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СИНОПСИС

У вступі  показана актуальність вирішення проблеми організації
підготовки педагогів ПТНЗ до роботи в умовах децентралізації уп-
равління професійним навчанням.

У § 1 подано понятійний апарат, який визначається як комплекс
взаємозв’язаних понять і правил оперування ними на послідовних
етапах людської діяльності в процесі розв’язання проблем.

У § 2 розкриті сучасні тенденції розвитку професійно-технічної
освіти, розглядаються та аналізуються деякі основні характерис-
тики та показники функціонування профтехосвіти.

У § 3 подаються основні підходи до бізнес-планування в сучас-
ному ПТНЗ та методичні рекомендації щодо його здійснення.

У § 4 рекомендуються технології проведення SWOT-аналізу як не-
обхідної умови бізнес-планування.

У § 5 аналізуються професійні операції та формулюються на-
вчальні результати, що полягають у детальному розгляді кожної ок-
ремої операції, визначеної на етапі аналізу професії для визначення
навичок, знань, установок і критеріїв, які необхідні для її компетен-
тного виконання.

У § 6 розглядаються шляхи взаємодії роботодавців і ПТНЗ на за-
садах соціального партнерства, принципи здійснення цієї комуні-
кації, форми соціального партнерства в освітній системі,
інструменти соціального діалогу.

У § 7 пропонуються активні стратегії у навчанні педагогів, що
сприяє застосовуванню широкого спектру педагогічних стратегій
та технік, які дозволяють враховувати відмінності особистого роз-
витку учнів, рівень їхніх попередніх знань та навичок на основі вдос-
коналення професійної майстерності сучасного педагога ПТНЗ.

У § 8 подаються питання для самоконтролю, тестові завдання різ-
ного ступеня складності. 

У додатках наведені таблиці і схеми, зразки анкет, порівняльна
характеристика різних методів оцінювання, перелік основних кому-
нікативних якостей педагогів та їх стисла характеристика, таблиці
визначення педагогічних цілей для проведення тренінгу.

У списку літератури подані джерела для проведення семінарів та
тренінгів.
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Вступ
Децентралізація професійної освіти активізує прояв ініціативи

на місцях, дає змогу передавати управлінські функції тим, хто
ближче перебуває до прийняття рішень. Регіоналізація, відповідно,
сприяє підвищенню економічної ефективності навчання шляхом
чіткого планування та постійного контролю фінансових витрат. Ос-
кільки обсяг підготовки кваліфікованих робітників максимально
збігатиметься з потребами регіону, зростатиме відповідальність
навчальних закладів перед суспільством за якість організації на-
вчально-виховного процесу, використання отриманих фондів та
ресурсів.

Відповідно до «Концепції розвитку професійно-технічної (про-
фесійної) освіти в Україні», її модернізація спрямовується на ство-
рення необхідних умов для інноваційного розвитку професійного
навчання різних категорій населення, зокрема у професійних на-
вчальних закладах різних типів, форм власності та підпорядку-
вання, на виробництві тощо; забезпечення якісної професійної
підготовки кваліфікованих фахівців для галузей економіки, малого
і середнього підприємництва з урахуванням потреб ринку праці.

Досвід останніх років свідчить, що в багатьох регіонах за відсут-
ності системної роботи органів влади, підприємств, закладів ос-
віти гостро проявляються диспропорції як в економічному
розвитку, так і у рівнях професійної зайнятості населення. Виника-
ють невідповідності між попитом і пропозицією робочої сили, де-
фіцит певних професій на ринку праці.

Переорієнтація освіти з академічних досягнень на особистість
вимагає врахування закономірностей навчання і розвитку особи-
стості, перебігу інноваційних процесів, а також адекватних прин-
ципів організації навчально-виховного процесу, які найбільш повно
втілюються у закладах нового типу і випливають з нової методоло-
гії освіти. Підготовку педагогів ПТНЗ в умовах децентралізації
управління професійним навчанням ми розглядаємо як цілісну си-
стему, яка складається з взаємопов’язаних і взаємодіючих етапів
(додаток А). 

Системний підхід до організації педагогічної підготовки, крім ба-
чення її як цілісного утворення, передбачає систему послідовних
заходів, яку можна представити як алгоритм дій з її проектування
(додаток Б). Конкретизація цільової установки характеризує
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необхідність тих знань та умінь, які потрібно формувати й удоско-
налювати в педагогів ПТНЗ, що зумовлено сучасними ринковими
умовами, рівнем професійної компетентності педагогів ПТНЗ та за-
питами роботодавців щодо якості підготовки кваліфікованих робіт-
ників.

