проблеми в системі вищої освіти в розвинених 

європейських країнах, США і Японії.  

Проблему щодо розвитку кар’єрної компетентності ще в процесі 

професійної підготовки в технічних університетах частково розв’язують у 

межах функціонування центрів професійного та кар’єрного розвитку, що з 

2004 р. відкриваються як структурні підрозділи закладів вищої і професійної 

освіти [1]. Так, метою діяльності Кар’єра-центру Одеського національного 

політехнічного університету передбачено надання студентам і випускникам 

допомоги в плануванні професійної кар’єри та сприяння їх 
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працевлаштуванню. Інноваційними та значущими для планування й реалізації 

професійної кар’єри майбутніх фахівців є заходи, започатковані діяльністю 

центру «Кар’єра» Національного технічного університету «ХПІ», а саме: 

телепроекти «Світ освіти», «Політех стартапс», ярмарки вакансій тощо. 

Головним принципом роботи Центру кар’єри Волинського національного 

університету визначено організацію партнерської діяльності «студент – 

працедавець», а програмою функціонування – засвоєння перспективних 

європейських практик професійного порадництва, організацію «Школи 

профконсультанта», тренерських майстер-студій, «Ярмарків кар’єри», 

проведення стипендіальних конкурсів від ПАККО Холдинг «Вопак – наш 

супермаркет», «HR – клуб», «Асоціація випускників» тощо. Важливо, що 

діяльність центру провадиться у двох площинах: підвищення практичної 

майстерності працівників центрів працевлаштування ВНЗ й інших організацій 

Волині, що сприяють працевлаштуванню молоді на ринку праці; а також – 

активізація студентів і випускників вищих навчальних закладів м. Луцька на 

ринку праці. Як спеціалізований підрозділ Університету імені Альфреда 

Нобеля (м. Дніпро) функціонує Центр професійного розвитку та кар’єри, а 

провідними векторами його діяльності є такі: надання допомоги студентам і 

випускникам у професійному становленні, плануванні своєї кар’єри, 

працевлаштуванні, розвитку зв’язків із бізнес-структурами, організаціями, 

громадськістю.  

У Національному транспортному університеті, такого підрозділу не 

засновано, але до змісту навчальних планів освітньо-професійної підготовки 

бакалаврів у галузі інженерії включено варіативні дисципліни («Технологія 

працевлаштування», «Техніка пошуку роботи»), у процесі вивчення яких 

розглядаються питання щодо відкриття лабораторій планування кар’єри, 

відділів кар’єри, кар’єрного консультування тощо. Для розвитку кар’єрної 

компетентності студентів у технічних університетах ефективними, як 

переконують результати спостережень, є такі психологічні механізми: 

активізація інтересу до професійної діяльності (шляхом підвищення рівня 

поінформованості); рефлексія (усвідомлення власних думок, відчуттів, дій); 

проблематизація (усвідомлення невідповідності суб’єктивних уявлень їх 

реальному, об’єктивному значенню), цілепокладання (усвідомлення цілей, 

засобів, умов, сенсу професійної діяльності і кар’єрного зростання). 

Проведення таких заходів вирішує окремі проблеми щодо 

працевлаштування випускників, сприяє автономності та впевненості молодих 

фахівців у своїх професійних можливостях у сучасному соціально-

економічному просторі. Цілісна діяльність щодо підготовки майбутніх 

інженерів-механіків як суб’єктів праці доцільна ще й тому, що протягом 

навчання їхні уявлення про майбутній професійний і кар’єрний розвиток 

досить часто виявляються необґрунтованими й неадекватними сучасним 

реаліям. Зважаючи на це, у технічних університетах у процесі освітньої 

діяльності необхідно проводити консультування з питань кар’єри, в межах 

якого здійснюватиметься формування уявлень про професійну кар’єру та 

розвиток кар’єрної компетентності як особливої професійно значущої якості 

майбутнього інженера. 
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Істотною перешкодою розвитку кар’єрної компетентності є існуючі в 

суспільстві стереотипи щодо професійної діяльності інженера-механіка як 

непрестижної, складної і низькооплачуваної праці. За таких умов на момент 

вибору конкретного місця працевлаштування майбутні інженери-механіки з 

експлуатації машин та механізмів зазнають певних труднощів у професійному 

самовизначенні, що відчувається на особистісному, галузевому й на 

соціальному рівнях. Окрім того, як свідчать результати проведеної нами 

діагностики рівнів розвитку кар’єрної компетентності, студенти технічних 

університетів тільки частково обізнані з особливостями планування власної 

професійної кар’єри, що увиразнено їхніми ставленнями до професійного 

успіху, кар’єрного зростання та ін. Так, більшість студентів І курсу (89,7 %) 

визнають, що професійна кар’єра – це позитивне і важливе явище в житті 

людини. Такі результати, – за переконаннями Н. Шевченко і М. Сурякової, – 

закономірні, оскільки студенти розглядають кар’єру як реальну можливість 

досягти успіху на основі активізації власного потенціалу і в такий спосіб 

набути вищих щаблів особистісного й професійного розвитку, зміцнити 

професійне і соціальне становище [10].  

Отже, майбутні фахівці усвідомлюють, що кар’єра, незважаючи на 

складнощі в досягненнях, – це необхідний етап професійного зростання; а 

тому враховують часові ресурси реалізації кар’єрних планів. Важливо, що 

більшість майбутніх інженерів-механіків адекватно сприймають і 

усвідомлюють запити сьогодення й потреби працедавців у активних фахівцях, 

які можуть достойно презентувати себе, свої знання, досвід, а також здатні 

сприймати й акумулювати відомості з суміжних галузей наук, своєчасно 

реагувати на зміни в їхньому змісті [3]. Для емпіричного підтвердження 

означеного міркування упродовж 2010 – 2015 рр. було проведено бесіди зі 

студентами Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет», Кам’янець-Подільського державного 

аграрно-технічного університету, Національного транспортного університету 

із метою визначення їхнього ставлення до обраної професії та майбутньої 

професійної діяльності. За отриманими даними встановлено різні тенденції, які 

засвідчують відсутність у системі професійної підготовки майбутніх 

інженерів-механіків належної уваги до формування реального бачення 

власного професійного майбутнього в нестабільних умовах сьогодення. 

Важливо, що нами було виявлено не тільки переважання пасивного й 

адаптивного рівнів розвитку кар’єрної компетентності, а й факти зневіри 

майбутніх фахівців щодо правильності вибору спеціальності, що узагальнено 

нижче в таблиці 1.2.  

Тенденцію щодо зниження кількості студентів із позитивним ставленням 

від І до V курсів і магістрантів пояснюємо двома причинами. По-перше, у 

майбутніх інженерів-механіків, які навчаються на ІІ–ІІІ курсах, поступово 

зникає ейфорія в уявленнях про особливості здобуття інженерної освіти в 

технічних університетах за обраною спеціальністю, тобто після періоду 

адаптації відбувається усвідомлення складності професійної підготовки й 

оволодіння фахом інженера-механіка. 

Таблиця 1. 
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Розподіл студентів за характеристикою ставлень до професійного 

успіху, кар’єри та можливостей кар’єрного розвитку у професійній 

діяльності інженерів-механіків з експлуатації машин та механізмів (%) 

 

Характеристики 

ставлення 
Позитивне Негативне Індиферентне 

1 курс 89,7 11,2 0,9 

2 курс 64, 3 12,6 23,1 

3 курс 55,0 12,3 32,7 

4 курс 43,1 13,7 42,4 

5 курс 35,2 19,4 45,4 

Магістри 88,2 1,2 1,6 

По-друге, студенти ІV–V курсів розмірковують про майбутню професійну 

діяльність і часто їхнє позитивне ставлення до обраної професії, інженерної 

діяльності стає негативним, посилюючись збайдужінням до професійного 

розвитку. Такі респонденти мають нечітке уявлення про професійну кар’єру, 

володіють переважно пасивним рівнем розвитку кар’єрної компетентності, не 

ідентифікують себе як фахівців у галузі інженерії. Означені процеси притаманні 

майбутнім інженерам-механікам із позитивною зовнішньою мотивацією і 

провідним мотивом – отримання диплома про вищу технічну освіту, що 

уможливить подальше працевлаштування в інших галузях виробництва. 

Збільшення серед студентів-магістрантів кількості респондентів, котрі виявили 

позитивне ставлення до професійного успіху, кар’єри та можливостей 

кар’єрного розвитку у професійній діяльності, пояснюємо сформованістю 

уявлень про професійний і кар’єрний розвиток (88,2 %). Однак зауважимо, що в 

магістратурі також було виявлено осіб із пасивним рівнем розвитку кар’єрної 

компетентності. Зазвичай – це магістранти, які пішли в магістратуру з різних 

міркувань, переважно не пов’язаних із діяльністю інженера-механіка (2,8 %). 

Водночас розуміння професійної кар’єри як позитивно-ціннісного явища, що 

невдовзі відбуватиметься в межах майбутньої фахової діяльності, 

спостерігається у значної частини сучасної студентської молоді [3].  

Позитивним уважаємо досвід технічних університетів щодо складання 

студентами старших курсів іспитів, змістом яких передбачено презентування 

майбутніми фахівцями індивідуально-особистісних уявлень про свій 

подальший професійний шлях, відображення суб’єктивного ставлення до 

професійної кар’єри, що синтезовані у світоглядних позиціях про майбутній 

професійний успіх. З огляду на це, уявлення про майбутню кар’єру в межах 

нашого дослідження розглядаємо як показник, за яким можливо окреслити 

актуальний зв’язок майбутнього фахівця з професією, кар’єрою, а також 

особливості особистісного розвитку на певному етапі становлення фахівця в 

професійному середовищі.  

Отже, розвиток кар’єрної компетентності як інтегративної якості 

особистості майбутніх інженерів-механіків з експлуатації машин позитивно 
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впливає на їхні прагнення, готовність і здатність до самореалізації у процесі  

професійного самовдосконалення, що супроводжується рефлексивним 

баченням себе, своєї значимості у зростанні ефективності виробництва, 

визначає цілеспрямований процес і результат професійної підготовки та 

розвитку професійної кар’єри. 
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Костенко О.Д., 

профконсультант  

(м.Хмельницький) 

Педагогічні умови формування готовності учнів професії 

«Діловод.Адміністратор.Касир.» до планування кар’єри 

Кардинальні зміни, що відбулися за останні роки у нашій країні, 

зумовили необхідність перетворень  та реорганізації у різних галузях 

діяльності суспільства, зокрема й у сфері професійної освіти. Рівень 

підготовки майбутніх фахівців не відповідає потребам сьогодення та є одним з 

перших завдань модернізації системи освіти. Основним напрямом професійної 

підготовки  фахівця нового покоління є формування відповідальної 

особистості, яка здатна використовувати набуті знання й уміння для фахового 

зростання та просування професійними сходинками, планування та реалізації 

кар’єри як невід’ємного компонента самовизначення та становлення 

особистості.  

Кризові явища формують негативну тенденцію щодо реалізації молодими 

фахівцями успішної професійної діяльності. Значно зріс відсоток населення, 

яке надає перевагу праці за кордоном. Основною метою сучасної освіти є 

зміна мотивації та належні умови реалізації професійних запитів молодих 

спеціалістів, можливість успішної професійної кар’єри. 

Професійна кар’єра розглядається нами як динамічний процес, який  

передбачає мультиаспектний особистісний і професійний розвиток людини. В 

організаційному аспекті кар’єра є цілеспрямованим професійним зростанням, 

розширенням професійної компетентності, кваліфікаційних можливостей і 

розмірів винагороди, пов’язаних з якістю діяльністю працівника, в 

особистісному аспекті – як суб’єктивно усвідомлені власні судження людини 

щодо свого професійного майбутнього та ставлення до нього, очікувані шляхи 

самовираження у праці і задоволення нею, індивідуально усвідомлена позиція 

і поведінка, пов’язані з професійним досвідом людини, в соціальному аспекті – 

як уявлення щодо кар’єрних маршрутів та шляхів досягнення успіхів, з точки 

зору суспільних потреб і цінностей у професійній діяльності. 

Аналіз досліджень свідчить, що цілісне вивчення індивідуальних 

особливостей загального розвитку особистості, виявлення її професійної 

спрямованості, ціннісних орієнтацій, мотивів, характеру, темпераменту, 

потреб, інтересів є необхідним при формуванні готовності майбутніх фахівців 

до реалізації професійної кар’єри [1, с.73].  

Реалізація професійної кар'єри проходить в послідовних життєвих етапах 

і тому молодий людині необхідно навчитися адекватно розподіляти свої сили 

на весь період кар'єри, вміти прогнозувати можливі підйоми і спади у цьому 

процесі. Формування готовності учнівської молоді до успішної реалізації 

професійної кар’єри постає як одна з найважливіших проблем професійної 

педагогіки. 

Загалом, поняття готовності майбутніх фахівців до успішної реалізації 

професійної кар’єри є складним утворенням, інтегральною характеристикою 

особистості, що визначається комплексним відображенням цілого ряду 

важливих особистісних рис і професійних якостей. Готовність майбутніх 
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фахівців до успішної реалізації професійної кар’єри має такі складові: 

психологічну готовність, теоретичну готовність (інтелектуальний, когнітивний 

та інформаційний компоненти), практичну готовність, готовність до 

подальшого вдосконалення себе як фахівця [1].  

Зокрема, психологічна готовність майбутніх фахівців – передбачає 

наявність системи спонукань, які зумовлюють активність особистості, стійке 

прагнення до досягнення успіху та прагнення уникнути невдачі; здатність 

швидко і легко встановлювати контакт з іншими людьми, уміння 

співпрацювати і спілкуватися; здатність до об’єктивної самооцінки своїх дій і 

вчинків; спроможність здійснювати свідому організацію і регуляцію своєї 

діяльності та поведінки, уміння долати труднощі при досягненні мети [1].  

Теоретична готовність пов’язана з наявністю в майбутніх фахівців 

пізнавальних здібностей, здатністю швидко і легко набувати нові знання і 

вміння, розвиненістю вміння долати несподівані перешкоди, знаходити вихід 

із нестандартних ситуацій; наявністю в них спеціальних знань; здатністю 

орієнтуватися в потоці інформації та вибирати серед неї найсуттєвішу тощо.  

Практична готовність – це здатність майбутніх фахівців до професійної 

діяльності, уміння застосовувати знання про способи дій на практиці, 

сформованість професійних умінь і навичок; здатність до контролю за 

виконанням поставлених завдань, уміння вести облік, аналіз та готувати звіти; 

сумлінне ставлення до роботи, якісне виконання доручень або завдань 

відповідно до поставлених вимог, дисциплінованість, пунктуальність і 

відповідальність [1].  

Створення сприятливих педагогічних умов, використання педагогічних 

технологій, що ґрунтуються на взаємодії педагога та учня, забезпечують 

цілеспрямований вплив на формування  різних складових професійної 

компетентності – основні аспекти формування професійного самовизначення 

та кар’єрного розвитку [2]. 

Виділимо педагогічні умови, які забезпечують формування професійних 

умінь та планування успішної кар’єри саме для учнів, що навчаються за 

професією «Діловод. Адміністратор. Касир.» : 

- організація педагогічного процесу, спрямованого на формування 

професійних умінь майбутнього фахівця (відповідність навчальних програм та 

планів вимогам даного кваліфікаційного рівня, поєднання загальноосвітніх 

дисциплін із спеціальними); 

- професійні уміння формуються поетапно ( теоретичне та виробниче 

навчання поділено на три змістовно-практичних блоки); 

- форми і методи практичного навчання сприяють формуванню 

професійних умінь ( моделювання виробничих ситуацій, виробниче навчання, 

участь у різноманітних проектах, наближених до справжніх умов праці та ін..;  

- визначено основні професійні вимоги до студентів – майбутніх 

фахівців в галузі економіки та підприємництва;  

- зміст практичного навчання, дидактичний матеріал для формування 

професійних умінь відповідають професійним вимогам, що висуваються до 

фахівців в даній галузі; 
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- використання імітаційних форм навчання із застосуванням 

інформаційних технологій [3, с.81].  

На основі вищезазначених педагогічних умов у Вищому професійному 

училищі №25 впрваджено курс «Професійний успіх та кар'єра». Структура 

даного курсу містить такі напрями:  

- Здатність та готовність до професійного успіху. Складові та етапи 

розвиту. 

- Чинники кар'єрного зростання. 

- Адаптація та саморозиток як чинники професійного успіху та кар'єри. 

За даними матеріалами готується посібник, який на даний момент 

проходить апробацію. Таким чином, формування готовності майбутніх 

фахівців до реалізації професійної кар’єри відбувається у відповідних 

психолого-педагогічних умовах, які створені у навчальному закладі, зокрема: 

забезпечення взаємозв'язку змістовно-процесуальної підготовки й внутрішньо-

особистісного формування готовності особистості до професійній діяльності; 

розвиток таких особистісних якостей у майбутніх фахівців, які орієнтовані на 

творчих характер праці і прагнення до професійного самовдосконалення; 

формування в учнівської молоді потреб та інтересів у підготовці себе до 

професійної діяльності, усвідомлення суб'єктивної позиції майбутнього[1].  
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формування готовності учнів та студентів коледжу до планування і 

реалізації кар’єри. 

Ключові слова: кар’єра, профорієнтація, «Колесо життя», «Карта 

бажань», «Якоря кар’єри», інтелект-карти. 

Головною метою Бердянського економіко-гуманітарного коледжу 

Бердянського державного педагогічного університету є випуск 

висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців. Одним з провідних 

завдань для її реалізації є створення педагогами коледжу таких умов 

освітнього процесу, які забезпечать молодому поколінню можливості пошуку 

й реалізації найбільш ефективних, соціально прийнятних і затребуваних 

стратегій професійної кар’єри.  

Викладачі та майстри виробничого навчання коледжу будують 

навчально-виробничий процес так, щоб учні та студенти змогли не тільки 

отримати професійну, початкову вищу освіту і мати адекватні знання й уміння 

в рамках своєї професії, спеціальності, а й змогли сформувати в процесі 

навчання уявлення про власну професійну кар’єру, навички активної 

поведінки на ринку праці, навчитися управляти своїм професійним розвитком 

тощо. 

Реалізовується вищезазначене через низку заходів, які мають послідовний 

та комплексний характер.  

У БЕГК БДПУ учням та студентам надається психологічна допомога у 

професійному самовизначенні та проводиться профорієнтація, в процесі якої 

вирішуються такі завдання:  

- визначення професійної сфери, в якій учень, студент у майбутньому 

буде найбільш успішний і зможе максимально реалізувати себе; 

- виявлення схильностей і здібностей; 

- визначення сильних і слабких сторін ( Над чим варто попрацювати? Що 

скорегувати?); 

- мотивація самостійно зробити вибір майбутньої професії; 

- вибудовування стратегії підготовки до вступу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації та/або до працевлаштування. 

Реалізовуються ці завдання на уроках спецдисциплін, тематичних 

виховних годинах (методи реалізації: бесіда, тренінг, опитування, тестування, 

ділові ігри тощо). Також учнів та студентів навчають самостійно працювати з 

сайтом «Моя кар’єра» (http://mycareer.org.ua), на якому вихованці:  

- проходять тестування, виявляють свої професійні, культурні та 

соціальні інтереси, основні здібності, істинні мотиви до навчання, 

вибудовують стратегії навчання тощо;  
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- дізнаються про найбільш затребувані на ринку праці професії, 

спеціальності; 

- знайомляться з каталогом навчальних закладів України; 

- беруть до уваги інформацію про те, що в будь-який момент свого 

життя на цьому сайті можна одержати кваліфіковану консультацію 

спеціаліста. 

Досить дієвою, на думку педпрацівників БЕГК БДПУ, для визначення 

учнями та студентами майбутнього трудового шляху є методика діагностики 

ціннісних орієнтацій в кар'єрі Є. Шейна «Якоря кар’єри» [4], яку педагоги 

коледжу застосовують в кожній навчальній групі на різних курсах навчання, 

відслідковуючи зміни і здійснюючи корекцію стратегій, планів вихованців 

(разом з ними) на майбутнє. 

Для формування готовності випускників коледжу до вдалого 

працевлаштування педагоги впроваджують різноманітні заходи, спрямовані на 

оволодіння учнями та студентами технікою пошуку роботи, відпрацювання 

вміння складати резюме, проходити співбесіду з роботодавцями (відео-лекції, 

тренінги, конкурси, ділові ігри, екскурсії до міського центру зайнятості тощо). 

З метою підвищити рівень готовності вихованців до успіху у навчанні та 

майбутній професійній діяльності, і взагалі у житті, викладачі та майстри 

виробничого навчання використовують технології цілепокладання та 

планування професійної діяльності й життя в цілому. Педагоги «доносять» 

інформацію до молоді про те, що основою будь-якого планування є бажання і 

цілі людини, й від того, наскільки бажання усвідомлені, а цілі правильно 

сформульовані, залежить їхнє ефективне досягнення. В усвідомленні істинних 

бажань та поставці цілей особливу роль відіграє методика «Колесо життя» [2]. 

Учні та студенти з особливою цікавістю та водночас відповідальністю 

ставляться до виконання завдань даної методики (Рис.1), причому найбільший 

результат досягається тоді, коли така робота проводиться з вихованцями 

кілька разів протягом усього періоду навчання в коледжі. В результаті 

формуються навички аналізу кожної сфери життя, відбувається переоцінка 

істинних бажань, коригуються цілі: змінюються, уточняються, доповнюються.  

Важливим є також усвідомлення учнями та студентами того, що для 

реалізації поставлених цілей необхідно активно діяти. Ефективними 

способами підвищення мотивації до дій є створення «Карти бажань (колажу 

цілей)» [1] та вивчення історій кар’єрного росту відомих успішних людей 

України та світу. «Карти бажань» учнівська та студентська молодь створює як 

в стінах коледжу (Рис.2), так і вдома, причому вихованцям цікаво спостерігати 

над тим, як протягом усього періоду навчання їх карти змінюються. Яскраві 

історії видатних бізнесменів, політичних діячів, артистів, спортсменів та ін. 

презентують як викладачі, так і учні, студенти на уроках, виховних заходах, 

засіданнях предметних гуртків.  
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Рис.1. Приклад «Колеса життя» з цілями 

Рис.2. Засідання гуртка з економіки. 

Робота студентів над створенням «Карт бажань» та презентація 

останніх 
Для формування в учнівської та студентської молоді навичок планування 

та аналізу своєї діяльності педагоги коледжу використовують сучасну 

технологію «Mind mapping» - роботу з інтелект-картами - спосіб організації 

процесу творчого мислення за допомогою схем, побудованих за певними 

правилами [3]. Вихованці на уроках і вдома складають план своїх дій на день, 

тиждень, місяць, рік у формі інтелект-карти, слідкують за його виконанням, 

аналізують помилки, роблять висновки. За допомогою цієї ж технології учні та 

студенти складають та аналізують бюджет особистий, сімейний, бізнесу на 

день, тиждень, місяць, рік - навчаються вести первинну бухгалтерію, 

раціонально розподіляти доходи, знаходити шляхи поповнення бюджету тощо. 

За допомогою інтелект-карт вихованці планують свій майбутній бізнес (Рис.3).  

Висновок. Засобом підвищення конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців на локальному та міжнародному ринках праці є формування в 

учнівської та студентської молоді коледжу готовності до вибору та реалізації 

професійної кар’єри. Педагогічні працівники БЕГК БДПУ створюють для 

цього належні умови: в коледжі проводиться багатогранна робота щодо 
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виявлення в учнів та студентів професійно значущих здібностей, інтересів та 

нахилів, діагностування сформованості професійних і особистісних якостей, 

сприяння розвитку здатності до самопізнання, рефлексії, формування 

адекватної самооцінки, формування вмінь складати резюме, володіти технікою 

пошуку роботи, проходити співбесіди з роботодавцями, усвідомлювати свої 

істинні бажання, ставити цілі, планувати діяльність і добиватися успіху. 

 

Рис.3. Приклад інтелект-карти «Мій бізнес» 
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Кочаток Н.Д., 

заступник директора  

з навчально-виробничої роботи 

(м.Хмельницький) 

Основні фактори формування ціннісних орієнтацій кар’єрного  

становлення особистості майбутніх кваліфікованих робітників 

Система професійної (професійно-технічної) освіти України в 

сучасному суспільстві є одним із головних та ефективних каналів соціальної 

активності, мобільності, ціннісних орієнтацій професійного середовища, 

володіння розвиненими кар’єрними компетенціями майбутніх кваліфікованих 

робітників. Від стану професійної освіти залежить якість трудових ресурсів, їх 

конкурентоздатність, а отже, і стан економіки в цілому. Саме тому ефективна 

підготовка майбутніх робітничих кадрів, використання інноваційних 

педагогічних та виробничих технологій, поєднання освіти з наукою і 

виробництвом, задля створення робітничого потенціалу, у закладах 

професійної освіти надає можливість забезпечити сучасний ринок праці 

висококваліфікованими робітниками.  

Проблема формування ціннісних орієнтацій кар’єрного становлення 

особистості майбутніх кваліфікованих робітників завжди перебувала в центрі 

дослідницького інтересу. Фактори формування ціннісних орієнтацій 

кар’єрного становлення досліджують С. Алєксєєва,  В. Біскуп, Д. Закатнов, В. 

Лозовецька, Н. Ничкало, В. Орлов та інші.  

Тенденції розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 

сучасному етапі висувають принципово нові вимоги до особистості 

майбутнього кваліфікованого робітника, впливають та формують ціннісні 

орієнтації кар’єрного становлення особистості та професійного успіху. 

Професійне становлення особистості здійснюється успішно, якщо у процесі 

практичної фахової підготовки формується система уявлень про професійну 

кар’єру, які впливають на формування життєвих та професійних планів 

особистості, організують і спрямовують її активність, впливають на 

професійний розвиток і постають регуляторами професійного самовизначення. 

Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників відбувається шляхом формування ціннісних орієнтацій кар’єрного 

становлення особистості.  В сучасних умовах розвитку та системних 

трансформацій в українському суспільства, пов’язаних з багатьма чинниками 

суспільно-економічного життя, існує багато істотних моментів, які впливають 

на процес професійного становлення молоді таких як, власні цінності, 

потреби, мотиви, активність, цілеспрямованість, адекватна самооцінка, 

упевненість у собі, побудова кар’єри, прагнення до успіху, готовність до 

ризику, організаторські, комунікативні, ділові, інтелектуальні здібності та 

інше. 

Під час навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

у молоді закладаються основи професійного розвитку та власної професійної 

кар’єри, визначення кар’єрної спрямованості, які визначають сукупність 

уявлень про професію та майбутню професійну діяльність. Розвиваючи 

професійну компетентність, майбутні кваліфіковані робітники, водночас, 
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розвивають і свою кар’єрну компетентність. Вона закріплюється в якості 

утвердження професійних орієнтирів і позицій, цілісної характеристики 

особистості і проявляється в здатності людини чітко усвідомлювати власний 

кар’єрний потенціал, можливість збагачувати власний досвід, ефективно 

вибудовувати кар’єрний шлях, розвивати особистісні компетенції, вносити 

зміни в систему життєвих, професійних і кар’єрних цінностей. У цих умовах, 

крім набутих учнем в процесі професійної підготовки знань, умінь і навичок, 

важливим показником в побудові та розвитку професійної кар’єри стає 

сформованість кар’єрної компетентності, як здатності самостійно приймати 

рішення та ставити цілі, швидко адаптуватися до динамічних змін у 

професійній діяльності. Саме сформована кар’єрна компетентність сприяє 

творчій самореалізації, конкурентоспроможності особистості. 

Володіючи кар’єрною компетентністю, кваліфікований робітник з 

інноваційним мисленням оперує знаннями та інструментами, що дають 

можливість вирішувати, крім основних, нетипові та нестандартні кар’єрні 

завдання. Кар’єрна компетентність є показником, що визначає, які з 

вироблених особистісних компетенцій потрібні для вирішення комплексних 

завдань. Вона дає можливість фахівцеві розставляти пріоритети й визначати 

власні кар’єрні досягнення, а потім розрахувати свої можливості і вчасно 

робити кар’єрний ривок, що виводить його на новий, більш високий рівень 

кар’єри.  

Ступінь сформованості уявлень про професійну кар’єру слугує 

передумовою становлення життєвої позиції особистості, її успішності в 

професійній діяльності [2, с.112]. Адже формування життєвих перспектив, 

характер професійних часових орієнтацій особистості, мотиви професійного 

вибору є важливими детермінантами професійної спрямованості  ціннісних 

орієнтацій особистості, які визначають професійну поведінку, забезпечують 

зміст та спрямованість діяльності, впливають на мотивацію особистості у 

професійній сфері, її успіх.  

Останнім часом у молодіжному середовищі спостерігається 

варіативність соціального буття, постійно змінюються вимоги до професійної 

кваліфікації фахівців, відбувається зниження значущості духовних цінностей,  

провідними стають цінності матеріального благополуччя, соціального 

задоволення, які суттєво впливають на самовизначення випускників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. Наразі виклики сучасності 

вимагають швидкої адаптації, розробки нових підходів у площині 

професійного та кар’єрного становлення молоді. Доведено, що формування 

уявлень про професійний успіх і розвиток кар’єрної компетентності змінюють 

на краще ставлення учнів до навчального процесу, сприяють розвитку 

кар’єрної мотивації і зростанню якості професійної підготовки та 

відповідальності, прагненню до самопізнання, саморозвитку і 

самовдосконаленню [5]. 

Випускник професійного (професійно-технічного) навчального закладу 

повинен сформувати в процесі навчання уявлення про власну професійну 

кар’єру, розвинути навички активної поведінки на ринку праці, навчитися 

управляти своїм професійним розвитком впродовж фахової діяльності, 
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сприймати, акумулювати й застосовувати ц фаховій діяльності інформацію із 

суміжних галузей [ 1, с. 85]. 

Відрадно те, що сьогодні поняття кар’єри особистості розглядається як 

таке, що має орієнтацію на практичну реалізацію особистісного, професійного 

потенціалу та власних конкурентних переваг. Професійний та життєвий досвід 

формує у кожної особистості певну систему ціннісних орієнтацій, успішне 

самовизначення, сукупність професійних та особистісних цілей, спрямованих 

на задоволення потреб професійного росту. Саме за умов правильної, 

продуманої, узгодженої, успішно побудованої кар’єри, майбутні кваліфіковані 

робітники набувають необхідних умінь, знань, навичок, мотиваційних рушіїв, 

у гармонійному поєднанні яких постає рівень кар’єрної компетентності, 

усвідомлення власних можливостей, підвищення своєї 

конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, бажання досягти 

життєвого успіху. Тому професійна освіта як соціальний інститут стає 

ресурсом соціальної мобільності молоді, кар’єрного зростання та 

професійного успіху. Адже розвиток кар’єри у сучасному контексті 

формується завдяки ціннісній орієнтації кар’єрного становлення особистості, її 

професійного та життєвого простору. 

Орієнтація професійної освіти на опанування практичними навичками у 

професії (активне впровадження дуальної форми навчання) та посилення 

практичної складової у навчальному процесі дають можливість забезпечити 

кар’єрну мотивацію та актуалізацію кар’єрних уподобань.   

Формування та узгодженість кар’єрних ціннісних орієнтацій 

випускників закладів професійної освіти є найважливішою передумовою 

професійної самореалізації, які спрямовані на задоволення потреб 

професійного росту особистості, для успішної реалізації потреби кар’єрного 

становлення та забезпечують побудову індивідуальної освітньої траєкторії 

кожним випускником. Зорієнтований на успішну кар’єру підхід сприяє 

активній самоактуалізації, підвищує самооцінку, рівень мотивації та 

ефективність праці особистості у тій чи іншій галузі [ 2, с. 173]. 

Отже, з огляду на нові виклики сучасності визначаються кар’єрні 

орієнтири для організації системи професійної освіти, кар’єрної самореалізації 

в умовах економічних, ціннісних трансформацій, вміння позиціонувати себе у 

конкурентному довкіллі, вибудувати бажану кар’єру зважаючи на об’єктивну 

соціальну дійсність і суб’єктивні орієнтації та особистісні уподобання молоді, 

формуються ціннісні орієнтацій кар’єрного становлення особистості 

майбутніх кваліфікованих робітників.  
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Кар’єрне консультування учнів у професійно-технічних навчальних 

закладах 

Кар’єрне консультування в профтехучилищах проводиться для майбутніх 

молодих спеціалістів для визначення їхніх кар’єрних цілей та напрямів 

професійного розвитку. 

За допомогою консультування учнів професійно-технічних училищ, 

майбутніх молодих спеціалістів, потрібно розвивати їхні кар’єрні пріоритети, 

навчити знаходити сильні сторони як професіонала, найкраще презентувати 

свою кандидатуру потенційним роботодавцям на сучасному ринку праці, щоб 

яскраво вирізнятись з-поміж конкурентів. 

Запроваджуючи кар’єрне консультування, необхідно враховувати: 

сформоване бачення кар’єрного шляху та постановку професійних цілей, 

актуальну інформацію про ринок праці і розуміння свого місця на ньому, 

правильне позиціонування себе як спеціаліста перед потенційними 

роботодавцями, знання своїх сильних сторін та зон розвитку, стратегію роботи 

з ними, вміння презентувати всі вище зазначенні пункти у резюме. 

Кар’єрне консультування можна розглядати як багаторівневу процедуру, 

на кожному з етапів якої досягаються конкретні результати, спрямовані на 

посилення психологічних можливостей, підвищення професійної 

самосвідомості особистості, конкретизацію кар’єрних уподобань та 

перспектив, визначення тактики та стратегії подальшої трудової поведінки.  

Кар’єрне консультування планується для конкретного учня та 

реалізується через консультаційний процес, адаптується до специфіки 

конкретної професії, кар’єрного запиту, культури конкретного ПТНЗ, 

етнопсихологічних особливостей регіону, відповідаючи вимогам практичної 

результативності.  

Проблеми кар’єрного консультування: зняття невизначеності та 

нерішучості у виборі кар’єри, підвищення ефективності діяльності та 
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адаптаційних можливостей, боротьба зі стресами, а також проблема 

неадекватної чи незадовільної інтеграції професійних чи інших життєвих 

ролей. 

Принципи ефективності кар’єрного консультування: співробітництво – 

учасники консультативного процесу займають рівноправні партнерські 

позиції; безоціночне ставлення та доброзичливість – уникання ідеологізації, 

моралізування та ігнорування внутрішньою сутністю учня;  діалог – 

незважаючи на те, що процедура консультативного процесу має досить 

формалізований характер, його учасники перебувають у постійному контакті, 

обговорюють питання, що виникають в ході консультативної взаємодії; 

орієнтація на норми та цінності учня – зосередження на кар’єрних запитах і 

проблемах учнів; обережне ставлення до порад – уникання поспіху, 

неконтрольованих суджень з приводу звернень щодо життєвої ситуації учня; 

конфіденційність – інформація, отримана в ході консультативного процесу, не 

обговорюється з іншими без згоди її учасників [3, c.9]. 

Чинники та обставини, які впливають на процес кар’єри: соціально-

професійні чинники (загальні та спеціальні знання, кваліфікація, виробничі 

успіхи, професійні здібності), особистісні якості (працездатність, трудова й 

соціальна активність, орієнтація та установки, соціально-психологічні 

властивості), випадкові обставини (вдалий збіг обставин, походження, добрі 

стосунки з керівником), демографічні чинники (стать, вік, природні дані) [1, 

c.1]. 

Види кар’єрного консультування: експрес-консультації, короткострокові 

консультації, тривалі (глибинні) консультації [2, c.1]. Експрес-консультації 

проводяться для тих, хто хоче перевірити адекватність свого вибору. 

Короткострокове профорієнтаційне консультування спрямоване на роботу з 

конкретним запитом учня. Тривале профорієнтаційне консультування націлене 

на формування мотивації, актуалізації та активізації пошуково-пізнавальної 

активності. 

Аспекти у консультуванні:  психологічний, соціально-психологічний та 

соціологічний. 

Психологічне забезпечення кар’єрного консультування учнів професійно-

технічних навчальних закладів – цілеспрямований процес і систему 

організаційних і психологічних умов підвищення ефективності кар’єрного 

консультування учнів професійно-технічних навчальних закладів. 

Психологічне забезпечення кар’єрного консультування включає засоби й 

методи психологічного діагностування, соціально-психологічної роботи, 

професійно-психологічної підготовки, а також соціологічний аспект та ін. 

Соціально-психологічна складова кар’єрного консультування направлена, 

перш за все, на підвищення компетентності індивіда у сфері спілкування. 

Знання принципів та законів ефективної комунікації є одним із суттєвих 

компонентів успішної професійної діяльності. Вміння встановлювати 

емоційний контакт, розрізняти емоційні стани співрозмовників, аргументовано 

відстоювати свою точку зору, вирішувати конфлікти, проблемні ситуації – ці 

та інші завдання виступають на перший план при підвищенні соціально-

психологічної зрілості особистості. 
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Соціологічні аспекти консультування з питань кар’єри проявляються у 

виявленні закономірностей, які складаються на ринку праці, моніторингу 

потреб у спеціалістах певного фахового спрямування, вивченні попиту та 

пропозиції на ті чи інші професії.  

Особливість соціологічної складової у кар’єрному консультуванні 

полягає у формуванні соціологічного мислення та розвитку соціологічної уяви. 

Отже, консультування учнів  професійно-технічних навчальних закладів з 

планування та реалізації професійної кар’єри покликане сприяти більш 

успішному та ціленаправленому самовизначенню індивідів у їх професійному 

житті.  
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Практичний досвід забезпечення педагогічних умов формування 

готовності учнів до планування і реалізації кар’єри  
Підготовка до вибору та реалізації професійної кар’єри має на меті 

підготовку учнів професійних (професійно-технічних) навчальних закладів до 

наступної трудової діяльності шляхом формування навичок адаптації, які дали 

б їм змогу адаптуватися до змін суспільства саме так, щоб робота ставала 

більш значимою частиною всього способу життя. Необхідною умовою 

успішного життєвого самовизначення, важливою частиною якого складає 

професійна кар’єра, є усвідомлення людиною того, що вона сама вибрала 

професійний шлях. В одному з інтерв'ю відомий в Америці шеф-кондитер 

Ендрю Доренбург сказав: «Це не ти вибираєш професію, а професія обирає 

тебе». 

Джош Берзін (Josh Bersin) – експерт і засновник відомої консалтингової 

фірми «Берзін Делойт» (Bersin by Deloitte) – стверджує: «Секрет успішної 

кар’єри: важка праця». Він пише: «Якщо ви новачок на роботі, то, ймовірно, 

запитайте себе: «Що я можу зробити, щоб бути успішним?». 

Практичний досвід забезпечення педагогічних умов формування 

готовності учнів до планування і реалізації кар’єри підказує, важливо, щоб під 

час виконання домашніх завдань з професійно-теоретичного навчання учні 

здобували знання із застосуванням навчально-технічної літератури 



 55 

(підручників, навчальних посібників, технологічної документації, Збірників 

рецептур страв і кулінарних виробів). Оскільки така робота сприятиме 

глибшому ознайомленню із секретами професійної діяльності, спонукатиме до 

вивчення таємниць професії «Кухар», що є запорукою успішної реалізації 

професійної кар’єри. З метою усунення прогалин у знаннях, відпрацювання 

відповідних умінь та навичок, розв’язання виробничих завдань доцільним є 

проведення додаткових занять та засідань гуртка «Кулінарна абетка» які 

проводяться 1-2 рази на тиждень. 

Така робота допомагає підготовці учнів до: 

 активного сприймання та оволодіння новинок в технології 

приготування та подачі страв, передових методів праці;  

 розробці і виготовленню учнями технологічної й інструктивної 

документації, еталонів навчально-виробничих робіт, наочності. 

З метою демонстрації учнями професійних умінь, розвитку пізнавальних 

здібностей, творчої активності, наполегливості у досягненні професійного 

успіху, методичною комісією організовується проведення конкурсів 

професійної майстерності за темами: «Овочеві візерунки», «Заправна перша 

страва - борщ», «Каша – сила наша», «Чарівна магія кондитерського 

мистецтва», «Віват – десер!», «Сучасні тенденції у приготуванні та подачі 

страв з риби». Метою таких конкурсів є 

 виявлення рівня професійної підготовки та майстерності, 

вдосконалення професійних знань, умінь та навичок;  

 поглиблення теоретичних і практичних знань, підвищення інтересу 

учнів до оволодіння професіями «Кухар» та «Кондитер»;  

 створення (авторських) фірмових рецептів страв; 

 широкий обмін досвідом роботи тощо. 

Цінним у цій формі роботи є й те, що учень може оцінити свої професійні 

здобутки, перевірити практично власні сили, відчути себе професіоналом, що є 

обов’язковою умовою кар’єрного зростання. 

У нашому навчальному закладі проводяться і такі форми роботи як 

зустрічі з кращими випускниками, з метою вивчення передового виробничого 

досвіду, ознайомлення з новітньою технікою і технологією, питаннями 

конкретної економіки. Це такі заходи як «День кар’єри», пізнавально-

пошуковий калейдоскоп «Ресторанний бізнес крокує світом», зустрічі з 

успішними людьми м. Херсона. 

Водночас організовується щорічний захід «Посвята у професію», яка 

проводиться у День Кухаря 20 жовтня. Цей захід має професійну, 

профорієнтаційну й виховну спрямованість та сприяє формуванню 

відповідальності, дисципліни, сумлінному ставленню до праці, гордості за 

обрану професію «Кухар» та «Кондитер». 

Поширеною формою роботи для формування готовності наших учнів до 

реалізації професійної кар’єри є проведення бліцтурніру з обдарованою та 

професійно-здібною молоддю «Калейдоскоп знань» з предмета «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства», який забезпечує поглиблення та 

розширення наявних в учнів знань про обрану професію, її специфіку, 
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допомагає встановити зв’язки теорії з практикою, виховує позитивне 

ставлення до праці, активізує пізнавальну активність тощо. 

Проведення «Тижнів професії» спрямовано на розвиток творчості учнів, 

поглиблення та поширення їх знань з професійної підготовки. Зазначу, що такі 

заходи супроводжуються: 

 – презентаціями професій, в яких беруть участь учні всіх груп «Кухар» 

та  «Кондитер»;  

– виступами учнів у конференціях із супроводом навчальних фільмів, 

зміст яких рекламує професію; 

 – конкурсами стіннівок;  

– виставками технічної творчості тощо.  

У контексті мого дослідження цінним є те, що головною метою 

організації таких тижнів є розкриття кар’єрних можливостей професії, 

розширення світогляду, спонукання до глибокого оволодіння таємницями 

обраної професії. Отже, організація і проведення тижнів професій дає змогу не 

лише підвищувати престижність професії в очах учнів, а й показати 

перспективу і можливість їх кар’єрного зростання. 

Я, як голова методичної комісії з професій «Кухар» та «Кондитер» 

щомісячно планую проведення педагогічними працівниками «Майстер-класів» 

для обміну передового педагогічного досвіду в питаннях формування 

готовності учнів до реалізації професійної кар’єри. 

Проведення Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів 

ЗП(ПТ)О дозволяє визначати та підвищувати рівень професійної підготовки 

учнів. Так, 24 листопада 2018 року асоціацією кулінарів України, 

Миколаївською філією Київського національного університету культури і 

мистецтв, ТОВ «Метро кеш енд Кері Україна» організовано проведення 

відкритого конкурсу юніорів з кулінарного мистецтва і сервісу «Best КУХАР». 

Свій професійний рівень, креативність, естетичний хист і творчість 

продемонструвала наша учениця Семенюк Наталя, яка стала учасницею Арт-

класу у номінації «Вироби з тіста» і посіла почесне перше місце та виборола 

золоту медаль. 

Державний рівень змагань ефективно впливає на поліпшення якості 

професійної підготовки робітничих кадрів, популяризує новітні виробничі 

технології та технології навчання, робітничі професії серед учнівської молоді, 

а найголовніше сприяє поглибленню знань щодо обраної професії, майбутньої 

професійної кар’єри кваліфікованим робітником. 

Із появою Інтернету, народилася принципово нова ефективна форма 

самоосвіти з використанням комп’ютера та Інтернет-технологій – Інтернет-

самоосвіта. Для формування готовності учнів до вибору й реалізації 

професійної кар’єри Інтернет відкриває безліч можливостей, оскільки дає 

змогу ознайомитися не тільки з навчальною літературою в гіпермедійному 

варіанті, користуватися віртуальними бібліотеками, архівами, каталогами 

найкращих бібліотек світу, а й здійснювати невербальне спілкування за 

професійними інтересами з кращими вітчизняними та закордонними 

виробниками, вивчати секрети професійної діяльності, глибше пізнавати 

специфіку майбутньої професійної діяльності тощо. 
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Важливе значення для формування готовності учнів ЗП(ПТ)О до 

реалізації професійної кар’єри відіграють професійне консультування, обмін 

фото-, відео, аудіо- інформацією, поглиблення теоретичних знань. Для набуття 

досвіду пізнавальної діяльності і професійного спілкування в процесі навчання 

пропонується проведення дидактичних ігор. Дидактична гра це - 

індивідуальна, групова і колективна навчальна діяльність учнів, що включає в 

себе елемент суперництва та самодіяльність в засвоєнні знань, умінь і навичок, 

Прикладом можуть стати нетрадиційні форми проведення навчальних занять: 

інтелектуальний брейн-ринг; уроки КВК, захист ідей, вікторина, ділова гра; 

дидактичні ігри «Розкуси горішок», «Записка шпигуна», «Завдання пастка», 

«Вилучи зайве», «Орел чи решка», «Сходинки успіху» та ін.  

Нині важливого значення набуває впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. Адже використання 

комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго 

диференційованим та індивідуальним. Педагоги нашого навчального закладу 

розуміють, що важливо не тільки застосовувати комп’ютер на уроці для 

демонстрації програмного матеріалу а і складати особисті програмні засоби 

навчання, як для пояснення так і для контролю знань учнів. А з предмета 

«Технологія приготування їжі з основами товарознавства» складено комплекс 

мультимедійних прийомів тематичного контролю знань: «Відповідь на 

асоціацію», «Кулінарне конфетті», «Відгадай ребус», «Розгадай кросворд»; 

«Збери пазл», «Збери склад потягу», «Су-шеф». Також розроблено завдання 

педагогічних тестів: тест – загадка; тест – кумуляція; тест – градуювання; тест 

на відповідність; тест на однорідність; тест на поєднання; тест на 

послідовність; тест на протилежність; типова задача (брейкворд); тест – фасет; 

ситуаційний тест.  

Використання ІКТ на уроках теоретичного навчання дає змогу підвищити 

якість навчання, формувати необхідні ключові та предметні компетентності, 

навички практичного застосування набутих знань, створює умови для 

ефективної взаємодії педагогів з учнями та батьками, розвиває творчі 

здібності, що є необхідною умовою подальшої максимальної реалізації 

особистості в сучасному житті. 

Загальновідомо, що професійна кар’єра людини буде успішною в тому 

випадку, коли її кар’єрні вподобання співпадають з системою життєвих 

цінностей, що реалізовуються у різних сферах. Насамперед, під життєвою 

сферою розуміється соціальна сфера, в якій реалізується професійна діяльність 

людини. 
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Проблемні питання нормативно-правового  забезпечення розвитку 

кар’єрного зростання учнів  загально професійної (професійно-технічної ) 

освіти 

Профтехосвіта трималася та успішно працювала впродовж багатьох 

десятиліть в Україні, на трьох важливих складових. Перша – це відданість та 

сумлінна праця педагогів, майстрів виробничого навчання професійно-

технічних навчальних закладів ідеалам та цінностям системи підготовки 

робітничих кадрів для потреб економіки регіону та держави. Друга – це 

результативна та ефективна співпраця навчальних закладів та роботодавців 

усіх галузей економіки, присутніх на ринку праці, успішне виконання 

державного замовлення впродовж багатьох років. Третя – це навчання та 

виховання тисячі учнів з малозабезпечених сімей, учнів-сиріт, а це, своєю 

чергою, велика соціальна функція, яку поклала держава на профтехосвіту [6]. 