Зміст підготовки педагогів ПТНЗ до роботи в умовах децентралі-
зації управління професійним навчанням закладається у спеціаль-
ному змістовому модулі чи темах занять, які повинні мати
обов’язкове програмно-методичне забезпечення. Операційно-ді-
яльнісна (технологічна) складова алгоритму організації підготовки
педагогів ПТНЗ забезпечує використання сучасних засобів, визна-
чає місце і співвідношення організаційних форм навчання. Діагнос-
тико-аналітична компонента полягає в отримані необхідної
інформації як про рівень професійних компетенцій на вході й виході,
так і про стан та розвиток системи підготовки. 

Враховуючи те, що від готовності та підготовки педагога ПТНЗ до
роботи в умовах децентралізації управління професійним навчан-
ням у значній мірі залежить якість підготовки кваліфікованих робіт-
ників, нами рекомендовано проведення спеціальної підготовки
педагогів. Таку підготовку, доцільно й реально здійснювати в сис-
темі післядипломної педагогічної освіти – у процесі підвищення ква-
ліфікації педагогів.

§ 1. Понятійний апарат

Існує багато означень самого терміну понятійний апарат. Він ви-
значається як комплекс взаємозв’язаних понять і правил та оперу-
вання ними на послідовних етапах людської діяльності в процесі
розв’язання проблем. Базовий поняттєвий апарат ще називається
множиною елементів опорних понять, його визначено як відібраний
набір понять предметної галузі, на основі якого здійснюється ці-
леспрямована діяльність. Таким чином, базовий поняттєвий апарат
утворює деяку опорну понятійну систему, цілісність якої досягається
такими системоутворювальними факторами, як предметна галузь
діяльності, цілі використання виділеної достатньої множини еле-
ментів опорних понять і обрана достатня множина способів
розв’язання проблем. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» професійна освіта –
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це система, яка є сукупністю освітніх програм різного рівня і спря-
мованості, а також мережа установ, що їх реалізують. Це складне
поняття тлумачиться як підготовка в навчальних закладах фахівців
різних рівнів кваліфікації для діяльності в одній із галузей економіки,
науки, культури; невід’ємна складова єдиної системи освіти. 

Під цим терміном розуміють також сукупність знань, умінь і на-
вичок, оволодіння якими дає змогу працювати спеціалістом вищої,
середньої кваліфікації, або кваліфікованим робітником. Зміст про-
фесійної освіти включає поглиблене ознайомлення з науковими ос-
новами та технологією обраного виду праці, вироблення
спеціальних практичних умінь і навичок; формування психологічних
і моральних якостей особистості, важливих для роботи у певній га-
лузі людської діяльності. Доцільно навести ще одне визначення:
система – училище – це система штучна (складається людьми у
зв’язку з об’єктивною необхідністю); відкрита (має зв’язки з соці-
ально-економічним середовищем); динамічна (постійно розвива-
ється); циклічна (є процеси, що утворюються кожен навчальний рік).

Вся післяобов’язкова освіта, в тому числі підвищення кваліфіка-
ції (додаткова освіта), освіта і навчання дорослого населення, на-
вчання безробітних входять до неперервної професійної освіти.

Неперервна освіта – соціально-педагогічна категорія, що відоб-
ражає суть поступального розвитку людини протягом усього життя.
У міжнародній практиці навчання протягом всього життя (lifelong
learning) – філософія освіти й освітня політика, що передбачає ство-
рення умов для надання громадянам можливостей як формальної,
так і неформальної довічної освіти й навчання. В широкому сенсі
концепція навчання протягом всього життя розглядає навчання як
стратегію розвитку особистості. У вужчому сенсі – це різноманітне
цілеспрямоване постійне навчання та оновлення знань, умінь та
компетенцій з метою професійного й особистісного вдосконалення. 

Підвищення кваліфікації – складова загальної системи безпе-
рервної освіти особистості. Головною метою підвищення кваліфіка-
ції є приведення у відповідність фахової та посадово-функціональної
компетентності працівників освіти з потребами та вимогами сус-
пільства на конкретно-історичному етапі соціально-економічного
розвитку українського суспільства. Підвищення кваліфікації педаго-
гічних кадрів виконує такі функції: програмно-цільові (компенса-
торну, коригуючу, прогностичну) і процесуально-технологічні
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(діагностичну, моделюючу, організаційно-регулятивну, інтегра-
тивну, адаптивну, оціночно-аналітичну, коригуючу). Велику роль у
підвищенні кваліфікації відіграють соціально-психологічні функції
(орієнтаційні, мотиваційні, розвитку творчої активності, інновацій-
ності, стимулювання). 