Чи вчили учнів створювати свою кар’єру впродовж життя? Ні, навіть слово 

«кар’єрист» було зневажливе. 

А зараз кардинально змінилось ставлення до просування себе по 

кар’єрним сходинкам. Що ж таке кар’єра? Кар’єра - це успішне просування в 

області суспільної, службової, наукової та іншої діяльності. На сьогодні вона є 

невід’ємною частиною життєвого укладу тієї людини, яка хоче домогтися 

успіху в житті. Отже, кар’єра пов’язана з поняттям професійного зростання у 

професійній сфері, процесом руху людини певними сходинками (посади, різні 

ролі, статус і позиції) та кваліфікаційними рівнями, розширенням обсягу 

професійних знань, умінь і навичок людини, підвищенням соціального статусу 

людини, її впливу на середовище та визнанням професійним співтовариством 

результатів її праці, досягненням певного матеріального становища. Як 

свідчать результати досліджень, переважна більшість майбутніх фахівців 

професійно-технічних навчальних закладів на ринку праці має певні труднощі 

у визначенні шляхів кар’єрного зростання [7]. 

Можна виділити низку типових психологічних проблем, пов’язаних із 

професійним розвитком сучасної  особистості. До них, насамперед, належать: 

- неадекватне сприйняття умов успішного розвитку кар’єри особистості в 

умовах ринкового середовища; 

- незацікавленість обраною сферою діяльності, розмитість перспектив 

професійного майбутнього; 

- низький рівень професійної самосвідомості щодо особистісної ролі в 

реалізації власних професійних успіхів; 

- неузгодженість особистісних мотивів із мотивами  організації; 

- відсутність конкретних і узагальнених цілей щодо реалізації 

перспективних особистісних і професійних планів; 
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- неадекватна самооцінка власних здатностей і можливостей щодо 

здійснення професійної діяльності на тій чи іншій посаді [7,8,9,10]. 

Мало приділялось уваги кар’єрному зростанню, тому і не має відповідних 

нормативних документів в яких би чітко прослідковувалась мета, завдання, 

принципи кар’єрного росту. На сьогодні законодавчі акти створюють умови 

розвитку кар’єри, але не регулюють розвиток моделі кар’єрної компетентності.  

Очевидним є необхідність створення моделі формування кар’єрної 

компетентності, її складових, розроблення концепції розвитку професійної 

кар’єри, положення про кар’єрне зростання в закладах професійної освіти, 

методичних рекомендацій формування кар’єрної компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників, вироблення професійно значущих якостей, 

підвищення рівня професійної мотивації, формування здатності проектувати 

оптимальну траєкторію індивідуального особистісно-професійного 

становлення та подальшого фахового самовдосконалення. Над цим і працює 

експериментальний майданчик «Формування кар’єрної компетентності 

майбутніх кваліфікованих фахівців у професійно-технічному навчальному 

закладі» (наказ МОН України № 713 від 17.05.17 р – експериментальний 

майданчик) на базі нашого навчального закладу. В межах виконання 

поставлених завдань проведено моніторинг рівнів сформованості кар’єрної 

компетентності майбутніх кваліфікованих фахівців, встановлено, що одним з 

найбільш важливих стимулів продуктивної і якісної праці є кар’єрне зростання 

співробітників, а особливість кар’єрного росту полягає в тому, що в цій 

проблемі перетинаються інтереси і роботодавця, і виконавця. Виконавці 

зацікавлені в кар’єрному зростанні тому, що це задовольняє їх прагнення до 

самовдосконалення і розвитку. Крім того, просування по службі завжди 

супроводжується розширенням повноважень, збільшенням оплати і є ознакою 

значущості співробітника і проявом поваги з боку колег. 

Державі також не байдужа доля її громадян, так як ступінь їх 

задоволеності зростанням і просуванням у праці впливає на зменшення або 

посилення соціальної напруженості в суспільстві, а професійний потенціал 

кожного - на динамізм і якість проведення реформ в цілому [7]. 

Які ж нормативно-правові документи на сьогодні звертають увагу на 

важливість кар’єрного зростання впродовж життя? Насамперед,  це 

Конституція України (Розділ ІІ ст.. 21,22, 23), Закон України «Про освіту»  

(ст.2,3,15), де зазначено, що «Освіта є основою інтелектуального, духовного, 

фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 

економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного 

спільними цінностями і культурою, та держави», і «метою професійної 

(професійно-технічної) освіти є формування і розвиток професійних 

компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною 

професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку 

праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя) [1,2]. 

Розроблена Концепція державної системи професійної орієнтації населення» 

(2008), а до неї  розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів з реалізації «Концепція державної системи 

професійної орієнтації населення» (2018), Концепція «Сучасна професійна 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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освіта» (2018). Час не стоїть на місці робота в напрямку розвитку професійної 

кар’єри відбувається і на державному рівні, але на сьогодні зроблено не 

достатньо. 

Сьогодні в Концепції Нової Української школи пояснюється ідеологія 

змін в освіті, що відображено в Законі України «Про освіту». Нова Українська 

Школа буде готувати кожну дитину до успішної самореалізації в житті [2,3]. 

Сучасна людина має бути готова до змін у напрямку своєї діяльності, а тому 

доволі актуальною є проблема неперервної освіти, спрямованої на професійне 

становлення, вдосконалення  та підвищення кваліфікації. [1,2].  

 Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити щасливо 

і успішно. Як же підтримати цю здатність та не втратити бажання до 

просування своєї кар’єри. Найперше – любов до своєї справи, адже якщо не 

подобається робота, то людина не досягне в ній прогресу. По-друге  

систематична самостійна робота з розвитку професійної компетентності, 

поглиблення його теоретичних знань та практичних умінь стають все біль 

актуальними. Самоосвіта має бути регулярною. Один із видів підвищення 

професійних знань та вмінь є підвищення кваліфікації на засадах вільного 

вибору форм навчання, програм і навчальних закладів, підприємств тощо [4]. 

Самоорганізація  ще одне правило успішної людини (план дій (роботи), 

розпорядок дня). Важливою рисою характеру людини для кар’єрного 

зростання є доброзичливість. Люди, які супер-профі, але не вміють ладнати з 

людьми, ніколи не отримають підвищення. Цілеспрямованість - дуже 

важливий пункт по досягненню зростання як по вертикалі так і  по 

горизонталі. Та і зовнішній вигляд відіграє не останню роль у кар’єрному 

зростанні. Слідуючи цим простим правилам, можна швидко заявите про себе. 

Досягти успіху і цілеспрямованого росту по кар’єрним сходинкам [10,11]. 

Тому сьогодні постало питання більше уваги звернути на висвітлення 

кар’єрного зростання у професійних (професійно-технічних) навчальних 

закладах, а саме ввести навчальний курс, проводити тренінги, практикуми для 

різних груп споріднених професій, включаючи визначення кар’єрних кроків, 

профілі посад та потенційні переміщення, наприклад  «Навчання для 

кар’єрного зростання: де Ви будете за 5 років?10? 20?». 

Таким чином настала нагальна потреба у розробленні моделі кар’єрної 

компетентності, її складових, концепції,  положення про створення та 

функціонування центрів консультування з професійної кар’єри у професійних 

(професійно-технічних)  закладах  в нормативно-правових актах. Це і стало 

метою роботи експериментального майданчику - створення методичних 

рекомендацій формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників, підвищення рівня професійної мотивації, які допоможуть 

випускникам професійних (професійно-технічних) навчальних закладів у 

формуванні кар’єрного зростання протягом життя. 
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Організація виробничої практики в ПТНЗ 

У наданій до розгляду статті, автор продемонструвала переконливе 

розуміння того факту, що питання організації виробничої практики 

залишається одним з актуальних у професійно-практичній підготовці учнів. 

Разом з тим, слід зазначити, що професійно-практична підготовка учнів 
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здійснюється у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції та 

надання послуг. 

Ключові слова: професійно-практична підготовка, виробнича практика, 

роботодавці, підприємства, ПТНЗ, кваліфікація. 

Професійно-практична підготовка учнів в ПТНЗ регламентується 

нормативно-розпорядчими документами у сфері професійно-технічної освіти: 

1. Закон України «Про професійно-технічну освіту». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України №992 від 7 червня 1999р. 

«Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, 

слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання 

та виробничої практики». 

3. Положення про організацію навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України №419 від 30.05.2006. 

4. Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затверджене 

наказом Міністерства освіти і науки України №201/469 від 31.12.1998р. 

До змісту цих документів були внесені зміни, включно і в 2017 році. 

Виробнича практика є формою професійно-практичної підготовки. 

Професійно-практична підготовка учнів, слухачів здійснюється у тісному 

поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що 

оплачуються згідно з законодавством); проводиться у навчальних майстернях, 

на полігонах, автодромах, трактодромах, у навчально-виробничих підрозділах, 

навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві чи в 

сфері послуг. 

Форми: 

 Урок виробничого навчання в навчальному закладі; 

 Урок виробничого навчання на виробництві чи в сфері послуг; 

 Виробнича практика на робочих місцях чи в сфері послуг; 

 Переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи в сфері 

послуг. 

Виробнича практика передбачає удосконалення здобутих знань, умінь і 

практичних навичок, що необхідні для досягнення встановленого рівня 

кваліфікації з відповідних професій, спеціальностей та спеціалізацій, а також 

забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових 

колективах. 

На виробничому навчанні в учнів формуються, відпрацьовуються, 

закріплюються знання, навички, вміння. 

Кваліфікаційна атестація присвоює учням кваліфікаційний рівень 

(розряд). 

Виробнича практика характеризується поняттями: термін практики 

(дати),  тривалість (кількість годин), зміст та навчально-виробничі роботи. 

Термін та тривалість проведення виробничої практики відображені у робочому 

навчальному плані, який погоджений та затверджений у встановленому 

порядку. 
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На початку поточного навчального року майстер виробничого навчання 

знайомиться із терміном та тривалістю практики (початок і закінчення 

практики та кількість годин) згідно затвердженого робочого навчального 

плану. 

Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки є 

основним навчально-методичним документом, яка розробляється майстром 

в/н, погоджується старшим майстром (необхідно враховувати можливості 

майстерні, регіональних замовників кадрів-роботодавців), розглядається і 

схвалюється методичною комісією, погоджується із замовником кадрів, 

затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи. 

Підготовка документів для проходження учнями виробничої практики 

розпочинається не пізніше як за два місяці до початку практики (дата початку 

практики вже визначена). Майстер виробничого навчання вивчає загальні 

договори (договори на державне замовлення про підготовку кваліфікованих 

робітників), що укладаються ПТНЗ та підприємством-замовником підготовки 

кадрів, в яких вказуються: 

 Кількість учнів, 

 Термін і порядок проведення виробничої практики, 

 Виробничі умови, 

 Безпека праці, 

 Взаємні зобов’язання(оплата, доплата тощо), 

 Термін дії договору. 

Далі майстер формує перелік підприємств для проходження практики, 

враховує наявність інших підприємств, готових брати учнів на виробничу 

практику. Уразі відсутності в загальних договорах перелічених пунктів, 

укладає з занесеними до переліку підприємствами договори про надання 

робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження 

виробничої практики, але не пізніше двох тижнів до початку виробничої 

практики (тобто може бути 1 або 2 договори). 

Для зручності відслідковування виконання робочої навчальної програми 

професійно-практичної підготовки (ще раз нагадую, що це одна програма на 

всі складові: виробниче навчання, виробниче навчання на виробництві, 

виробнича практика) майстер виробничого навчання складає для учнів перелік 

навчально-виробничих робіт, в тому числі і до розділу виробнича практика. 

Для зручності можна використати ДСПТО, в яких до кожної теми 

виробничого навчання додаються вправи, які можна використовувати для 

формування тем переліку робіт. До кожної навчально-виробничої роботи із 

переліку додається технічна та технологічна документація, яка розробляється 

методичними комісіями на основі ДСПТО: 

 Технічна документація – це система графічних і технічних 

документів, необхідних для безпосереднього використання на всіх стадіях 

конструювання, виготовлення, експлуатації виробів при розробці 

технологічних процесів. Це конструкторська документація (державні 

стандарти, креслення, розрахунки, технічні умови, експлуатаційні документи, 

збірники рецептур, специфікації). 
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 Технологічна документація – це сукупність документів, які 

визначають технологічний процес виготовлення виробу: детальний опис 

операції виготовлення чи ремонту виробу (його елементів, включаючи 

контроль, переміщення по операціях, обладнаннях, оснащеннях і матеріалах). 

Це є технологічні картки, ескізи, схеми, таблиці. 

Технологічна документація може включати декілька технічних 

документів. До прикладу: технологічна карта виготовлення страви може 

включати: 

 рецептурну карту, 

 карту хімічного складу сировини, 

 інструкції. Експлуатації плити (електричної, газової, індукційної), 

 опис органолептичних показників сировини та готової продукції 

тощо. 

Навчально-виробничі роботи для виробничої практики повинні бути 

універсальними для різних підприємств, але з урахуванням специфіки 

конкретного виробництва, знову ми використовуємо ДСПТО. 

Зважаючи, що виробнича практика проводиться з метою вдосконалення 

набутих знань, умінь та навиків для досягнення встановленого рівня 

кваліфікації, то учні попередньо повинні виконати в повному обсязі робочі 

навчальні програми з теоретичного та практичного навчання; семестрові та 

річні атестації та заліки (оцінки з виробничого навчання та навчальних 

предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки мають 

бути не нижче 4 балів). За три тижні до початку виробничої практики майстер 

виробничого навчання або класний керівник оформляє зведену відомість 

оцінок професійно-те6оретичної та практичної підготовок, щоб виявити хто з 

учнів не опанував необхідний об’єм знань, умінь та навиків, та сформувати 

список учнів, закріплених за конкретними підприємствами. Рішення про 

направлення учнів на виробничу практику до підприємств не може прийняти 

одноосібно майстер, класний керівник, навіть директор. Це колегіальне 

рішення педради. Директор затверджує наказом рішення педради про допуск 

учнів на завершальний етап навчання – практику. За два тижні до початку 

практики видається наказ з додатками: 

 список учнів, 

 перелік підприємств, 

 прізвище, ім’я по  батькові майстрів як керівників виробничої 

практики, 

 робочу навчальну програму виробничої практики. 

Перед виходом на виробничу практику не пізніше як за 1-2 тижні, разом з 

майстром виробничого навчання, учні оформляють щоденники,  в яких 

записують чи вклеюють детальну робочу навчальну програму. Ведення 

щоденника обліку виконання навчально-виробничих робіт з оцінками 

керівника виробничої практики є обов’язковим. 

Під час виробничої практики, майстер виробничого навчання розробляє 

план роботи на кожен день. Старший майстер формує графіки відвідування 

майстрами виробничого навчання робочих місць учнів. Під час 1-2 тижня 
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практики майстер в/н, як керівник виробничої практики від закладу, збирає 

витяги наказів підприємств, в яких вказано: 

1. Персональний розподіл учнів на робочих місцях; 

2. Визначає відповідно до змісту робочої навчальної програми види робіт, 

графік їх проведення; 

3. Призначає з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих 

робітників підприємства відповідальних за проведення виробничої практики, 

безпеки праці учнів; 

4. Обговорює та установлює систему оплати праці. 

Після обговорення з умовами всіх підприємств, де учні проходять 

практику, майстер в/н: 

- формує перелік кваліфікованих пробних робіт, назви яких будуть 

відображені у нарядах та протоколі журналу виробничого навчання; 

- погоджує дані роботи з підприємством; 

- затверджує заступником директора з навчально-виробничої роботи. 

У журналі виробничого навчання виставляються оцінки за 

кваліфікаційно-пробні роботи. Щоденник учня є також документом обліку 

навчально-виробничих робіт: майстер розписується в щоденнику в день 

відвідування учням згідно графіка. Щоденники під час виробничої практики 

мають зберігатися на робочому місці учня. 

За 1 тиждень до закінчення виробничої практики майстер в/н готує 

матеріали для екзамену: 

1. Зведена відомість підсумкових оцінок успішності учнів. 

2. Результати кваліфікаційної пробної роботи (виконання норм виробітку 

(часу), встановлених на виконання кваліфікаційної пробної роботи, відповідно 

виробничих вимог та показників). 

3. Інші матеріали які характеризують рівень підготовки кожної особи 

(завдання на виконання пробної кваліфікаційної роботи (наряд), виробничі 

характеристики, щоденники з висновками). 

Так як в положенні про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту передбачено 

допуск до державних кваліфікаційних екзаменів. В навчальному закладі учнів 

до різних видів діяльності колегіальний орган – педрада, не пізніше як за три 

дні до закінчення практики. 

На розгляд Державної кваліфікаційної комісії майстер в/н подає: 

- оцінки успішності, (зведена відомість оцінок); 

- результати кваліфікованих пробних робіт; 

- виробничу характеристику; 

- щоденник обліку виконання навчально-виробничих робіт; 

- письмову екзаменаційну роботу або творчу; 

- інші матеріали, що характеризують рівень підготовки кожної особи, 

яка складаю іспит (участь у конкурсах, виставках, проектах тощо). 

По завершенню Державного кваліфікаційного екзамену, майстер в/н під 

наглядом старшого майстра формує пакет документів: 

1. Робоча навчальна програма професійно-практичної підготовки. 

2. Детальна програма виробничої практики. 
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3. Переліки навчально-виробничих робіт. 

4. Накази про практику, витяги з наказів (від навчального закладу та 

підприємств). 

5. Перелік кваліфікаційно-пробних робіт (графіки, протоколи їх 

проведення). 

6. Графіки переміщення учнів по видам робіт. 

7. Графік відвідування майстрами в/н підприємств-працедавців. 

8. Окремо комплект: щоденники, виробничі характеристики, наряди на 

виконання кваліфікаційних пробних робіт. 

Дані роботи передає в архів закладу за актом їх опису. 

Для прикладу: 

- щоденник учня з детальною програмою виробничої практики; 

- облік виконаних робіт; 

- наряд-завдання; 

- виробнича характеристика. 
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Аннотация 

Д. П. Мокійчук 

«Организация производственной практики в профессионально-

технических училищах» 

В статье, представленной на рассмотрение, автор продемонстрировал 

глубокое понимание того факта, что организация производственной 

практики остается одной из самых актуальных в профессиональной 

подготовке студентов. В то же время следует отметить, что 

профессионально-практическая подготовка студентов осуществляется в 

тесном сотрудничестве с производством полезных продуктов и услуг.  

Ключевые слова: профессионально-практическое обучение, 

производственная практика, работодатели, предприятия, профессионально-

технические училища, квалификация. 

Мокійчук Д.П., 

старший майстер, викладач спецпредметів 

(м.Жашків) 
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Управління маркетинговою діяльністю професійно-технічного 

навчального закладу 

Використання сучасних механізмів управління навчальним закладом, 

збалансування попиту на освітні продукти та їх пропозицію, створення 

позитивного іміджу навчальних закладів на ринку праці, серед роботодавців та 

соціальних партнерів дасть змогу сформувати стабільну, дієву, функціональну 

систему професійно-технічної освіти в регіоні. 

1. Аналіз стану наукової розробленості проблеми розвитку освітнього 

маркетингу в системі професійно-технічної освіти. 

Професійно-технічний навчальний заклад є активним учасником 

освітнього ринку та ринку праці. Керівник навчального закладу, згідно 

контракту та посадових обов’язків, повен забезпечити ефективне 

використання бюджетних коштів надаючи якісну та доступну освітню послугу 

для потенційних споживачів. Ринкові правила існування змушують керівника 

використовувати технологію маркетингу як сучасну філософію на задоволення 

потреб, вивчати та упроваджувати ефективні методи функціонування інших 

закладів. Освітній маркетинг на сьогодні є дієвим механізмом управління 

навчальним закладом,  потребує швидкого опанування ним та упровадженням.  

Освітній маркетинг суттєво відрізняється від виробничого: орієнтується 

на соціальну задоволеність споживачів, діє на перспективу.  

Керівнику ПТНЗ важливо усвідомити що є освітнім продуктом – 

кваліфікований робітник затребуваного розряду, знання та уміння, які стануть 

джерелом майбутньої фінансової стабільності як окремої людини так і 

держави. 

Освітній продукт набуває якостей товару: вартість, затребуваність, 

доступність, корисність, можливість відновлення та оновлення. ПТНЗ різних 

форм власності та підпорядкування пропонують освітньому ринку однотипні 

професії, але споживачі обирають той навчальний заклад, який має певний 

престиж, достатній перелік професій для навчання, гуртожиток, можливість 

харчування т.і. Тому для просування освітнього продукту керівнику ПТНЗ 

необхідно чітко знати власну ресурсну базу: кількість кабінетів, майстерень, 

діюче обладнання, кадровий потенціал. Фінансові розрахунки щодо вартості 

навчання одного учня, пошук потенційних роботодавців, готових платити за 

виробниче навчання, а в подальшому і надання робочого місця, налагодження 

партнерських стосунків з інвесторами, підприємцями для покращення 

матеріальної бази, формування позитивного іміджу в регіоні – найбільш 

актуальні функції керівника ПТНЗ. Поряд з основними його управлінськими 

діями вище означені належать до інтегрованої компетентності, яка направлена 

на маркетингову діяльність. Знання маркетингових технологій, уміння їх 

використовувати допоможуть керівнику ПТНЗ визначити затребувані в регіоні 

професії та рівні їх кваліфікації, збалансувати ліцензований обсяг освітніх 

пропозицій з можливостями навчального закладу, переформатувати наявні 

професії на нові, передбачити комбінацію професій для мобільності 

випускника ринку праці, спрогнозувати обсяги державного замовлення. Для 

маркетингової діяльності в ПТНЗ, в ідеальному варіанті, вартує створити 

маркетингову службу, проте дані посади у типовому штатному розписі – 



 68 

відсутні. Найбільш доступний шлях – доцільний розподіл повноважень між 

працівниками, створення інформаційної бази статистичних показників, 

використання зручної моделі аналізу показників, розробка маркетингового 

мікс-плану, системний контроль за його виконанням, постійна потреба у 

саморозвитку та самовдосконаленню.[4, с.27] 

2. Система управління маркетинговою діяльністю ПТНЗ. 

 Для ефективного управління маркетинговою діяльністю ПТНЗ керівника 

необхідно наповнити знаннями про маркетинг, навчити його упроваджувати 

його складові, сформувати бажання створити навчальний заклад затребуваний 

та корисний для регіону. Всім масивом знань, умінь освітнього маркетингу 

керівник може опанувати в максимально короткий термін, з мінімальними 

витратами: через співпрацю з регіональними методичними службами, які 

безпосередньо співпрацюють з керівниками, пропонують інструменти для 

маркетингових досліджень, організовують масові заходи орієнтовані на 

використання маркетингових складових. Основними, доступними та 

об’єктивними джерелами інформація для впровадження маркетингу є база 

статистичних показників, яка прозора, підтверджується різними документами, 

легко оброблюється. Важливим елементом маркетингових досліджень є 

інтерпретація кількісного показника, розуміння його сутності. Для досліджень 

необхідно  використовувати інформацію, яка за об’ємом, є доступною для 

розуміння,  доцільна на конкретний момент часу, достовірна, достатня, 

корисна, можлива для адаптування під конкретні ситуації, швидка для 

передачі  по каналах зв'язку, можлива для відслідковування її впливу на якість 

освітнього процесу та якість освітніх послуг. Всі статистичні показники 

необхідно аналізувати в динаміці часового, територіального та динамічного 

вимірів. Черкаський обласний навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти запропонував власний підхід до виміру статистичних 

показників та актуальну їхню  інтерпретацію. Дана модель маркетингового 

дослідження дає змогу не лише визначити місце навчального закладу на ринку 

освітніх послуг, а й ефективне використання бюджетних коштів, масштабність 

та доцільність регіональної системи професійно-технічної освіти. Практико-

орієнтована діяльність регіональних методичних служб дасть змогу 

збалансувати регіональні ринки освітніх послуг та праці, раціонально 

розподіляти бюджетні кошти на утримання ПТНЗ. інформацію від ПТНЗ, але 

яка, за об’ємом, є доступною для розуміння,  доцільна на конкретний момент 

часу, достовірна, достатня, корисна, можлива для адаптування під конкретні 

ситуації, швидка для передачі  по каналах зв'язку, можлива для 

відслідковування її впливу на якість освітнього процесу та якість освітніх 

послуг. 

3. Методичні рекомендації щодо управління маркетинговою діяльністю 

тв. ПТНЗ. 

Регіональні методичні служби системи ПТО мають достатньо ресурсів, 

доступ до статистичної інформації, можливість безпосередньо впливати на 

маркетингову компетентність керівників і, відповідно, працювати над 

створенням інструментів для маркетингових досліджень в ПТНЗ, створити 

практико-орієнтоване навчальне середовище для відпрацювання кращих 
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методів, прийомів управління маркетинговою діяльністю в ПТНЗ. Центр  

пропонує для директорів ПТНЗ систему маркетингового дослідження, 

побудовану за принципами бенчмаркінгу, для вивчення власних можливостей, 

визначення сильних та слабких сторін навчального закладу, перспектив 

розвитку, так і для вивчення кращого досвіду конкурентів, їх уміння 

раціонально використовувати наявні ресурси, приймати оптимальні рішення 

на користь споживача. Запропонована модель маркетингового дослідження 

успішно використовується в Черкаській області для регулювання 

регіонального освітнього ринку та пранку праці.   

Інформація про стан діяльності професійно-технічних навчальних 

закладів акумулюється у статистичних та аналітичних звітах навчальних 

закладів і повинна працювати як інструмент для прийняття оперативних, 

ефективних управлінських рішень на різних рівнях. [6, с.115] 

Для маркетингового аналізу професійної освіти регіону, в контексті 

ринку освітніх послуг, визначено ряд характерних  ознак ефективного 

функціонування ПТНЗ: 

 доступність, 

 якість професійно-технічної освіти, 

 рівень кадрового ресурсу, 

 позаурочна робота з учнівською молоддю, 

 ефективність управлінської діяльності. 

Отже, кількісний та якісний аналіз експериментального дослідження 

засвідчує, що впровадження методики та технології освітнього маркетингу, 

спроможність керівників ПТНЗ керувати маркетинговими процесами є 

важливою умовою раціонального збалансування ринків праці та освітніх 

послуг як на регіональному, так і на державному рівнях, створення мобільної 

системи з підготовки кваліфікованих робітників затребуваної якості  
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Нудьга В.О.,  
майстер виробничого навчання, 

(м.Дніпро)  

Ділова гра як форма уроку виробничого навчання - педагогічний 

засіб формування готовності учнів зп(пт)о до реалізації власної кар’єри 

(з практичного досвіду майстра виробничого навчання) 
Сучасні соціально-економічні умови в Україні ставлять перед 

професійно-технічною освітою ряд вимог щодо підготовки робітничих кадрів 

для економіки, промисловості, сфери послуг чи інших галузей суспільного 

виробництва. Ці виклики пов’язані із створенням таких умов навчання і 

виховання майбутнього робітника, які б забезпечували підготовку не лише 

фахівця з набором засвоєних професійних умінь та навичок на момент випуску 

з навчальних аудиторій та закріплення на першому робочому місці, а, 

першочергово, формування соціально-виробничої одиниці, яка здатна до 

майбутнього професійного та кар’єрного зросту в умовах виробництва. 

На наш погляд, ключовою позицією у подібному твердженні є 

«кар’єрний зріст», адже донедавна саме ця ціль професійно-технічного 

навчання була поза увагою педагога-практика – майстра виробничого 

навчання. Головна мета навчання учня спрямовувалася на якісне засвоєння 

професійних навиків та умінь, формування конкретних компетенцій. А щодо 

кар’єри випускника, то перевага надавалася уявленню про те, що це 

відбувається поза межами навчального закладу – вже у період самостійної 

трудової діяльності особи. 

Час переконав, що дана позиція є хибною, бо кінцева мета процесу 

виховання і навчання кваліфікованого робітника саме й полягає у тому, щоб 

довести молодій людині переконання у тому, що саме кар’єрний зріст у 

професійній діяльності може забезпечити для неї життєво необхідні 

самовизнання, самодостатність, упевненості у майбутньому. 

За узагальненим твердженням науковців, «кар’єра» – це професійний 

шлях до успіху по службових східцях, до престижного соціального статусу і 

положення у суспільстві, а «професія» – можливість самореалізації і 

самоствердження людини. Таким чином, професійна кар’єра – це свідома 

поведінка людини у сфері трудової діяльності, яка пов’язана з посадовим або 

професійним ростом. І одночасно кар’єра – це не тільки просування 

службовими сходинками. Це і підвищення рівня самоповаги, самодостатності, 

впевненості людини у завтрашньому дні [1, 36]. 

У зв’язку з цим, завданням сучасного професійно-технічного навчального 

закладу, зокрема і майстра виробничого навчання, є підготовка не лише 

професіонала, а й адаптованої людини до подальшого професійного зросту. 

Адже сьогодні роботодавець, беручи на роботу молодого спеціаліста, готовий 

розглядати його подальше кар’єрне зростання, отримання нових знань та 

навиків у роботі. То ж виникає цілий ряд педагогічних завдань щодо 

формування саме такого кваліфікованого робітника.  

У сучасному професійно-технічному освітньому середовищі головним 

механізмом формування професійних умінь та навиків залишається урок 

виробничого навчання у лабораторіях та майстернях, де учні відшліфовують 
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виробничі процеси, здобувають професійні навички. Формування ж у молоді 

уявлення про його майбутню професійну кар’єру та готовність до її реалізації, 

вимагає від педагога новаторських методик навчання, які б залучали учнів до 

творчого виконання професійної задачі, розвивали б у них професійну 

інтуїцію. То ж є необхідність створювати максимально наближені до умов 

виробництва ситуативні завдання, або ж умови виробництва з реальними 

професійно-комунікативними відносинами. 

Досить успішними у цьому плані є інтерактивні технології навчання – 

ділові ігри, професійно зорієнтовані тренінги, проектна діяльність, 

моделювання діалогових та дискусійних виробничих ситуацій. На наш погляд, 

вони є трудомісткими, однак мають велику навчальну ефективність, оскільки в 

учнів формуються такі професійні якості як діловитість, комунікабельність і 

співробітництво, обачність, надійність, почуття відповідальності. Крім того, 

слід зазначити, що перераховані форми і методи навчання є інтегративними, 

бо можуть об’єднувати у собі різні педагогічні елементи навчання у 

довільному порядку.  

Розгляньмо ділову гру, що є імітаційним методом інтерактивного 

навчання, з різними інтересами її учасників і необхідністю прийняття рішення, 

як індивідуального, так і колективного за результатами гри. А також здобуття 

професійного досвіду під час навчання в умовах лабораторій та майстерень. 

У професійній освіті ділова гра – вид гри, у процесі якої в уявлених чи 

змодельованих ситуаціях формується зміст професійної діяльності майбутніх 

фахівців.  

Основними атрибутами ділової гри є:  

 імітація обраного аспекту цілеспрямованої людської та професійної 

діяльності;  

 сплановані ролі кожного учасника;  

 регламентація ігрових дій системою правил;  

 перетворення просторово-часових характеристик діяльності, що 

моделюється;  

 умовний характер гри;  

 оцінювання діяльності учасників гри.  

Перевагою ділових ігор як методу навчання є:  

 спілкування у грі, наближене до реального життя;  

 відпрацювання професійних навичок учасників гри; виявлення рівня 

володіння навичками, особливостей розумових процесів, рівня 

комунікативних навичок, особистісних якостей учасників.  

У цьому процесі учні професійно-технічних закладів освіти засвоюють 

професійні навички, вчаться приймати рішення, аргументувати та відстоювати 

власну думку чи дії. Важливим є той факт, що у майбутніх фахівців, крім того, 

формуються навички професійного спілкування, вміння вислуховувати 

співбесідника та навички комунікативного спілкування та співпраці. Вони 

також формують у собі уміння знаходити правильні чи оптимальні рішення, 

відстоювати власну точку зору; мати цілісне уявлення про професійну 

діяльність чи продукт власної діяльності; соціальний досвід та ін. 
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Ще одним позитивним фактом проведення ділової гри є те, що в учня уже 

на стадії навчання в лабораторії чи майстерні формується уявлення про 

кар’єрне зростання за обраним фахом. Особливо це буде чітко 

прослідковуватися, якщо до ділової гри внести елементи конкурсу чи 

змагання, адже саме тоді учень буде вмотивований до професійного зростання, 

намагатися бути «кращим» у своїй вправі, задачі. Психологічно закладаються 

передумови до «кар’єрного зросту». Також формується в учнів уявлення про 

професійний успіх. 

Варто наголосити ще на одному надзвичайно осучасненому методі 

роботи – це метод проектів. Хоча він у педагогіці розглядається як окремий 

вид інтерактивного навчання, однак елементи гри у ньому також присутні. 

Метод проектів передбачає постановку певної проблеми і наступне її 

розкриття, розв’язання, з обов’язковим формулюванням ідеї та гіпотези 

вирішення проблеми, чітким плануванням дій, розподілом (якщо 

розглядається групова робота) ролей, тобто наявністю завдань для кожного 

учня за умов їх тісної взаємодії, відповідальності за свою частину роботи, 

регулярного обговорення проміжних кроків та результатів. Саме такий підхід 

у професійному навчання формує в учнів поняття роботи у трудовому 

колективі, коли декілька учасників вирішують одну проблему і пов’язані 

результативністю спільної роботи. Метод проектів є ефективним у тому 

випадку, коли в навчальному виробничому процесі поставлено певне 

дослідницьке, творче завдання, для розв’язування якого потрібні інтегровані 

знання з різних предметів, а також застосування різних професійних операцій.  

Така спланована та чітко контрольована проектна робота, у поєднанні з 

певною самостійністю мотивує учня до професійного самовизначення та 

розвитку професійних здібностей.  

Таким чином, педагогічна технологія ділової гри під час виробничого 

навчання є інструментом розвитку професійно усвідомленої особистості, 

здатної на творчий саморозвиток, орієнтованої на кар’єрне зростання як під 

час уроку виробничого навчання, так в у майбутньому на виробництві. 

 

Список використаних джерел: 

1. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання 

населення в умовах соціально-економічної нестабільності : матеріали VIІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2014 р., м. Київ): у 2 

ч. – Ч. 1 / уклад. : Л.М. Капченко, С.О. Тарасюк, Л.Г. Авдєєв та ін. К. : ІПК 

ДСЗУ, 2014. – 218 с. 

2. Підготовка учнів ПТНЗ до планування й реалізації професійної 

кар’єри: теорія і практика: монографія / [Алєксєєва С. В., Закатнов Д. О., 

Орлов В.Ф. та ін.]; за наук. ред. Д. О. Закатнова. – К.: ТОВ «НВП 

Поліграфсервіс», 2014. – 196 с. 

3. Формування готовності учнів ПТНЗ до вибору й реалізації 

професійної кар’єри: посібник / [Закатнов Д. О., Орлов В. Ф., Вовковінський 

М. І. та ін.]; за ред. Д. О. Закатнова. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. – 188 с. 

 



 73 

Пархомюк Л.В., 

старший майстер,  

(м. Хмельницький) 

Вплив системи профорієнтації закладів професійної (професійно-

технічної) освіти як чинник самовизначення учнів 

На сучасному етапі розвитку суспільства правильність вибору майбутньої 

професії та рівень її освоєння впливають на всі сторони і загальну якість життя 

людини. Такий вибір у житті є одним з центральних, та й в деякому сенсі 

доленосним у кожного з нас. Постійно зростаючі вимоги сучасного 

виробництва до рівня професійної підготовленості кадрів у ще більшій, ніж 

раніше, ступені актуалізують проблеми професійної орієнтації молоді. 

Професійна орієнтація – комплекс психолого-педагогічних і методичних 

заходів, вкладених у оптимізацію процесу працевлаштування у відповідність 

до бажань, схильностей і сформованих здібностей і з урахуванням потреби в 

фахівцях народного господарства й суспільства в цілому [1]. Тобто, відповідно 

своєму призначенню, система профорієнтації має значний вплив на 

раціональний розподіл ресурсів, вибір життєвого шляху молоддю, адаптацію її 

до професії. 

Профорієнтація – це науково обґрунтована система підготовки молоді до 

вільного і самостійного вибору майбутньої професії. Дана система покликана 

враховувати як індивідуальні особливості кожної особистості, так і 

необхідність повноцінного розподілу трудових ресурсів в інтересах усього 

суспільства 

Система профорієнтації школярів це організована, керована діяльність 

різних державних і громадських організацій, підприємств установ і школи, а 

також родини, спрямована на удосконалення процесу професійного і 

соціального самовизначення школярів в інтересах особистості і держави.  

Професійне самовизначення молоді відбувається відповідно до особистих 

інтересів, схильностей, здібностей і орієнтування її на ті професії, у яких 

відчувається суспільна потреба в кадрах [2]. У виборі майбутньої професії і 

місця в соціальній структурі важливу роль відіграють принципи 

профорієнтації, якими повинні керуватися школярі старших класів.  

Це насамперед: 

- принцип свідомості у виборі професії, який виражається в прагненні 

задовольнити своїм вибором не тільки особистісні потреби в трудовій 

діяльності, але і принести як найбільше користі суспільству; 

- принцип відповідності обраної професії інтересам, схильностями, 

здібностями особистості й одночасно потребам суспільства в рамках 

визначеної професії. Цей принцип виражає зв'язок особистісного і суспільного 

аспектів вибору професії. За аналогією з відомою думкою «не можна жити в 

суспільстві і бути вільним від суспільства», можна також сказати: не можна 

вибирати професію, виходячи тільки з власних інтересів, і не зважати на 

інтереси держави. Порушення принципу відповідності потреб особистості і 

суспільства приводить до незбалансованості в професійній структурі кадрів; 

- принцип активності у виборі професії, що характеризує тип діяльності 

особистості в процесі професійного самовизначення. Професію треба активно 
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шукати самому. У цьому велику роль покликані зіграти: практична діяльність 

самих учнів у процесі трудової і професійної підготовки, поради батьків і їхній 

професійний досвід, пошук і читання (по зацікавленій темі) літератури, робота 

під час практики і багато чого іншого. 

Останнім принципом у цій групі є принцип розвитку. Даний принцип 

відбиває ідею вибору такої професії, що давала би особистості можливість 

підвищення кваліфікації, збільшення заробітку, у міру росту досвіду і 

професійної майстерності, можливість активно брати участь у суспільній 

роботі, задовольняти культурні потреби особистості, потребу в житлі, 

відпочинку. 

У професійній орієнтації є група принципів, тісно пов’язаних із загально 

педагогічними принципами. Це наступні принципи: 

- зв'язок профорієнтації з життям, працею, практикою, що передбачає 

надання допомоги людині у виборі його майбутньої професії в органічній 

єдності з потребами народного господарства в кваліфікованих кадрах. 

- зв'язок профорієнтації з трудовою підготовкою школярів це принцип, 

що передбачає гарну постановку трудового виховання і навчання. У відриві 

від трудової підготовки профорієнтація здобуває риси абстрактності, 

відірваності від практики, від загальних завдань трудового і професійного 

становлення особистості; 

Систематичність і наступність у профорієнтації забезпечує 

профорієнтаційна робота з учнями 9–11 класів за умови обов'язкової 

наступності цієї роботи з року в рік. Взаємозв'язок школи, родини, базового 

підприємства, середніх професійних навчальних закладів і громадськості в 

профорієнтації учнів передбачає тісний контакт по наданню допомоги 

молодим людям у виборі  майбутньої професії [3]. При цьому передбачається 

посилення цілеспрямованості і координації в спільній діяльності; характер 

профорієнтації полягає в необхідності здійснення профорієнтаційної роботи 

відповідно до завдань формування гармонічної особистості, у єдності 

трудового, економічного морального, естетичного, правового і фізичного 

виховання; взаємозв'язок діагностичного і виховного підходів до проведення 

профорієнтаційної роботи – принцип, що припускає неприпустимість 

протиставлення одного підходу іншому 

Диференційований та індивідуальний підхід до учнів  залежить від віку і 

рівня сформованості їхніх професійних інтересів, від розходжень у ціннісних 

орієнтаціях і життєвих планах, від рівня успішності. Диференціація учнів по 

групах дозволяє точніше визначати їхні засоби впливу, що будучи 

ефективними в одній групі, можуть виявитися неефективними в іншій [4]. 

Диференціація створює умови для реалізації індивідуального підходу; 

оптимальне сполучення масових, групових і індивідуальних форм 

профорієнтаційної роботи з учнями та їхніми батьками, що затверджують 

необхідність використання різних форм, відходу від традиційного 

використовування одних тільки масових форм, посилення уваги до 

збалансованого сполучення усіх форм роботи; відповідність змісту форм і 

методів профорієнтаційної роботи потребам професійного розвитку 

особистості [5]. 
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Досягнення поставленої цілі можливе і виправдане тільки при активній 

роботі з молоддю, при виявленні їхніх реальних інтересів і здібностей, у 

формуванні переконаності в правильному виборі професії, що відповідає як 

їхнім особистим схильностям, так і потребам села, району, міста, області, 

регіону, у якому вони живуть, так і суспільства в цілому. 

Таким чином, у системі профорієнтації існують і загально педагогічні, і 

специфічні принципи, що характеризують профорієнтаційну діяльність як 

суспільне явище.  
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Формування кар’єрної компетентності учнів 

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти 

туристичного сервісу» 

Нині від професійної освіти і навчання очікують підготовку кадрів у 

відповідності до суспільно-економічних потреб. Роботодавцям необхідні 

кваліфіковані робітники, здатні до дуже швидкої професійної адаптації на 

конкретному виробництві. Причому, бажаним є мінімальний термін їхньої 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікаційного рівня. Однак, 

система ПТО покликана формувати не тільки суто професійні компетенції, а й 

забезпечувати володіння соціальними компетенціями, які відбивають здатність 

і готовність особи співпрацювати з людьми, розуміти їх інтереси та соціальне 

становище, брати участь у процесі формування робочої злагоди та трудового 

життя. Випускники ПТНЗ повинні, крім того, бути професійно мобільними, 

що потребує певних витрат навчального часу. Впровадження в практику 

професійно-технічно освіти компетентісного підходу сприятиме підвищенню 

якості професійної підготовки і мобільності випускників ПТНЗ, 
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стимулюватиме їх професійний розвиток, що в свою чергу забезпечить 

зростання конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. 

Є загальні поняття кваліфікації, компетентності робітника та компетенцій 

при виконанні будь якої роботи. 

Кваліфікація – це відповідно підтверджена сукупність індивідуальних 

здібностей особи, її професійних знань та вмінь, необхідних для виконання 

завдань у рамках певного виду трудової діяльності. 

Компетентність – це система знань у дії, спроможність вирішувати 

комплексні завдання у конкретній виробничій ситуації. 

Компетенції – це інтегративна цілісність знань, умінь, навичок, що 

забезпечують якісне виконання працівником трудових функцій у відповідності 

до професійних стандартів. 

Компетенції можуть бути: 

- професійні,що відносяться до технології трудової діяльності; 

-  загальні (ключові/базові), що необхідні для адаптації наявних знань до 

нових вимог і ситуацій у трудовій діяльності та для отримання нових знань. 

Використання інтерактивних методичних засобів дозволяє найбільш 

ефективно вирішувати поставлені завдання курсу і забезпечує формування в 

учнів необхідних особистісних і ділових якостей, притаманних професійно 

мобільному кваліфікованому робітнику. Позакласна самостійна робота сприяє 

закріпленню набутих у процесі практичних занять умінь і навичок із 

планування майбутнього професійного життя та формуванню професійно 

мобільного кваліфікованого робітника.  

Заслуговує на увагу думка, що в умовах ринкової економіки в силу її 

надзвичайної динамічності кожній людині доведеться все життя вчитися і 

перенавчатися, а тому у кожного випускника професійно-технічного 

навчального закладу повинна бути сформована звичка до самостійного 

засвоєння знань. У силу цього традиційні форми організації навчання у 

професійно-технічному навчальному закладі повинні бути модернізованими. 

Роботодавці співпрацюють з навчальними закладами в якості  

співпартнерів, приймають участь у навчально -  виробничому процесі ПТНЗ, 

покращенні професійної підготовки учнів, створенні умов для підвищення 

професійного рівня майстрів і викладачів виробничого навчання. Наявний стан 

соціального партнерства. 

Інформаційні технології є засобом активізації пізнавальної діяльності і 

творчого потенціалу учнів. 

Різноманітний ілюстративний матеріал, мультимедійні та інтерактивні 

моделі піднімають процес виробничого навчання на якісно новий рівень. Не 

можна скидати з рахунків і психологічний фактор: сучасному учневі набагато 

цікавіше сприймати інформацію саме в такій формі, ніж за допомогою 

застарілих схем і таблиць. При використанні комп'ютера на уроці інформація  

не є статичною неозвученою картинкою, а динамічним відео - і звукорядом, 

що значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу. 

Практичне впровадження. На уроках виробничого навчання за 

спеціальністю «Кухар-кондитер» я застосовую інтерактивні технології за 

допомогою ТЗН, які дозволяють формувати творчу активність учнів, вміння 
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працювати в групах, сприяють розвитку технологічного мислення. Найбільш 

ефективною формою проведення уроків виробничого навчання за 

спеціальністю «Кухар-кондитер» є застосування ігрових технологій. 

Для досягнення найкращого результату використовується технологія 

ділової гри, під час якої учні не тільки сприймають новий матеріал, але і 

успішно закріплюють отримані знання. Включення гри у виробниче навчання 

створює об'єктивні передумови для концентрації уваги, стимулювання 

пізнавальної активності, вдосконалення творчих здібностей. Правильно 

організована гра забезпечує переважання проблемних методів, оскільки робить 

можливим більш повний облік індивідуальних особливостей учнів, підвищує 

керованість навчального процесу [1, с. 5]. Для наближення діяльності учнів до 

реальних виробничих умов я використовую дидактичні ігри. Наприклад, на 

уроках виробничого навчання за спеціальністю «Кухар-кондитер» за темою 

«Приготування страв і гарнірів зі смаженої риби» гра є ілюстрацією діяльності 

робочих і спеціалістів. Між учнями групи розподіляються ролі шеф-кухаря, 

старшого зміни, кухарів. У ролі шеф-кухаря  виступає майстер виробничого 

навчання, який знайомить учнів з функціональними обов'язками посадових 

осіб, розподіляє ролі, ставить завдання. В кінці уроку демонструються кращі 

роботи, вказуються типові помилки, шляхи усунення, виставляються оцінки. 

Також широко використовую опорні конспекти, робота з якими  дозволяє 

розвивати пам'ять, логічне і просторове мислення, формувати стан «можу», 

«вмію», почуття відповідальності не тільки за себе, але і за своїх 

одногрупників. Формується відчуття власної значущості, підвищується рівень 

самооцінки, у результаті розвиваються особистісні та професійні якості. 

З метою формування творчого ставлення до праці на уроках виробничого 

навчання за спеціальністю «Кухар-кондитер» застосовую проблемно-

розвивальні технології, які підвищують рівень зацікавленості учнів у 

професійній діяльності. Використання проблемно-виробничих завдань сприяє 

прогнозуванню виробничих ситуацій, відпрацювання вміння застосовувати 

теоретичні знання на практиці. При проведенні уроків виробничого навчання 

велика увага приділяється дотриманню технологічного процесу. 

Основним завданням у виробничому навчанні кухарів є практичне 

відпрацювання трудових прийомів  приготування страв,закріплення 

теоретичних знань з розрахунку сировини, організація робочого місця, 

дотримання санітарії та гігієни, бережливе ставлення до продуктів харчування.  

Використання проблемного методу на уроках виробничого навчання 

сприяє формуванню навичок самостійної навчальної діяльності, підвищує 

інтерес і мотивацію до навчання, розвиває творчі здібності, що в підсумку 

приводить до глибокого і міцного засвоєння  вивченого матеріалу. 

В цілях наближення діяльності учнів до реальних виробничих умов 

організовую  проведення виробничого навчання таким чином, щоб учні 

самостійно виконали повний виробничий цикл робіт. 