Реалізація цих функцій системи підвищення кваліфікації ба-
зуються на таких принципах: соціально-економічної обумовленості,
науковості, системності, безперервності, єдності централізму та ре-
гіональної демократії. Організація підвищення кваліфікації має чітко
визначену ієрархічну структуру. 

За Енциклопедією освіти, децентралізація – 1) напрям модерні-
зації управління освітою; 2) спосіб організації управління освітою, в
якій основними владними повноваженнями, необхідними для при-
йняття управлінських рішень, наділені нижчі рівні ієрархічної піра-
міди управління, що відкриває широкий простір для розвитку
місцевої ініціативи, урахування місцевих особливостей. Вимагає
чіткого розмежування функцій між центральними, регіональними і
місцевими органами управління, автономізації навчальних закла-
дів. Процес децентралізації розглядається як позитивний, немину-
чий. На практиці нерідко призводить до розбіжностей у розвитку
освіти в різних регіонах, посилює нерівність у фінансуванні освіти. 

§ 2. Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти

Професійно-технічна освіта має розглядатися не тільки як ком-
понент соціальної сфери, а й як галузь, глибоко інтегрована в еко-
номіку. Відтворення кваліфікованих трудових ресурсів країни
залежить від ефективного функціонування сфери освіти. Незва-
жаючи на складні умови розвитку незалежності Української дер-
жави, переважно збережено систему профтехосвіти, розпочато її
модернізацію.

На початку і в середині 1990-х років певна частина професійно-
технічних навчальних закладів була ліквідована або об’єднана з ін-
шими, але система ПТО залишається досить потужною як у мережі,
так і за напрямами підготовки кваліфікованих робітників. Тіснішими
стають взаємозв’язки профтехосвіти із загальноосвітньою школою.
Упродовж останніх років відбувся перехід від однотипності до бага-
тотипності навчальних закладів, а також, до реальної ступневості у
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професійному навчанні. Створюються ПТНЗ нового типу, діяльність
яких насамперед спрямовується на підготовку розвинутої особи-
стості, професійно підготовленої до ефективної праці в умовах рин-
кової економіки.

Підготовка інженерно-педагогічних кадрів для системи ПТО здій-
снюється в:

• Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків);
• Кримському державному інженерно-педагогічному універси-

теті (м. Сімферополь), а також на факультетах 17-ти ВНЗ ІІІ–IV рів-
нів акредитації.

Науково-методичне забезпечення ПТО здійснюють:
• НАПН України (відділення, інститути та ін.);
• Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ; 
• науково-методичні, навчально-методичні центри ПТО та ін.
У 2007 р. дійсними членами і членами-кореспондентами Відді-

лення педагогіки і психології професійно-технічної освіти АПН
України завершені дослідження восьми тем за напрямом «Теоре-
тико-методичні основи формування змісту професійної освіти»
(академік-секретар відділення доктор педагогічних наук, професор
Н. Г. Ничкало).

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТО здій-
снюється в основному в інститутах післядипломної педагогічної
освіти АПН України:

• державному вищому навчальному закладі «Університет ме-
неджменту освіти АПН України»;

• Донецькому інституті післядипломної освіти інженерно-педа-
гогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Уні-
верситет менеджменту освіти АПН України»;

• деяких науково-методичних центрах ПТО, інститутах ППО.
У 2009 р. професорсько-викладацьким складом кафедри про-

фесійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України завершено дослідження з теми: «Підвищення кваліфікації
керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів професійної
освіти на основі компетентісного підходу» (завідувач кафедри кан-
дидат педагогічних наук, доцент Л.М. Сергеєва).

Аналіз функціонування профтехосвіти свідчить, що незважаючи
на труднощі перехідного періоду та систематичне значне недофі-
нансування, система ПТО зберегла свої основні характеристики та
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показники. Нині завершується етап становлення ПТО, розпочина-
ється період якісних змін та її розвитку.

Відповідно до «Концепції розвитку професійно-технічної (про-
фесійної) освіти в Україні» її модернізація спрямовується на ство-
рення необхідних умов для інноваційного розвитку професійного
навчання різних категорій населення, зокрема у професійних на-
вчальних закладах різних типів, форм власності та підпорядкування,
на виробництві тощо; забезпечення якісної професійної підготовки
кваліфікованих робітників для галузей економіки, малого і серед-
нього підприємництва з урахуванням потреб ринку праці.