Сучасні уроки виробничого навчання відрізняються від традиційних 

змістом, організаційно-методичною стороною, застосуванням ТЗН, активних 

методів навчання, рівнем активізації пізнавальної діяльності, темпом 

проходження матеріалу, високим рівнем мотивації навчальної діяльності. 
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Головне, що має відрізняти урок в умовах реформи від традиційності, - це його 

високий кінцевий результат, тобто засвоєння безпосередньо на уроці 

основного змісту, формування професійних умінь і навичок, успішне 

вирішення завдань виховання і загального розвитку учнів. Велике практичне 

значення має виховання у процесі виробничого навчання конкретно 

професійних важливих якостей, необхідних майбутнім молодим працівникам 

[2, с 13]. 

Професійне становлення особистості неможливе без творчого підходу. 

Кваліфікований фахівець сьогодні - це конкурентоспроможний фахівець. 

Конкурентоспроможність фахівця це: 

 компетентність і професійна мобільність; 

 цілеспрямованість і впевненість у своїх силах; 

 заповзятливість і діловитість; 

 емоційна стійкість і комунікабельність. 

Велике значення в творчій діяльності має безперервність творчого 

процесу. Постійна, систематична творча діяльність учнів приведе до 

виховання стійкого інтересу до творчої праці, отже, і до розвитку творчого 

потенціалу. 

 

Список використаних джерел: 
1. Рудик Г.А. Ігрові ситуації на уроках спеціальних предметів. 

Методичні рекомендації. - М: Видавничий центр АПО, 2000. 

2. Стахман Т.М. Інтерактивний підхід до підготовки кваліфікованих 

робітників кулінарного профілю. Київ. Вінниця, 2010. 

 

Пащенко П.О., 

заступник директора з навчально-виробничої роботи, 

(м.Лисичанськ) 

Формування ключової підприємницької компетентності в контексті 

формальної й неформальної освіти 

В умовах децентралізації, головним фактором ефективного соціально-

економічного розвитку регіонів є формування сприятливого клімату для 

розвитку підприємницької діяльності. Однією зі складових ринку праці є 

працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О. Але наявність підприємницьких 

навичок підготовки кваліфікованих робітників не завжди відповідає вимогам 

сучасного економічного середовища регіонів. Тобто, особливу актуальність 

набувають механізми підготовки фахівців для бізнесу та економіки. Оскільки 

випускники ЗП(ПТ)О є активним працездатним потенціалом суспільства, 

важливе значення набуває система неформальної освіти, яка підвищить 

соціальну та підприємницьку мобільність людського ресурсу. Для досягнення 

високої якості підприємницьких навичок, формуванню підприємницької 

компетентності учнівської молоді край потрібно в освітніх установах створити 

умови де б була можливість використовувати й розглядати як навчальні 

завдання, так і конкретні ситуації практики підприємницької діяльності.  

Освітні технології формування підприємницьких навичок взагалі 

передбачають формування ключової компетенції на досягнення результатів за 
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трьома аспектами: науковим (теоретичним); процесуально-описовим; 

процесуально-дійовим. Оскільки чіткого визначення ключових 

компетентностей не існує, то, насамперед, виникає потреба складання 

індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності 

кваліфікованих робітників для певної професії за вимогами регіону. В сучасній 

літературі існує значна кількість теоретичних робіт щодо вивчення 

формування підприємницьких компетенцій. У роботах М. Бойко, Л. Козачок, 

Н. Покатиловського, О. Семенюк, О. Щербак та ін. висвітлено деякі аспекти 

підприємницької підготовки учнів саме у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти [1,2,3,4]. Але завдяки національним особливостям 

формування підприємницькій компетентності кваліфікованих кадрів 

сьогодення не сформульовано єдине, прийнятне для всіх поняття.  

Аналіз останніх досліджень і наукових робіт дозволив виявити, що для 

формування навичок підприємницького мислення надзвичайно важливим є 

змістити акценти на розвиток основних компетенцій таких як інструментальні 

компетентності, міжособистісні компетентності, системні компетентності, 

спеціальні (фахові) вміння (компетентності). 

Світовий досвід свідчить про те, що здобуття необхідних 

підприємницьких компетенцій (умінь, навичок) має ефективний результат 

саме в секторі неформальної освіти. Це пояснюється декількома аспектами. З 

точки зору українських й іноземних учених, саме розширення застосування 

неформальної освіти в умовах реформування освітньої галузі дасть можливість 

використовувати найінноваційніші підходи та апробовувати новаторські 

методики та технології навчання щодо ведення підприємницької 

діяльності й відкриття та розвитку власної справи. Однак, важливо 

звернути увагу на те, що неформальна освіта не може витіснити існуючу 

освітню систему. Актуальним є розробка механізму взаємодії формальної й 

неформальної освіти в установах професійного (професійно-технічного) 

напряму Україні.  

Яскравим прикладом трансформації неформальної освіти задля навчання 

кваліфікованих робітників є співпраця ВПУ № 94 й світових організацій, таких 

як ООН, ЮНЕСКО, Європейський Союз, Рада Європи. Слід зазначити, що в 

Європі неформальна освіта розвинена і сприймається роботодавцями як 

найпотужніший інструмент, за допомогою якого можна стимулювати осіб, які 

мають особливі вроджені задатки до здобування необхідних для бізнесу вмінь 

на рівні з формальною освітою. 

ВПУ №94 (м. Лисичанськ, Луганська область, Україна) використовує в 

організованій (формальній) освіті здобутки й досвід неформальної освіти: 

- змінення форм, методів та змісту освіти залежно від інтересів 

здобувачів освіти; 

 - змінення пріоритетів оцінювання результативності системи освіти. 

Згідно державних стандартів, формальна освіта включає вивчення основ 

теорії та практики підприємництва в програмі курсу «Основи підприємницької 

діяльності» й корелює з формами неформальної системи освіти такими як 

короткострокові курси, тренінги, практичні заняття, семінари тощо.  
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Практика ВПУ №94 показує, що навички одержані в програмах 

неформальної освіти на семінарах, Брейн-рингах, тренінгах доповнюють 

формування компетентностей які були набуті при вивченні теоретичного 

курсу «Основи підприємницької діяльності» в освітньому закладі. Практичні 

поради з підвищення рівня обізнаності випускників щодо винаходження 

інструменту пошуку партнерів та інвесторів від місцевих та українських 

бізнесменів є корисними для установки готовності реагувати на ситуації в 

сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

Освітні програми складено таким чином, щоб при вивченні матеріалу 

учні мали можливість використовувати та розглядати як освітні завдання, так і 

конкретні практичні ситуації підприємницької діяльності. Мета і завдання 

неформальної освіти у формуванні кар’єрних умінь, таких як: 

 - здатність застосовувати знання термінології грантових заявок і 

тендерів; 

- вміння формувати поняття, хто такі донори, інвестори; 

- формування особистого відповідального ставлення щодо застосування 

принципів ефективних комунікативних навичок з представниками бізнесу; 

- навички управління інформацією для виокремлення видів грантової 

допомоги; 

- розуміння потреби донора та вміння показати це у своїй заявці; 

 - навички складання бюджету проекту тощо.  

Як було вищезазначене, для формування навичок підприємницького 

мислення надзвичайно важливим є розвиток основних компетенцій таких як 

інструментальні компетентності, міжособистісні компетентності, системні 

компетентності, спеціальні (фахові) вміння (компетентності).  

Таким чином, узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, 

що трансформація неформальної освіти в традиційну освіту професійно 

(професійно-технічних) закладах в повній мірі реалізує формування ключової 

підприємницької компетенції здобувачів освіти. І як наслідок, випускники 

ЗП(ПТ)О сформують систему знань про сучасні вимоги соціального 

середовища до професії, активізують потреби ставлення до себе як суб’єкта 

майбутньої професійної діяльності; усвідомлять свою індивідуальну 

неповторність, відповідальність та впевненість у досягненні майбутнього 

професійного успіху на ринку праці. 

Формування стратегії й тактики реалізації визначених напрямів власного 

кар’єрного зростання у кваліфікованих робітників безпосередньо забезпечить 

соціально-економічний розвиток регіонів та є перспективним напрямком задля 

сталого розвиту малого та середнього підприємництва в Україні в цілому.  
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(м. Хмельницький) 

Реалізація системи кар’єрного консультування учнів у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти в умовах сучасного освітнього 

середовища 

В умовах динамічного розвитку суспільства навчально-виховний процес 

у сучасному закладі професійної (професійно-технічної) освіти (далі ЗП (ПТ) 

О) визначається як цілеспрямована, свідомо організована, динамічна взаємодія 

викладача, майстра і учня, у процесі якої вирішуються суспільно необхідні 

завдання освіти, гармонійного виховання [7, ст.18], сприяння самореалізації 

кожного учня, розвиток його талантів, креативного потенціалу, створені умов, 

які впливають на формування та функціонування особистості в суспільстві. 

Досягнення поставлених педагогічних цілей у ЗП (ПТ) О можливе лише в 

умовах функціонування відповідного сучасного освітнього середовища. 

Під середовищем розуміють реальну дійсність, в умовах якої 

відбувається розвиток людини. Соціальне середовище має такі загальні 

характеристики, як: суспільний лад, система виробничих відносин, матеріальні 

умови життя. Як вид соціального середовища виокремлюють освітнє 

(навчальне) середовище - сукупність умов, при яких розгортається освітній 

процес і з якими вступають у взаємодію суб'єкти цього процесу. За 

визначенням В. Бикова, навчальне середовище навчального закладу - 

підсистема педагогічної системи - штучно і цілеспрямовано побудований в 

навчальному закладі суттєвий навколишній простір (що не включає самого 

учня), в якому здійснюється навчально-виховний процес та створені необхідні 

й достатні для його учасників умови щодо ефективного і безпечного 

досягнення цілей навчання і виховання [3, ст.8]. 

Навчально-виховну діяльність в ЗП(ПТ)О здійснює структура 

педагогічного процесу, яка містить наступні елементи: 

 мету (для чого здійснюється педагогічний процес);  

 діяльність педагога (хто організовує педагогічний процес);  

 діяльність учня (хто є об'єктом педагогічного процесу);  

 зміст (чому навчати й виховувати, що розвивати); 
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 методи навчання і виховання (якими способами маємо досягти 

поставлених цілей);  

 форми навчання і виховання (де, коли, як і скільки часу має 

здійснюватися педагогічна взаємодія);  

 засоби навчання і виховання (за допомогою яких предметів 

середовища чи предметних ситуацій має здійснюватись педагогічна 

взаємодія);  

 контроль результатів у поєднанні із самоконтролем (обов'язковий 

елемент будь-якої діяльності) [3, ст.9]. 

Важливість формування сучасного освітнього середовища  зумовлюється 

тим, що воно є своєрідним, особливим засобом формування виконавських, 

пошукових та творчих здібностей учнів, інструментом вирішення низки 

важливих управлінських функцій щодо досягнення цілей професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Кожна людина у своєму житті прагне до успіху, адже досягти успіху – 

означає перемогти. Кожен має навчатися, щоб отримати професію, 

влаштуватись на роботу, зробити кар’єру, мати гарну зарплатню і ще багато 

чого. Але мета та ж – досягти успіху.  

Успіх кожний уявляє по-своєму: для когось це можливість 

самореалізуватися, отримати моральне задоволення від своєї діяльності, для 

інших - матеріальне благополуччя з усіма його ознаками [4, ст. 22-23]. 

Звичайно, у дорослої людини ставлення до навчання більш вмотивоване, 

ніж у дитини. Бажання вчитися в учня виникає тоді, коли він відчуває 

емоційну підтримку, впевненість у своїх силах, віру в себе та у власний успіх. 

Однією із складових успіху є професійна кар’єра. 

Професійна кар’єра є динамічним процесом, що передбачає як 

особистісний, так і професійний розвиток людини [1]. 

Правильно вибудувана траєкторія професійного та посадового розвитку 

більше сприяє повному всебічному розкриттю не тільки професійного і 

ділового, а й власного потенціалу особистості [3, с. 69-72]. 

У сучасному ЗП (ПТ) О навчаються учні віком від 15 до 18 років. Це 

молоде покоління, яке є найбільш вразливою та соціально незахищеною 

категорією населення і проходить стадію дотрудової соціалізації (охоплює 

період життя людини до початку трудової діяльності і включає дитинство та 

період навчання). Відповідно до стадій розвитку особистості (Е. Еріксон) у цей 

період в учнів відбувається життєве самовизначення, планування  

майбутнього: «Яким і ким бути», активний пошук себе та експериментування 

в різних ролях (нормальна лінія розвитку) та водночас плутання ролей, 

концентрація душевних сил на самопізнанні, виразному прагненні розібратися 

в самому собі (аномальна лінія розвитку)[4, с.13-14].  

Незначний життєвий досвід учня, недостатні знання про свої 

психофізіологічні параметри та особистісні якості і, водночас, необхідність 

прийняття важливих рішень щодо свого майбутнього, створюють значні 

труднощі для його професійного самовизначення як особистості [5, с.18]. 
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В умовах ринкового середовища через недостатній рівень знань про 

сучасний ринок праці, слабке уявлення про фактори професійного успіху, 

умови побудови успішної професійної кар'єри, молодь зазнає істотних 

проблем щодо власного професійного розвитку і кар’єри. 

Сучасні вимоги працевлаштування ставлять перед молодою людиною 

непрості завдання: знайти своє місце в нових умовах ринкових відносин, 

виявляючи високопрофесійні якості, обізнаність інформаційного простору, 

гнучкість до технологічних змін, бути високорозвиненою людиною та 

соціально адаптованою. 

Ідеалістичні уявлення про обрану професію, професійну діяльність та 

кар'єру при перших професійних кроках на ринку праці руйнуються і 

призводять до виникнення різних стресових станів, що негативно впливає на 

комунікативну сферу діяльності, зумовлює появу відчуття невпевненості у 

подальшій кар’єрі, неадекватної самооцінки власних здатностей і можливостей 

щодо професійної діяльності, неготовність конкурувати і бути успішним на 

ринку праці.  

Метою сучасного ЗП (ПТ) О відповідно до вимог сучасного суспільства, 

є, насамперед, сприяння особистісному зростанню і розвитку власних 

можливостей учнів щодо їх професійної діяльності, конкретизації і 

узагальнення цілей щодо реалізації перспективних, особистісних і 

професійних планів, спрямування їх до моделювання свого майбутнього та 

ідеального образу професіонала. 

Одним із засобів розв’язання зазначеної проблеми є проектування та 

реалізація системи консультування з професійної кар’єри учнів ЗП (ПТ) О 

[10], яка допоможе правильно зорієнтуватись у виборі кар'єри, підвищить 

ефективність діяльності та адаптаційних можливостей, допоможе побороти 

стресові стани, а також проблеми неадекватної чи незадовільної інтеграції 

професійних чи інших життєвих ролей. 

Складовими консультування з питань кар'єри є психологічний, соціально-

психологічний та соціологічний етапи [6], які нерозривно пов’язані між собою, 

сприяють конкретизації кар'єрних уподобань та перспектив і спрямовані на 

реалізацію кар’єрного зростання учнів. 

Психологічна складова консультування з питань кар'єри не обмежується 

тільки визначенням відповідності між внутрішніми установками особистості 

та напрямками професійної діяльності [6]. Зі здобувачами освіти в ЗП (ПТ) О 

має проводитись комплексне діагностичне обстеження, яке дасть змогу 

визначити специфіку пізнавальних, інтелектуальних, мотиваційних 

характеристик майбутнього фахівця і вплине на розкриття можливостей учнів, 

їхніх професійних характеристик і намітити реальні кроки до успіху. 

В умовах професійного навчання, разом з використанням класичних 

методик, направлених на вивчення особистісних особливостей, схильностей і 

здібностей, особливу увагу слід приділити методикам, що досліджують 

самосвідомість і самооцінку учня, знання найбільш значимих і актуальних 

параметрів яких дозволяють до певної міри визначити способи психологічного 

впливу; мотивуючих факторів, які дозволяють заохотити учня до навчальної, а 

в результаті і до професійної діяльності; а також таких важливих особистісних 
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якостей як активність, рішучість, відповідальність, які є досить важливими у 

плануванні та розвитку кар’єри. 

Для використання діагностичного інструментарію слід виокремити 

наступні методики 

 методика професійно-орієнтаційного тестування литовського 

психолога Л. Йовайші, яка дозволяє визначити схильності до наступних видів 

діяльності: робота з людьми, дослідницька (інтелектуальна) робота, практична 

діяльность, естетичні види діяльності, екстремальні та планово-економічні 

види діяльності. 

 методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса, 

яка дозволяє визначити мотивацію досягнення успіху, прораховує шанси на 

успіх; 

 методика діагностика самооцінки Дембо-Рубінштейн (модифікація А. 

М. Парафіян), яка заснована на безпосередньому оцінюванні ряду особистих 

якостей (здоров'я, здібності, характер); 

 методика діагностики ціннісних орієнтацій (опитувальник 

термінальних цінностей (ОТеЦ) І.Г. Сеніна), що дозволяє з'ясувати ступінь 

загальної вираженості 8 термінальних цінностей (власний престиж, високе 

матеріальне положення, креативність, активні соціальні контакти, розвиток 

себе, досягнення, духовне задоволення, збереження власної індивідуальності); 

 тест «Визначення рівня самоактуалізації особистості» (опитувальник 

САМОАЛ), що дає змогу з’ясувати загальний рівень реалізації особистістю її 

потенційних можливостей, визначити рівень самоактуалізації, сформулювати 

напрями самовдосконалення; 

 психогеометричний тест (Сьюзен Дилінгер), який дозволяє визначити 

тип особи, дає докладну характеристику особистісних якостей і особливостей 

поведінки, а також можливість спрогнозувати поведінку кожного типу 

особистості та визначити рівень сумісності з певними типами людей. 

Соціально – психологічна складова спрямована на реалізацію успішної 

діяльності у сфері спілкування та формуванні нормальної самооцінки 

особистості. Адже саме завдяки ефективній комунікації виявляється людська 

сутність, моральність, через спілкування (комунікацію) людина реалізує себе, 

стверджує, вирішує питання, проблеми. Це допомагає ефективно 

встановлювати емоційний контакт, розрізняти емоційні стани співрозмовників, 

аргументовано відстоювати свою точку зору, вирішувати конфлікти, 

проблемні ситуації.  

Самооцінка є однією із центральних потреб людини – потребою в 

самоствердженні, оцінки особистістю самої себе, своїх можливостей, 

здібностей, якостей та свого місця серед інших людей [8]. Формування 

адекватної самооцінки сприятиме  прагненню людини знайти своє місце в 

житті, cтвердити себе як особистість як у власних очах так і в очах оточуючих. 

Засобами, які допоможуть набувати навики для ефективної комунікації, 

адекватно оцінювати власні можливості та можливості інших людей, долати 

бар’єри у спілкуванні, сприяти налагодженню міжособистісних стосунків є 

тренінгові заняття, рольові ігри, групи особистісного зростання [10].  
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Соціологічна складова у кар'єрному консультуванні полягає у 

формуванні особливих якостей мислення, тобто соціологічної уяви, яка 

допомагає зрозуміти взаємозв'язок між людиною та суспільством, особистою 

біографією (повсякденні турботи, що складають зміст життя окремого 

індивіда, проблеми, які усвідомлює та вирішує індивід) та ходом світової 

історії, виявити соціальні чинники, що впливають на життя окремого індивіда.  

Соціологічне мислення дозволяє індивідам бачити зв'язки і закони, які 

існують у суспільстві, вміти аналізувати об'єктивні обмеження, які постають 

перед ними, і знаючи їх не впадати у відчай, а обирати адекватні шляхи для їх 

подолання [6]. 

На сьогоднішній день на ринку праці спостерігається дефіцит робочої 

сили. Це зумовлено такими причинами: 

 низький, порівняно з європейськими країнами рівень оплати праці, 

що спонукає молодих людей шукати  роботу за кордоном; 

 неформальна зайнятість, тобто без оформлення офіційних стосунків 

працівника із роботодавцем. Привабливість високих зарплат призводить до 

того, що люди   призвичаюються до умов тіньової економіки, сприймають їх 

надалі як норму; 

 неадекватне сприйняття умов успішного розвитку кар’єри 

особистості в умовах ринкового середовища; 

 низький рівень професійної самосвідомості щодо особистісної ролі в 

реалізації власних професійних успіхів. 

Ці причини призводять до соціальної незахищеності людей. У результаті 

– кожен випускник ЗП (ПТ) О зіштовхується з численними перепонами, 

бар’єрами, які є перешкодою на шляху до досягнення успіху. 

Прогнозуючи працевлаштування молодих фахівців потрібно враховувати 

напрями професійної підготовки кадрів у відповідності із потребами 

економіки регіону, створювати механізми взаємодії регіональних підприємств 

та закладів професійної (професійно-технічної) освіти; вести роботу з 

професійної орієнтації молоді в межах міста та області; сприяти заходам щодо 

розвитку альтернативних форм сприяння працевлаштування молоді. Велику 

увагу слід приділяти забезпеченню взаємодії роботодавців та молодих 

фахівців щодо проходження виробничої практики, стажувань з можливістю 

подальшого працевлаштування . 

Отже, вищезазначені складові дозволяють намітити напрями роботи  з 

майбутніми фахівцями в умовах ПТНЗ, які будуть сприяти успішному 

самовизначенню, формуванню потреби у професійній та особистісній 

самореалізації, досягнути успіху у навчальній та трудовій діяльності. 
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Присяжнюк О.С., 

старший майстер, 

(м.Хмельницький) 

Формування підприємницької компетентності учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти в Україні: досвід та 

перспективи 

Сучасний стан світового суспільства характеризується галопуючим 

розвитком технологій, зростанням світових міграційних процесів, 

різновекторними демографічними тенденціями, докорінними змінами у 

структурі ринку праці. Одними із основних набутих цінностей та ресурсів 

особистості у сучасному суспільстві є знання та вміння. Зменшується потреба 

у робочій силі для виконання рутинних операцій, які можуть виконуватися 

машинами, змінюються пріоритети у вимогах до компетентностей 

працівників. Сьогодні конкурентоздатним на ринку праці є компетентний 

фахівець. Тому у змісті формальної освіти все більша увага приділяється 

розвитку ключових компетентностей і наголошується на необхідності уміти 

безперервно навчатися впродовж життя. Підприємницька компетентність 

входить до комплексу ключових компетентностей особистості. 
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Аналіз наукових праць свідчить, що формування підприємницької 

компетентності висвітлені в працях таких науковців як: Ю.А. Білова, А. 

Агеєва, О. Романовського, Ю. Старостіна, В.М. Приходько, Н.В. Баловсяк, 

В.Г. Черевко, Т.Ю. Фурман, Н.М. Болюбаш. 

Однак, аспекти формування підприємницької компетентності учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти не стали предметом 

спеціального дослідження. 

З точки зору практичної психології, підприємницька компетентність – це 

особистісна якість, здібність, модель поведінки, необхідні для успішного 

вирішення певних бізнес-задач та досягнення високих результатів у 

підприємницькій діяльності. 

У Європейській довідковій системі підприємницька компетентність 

трактується як здатність особистості втілювати ідеї у сферу економічного 

життя, як інтегрована якість, що базується на креативності, творчості, 

інноваційності, здатності до ризику, а також спроможності планувати та 

організовувати підприємницьку діяльність [1]. 

Підприємницька компетентність це не тільки необхідна якість 

особистості, а реалізація  здатності: 

- самостійно відповідати за власні рішення та діяльність; 

- презентувати себе як фахівця та результати власної діяльності; 

- аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та 

співвідносити їх з потребами ринку праці; 

- створювати алгоритм професійної кар’єри та досягнення професійного 

успіху 

- співвідносити власні економічні інтереси й потреби з наявними 

ресурсами, інтересами і потребами інших людей та суспільства; 

- адаптуватись до нових умов, оцінювати та здійснювати пошук нових 

способів та  методів роботи. 

Відповідно до зазначених якостей та здатності можна виділити основні 

особистісні фактори формування підприємницької компетентності: 

- ініціативність;  

- працьовитість;  

- наполегливість;  

- креативність, творчість;  

- організованість;  

- стійкість до невдач. 

Внутрішня структура підприємницької компетентності, за Ю.А.Біловою, 

містить мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний та емоційно-

вольовий компоненти, які тісно взаємопов’язані між собою:  

1. Мотиваційно-ціннісний компонент – це внутрішні мотиви, що 

спонукають особистість до підприємницької діяльності, це морально-етичне 

ставлення до підприємництва у професійній діяльності та повсякденному 

житті. Морально-етичне ставлення особистості до підприємницьких цінностей 

(свобода вибору, самореалізація, ощадливість, толерантність, чесність). 



 88 

2. Когнітивний (знаннєво-змістовий) компонент включає знання 

теоретичного і технологічного характеру: це сукупність знань, що 

відображають розуміння сутності економічної сфери життя сучасного 

суспільства; теоретичні знання про основні поняття та методи 

підприємницької діяльності. Цей компонент враховує особливості і 

варіативність змісту освітніх та особистісних потреб, мотивів особистості на 

різних етапах її економічної та підприємницької підготовки. 

3. Діяльнісний (практично-технологічний) компонент передбачає 

формування практичних вмінь підприємницької діяльності, а саме:  

- уміння вибору ефективної бізнес-ідеї та форм підприємницької 

діяльності;  

- здатність до організації, планування та прогнозування підприємницької 

діяльності;  

- уміння презентувати власні проекти, вести конструктивний діловий 

діалог;  

- готовність творчо розв’язувати різноманітні проблеми у сфері 

підприємницької діяльності на основі набутих знань, умінь, способів 

мислення;  

- спроможність управляти та контролювати хід і результати  

підприємницької діяльності; 

4. Емоційно-вольовий компонент включає: 

- здатність розуміти власний емоційний стан у ситуації пошуку та 

реалізації бізнес-проектів; 

- здатність гідно переживати відсутність результату,  

- спроможність відкрито ділитися своїми почуттями і переживаннями; 

- цілеспрямованість; 

- витримка, володіння собою в ситуаціях невизначеності [1]. 

Освітній процес має задовольняти потреби соціального замовлення, 

забезпечувати підготовку якісних фахівців, професіоналів своєї справи, 

відповідальних членів суспільства. Перед навчальними закладами стоїть 

завдання розвивати в учнів ініціативність, лідерські якості, навички 

ефективного спілкування, уміння працювати в групах, нести відповідальність 

за власні рішення. Система професійної освіти крім безпосередньої фахової 

підготовки, має формувати особистісні якості необхідні для належного 

здійснення та психологічної готовності до професійної діяльності, вміння 

ефективно інтегрувати набуті знання, уміння та навички. 

Формування підприємницької компетентності учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти процес досить складний, тривалий та 

багатостадійний. На першій стадії у майбутніх фахівців, незалежно від фаху, який 

вони здобувають, формується уявлення про роль і значення підприємницької 

компетентності в розвитку особистості і суспільства в цілому. На цій стадії 

пояснюється необхідність уміння спілкуватися  та налагоджувати комунікаційні 

канали різних рівнів та спрямувань, формується мотивація до активної 

пізнавальної та практичної діяльності в обраній професійній сфері. 

Для досягнення  успіху у набутті підприємницької компетентності учням 

необхідно навчитись критично мислити, не сприймати як аксіому отриману 
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інформацію, визначати проблему, виявляти причини її виникнення і 

пропонувати варіанти її вирішення, піддавати всебічному, глибокому аналізу 

умови і причини виникнення проблеми. 

На другій стадії важливо: 

-  сформувати вміння самостійно ставити стратегічно важливі цілі; 

- навчити виділяти головне й другорядне при аналізі проблемних 

ситуацій, самостійно планувати шляхи та методи  їх вирішення; 

- розвивати здатність долати труднощі, уміти «розумно» ризикувати для 

досягнення мети; 

- мобільно приймати рішення, адаптуючись до нових чинників та 

факторів, перебудовуючи вихідні компоненти проблемної ситуації; 

- вміння застосовувати набуті знання в нестандартних, незвичних  ситуаціях. 

Наступна стадія включає формування таких складових підприємницької 

компетентності: 

- встановлення причинно-наслідкових зв'язків, визначення 

закономірностей та принципів вирішення проблемних ситуацій; 

- здатність здійснювати пошукову діяльність в процесі прийняття 

особистих та колективних рішень; 

- вміння діяти нестандартно в процесі пошуку оптимального рішення; 

- чітке формування професійної мотивації досягнення в поєднанні з 

високою фрустраційною толерантністю (психологічною стійкістю до 

негативного зовнішнього впливу при реалізації намічених планів, а також у 

ситуації неуспіху); 

- вміння прогнозувати проміжні і кінцеві результати власної та 

колективної роботи; 

- здатність до саморозвитку [2]. 

Отже, формування підприємницької компетентності учнів закладів 

професійної освіти, незалежно від обраного фаху, дозволить розвинути вміння  

аналізувати та ухвалювати ефективні рішення не тільки при створенні власної 

справи, а й у різних життєвих ситуаціях, адже підприємницька компетентність 

має багатоаспектну та мультивекторну структуру. 

Впровадження в освітній процес підготовки учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти в Україні інтегративного навчально-

методичного комплексу формування підприємницької компетентності є 

перспективою якісної підготовки майбутніх фахівців.  
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Рудик О.В., 

методист, 

(м.Сєвєродонецьк)  

Роль професійно-технічної освіти у кар’єрному становленні 

особистості 

Була б у кожної людини змога обрати професію, в якій гармонійно б 

поєднувались потреби, можливості, в якій би в повній мірі розкрились 

здібності особистості, то людство стало б щасливим та заможним. Безперечно, 

багато людей є, які володіють такими професіями, й такі особистості, напевно, 

відчувають почуття самодостатності. Від того, наскільки правильно зроблено 

вибір професії, залежить суспільна цінність людини, її психологічне і фізичне 

здоров’я, радість і щастя буття. Людина, яка точно знає, чого хоче досягти в 

житті, можу з впевненістю стверджувати, планує свій кар’єрний ріст,його 

етапи, цілі. 

Новітня філософія освіти ставить перед викладачами важливу задачу – 

націлити майбутніх фахівців на відповідальність за те, що незалежність та 

самостійність нашої молодої держави, що входить до загального потоку 

перетворень у економічній, політичній та духовній сферах, утверджується 

активними діями кожної окремої особистості [2, с.36]. Успішність перетворень 

у значній мірі залежить від напрямку, що ми оберемо для розвитку цих цілей. 

 У сучасному світі невпинно зростає конкуренція на ринку праці й тому, 

особливо для молоді, для тих, хто тільки починає або незабаром почне свою 

трудову діяльність, одне з найбільш важливих рішень у житті - рішення щодо 

кар’єри. Зараз ще учні, а завтра майбутні фахівці, розуміють, що вибір кар’єри 

буде впливати не тільки на доход і спосіб життя, а й так само буде мати 

значний вплив на відчуття щастя, самовираження особистості. 

 Ми, викладачі професійно-технічних навчальних закладів, розуміємо, що 

кар’єрні орієнтації впливають на розвиток мотивів досягнення успіху як 

фактора майбутньої діяльності Тому в процесі навчання намагаємося 

допомогти учням зрозуміти сенс професії та їхнє місце у ній, засвоїти теорію, 

оволодіти практикою, методами цілеспрямованого професіонального та 

особистісного саморозвитку.  

Новітня філософія освіти забезпечує людині входження до світу знань, 

без них неможливе успішне професійне зростання [1, с.16]. Якісною 

характеристикою розвитку особистості майбутніх фахівців, на моє глибоке 

переконання, слід вважати ефективність підготовки до професійної кар’єри. 

Цього можна досягти, коли навчання, у нашому випадку у професійно-

технічному навчальному закладі, буде спрямоване не тільки на оволодіння 

знаннями та вміннями майбутніх фахівців, а й активно буде розвиватися 

творчий потенціал учнів. 

Освіта – головний сектор культури, що має своїм завданням забезпечити 

здатність людини не просто існувати в світі, а й розуміти його, спонукати 

людину до саморозвитку. Освітніми можливостями ми, викладачі, маємо 

роз’яснити учням, що вони є володарями інтелекту. Звідси як результат буде 

бажання майбутніх фахівців підвищити змістовність праці, оволодіти 

ускладненими новітніми технологіями виробництва, а це вимагає від сучасних 
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фахівців високої кваліфікації. Все це вимагає від викладача підготовки кадрів 

на високому рівні.  

Людина , яка непокоїться за своє майбутнє, за добробут своєї родини, 

буде намагатись професійно розвиватись, прагнути кар’єрного зростання. 

Зрозуміло, що кар’єра – це не завжди увлада, але це завжди успіх: творчий, 

професійний або просто економічний ( підвищення зарплатні). Звичайно, 

професійний розвиток, а потім і кар’єра вимагають наявності певних 

особистісних та професійних якостей, набутої майстерності, можливості й 

надалі реалізувати себе у професії. Це забезпечує основне соціальне право 

особистості – право на освіту впродовж усього життя. Саме тому сучасна 

освіта має бути спрямована на повноцінний розвиток людської особистості і 

посилення поваги до прав людини.  

Що ж сприяє успішному кар’єрному становленню? Це не тільки 

планування кар’єри, а й максимальний розвиток і реалізація людиною її 

інтелектуальних та духовних здібностей, гармонійне, тілесне і духовне 

формування вільної людини. Часто людина, обравши професію, намагається 

знайти організацію, у якій її праця могла б бути цілком затребувана, 

організація ж повинна надавати можливість кар’єрного росту. Як на мене, то з 

віком  ціннісні орієнтації змінюються. Якщо старше покоління в більшій мірі 

спрямоване на стабільність місця роботи й досягнення вищого рівня 

професіоналізму, то молоде покоління велике значення надає особистій 

свободі, швидкому досягненню вагомих результатів та індивідуалізму.  

Зараз у наукових колах жваво обговорюється питання кар’єрного 

орієнтування молоді. Висновок однозначний, – якщо людина обере правильно 

професію , враховуючи власні інтереси й очікування,– це завжди запорука 

успішної реалізації свого потенціалу у кар’єрі. 

 Не можна не взяти до уваги й те, що на розвиток професійної кар’єри 

впливають також гендерні чинники. Дослідження показали, що жінки менше 

ніж чоловіки зацікавлені в просуванні по службі. Причини є соціально-

психологічними й природними, біологічними. 

 Не секрет, що кар’єрні орієнтації формуються на основі вже 

сформованих в процесі набуття життєвого досвіду ціннісних орієнтацій. 

 Питання становлення кар’єрної особистості у вимірі новітньої філософії 

освіти сьогодні є надзвичайно актуальним. 

Оскільки сучасна філософська концепція освіти розробляється з метою 

реформування та розвитку суспільства, то педагогічна діяльність  повинна 

тісно переплітатись з основами світогляду людини. Дуже важливо у діяльності 

викладача керуватися такими принципами, котрі орієнтують учнів на творчу 

самореалізацію.  

Викладачу необхідно допомогти сьогодні учню, а завтра-майбутньому 

фахівцю, реалізувати свій прихований потенціал. Це допоможе в майбутньому 

розвивати кар’єрне зростання. Філософія освіти актуалізувалась саме тому, що 

з’явилась необхідність нової класифікації та відбору предметного змісту знань, 

які забезпечують інформаційний арсенал особистості, що постійно 

самовдосконалюється. Вибір кар’єри залежить, як відомо, не тільки від 

природних нахилів учня, а також від виховання, оточення, у якому зростала 



 92 

людина, особливостей його характеру. Тому завдання викладача допомогти 

учню зорієнтуватися у сучасному світі, його потребах. Як гармонійно 

поєднати природні нахили та успішне кар’єрне зростання, що має забезпечити 

добробут людині? Саме на такі питання намагається відповісти новітня 

філософія освіти. На жаль, далеко не до всіх приходить успіх у кар’єрі. 

Кар’єра – це просування по сходинках майстерності. Якщо людина розуміє, 

що обрана нею справа – це її покликання, то така людина стає особистістю з 

великої літери в професійному світі. І не останнє правило у кар’єрі: вміти 

бачити можливості в кожній справі. Це дозволить максимально реалізувати 

свій особистісний потенціал. 
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Формування кар’єрної компетенції при підготовці молодших 

спеціалістів підприємницького напряму 

Молодь завжди була і залишається рушійним та трудовим ресурсом будь-

якого суспільства, країни чи організації. Однак, в Україні останнім часом, 

існує практика малоефективного використання молодих робітничих кадрів. 

Частина не може знайти роботу або має роботу нижчого рівня складності, ніж 

їх професійний потенціал. 

Загострюється проблема через надзвичайно низькі заробітні плати, які 

пропонуються українцю на початку кар’єрного шляху. Невисока платня, 

відсутність перспектив та підтримки – усе це значно звужує професійні 

можливості сучасної молоді. 

Проблема формування кар'єри майбутнього фахівця пов’язана з багатьма 

різними аспектами.  Головний з яких це те, що планувати кар’єру потрібно у 

досить молодому віці, тоді коли рішення приймаються за умов браку 

інформації, суб'єктивної оцінки себе та обставин, нестачі часу або емоційної 

нестабільності, вони далеко не завжди бувають послідовними, раціональними, 
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цілеспрямованими, та й взагалі виправданими. Починати ділову кар'єру 

потрібно з суб'єктивно усвідомлених власних суджень про своє трудове 

майбутнє, шляхи самовираження і задоволення працею. 

Поняття «кар'єра» науковці трактують з точки зору різних підходів: 

психологічного, соціологічного, економічного, акмеологічного, особистісного. 

З точки зору психологічного підходу, поняття «кар'єра» – це професійний 

шлях людини, в процесі якого вона розвивається, самореалізується та 

самоактуалізується у професійній діяльності. З точки зору соціологічного підходу, 

кар'єру розглядають як посадове просування, де на перший план виступає 

досягнення більш високого соціального статусу, отримання більш високої 

посади. У межах економічного підходу кар'єру розглядають як поступове 

просування посадовими сходами; зміна навичок, здібностей, можливостей і 

розмірів винагороди, пов'язаних із діяльністю працівника. З позицій 

акмеологічного підходу кар'єру розглядають як процес професіоналізації, 

професійного просування та зростання, переходу від однієї ступені 

професіоналізму до інших. 

Прихильниками особистісного підходу є науковці, які тлумачать кар'єру з 

позиції людини як суб'єкта діяльності, що ставиться до неї як до засобу 

самовираження, прояву творчого потенціалу, прагнення до самоаналізу і 

самооцінки власного успіху в житті. 

Планування кар’єри – процес багатостадійний, в який обов’язково 

потрібно включати пізнання самого себе, вивчати свої інтереси та здібності, а 

також дослідити професії, в яких можна реалізувати ці свої здібності та 

навички. Важливо розставити пріоритети – чого саме ви хочете від своєї 

професії: цікава робота, привабливе оточення, перспектива кар’єрного росту, 

бажана зарплата. Якщо ці фактори розташувати у зворотному порядку, то на 

першій позиції буде матеріальна цінність – висока зарплата. Негативною 

рисою це вважати не можна, значить такий ваш вибір і орієнтуватися вам слід 

саме на нього. 

У підприємництві, як і у кожній сфері професійної діяльності є набір 

специфічних професійних знань. Всі вони визначаються кваліфікаційними 

вимогами щодо посади й отриманої спеціальності.  

Проблема формування кар'єри отримала найбільшої популярності в межах 

компетентнісного підходу, який сьогодні відображає основні аспекти процесу 

модернізації сучасної професійної освіти. Співпраця з роботодавцями 

висувається на перший план, адже саме вони замовлять трудові кадри для 

себе, висувають вимоги відносно їх підготовки, мають змогу надати учням 

можливість закріпити професійні знання на реальному підприємстві. 

Наслідком недосконалої системи відносин професійно-технічної освіти і 

виробництва є відсутність кваліфікованих працівників, що призводить до 

низької якості виконаних робіт. 

Склалася парадоксальна ситуація: підприємства страждають від нестачі 

кваліфікованих кадрів, а навчальні заклади – від нестачі замовлення на їх 

підготовку. Ця проблема потребує термінового вирішення, оскільки вона 

впливає на перспективи розвитку підприємств України. 
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Вирішенню даної проблеми допоможе редагування освітніх програм 

підготовки фахівців таким чином, щоб теоретичне навчання відповідало 

потребам практики, надавало можливість закріпленню навичок лідерства, 

підприємництва, успіху самореалізації та ін. 

Крім того, в навчальних закладах, потрібно організовувати ділові зустрічі 

учнів і професіоналів, які досягли значних кар'єрних успіхів (круглі столи, 

відкриті конференції, ділові зустрічі тощо). Особливо ефективними є поради і 

кар'єрне консультування фахівців щодо проблем пов’язаних з професією, 

усвідомлення власних переваг і недоліків, формування уявлення про себе як 

про професіонала. 

У навчанні потрібно застосовувати методи активного навчання і 

виховання, створювати нестандартні умови, які вимагають від учнів творчого 

підходу до виконання завдань, проводити тренінги на теми, пов’язані з успіхом 

та кар’єрою, конкурси професійної майстерності різних рівнів. Все це дасть 

можливість, ще на навчанні, оцінити свої вміння та здібності працювати в 

умовах середовища яке постійно змінюється. 
 

 

Сиско Н.М., 

кандидат психологічних наук, 

(м.Хмельницький) 

 

Роль викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

формуванні кар’єрної компетентності у майбутніх фахівців 
Сучасний стан ринку в Україні потребує структурно-інноваційних 

перетворень для сталого розвитку та економічного зростання країни. 

Соціально-економічний розвиток держави буде можливим за умови значного 

розширення діяльності інноваційних виробництв, розвитку конкурентного 

середовища, зростання продуктивності праці, що об’єктивно зумовлює 

потребу у висококваліфікованих робітничих кадрах.Водночас поява нових 

перспективних професій та компетентностей на ринку праці актуалізують 

готовність фахівця бути суб’єктом власного професійного розвитку. 

Різні аспекти професійного становлення особистості розглянуто в 

роботах як зарубіжних дослідників (C. Bird, R. Boyatzis, P. Brown, J. Holland, 

R. Lent, M. Savickas,D. Super та ін.), так і вітчизняних (Ю. Дворецька, 

А. Деркач, Д. Закатнов, Е. Зеєр, Л. Лук’янова, Л. Мітіна, Н. Ничкало, В. Орлов, 

Е. Помиткін, В. Радкевич, В. Рибалка, Б. Федоришин та ін.).  

Американський психолог Дональд Сьюпер (Super), досліджуючи питання 

психології розвитку, у професійному шляху особистості виділив п’ять етапів: 

1) етап пробудження (від народження до 15-ти років) – розвиток «Я-

концепції» через фази гри, інтересів і здібностей;  

2) етап дослідження (15–24 роки) – пошук особистості себе в 

різноманітних професійних ролях із врахуванням власних професійних 

можливостей; 

3) етап консолідації (25–44 роки) – прагнення забезпечити в обраному 

професійному полі стійку особистісну позицію;  



 95 

4) етап збереження досягнутого (45–64 роки) – розвиток у межах 

професійного поля;  

5) етап спаду (з 65-ти років) – часткова участь у професійному житті [4]. 

Отже, учні ЗП(ПТ)О, перебуваючи на другому етапі професійного шляху, 

проходять процес дослідження власної особистості, самопізнання, пошуку і 

кристалізації професійної самоідентичності. 

Науковець Е. Зеєр зазначав, що продуктивність професійного розвитку 

особистості залежить від особистісного потенціалу людини, об’єктивних і 

суб’єктивних можливостей його реалізації в освіті і професії [1, с. 19]. 

Необхідно відзначити, що досягнення професійного успіху залежить від 

готовності особистості до свідомого вибору й реалізації професійної кар’єри, 

це, в свою чергу, потребує системного підходу до формування в учнів 

кар’єрної компетентності. 

Дослідниця О. Садон виділяє такі структурні компоненти кар’єрної 

компетентності: когнітивний (кар’єрне цілепокладання і планування); 

мотиваційно-діяльнісний (самоефективність, мотивація до кар’єри, вміння 

вирішувати кар’єрні проблеми); особистісний (відповідальність і 

адаптивність); аксіологічний (кар’єрні орієнтації); процесуальний (кар’єрні 

стратегії, тактики, темпи, етапи, періоди, фази) [3]. 

Значну роль у професійному становленні учнів, розкритті їх професійних 

ресурсів відіграють викладачі закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти (далі – ЗП(ПТ)О), які для своїх вихованців стають кар’єрними 

тьюторами і менторами. 

Необхідно наголосити, що у контексті формування кар’єрної 

компетентності майбутніх фахівців викладачі ЗП(ПТ)О таким психолого-

педагогічним засобом як кар’єрне консультування допомагають учням у 

визначенні цілей майбутньої професійної діяльності; консультують з питань 

складання індивідуального плану професійного розвитку і кар’єрного 

зростання; розроблення індивідуальних освітньо-професійних траєкторій. 

Водночас викладачі активно залучаються до організації проходження 

учнями виробничої практики, сприяють їх професійній адаптації, розвитку 

підприємницької ініціативи, формують навички самопрезентації та надають 

допомогу в опануванні технікою пошуку роботи.  

Принагідно зазначимо, що Науково-методичним центром професійно-

технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області (далі – НМЦ ПТО ПК) надається 

консультаційно-методична допомога викладачам з питань формування 

кар’єрної компетентності учнівської молоді. Сайт НМЦ ПТО ПК 

(http://www.hmnmc.km.ua/), інформаційний портал «Профтехосвіта 

Хмельниччини» (http://profosvitakm.at.ua/) і «Профорієнтаційний портал 

професійної освіти Хмельниччини» (http://hmptoterminal.at.ua/) виступають 

потужними ресурсами, які дозволяють ознайомитись із закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти регіону, змістом професій, регіональним ринком 

праці. 

Необхідно відзначити цінний досвід закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, на базі яких відповідно до наказів Міністерства освіти і 
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науки України, упродовж 2017-2019 рр.. проводяться експерименти 

всеукраїнського рівня: «Формування кар’єрної компетентності майбутніх 

фахівців у професійно-технічному навчальному закладі» (Вище професійне 

училище №25 м. Хмельницького) і «Організаційно-педагогічні умови 

створення і функціонування Центру професійної кар’єри у професійно-

технічному навчальному закладі» (Колківське вище  професійне училище  

Волинської області). 

Результати експериментальної роботи, підготовлені навчально-методичні 

матеріали, послугують іншим педагогічним колективам і посприяють 

забезпеченню кар’єрного розвитку майбутніх фахівців. 

Отже, під час професійного навчання відбувається процес кристалізації 

професійного спрямування особистості, розвиток професійно значущих 

якостей, ціннісних орієнтацій, засвоєння майбутньої соціально-професійної 

ролі, формування мотивації до вибудови успішної професійної кар’єри. Саме в 

умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти формується 

кар’єрна компетентність майбутніх фахівців. У цьому процесі важливу роль 

відіграє викладач.  
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Соловйова А.В., 

викладач спецдисциплін, 

(м.Чорноморськ) 

 Розвиток підприємницьких навичок учнів ПТНЗ в розрізі стадії 

розвитку Одеської області 

У зв’язку із суспільними змінами й економічним розвитком, молодь усе 

частіше обирає підприємництво своєю життєвою стратегією. Проте, ринкові 

відносини із жорсткою конкурентною природою, що формуються в Україні, 

висувають високі вимоги до фахівця, його професійних та особистісних 

якостей.  

Розвиток підприємницьких умінь в учнів, як складника життєвої 

компетентності, вимагає не лише оновлення змісту освіти, пошуку нових 
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форм, поєднання теоретичного та практичного досвіду, а і якісно нового 

підходу до організації навчального процесу в ПТНЗ 3,с.298 .  

У зв’язку з цим, є нагальна потреба спрямування змісту ПТО на розвиток 

підприємницьких навичок як альтернативного життєвого шляху особистості 

учнів. 

Формування підприємницьких навичок сприяє розвитку комунікативних 

та ділових якостей, завдяки яким учні вільно та впевнено почуватимуть себе 

під час публічних виступів, що підвищить самооцінку та впевненість у своїх 

силах 3 . 

Тепер більш детальніше розглянемо мале підприємництво у місті Одеса. 

Малий та середній бізнес розглядається як невід’ємна частина сучасного 

підприємництва, на яку покладаються важливі функції, а саме прискорення 

структурної перебудови економіки та підвищення організаційної ефективності 

використання національних ресурсів 4 . 

Середньостроковою метою подальшого розвитку соціально-економічної 

сфери є створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку 

малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій та підвищення 

ефективності ринку праці. 

Місто Одеса – адміністративний, економічний й культурний центр 

найбільшої за територією області в країні, та з містами-супутниками, 

Чорноморським і Южним, формує важливий транспортний і торговельний 

комплекс. 

Кількість малих підприємств становить 11 347 одиниць, що складає 

96,5% від загальної кількості підприємств м. Одеси, середніх підприємств – 

406 одиниць, що складає 3,4% від загальної кількості підприємств м. Одеси 

(Мал. 1).  

     
Мал.1. Співвідношення кількості підприємств в м. Одеса на 

01.01.2018 

Реалізація механізмів надання фінансової підтримки суб’єктам малого і 

середнього підприємництва поліпшить доступ підприємців до кредитних 

ресурсів та сприятиме збільшенню до кінця 2022 року кількості суб’єктів 

господарювання до 146,4 тис. одиниць, з них: фізичних осіб-підприємців – 

80,5 тис. одиниць; юридичних осіб – 65,9 тис. одиниць. 

За професійними групами: найбільший попит роботодавців 

спостерігається на професіоналів, робітників з обслуговування, експлуатації 

устаткування, кваліфікованих робітників з інструментом, на представників 

найпростіших професій, фахівців та працівників сфери торгівлі та послуг. 
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У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на 

кваліфікованих робітників – це водії, електромонтери, слюсарі, 

електрогазозварники, швачки, водії, токарі, оператори котельні тощо. 

Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом 

роботи – бухгалтерів, спеціалістів держаної служби, лікарів, вчителів, 

інженерів різних галузей, фармацевтів, ІТ- фахівців, менеджерів а також 

економістів. Також місто Одеса стимулює навчання персоналу, «відкритий 

уряд» (Мал. 2). 

 

 

 

Мал. 2. Загальні цілі, передбачені Стратегією економічного та 

соціального розвитку м. Одеси до 2022 року 

Пріоритетними напрямками розвитку малого та середнього бізнесу м. 

Одеса влада бачать розвиток напрямку трьох Т (туризм, торгівля, технології), 

тобто розвиток туристичного сервісу (street food, розвиток гарних туристичних 

маршрутів), освітні проекти, проекти із ІТ складовою. Із виробництва важливі 

проекти створення продуктів з високою доданою вартістю. 

Отже туризм є одним з пріоритетних напрямків розвитку м. Одеси, а саме 

активно розвиваються такі напрямки, як: культурно-розважальний, освітній, 

оздоровчий і рекреаційний туризм, гастро- та ено-туризм, діловий туризм 

тощо. 

За професійними групами, середній розмір оплати праці у вакансіях для 

законодавців, вищих державних службовців, керівників становив 6,3 тис. грн., 

для кваліфікованих робітників з інструментом – 5,4 тис. грн., для робітників з 

обслуговування та експлуатації устаткування і машин та для професіоналів – 

5,1 тис. грн., для технічних службовців – 5,0 тис. грн., для фахівців – 4,9 тис. 

грн., грн., для представників найпростіших професій та для кваліфікованих 

працівників сільського господарства – 4,4 тис. грн. 

Найвищий розмір оплати праці пропонується у вакансіях для менеджера 

(управителя) із допоміжної діяльності у сфері фінансів та головного механіка 

по 32,0 тис. грн., головного режисера - 24,3 тис. грн., режисера-постановника - 

20,6 тис. грн., Техніка-технолога (текстильна та легка промисловість)  - 20,0 
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тис. грн., артиста-вокаліста, концертмейстера з класу вокалу та артиста балету 

- 19,4 тис.грн. 

Також, високий рівень заробітної плати пропонується рихтувальнику 

кузовів  - 20,0 тис. грн., помічник машиніста електровоза  - 16,4 тис. грн. та 

машиністу пневматичної установки  - 14 тис. грн. 

Таким чином, підприємницькі вміння учнів  у ПТНЗ  це альтернатива у 

виборі життєвої стратегії; система знань, умінь, навичок, що дають молоді 

змогу ефективно здійснювати підприємницьку діяльність.  

Сформовано загальний висновок, з проведеного дослідження, який вказує 

на привабливість одеського регіону для інвесторів, майбутніх і існуючих 

підприємців, шукачів роботи та роботодавців, навіть не зважаючи на деякі 

тенденції до зниження.  Адже є всі умови для подальшого зростання 

Одеського регіону. 
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Формування компетентності майбутніх робітників залізничної галузі 

Прагнення людини керувати своїм життям, самостійно будувати  кар'єру 

пояснюється бажанням людини отримати своє місце в житті, стати 

особистістю. І одним з таким чинником є кар'єра, яка  виступає в ролі 

своєрідного мірила трудового життя людини, впорядковуючи його трудовий 

досвід. 

Найважливішим завданням усіх професійно-технічних навчальних 

закладів є формування особистості, здатної самостійно приймати рішення про 

особливості свого професійного становлення і нести відповідальність за 

наслідки свого вибору. Тому необхідно надати учням чітке уявлення про свій 

майбутній професійний розвиток і перспективи власної кар'єри. Адже всім 

відома ситуація, коли випускник приходить на робоче місце і не завжди 

розуміє, що йому робити. З метою ліквідації таких ситуацій і виникла потреба 

у створенні й запровадженні у практику нових, ефективних підходів і методів 

регулювання професійного навчання. Відповідно до «Середньострокового 

плану пріоритетних дій уряду на 2017-2020 роки» у галузі професійної освіти 

запроваджуються елементи дуальної форми навчання [1, с.401].    

Це більш гнучка та сучасна форми професійного навчання, яка 

передбачає тісну взаємодію освітньої та виробничої сфер з підготовки 

кваліфікованих кадрів певної професії. Основне завдання дуальної форми 
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навчання – це подолання розриву між теорією і практикою, підготовка кадрів 

відповідно до реальних економічних умов та вимог конкретних роботодавців. 

Вона передбачає збільшення практичних годин (30% теорії та 70% - практики), 

залучення у якості викладачів інструкторів безпосередньо з виробництв, 

упровадження навчання за блочно-модульним принципом (вивчення теми у 

закладі освіти – її закріплення на практиці на базі підприємства), адаптація 

системи оцінювання до умов і вимог реального виробництва. Саме в умовах 

виробництва учні набувають практичні знання і необхідні навики. Тобто, 

виробнича практика підвищує рівень кваліфікації відповідних професій, що 

актуально сьогодні для всіх галузей економки. 

 На базі нашого Дніпровського професійного залізничного ліцею (ДПЗЛ) 

також впроваджується така система підготовки кадрів з елементами дуальної 

форми навчання в рамках реалізації дослідно-експериментальної роботи 

Всеукраїнського рівня «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з 

використанням елементів дуальної системи навчання» [2, с.4].  

Мета впровадження елементів дуальної форми навчання – подолання 

диспропорції між пропозицією щодо надання освітніх послуг професійним 

ліцеєм та запитами роботодавців щодо структури навчально-виробничого 

процесу, змісту і обсягу освітніх планів і програм, якості підготовки 

робітничих кадрів, надання можливості мобільно реагувати на зміни 

виробничих технологій та модернізувати зміст професійної освіти, 

враховувати вимоги конкретних виробничих підрозділів - замовників 

робітничих кадрів при організації навчально-виробничого процесу.  

Тут є можливість реалізувати свої потреби кожному з учасників. Для 

підприємств дуальна освіта  – це можливість підготовки робочих кадрів під 

своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна 

відповідність виробничим інтересам, економія часу та коштів на пошук, підбір 

робітників до умов конкретного підприємства. У підприємства з’являється 

можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору 

кращих учнів, бо  час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. 

Добре навчені випускники  швидко пристосовуються до робочого ритму 

виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно 

відображається на іміджі підприємства та навчального закладу. 

Для держави – це можливість реалізувати зміст професійно-технічного 

навчання відповідно до діючого законодавства і державних стандартів 

професій та, водночас, зменшити витрати на укомплектування навчальних 

закладів сучасним технологічним обладнанням й утримання навчального 

закладу. 

 Для навчального закладу – забезпечення учнів практичними  знаннями, 

професійною орієнтацією та наступним працевлаштуванням. Учні за дуальною 

системою набувають міцні знання й стійкі професійні прийоми та навички 

роботи, можливість з першого дня включитись у свої професійні обов’язки, у 

них з’являється впевненість у завтрашньому дні. 

Підготовка кадрів на виробництві спрямована на підвищення якості 

професійного складу робітників підприємства, формування у них творчого 

мислення, вміння працювати в ринкових умовах та забезпечення на цій основі 
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високої продуктивності праці та ефективної зайнятості. Набуття професійної 

компетентності на робочих місцях базових підприємств формує основи 

професійної майстерності учнів і  дає можливість залучити їх до участі в 

суспільній діяльності підприємства, а найголовніше,  отримавши певну 

кваліфікацію, випускник може продовжити своє кар`єрне зростання на базі 

цього підприємства. 

Бажання випускників отримати робітничу професію на базі залізничного 

ліцею пов`язане з роботою на залізничному  транспорті. Залізниця на сьогодні 

має переваги: створення належних умов та гідна оплата праці, забезпечення 

соціальних гарантій для працівників залізниці, відпустка та соціальні виплати 

– питання, які постійно перебувають у центрі уваги керівництва 

«Укрзалізниці».  

Вважаю, що на сьогодні дуальна освіта дасть можливість змінити 

професійно-технічну освіту. Випускник отримає вміння представити себе 

роботодавцю, конкурувати за робоче місце, проаналізувати  та реально 

оцінити свої цілі з професійними якостями та здібностями. Це також 

залежатиме від того,  яким чином викладачі й майстри виробничого навчання 

підготують учня до роботи на виробництві за здобутою професією в плані 

теоретичних знань, виробничих навичок і вмінь, чи активізують інтерес до 

професії й бажання працювати на підприємстві за здобутою професією. Від 

того, які  відносини складатимуться в учня з його наставником на виробництві. 

І вже потрапляючи в  трудовий колектив як  рівноправний  і повноцінний 

член цього колективу, випускник відчуває себе здатним на певні досягнення та 

може будувати свою кар’єру та майбутню трудову діяльність, готовий 

впоратися з новими професійними функціями й здатними сприйняти зміни 

сучасного виробництва.  
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Роль соціального партнерства у розвитку кар'єрних компетентностей 

у учнів ПТНЗ 

Вступ. Складні, іноді незрозумілі соціально-економічні умови, в яких 

опинилася Україна сьогодні, вимагають від її громадян прояву творчої й 

ділової активності, підприємницьких здібностей, досягненні успіху в 

професійній діяльності, створенні умов для кар’єрного зростання. Від того, 

якого характеру набуватимуть кар’єрні орієнтації молоді, залежать успіхи в 

майбутньому соціально-економічному розвитку держави.  
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Значну роль у формуванні професійної і кар’єрної орієнтації майбутніх 

працівників промислової та інших сфер суспільної діяльності відіграє система 

професійної освіти України. Саме вона має можливість впливати на зміну 

світоглядних позицій майбутніх фахівців, формувати в них професійну 

свідомість, основи професійної і кар’єрної компетентності, потреба молодого 

фахівця у самореалізаціїї.  

Основна частина. Значним недоліком вітчизняної професійної освіти є 

те, що вона, переважно, зорієнтована на підготовку пасивних виконавців. 

Традиційно ПТНЗ готують  майбутнього фахівця до того, що на своєму 

робочому місці він отримає «посадову інструкцію», якою має, безумовно, 

керуватися. Таким чином, учнів привчають до думки, що більшість 

працівників є підлеглими і мають виконувати те, що їм наказують. Таке 

пасивне виконання посадових інструкцій за короткий час робить такого 

фахівця непотрібним. Причина в тому, що отримана молодим фахівцем 

посадова інструкція встигає застаріти ще до того, як він її отримав. У 

сучасному світі, якщо фахівець не буде самовдосконалюватися,  адаптовувати 

себе до проблем, що постають перед ним і перед виробничим колективом, то 

дуже швидко залишиться з дипломом про певний рівень професійної освіти, 

але без роботи.  Сучасний ринок праці висуває все більші вимоги щодо 

конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників. Причому, це 

стосується як рівня фахової компетентності, так і їх особистісних якостей. 

Незалежно від професій, наявність таких рис, як високий рівень саморегуляції, 

ініціативність, креативність, прагнення професійного самовдосконалення, 

безумовно, цінуються роботодавцями. Додамо, що максимальна 

самореалізація особистості в обраній професії можлива лише за умови 

адекватного професійного самовизначення. 

Відомий у світі в галузі лідерства письменник, педагог і консультант 

С.Кові стверджує, що заробітна плата – це очікування, a не стимул для творчої 

самореалізації. Учені розвинених країн Європейського Союзу аргументовано 

довели, що в цивілізованому світі мотивує людей до праці не стільки 

матеріальна винагорода, скільки внесок, який, на їхню думку, вони можуть 

зробити задля розвитку справи. 

В економічно розвиненому інформаційному суспільстві обдарованість, 

захопленість, моральна відповідальність - три найважливіших риси людини, 

що роблять фахівця справді конкурентоздатним і бажаним працівником. 

Виявити ці якості, розвинути їх у майбутнього робітника – складне, але 

важливе завдання педагогічних працівників, яке є основою формування 

кар’єрних орієнтацій фахівця у новому цивілізаційному просторі. 

Суть нового підходу до формування кар’єрних орієнтацій майбутніх 

фахівців і адаптації молодих фахівців на виробництві полягає в розумінні 

ними власної ролі у продуктивному розвитку виробництва, розв’язанні 

суперечливих питань: не що він має робити, а чим може бути корисним для 

вирішення проблем, що стоять перед виробничим колективом і роботодавцем 

[1]. 

Сьогодні на часі є формування нової системи відносин між професійно-

технічними навчальними закладами й роботодавцями, службою зайнятості – 
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тобто з усіма, хто є споживачем “продукції” системи професійно-технічної 

освіти та джерелом її фінансового благополуччя. В основі інтересів 

роботодавців завжди лежить економічний інтерес. Допомогти сприяти 

реалізації цього інтересу може професійно-технічний навчальний заклад, що 

дійсно має потенціал, здатний зацікавити роботодавця. Таким потенціалом є 

майбутній професійно мобільний фахівець, що має попит на ринку праці, а 

саме: кваліфікований робітник (випускник професійно-технічного навчального 

закладу), механік, інженер чи підприємець. 

Соціальне партнерство є природною формою існування професійно-

технічної освіти. В умовах ринкової економіки тільки в тісному партнерстві з 

роботодавцями стає можливим ефективно реалізувати основну функцію – 

забезпечення ринку праці кадрами кваліфікованих професійно мобільних 

робітників, затребуваних реальним сектором економіки [2]. 

Стосовно сфери освіти соціальне партнерство, або соціальний діалог, 

означає встановлення взаємин, адекватних ринкової дійсності, між сферою 

освіти й роботодавцями - споживачами підготовлених цією сферою кадрами. 

Суть цих взаємин полягає в тому, що, з одного боку, сфера освіти повинна 

готовити кадри фахівців, або здійснювати професійне навчання, відповідно до 

вимог ринку, запитів підприємців на кадри в обсягах спеціальностей, достатніх 

для всього різноманітного господарства країни. З іншого боку, роботодавці 

повинні брати активну участь у виробленні стратегії освіти, контролі за її 

якістю, а також у її фінансуванні.  

В умовах створення нових типів підприємств, розвитку малого і 

середнього бізнесу в місті Чорноморськ, виникає потреба у підготовці робочої 

сили з відповідного профілю і відповідною кваліфікацією. Суперечність між 

попитом і пропозицією на ринку праці, яка створилась при активному виїзді 

високо кваліфікаційних фахівців за кордон, стало можливим зняти завдяки 

гнучкої політиці Чорноморського морського коледжу ОНМУ. Щоб 

підготувати конкурентоспроможного фахівця, потрібна нова техніка, 

програмне забезпечення, сучасні матеріали і технології. На жаль, навіть при 

підтримці місцевого бюджету Чорноморська, фінансування на утримання і 

оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу не вистачає.  

Тому частково це питання вирішується за допомогою соціального 

партнерства ЧМК ОНМУ з підприємствами – роботодавцями, які 

забезпечують учнів робочими місцями під час проходження виробничої 

практики, сприяють їх працевлаштуванню після закінчення навчання, надають 

соціальну допомогу як учням, так і закладу освіти. 

Досвід свідчить, що завдяки цілеспрямованій роботі колективів 

працівників коледжу розширюється коло соціальних партнерів таких, як 

Публічне акціонерне товариство  «Іллічівський судноремонтний завод» ,  База 

технічного обслуговування та ремонту флота «Морського торговельного 

порту» Чорноморськ», підприємства громадського харчування 

м.Чорноморська, мережа роздрібних супермаркетів «Таврія В», «Копійка», 

«АТБ». Активну участь в соціальному партнерстві займають банківські 

установи  «Ощадбанк», «ОТР банк», «Приват банк».  
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Якщо декілька років тому ініціатива залучення до освітнього процесу 

була переважно зі сторони Чорноморського морського коледжу, то сьогодні 

роботодавці із задоволенням презентують свої підприємства, організовують 

оглядові екскурсії, ознайомлюють з матеріальною базою (ТІС Зерновий 

термінал, м. Южний ). Деякі роботодавці, наприклад Компанія «Контраст»   на 

базі Чорноморського морського коледжу ОНМУ для професій «Агент з 

постачання», «Адміністратор» створюють свої власні системи дистанційного 

навчання на основі розроблених освітніх модулів. Представники «Приват 

банку» системно долучають учнів закладу до Школи фінансової грамотності, 

яка проходить в формі позакласних заходів в місячник  комерційних професій 

на спеціальностей. 

Педагогічний колектив ЧМК ОНМУ виходить з того, що в умовах 

створення нових типів підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу 

виникає потреба у підготовці робочої сили з відповідного профілю, але досить 

високої кваліфікації. Цю суперечність між попитом і пропозицією на ринку 

праці долається освітнім закладом завдяки курсової підготовки необхідних 

кваліфікованих робітників.  

Звичайно, завдяки соціальному партнерству ЧМК з підприємствами - 

роботодавцями учні забезпечуються робочими місцями під час проходження 

виробничої практики. Це сприяє їх працевлаштуванню після закінчення 

навчання і забезпечує соціальну допомогу як учням так і педагогічному 

колективу.  

Висновок. У сучасних складних соціально-економічних умовах 

майбутній фахівець із правильними кар’єрними орієнтаціями мав би 

керуватися думкою: якщо мені не вдасться знайти роботу, то я зможу створити 

своє робоче місце сам [1]. Для цього ще під час навчання він має досягти 

найвищого рівня професійної майстерності, оволодіти організаційними і 

лідерськими якостями. Перспективою подальших досліджень вважаю 

узгодження організаційно-методичного забезпечення процесу формування 

кар’єрних орієнтацій учнів вітчизняної професійної школи із соціально 

економічними партнерськими відносинам з роботодавцями. 
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Розвиток кар’єрної компетентності  у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти України 

Проблема формування особистості, готової до успішної самореалізації в 

світі праці, є однією з актуальних у вітчизняній педагогічній теорії та 

практиці. Сучасне суспільство висуває на перший план питання підготовки не 

професіоналів вузького профілю, а конкурентоспроможних, ініціативних 

особистостей, готових до інноваційної професійної діяльності, максимальної 

реалізації особистісного потенціалу, кар’єрному зростанню. У зв’язку з цим 

актуальним стає процес формування кар’єрної компетентності, зокрема, 

кар’єрних компетенцій уже на етапі професійної підготовки. Це дозволяє 

молодій людині відповісти на питання: ким бути, де і як жити, де і як 

працювати, який стиль життя вибрати, як реалізувати потреби і бажання, як 

стати успішним? 

Головною метою підготовки і навчання фахівця у професійному закладі є 

надбання ним професійної компетентності. Професійна компетентність 

проявляється в успішному вирішенні специфіки певного типу професійних 

завдань [1, с.87 ]. 

Слушною для нашого дослідження є позиція Л.Горюнової, Е.Зеєра, 

І.Зимньої, Л.Мітіної, Є.Могильовкіна, О.Садон, І.Янченко, які вважають, що в 

основі професійної кар’єри лежить компетентність, властивість фахівця, яка 

забезпечує його фізичну, психічну, духовну і професійну відповідність 

вимогам певної професії, спеціальності, спеціалізації, стандартам кваліфікації, 

службової посади. Це дає можливість розглядати професійну кар’єру зі 

змістовної точки зору. 

Під кар’єрною компетентністю розуміється мета-вміння кваліфікованого 

робітника з інноваційним мисленням оперувати знаннями та інструментами, 

що дають можливість вирішувати, крім основних, нетипові та нестандартні 

кар’єрні завдання, а також ефективно вибудовувати кар’єрний шлях. 

Проблема формування кар’єри майбутнього фахівця отримала найбільш 

широкий розгляд в межах компетентнісного підходу, який сьогодні відображає 

основні аспекти процесу модернізації сучасної професійної освіти. З позицій 

цього підходу кар’єрна компетентність розглядається як елемент професійної 

компетентності особистості, що характеризує її прагнення, готовність і 

здатність до професійної самореалізації та супроводжується адекватною 

самооцінкою і визначає цілеспрямований процес і результат розвитку 

професійної кар’єри. 

Кар’єрна компетентність — здатність чітко уявляти власний кар’єрний 

потенціал і відповідно до нього доцільно формувати кар’єрний шлях, долаючи 

перепони і ускладнення [4, с.88].  
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Під кар’єрними компетенціями розуміються індивідуально-особистісні 

характеристики, знання, вміння, навички, моделі поведінки учня ПТНЗ, 

цінності, чинники мотивації, потрібні для ефективного виконання професійної 

діяльності на більш високому рівні і сприяють особистому та кар’єрному 

росту. Поєднання наявних у особистості кар’єрних компетенцій визначає його 

подальший шлях розвитку. 

Однією з складових професійної компетентності є кар’єрна 

компетентність. Для успішного працевлаштування після закінчення ПТНЗ 

учневі необхідно не просто засвоювати набір знань і професійних інструментів 

з конкретної професії (спеціальності), а напрацьовувати певні здібності та 

якості, тобто компетентності. 

Кар’єрна компетентність є психологічним чинником, який визначає саме 

ті з напрацьованих якостей, умінь і здібностей які потрібні для вирішення 

складних, нестандартних алгоритмів, комплексних завдань. Кар’єрна 

компетентність дозволяє майбутньому кваліфікованому робітнику періодично 

концентрувати у своєму уявленні власні кар’єрні напрацювання, доробки. А 

потім правильно розрахувати і вчасно зробити кар’єрний ривок, що виводить 

його на очікуваний рівень у кар’єрі. Це робить його успішним на кар’єрному 

терені в порівнянні з тими, у кого рівень кар’єрної компетентності нижче, і 

вони не знають, коли фокусуватися і коли треба бути рішучими і стрімкими в 

кар’єрі.  

Отже, під час самооцінки кваліфікований робітник має ґрунтуватися не 

на окремий набір професійних знань і навичок, а на злиття ряду ключових 

якостей особистості зі знаннями, вміннями, навичками і високою мотивацією 

на креативну роботу, що дає змогу оцінити рівень кар’єрної компетентності. 

Поєднання наявних у молодого фахівця кар’єрних компетенцій визначає 

його подальшу траєкторію розвитку, у тому числі й даний кар’єрний сценарій. 

Для успішного планування своєї професійної кар’єри, майбутнім 

кваліфікованим робітникам необхідно отримати детальну інформацію і 

матеріали про ступінь розвиненості власних головних ділових, особистісних 

професійно-значущих якостей.  

Кожну кар’єрну компетенцію можна уявити певним набором 

поведінкових індикаторів — якостей, здібностей і умінь, необхідних для 

успішного виконання професійної діяльності. 

Кар’єрні компетенції в області проектування кар’єри: 

- вміння визначати цілі та завдання кар’єри, шляхи їх реалізації; 

- вміння вибудовувати траєкторію професійної діяльності в рамках 

реалізації плану кар’єри; 

- вміння проектувати свою кар’єру з урахуванням життєвих цілей і 

цінностей; 

- вміння складати кар’єрне портфоліо. 

В області мотивації до досягнень: 

- здатність до досягнення поставлених цілей; 

- прагнення просуватися кар’єрними сходами; 

- прагнення до досягнення успіху в професійній діяльності; 
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- готовність повною мірою реалізовувати свої здібності для вирішення 

завдань. 

В області комунікативної діяльності: 

- вміння викликати у співрозмовника сприятливе враження і повагу з 

першого контакту; 

- вміння досягати своїх цілей в процесі спілкування; 

- вміння доступно і точно формулювати питання і відповіді; 

- здатність до успішної взаємодії з людьми. 

В області емоцій і поведінки: 

- вміння створити у себе і оточуючих гарний настрій; 

- вміння викликати до себе прихильність оточуючих; 

- вміння витримувати великі емоційні навантаження. 

В області особистісних якостей і здібностей:  

- прагнення до повної реалізації своїх здібностей у вирішенні кар’єрних 

завдань; 

- володіння техніками самопізнання і саморозвитку для формування 

конкурентоспроможності на ринку праці та освітніх послуг; 

- вміння визначати у себе прояв вроджених і набутих здібностей; 

- вміння осмислювати характер власних переваг; 

- вміння користуватися технікою самопрезентації; 

- здатність до прояву лідерських якостей. 

В області проектно-дослідницької діяльності: 

- вміння працювати в проектному режимі: 

- вміння групувати, систематизувати і переробляти інформацію в 

залежності від поставленої мети у відповідній формі. 

В області професійного вдосконалення: 

- здатність оцінювати рівень своїх знань і умінь; 

- готовність до постійного навчання; 

- володіння ефективними методами самонавчання; 

- прагнення використовувати всі можливості для підвищення своєї 

компетентності [5, с.100 ]. 

Поєднання кар’єрних компетенцій визначає шлях успішного 

професійного розвитку і певний кар’єрний сценарій. Однак, як показує 

практика, у більшості випускників ПТНЗ відсутні кар’єрні компетенції, які 

сприяють успішній самореалізації у професійній діяльності: вміння знаходити 

спільну мову з людьми, адаптуватися в новому колективі, брати на себе 

відповідальність, бути мобільними, конкурентноздатними, володіти 

організаторськими і лідерськими якостями тощо. Разом з тим, сучасний 

професійно-технічний навчальний заклад має можливість створити умови для 

кар’єрного розвитку учнів, починаючи з першого курсу. 

Отже, оцінка кар’єрної компетентності потрібна майбутньому 

кваліфікованому робітнику для того, щоб визначити його можливості 

піднятися кар’єрними сходами, стати висококваліфікованим фахівцем в 

обраній сфері діяльності. Ґрунтуючись на розумінні компетентності як 

інтегративної особистісної характеристики, що виражається в здатності до 

успішної соціальної і професійної діяльності, дамо розуміння кар’єрної 
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компетентності, а саме: кар’єрна компетентність — інтегративна якість 

особистості, що характеризує її прагнення, готовність і здатність реалізувати 

свій потенціал в можливих шляхах (траєкторії) соціально-трудової діяльності. 
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Становлення дуальної системи здобуття вищої освіти в Україні 

Законом України при  освіту (2017р.) передбачено дуальну форму 

здобуття освіти,  яка  передбачає поєднання навчання осіб у  закладах освіти з  

навчанням на робочих  місцях, на підприємствах, в установах  та  організаціях 

для набуття певної кваліфікації [1]. Ця форма здобуття освіти є особливо 

актуальною при  підготовці фахівців робітничих  професій та інженерних 

спеціальностей, до яких відносяться і бакалаври професійної освіти 

автомобільного  транспорту. 

Автомобільний транспорт є однією з актуальних сфер підприємницької 

діяльності, оскільки у процесі господарювання кожне підприємство потребує 

перевезення матеріалів, сировини, готової продукції, при цьому організації 

можуть використовувати як власний автотранспорт так і звертатись до 

автотранспортних підприємств. Завданнями розвитку транспортно-дорожнього 

комплексу України на середньостроковий період до 2020 р. є подальше 

удосконалення транспортної галузі, зростання попиту на транспортні послуги, 

активізації процесів інтеграції транспортно-дорожнього комплексу України до 

європейської та світової транспортних систем. Для сучасного економічного 

стану України характерним є підвищення ролі транспорту, який забезпечує 

життєдіяльність населення, функціонування і розвиток економіки держави, 
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збереження її обороноздатності, можливість досягнення 

зовнішньоекономічних цілей країни. 

Зараз автомобільна транспортна система країни налічує  більше 9,2 млн. 

транспортних засобів, у тому числі 7 млн. - легкових  автомобілів. Для їх 

обслуговування та ремонту створено мережу державних  та приватних  

авторемонтних  підприємств. Етап розвитку цих  підприємств 

характеризується змінними процесами та спробами використання  

прогресивних технології експлуатації, обслуговування та ремонту автомобілів.  

Однак, досягнення високого рівня обслуговування та ремонту 

автомобілів не можливо без покращення підготовки фахівців цієї галузі. 

Водночасно, науково-технічний прогрес та сучасні вимоги ринку розвиток 

малих підприємств змінюють умови праці, має відображатися у підготовці 

високопрофесійних працівників широкого профілю на основі інноваційних 

підходів. Відтак, формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові 

та складні непередбачувані завдання, вимоги до цієї підготовки що постійно 

зростають та змінюються. Враховуючи динамічність змін умов праці фахівців 

автотранспортного профілю виникає гостра потреба модернізації підходів до 

їх підготовки в реальних умовах, використання яких в певній мірі забезпечує 

дуальна система здобуття освіти. 

Вперше дуальна система здобуття освіти була започаткована у 

Німеччині. Сутність її полягає у поєднанні складових : набуття необхідних для 

професії практичних знань і навичок відбувається на підприємстві, а 

теоретична підготовка – у навчальному закладі [2]. Дуальна система здобуття 

вищої освіти успішно використовується у багатьох країнах Європи, зокрема 

Німеччині, Австрії, Швейцарії.  

Зміни, що відбуваються в сучасній системі вищої освіти України, 

запровадження комплексних інновацій, що забезпечать модернізацію процесу 

підготовки  фахівців, відображено у нормативних документах а саме, 

«Національній стратегії розвитку в Україні на період до 2021 року» [3], у 

Законі України «Про вищу освіту 2014» [4], у проекті «Стандарту вищої освіти 

України (за спеціальністю 015 Професійна освіта)» [5], у «Концепції 

підготовки фахівців за дуальною формую здобування освіти в Україні [6]» та в 

міжнародних документах Болонського процесу [7]. 

Як відомо, 19 вересня 2018 року розпорядженням  Кабінету Міністрів 

України  була схвалена Концепції підготовки фахівців за дуальною формую 

здобування освіти, в Україні яка передбачає встановлення рівноправного 

партнерства закладів вищої, фахової перед вищої освіти, роботодавців та 

студентів освіти з метою набуття ними досвіду практичного застосування 

компетентностей та їх адаптація в умовах реальної професійної діяльності. 

Отже дуальна форма здобуття освіти згідно концепції передбачає : 

- для закладів освіти підвищувати конкурентоспроможності на ринку 

освітніх  послуг; 
- для здобувачів поєднанувати отриманні теоретичних знання з 

практичним досвідом роботи на одному чи декількох підприємствах, в 

установах чи організаціях; 
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- для роботодавця впливати на процес для підготовки фахівця з 

необхідними знаннями, вміннями і компетентностями; 

На сьогодні, підготовка фахівці автотранспортного профілю в Україні 

здійснюється за інженерною та інженерно-педагогічною спеціальністю. 

Головним показником якісної інженерної складової професійної підготовки 

бакалаврів транспортного профілю є сформована техніко-технічна 

компетентність фахівців, саме вона відповідає за формування здатності 

застосовувати нові підходи до аналізу, прогнозування, критично осмислювати 

проблеми у професійній діяльності та приймати рішення у складних 

непередбачуваних умовах. 

Мета подальших дослідження полягає у визначенні, обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці ефективності дуальної форми здобуття вищої 

освіти в Україні. 

До основних завдань подальших дослідження віднесені такі : 

- на основі аналізу теорії та емпіричного досвіду виявити ступінь 

розробленості проблеми, уточнити поняттєво-категоріальний апарат 

дослідження; 

- визначити зміст, конкретизувати структуру техніко-технологічної 

компетентності бакалаврів професійної освіти автотранспортного  профілю; 

- розробити модель формування техніко-технологічної компетентності 

бакалаврів професійної освіти автотранспортного  профілю; 

 - обґрунтувати педагогічні умови цілеспрямованого формування техніко-

технологічної компетентності бакалаврів професійної освіти 

автотранспортного  профілю; 

 - розробити методику реалізації моделі формування техніко-

технологічної компетентності бакалаврів професійної освіти 

автотранспортного профілю та експериментально перевірити її 

результативність. 

Отже, проблема запровадження нової дуальної  форми здобуття вищої 

освіти в Україні потребує теоретичне, методичне  та практичне  розроблення, 

осмислення існуючих  суперечностей у цій галузі та комплексних  досліджень. 
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Досвід забезпечення педагогічних умов формування готовності до 

планування і реалізації кар’єри у майбутніх робітників швейної галузі 

Анотація. У статті висвітлено практичний досвід планування і 

реалізації кар’єри у майбутніх робітників швейної галузі у ДНЗ «Хмельницький 

центр професійно-технічної освіти сфери послуг» з урахуванням науково-

обґрунтованих умов формування готовності учнів П(ПТ)О до реалізації 

власної кар’єри відповідно до глобалізаційних та інтеграційних процесів, що 

відбуваються в суспільстві. 

Ключові слова: кар’єра, кваліфіковані робітники, швейна галузь. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі 

розвитку суспільства, однією з характеристик успішності людини у фаховій 

діяльності є професійна кар’єра, а вибір напряму професійної кар’єри є одним 

з важливих життєвих рішень молодої людини. Підготовка учнівської молоді до 

побудови професійної кар’єри, формування готовності до планування та її 

реалізації залежить від педагогів які мають забезпечити психолого-

педагогічний супровід цього процесу. Особливо це стосується учнівської 

молоді яка здобуває професійну освіту в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) та інженерно-педагогічних працівників які 

мають допомогти їм сформувати відповідні цілі кар’єрного зростання та 

зорієнтувати на реалізацію їх в умовах мінливого ринку праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає можливість пересвідчитися 

в тому, що ряд науковців присвятили свої праці проблемі розвитку особистості 

в ході професійного просування, професійного та кар’єрного зростання, 

зокрема А. Деркач, А. Маркова, М. Пряжников, І. Прокопенко. Проблему 

підготовки учнів П(ПТ)О до планування й реалізації професійної кар’єри 

досліджують С. Алєксєєва, В. Біскуп, Д Закатнов, М. Клименко, 

В. Лозовецька, В. Орлов, Л. Романенко та ін. Нажаль вищеназвана проблема 

залишається й досі актуальною. Як зазначає у своїх дослідженнях 

В. Лозовецька учні П(ПТ)О «не володіють чіткими й конкретними уявленнями 

про своє професійне майбутнє, про технологію професійного і посадового 
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зростання, не володіють навичками їх реалізації у практичній діяльності» [1, с. 

21]. 

Метою статті є висвітлення практичного досвіду планування і реалізації 

кар’єри у майбутніх робітників швейної галузі у ДНЗ «Хмельницький центр 

професійно-технічної освіти сфери послуг» з урахуванням науково-

обґрунтованих у психолого-педагогічній літературі умов формування 

готовності учнів П(ПТ)О до планування і реалізації власної кар’єри відповідно 

до глобалізаційних та інтеграційних процесів, що відбуваються в суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Науковець Д. Закатнов розглядає 

професійну кар’єру як «динамічний процес який передбачає мультиаспектний 

особистісний і професійний розвиток людини» [2, с. 59]. Висвітлення 

практичного досвіду планування і реалізації кар’єри у майбутніх робітників 

швейної галузі ми будемо здійснювати відповідно до психолого-педагогічних 

умов підготовки учнівської молоді до вибору і реалізації професійної кар’єри 

визначені цим дослідником. Зокрема: «організацію особистісно орієнтованого 

професійного розвитку майбутніх фахівців на всіх етапах професійного 

становлення; застосування компетентнісно-орієнтованих технологій 

професійного розвитку майбутніх фахівців; проектування і реалізацію 

освітнього процесу в формах і технологіях, адаптованих до індивідуальних 

потреб та професійних цінностей особистості….» [3, с. 59-61]. 

Одним із шляхів забезпечення педагогічних умов формування готовності 

учнівської молоді до планування і реалізації кар’єри у ДНЗ «Хмельницький 

центр професійно-технічної освіти сфери послуг» є впровадження виробничих 

інновацій у діяльність Навчально-практичного центру сучасних швейних 

технологій, який створений у межах всеукраїнського пілотного проекту на базі 

закладу. Його головне завдання полягає у здійсненні зв'язку між закладами 

професійної освіти, швейними підприємствами, підприємствами-виробниками 

сучасних тканин, обладнання, для прискорення передачі інформації з новітніх 

прогресивних технологій і впровадження їх у навчально-виробничий процес та 

виробництво. 

Особливу роль у планування власної кар’єри майбутніми робітниками 

швейної галузі відіграє співпраця з Хмельницьким національним 

університетом. Так, протягом року викладачі кафедри технології та 

конструювання швейних виробів університету провели майстер-класи для 

учнів на тему: «Особливості проектування авторських колекцій одягу» та 

«Сучасне швейне обладнання фірми «Jask», а також поділились своїми 

творчими здобутками у напрямку створення колекцій одягу. Присутнім було 

продемонстровано колекції моделей студентів кафедри – переможців 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів молодих дизайнерів одягу, та 

численні наукові і навчально-методичні здобутки. Педагогами кафедри 

технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва університету 

проведені для учнівської молоді майстер-класи на тему «Традиційні і 

нетрадиційні види художньої обробки текстильних матеріалів», на яких учні 

практично виконували різні техніки оздоблення, враховуючи властивості 

тканин та використовуючи сучасні матеріали та інструменти. Для зацікавлення 

майбутніх кваліфікованих робітників в опануванні професії «Швачка, кравець, 
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закрійник» була проведена професором Київського національного 

університету культури і мистецтв, аналітиком, експертом у галузі текстилю 

Ліаною Білякович лекція «Прогнозування моди 2020 - 2021». 

Крім цього постійно проводяться майстер-класи та інші заходи із 

залученням учнівської молоді, на які запрошуються технологи, конструктори, 

дизайнери, провідні спеціалісти з провідних підприємств. Дизайнером 

аксесуарів Світланою Сімутенковою з міста Києва був проведений майстер-

клас «Виготовлення квітів з фоамірану», на якому учні мали можливість 

створити композиції з квітів зроблених власноруч. Дизайнер Наталя Дудка 

провела цікавий лекторій  на тему «Сучасна колористика тканин та їх 

використання в швейному виробництві».  

Поряд зі створенням Центру не менш важливе значення має 

упровадження елементів дуальної форми у навчально-виробничий процес при  

підготовці кваліфікованих робітників з професії «Швачка» у ДНЗ 

«Хмельницький центр ПТО сфери послуг». Позитивними наслідками 

упровадження елементів дуальної форми є не тільки те, що вона усуває розрив 

між теорією і практикою в процесі підготовки кваліфікованих робітників; 

відкриває додаткові можливості підвищення ефективності підготовки 

робітничих кадрів, і разом з цим дає можливість учням побудувати, а в 

майбутньому і реалізувати індивідуальну освітню траєкторію подальшого 

кар’єрного зростання. 

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Спланована і 

вибудувана траєкторія професійного розвитку забезпечує всебічний розвиток 

фахового, ділового і особистісного потенціалу учнів, що сприяє 

конкурентоспроможності фахівця на ринку праці. Перспективами подальших 

наукових розвідок в означеному напрямі є запровадження означеної практики 

роботи з формування кар’єрної компетентності учнів, що здобувають професії 

швейної галузі, у фахову підготовку кваліфікованих робітників інших 

професій. 
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Аннотация 

В статье раскрыто практический опыт планирования и реализации 

карьеры у будущих рабочих швейной отрасли в ГУЗ «Хмельницкий центр 

профессионально-технического образования сферы услуг» с учетом научно - 
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обоснованных условий формирования готовности учащихся П(ПТ)О к 

реализации собственной карьеры в соответствии с глобализационных и 

интеграционных процессов, происходящих в обществе. 

Ключевые слова: карьера, квалифицированные рабочие, швейная 

отрасль. 

 

Шамралюк О.Л., 

методист, 

(м.Хмельницький)  

Потенціал педагогічних технологій у формуванні кар’єрної 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників 
Підготовка конкурентоспроможного фахівця безпосередньо пов’язана із 

формуванням його кар’єрної компетентності як інтегративної якості 

особистості, що характеризує її прагнення, готовність і спроможність до 

професійної самореалізації та супроводжується рефлексивним баченням себе, 

адекватною самооцінкою й визначає цілеспрямований процес і результат 

професійної кар’єри [2, с. 16]. 

Формування життєвих планів, пов’язаних з професійною діяльністю, 

кар’єрним ростом, життям в цілому визначається змістом діяльності людини, 

соціальним і особистим досвідом, внаслідок цього актуалізація мотиваційно-

ціннісного ставлення учнів до освітньої діяльності як до базового етапу 

майбутньої кар’єри реалізується через зміст освіти та технології його 

опанування, що сприяє поетапному формуванню кар’єрної компетентності 

майбутніх фахівців. 

У контексті зазначеного набуває ваги питання вибору і застосування тих 

педагогічних технологій, які б сприяли формуванню відповідних особистісно-

професійних якостей, необхідних фахівцеві для майбутнього успіху в кар’єрі. 

Аналіз досліджень із означеної проблематики [3] засвідчує, що у досягненні 

результативності процесу формування кар’єрних орієнтацій учнів ефективним 

є впровадження процесуальних педагогічних технологій, які реалізуються 

через проектне, комунікативно-діалогове, дискусійне, ігрове навчання та 

забезпечують діяльнісну і рефлексивно-оцінювальну основу формування 

кар’єрної компетентності, прагнення до самопізнання, усталення суб’єктної 

позиції, прояву себе як особистості. 

У педагогічній діяльності, спрямованій на формування кар’єрної 

компетентності учнів, провідна роль належить проектному навчанню, в ході 

якого: 

- використовуються і удосконалюються дослідницькі вміння (виявлення 

проблем, визначення дослідницьких завдань, аналіз, пошук ступеня вивченості 

проблем, проведення пошукової роботи); 

- учень включається в процес самостійної роботи, під час якої 

розвивається аналітичне, критичне, творче мислення; 

- формуються актуальні компетентності, необхідні для сучасного життя: 

здатність брати на себе відповідальність; застосовувати знання до життєвих 

ситуацій; брати участь в спільному прийнятті рішення; регулювати конфлікти; 

оцінювати і аналізувати соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, навколишнім 
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середовищем; робити свій вибір; володіти усним і письмовим мовленням; 

здатність навчатися упродовж життя як основи безперервної підготовки у 

професійній та громадській діяльності, а також в особистому житті. 

Завдяки проектній діяльності в учнів розвиваються якості, актуальні для 

формування кар’єрної компетентності, зокрема: на етапі занурення в проект і 

постановки проблеми (вироблення концепції, визначення цілей і завдань 

проекту) відбувається усвідомлення, розуміння і прийняття цілей та завдань 

свого розвитку; під час етапу розробки проекту (визначення доступних 

інформаційних, матеріальних ресурсів, підготовка плану) розвивається 

здатність діяти цілеспрямовано і самостійно, приймати відповідальні рішення; 

технологічний етап (організація діяльності з реалізації проекту) сприяє прояву 

активності і зацікавленості у власному розвитку, в досягненні позитивного 

результату, ініціативності, потреби в самовизначенні і самореалізації; в ході 

заключного етапу (публічна презентація проекту, рефлексія результатів 

діяльності) в учнів формується рефлексивне ставлення до себе, своїх дій, 

результату, прийнятих рішень. 

Однією із сучасних педагогічних технологій, які залучають учнів закладів 

професійної освіти в процес рефлексивної діяльності, є технологія 

«Портфоліо» як збір доказів набутого досвіду і досягнень, яка фіксує, 

накопичує, систематизує здобутки і визначає постановку нових цілей та 

подальшої діяльності. В умовах інтенсивного розвитку інформаційних 

технологій доцільним є створення учнями електронного портфоліо. 

Застосування означеної технології в контексті формування кар’єрної 

компетентності забезпечує: формування суб’єктної позиції, оскільки функції з 

його створення покладаються на учня; підтримання високої мотивації до 

досягнень; розвиток умінь ставити цілі, планувати і організовувати власну 

діяльність; заохочення активності, самостійності, самоосвіти; акцент на 

досягненнях учня; інтеграцію кількісної та якісної оцінок; розвиток навичок 

рефлексивної та оціночної діяльності учнів.  

Таким чином, технологія «Портфоліо» є ефективною формою 

самопрезентації учня та інструментом розвитку, виступаючи базою 

постановки нових цілей в освітній діяльності, початку процесу прогнозування 

майбутньої кар’єри, планування і вибудовування її як діяльнісної компоненти 

кар’єрної компетентності. Цілеспрямована діяльність учнів щодо накопичення 

портфоліо дозволить до закінчення навчання мати уявлення про рівень 

сформованості базових, професійних і ключових компетентностей. 

Укомплектоване належним чином портфоліо буде корисним при подальшому 

працевлаштуванні.  

Разом з цим, в умовах сучасного ринку праці поряд із професійними 

вимогами до фахівця, особливо затребуваними роботодавцями стають такі 

якості як комунікабельність, відповідальність, організаторські здібності 

[1, с. 55]. У цьому сенсі ефективним є застосування в освітньому процесі 

закладу професійної освіти ігрового навчання як діяльності, що моделює різні 

громадські феномени. Педагогічна цінність ігрової діяльності щодо 

формування кар’єрної компетентності в учнів закладів професійної освіти 

полягає в тому, що кожен з її етапів має свій вплив на розвиток особистості 
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учня, становлення його суб’єктної позиції. Оскільки в ході гри учасники 

мають можливість «приміряти» певну роль з майбутньої професійної 

діяльності, то це сприяє формуванню позитивної професійної Я-концепції, 

набуттю досвіду міжособистісної і колективної  взаємодії, оцінки 

особливостей своєї поведінки, її порівняння із поведінкою інших та 

визначенню на цій основі нових цілей розвитку особистісних якостей.  

Так, під час підготовчого етапу гри (розробка сценарію, регламент, 

правила, планований результат, розподіл ролей, формування груп, 

консультації) відбувається усвідомлення, розуміння цілей та завдань свого 

розвитку, прийняття відповідальних рішень. Етап проведення (робота з 

джерелами, тренінг, мозковий штурм, виступи груп, захист результатів, 

правила дискусії) посилює активність і зацікавленість в своєму розвитку, в 

досягненні позитивного результату, розвиває ініціативність, потребу в 

самовизначенні і самореалізації. На етапі аналізу і узагальнення (висновок з 

гри: аналіз, рефлексія - оцінка і самооцінка роботи, висновки і узагальнення, 

підсумки гри, рекомендації) формується здатність аналізувати діяльність, 

рефлексивно ставитися до своїх дій, результату, прийнятих рішень.  

Таким чином, у забезпеченні формування кар’єрної компетентності в 

майбутніх кваліфікованих робітників чільне місце належить процесуальним 

педагогічним технологіям, що сприяють становленню суб’єктної позиції учня 

в процесі здобуття професійної освіти,  адекватної оцінки свого потенціалу і 

результатів діяльності, розвитку навичок самопрезентації, ставити досяжні цілі 

в професії та кар’єрі. 
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