На сучасному етапі модернізація ПТО здійснюється за всіма ос-
новними напрямами функціонування системи, але темпи та зміст
перетворень недостатньою мірою відповідають як сучасним, так і
прогнозованим результатам.

У практичному плані вітчизняні експерти до головних проблем
розвитку ПТО відносять:

• незадовільне ресурсне та фінансове забезпечення реформу-
вання ПТО;

• відставання рівня професійної компетентності керівників і пе-
дагогічних працівників ПТНЗ від зрослих вимог до якості підготовки
робітничих кадрів;

• невідповідність застарілої, морально та фізично зношеної ма-
теріально-технічної бази ПТНЗ вимогам інформаційно-технологіч-
ного розвитку;

• неспрогнозованість потреб у підготовці фахівців різного про-
фесійного спрямування;

• недосконалість управління системою професійно-технічної
освіти на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Експерти Світового банку, досліджуючи проблеми ПТО у Східній
Європі, акцентують увагу на трьох таких аспектах: висока вартість –
спеціалізована освіта одного учня коштує в два–чотири рази
більше, ніж загальна; низька ефективність – рання спеціалізація,
особливо у вузько визначеній спеціальній сфері, несумісна з гнучкі-
стю в навчанні, якої потребує ринок; заохочення нерівних можли-
востей – рання та вузька спеціалізація розділяє учнів на основі
доходу сім’ї та освіти батьків.

Фахівці Європейського фонду освіти звертають увагу на значне
відрахування учнів ПТНЗ порівняно із загальноосвітньою школою.
Зазначається, що високий рівень відрахування із ПТО (різниця в
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понад три рази) може бути спричинений: низькою якістю викла-
дання (викладачі в системі початкової професійної підготовки
мають у середньому нижчу кваліфікацію, ніж у загальній і вищій
освіті, часто не мають педагогічної й дидактичної підготовки). У той
же час, за даними моніторингу щодо якісного складу керівників про-
фесійно-технічних навчальних закладів усі директори мають повну
вищу освіту, в тому числі кожний п’ятий – інженерно-педагогічну та
високу робітничу кваліфікацію. Кризові явища в економіці по-
передніх років і низький рівень оплати праці спричинили досить
значний відтік із ПТНЗ висококваліфікованих педагогічних кадрів.
Ця проблема в майбутньому загостриться ще більше. Іншою при-
чиною відсіву може бути низька мотивація учнів, зокрема й через
незадовільне оснащення та обладнання ПТНЗ.

До проблеми системи ПТО можна віднести й вузькогалузеву
спрямованість програм підготовки робітників. Нині існує велика
кількість вузьких спеціальностей, і вибір такої вузької спеціалізації
учням потрібно робити досить рано. Останніми роками ринок праці
продовжує формуватися в напрямі стандартів ринкової економіки.
Тут до головних змін належить поява в Україні приватних робото-
давців, велике скорочення традиційних форм зайнятості внаслідок
реформування військово-промислового комплексу та частини сек-
торів виробництва, розширення сектора послуг і необхідність до-
сить частих змін місця роботи.

У загальному плані основними напрямами розв’язання проблем
розвитку ПТО на сучасному етапі можуть бути: реструктуризація
вузькопрофільного переліку спеціальностей, запровадження нових
ширших профілів підготовки кваліфікованих робітників; орієнтація
змісту освіти на формування загальних компетентностей; зміна
процесу та методологій навчання, підготовка тих, хто навчається,
до можливих організаційних і технологічних змін у процесі праці;
зміна підпорядкування системи ПТО, передача закладів профе-
сійно-технічної освіти з центрального на місцевий рівень; залучення
частини закладів ПТО до єдиної системи профільної старшої школи;
налагодження соціального партнерства між ПТНЗ і працедавцями,
ПТНЗ і ВНЗ, зокрема на місцевому рівні. У нормативному плані
стратегія розвитку ПТО представлена у Постанові Верховної Ради
України «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної
освіти в Україні» від 03.04.2003 р.

Стосовно цієї Концепції до основних положень стратегії розвитку
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ПТО відповідно до Постанови Верховної Ради України треба відне-
сти: створення механізму цілісної національної системи підготовки,
підвищення кваліфікації та перепідготовки робітників із викори-
станням матеріально-технічної бази ПТНЗ; аналіз проблеми кадро-
вого забезпечення галузі та розроблення науково-обґрунтованого
прогнозу розвитку ринку праці, на основі якого уточнити перспек-
тивні плани підготовки кваліфікованих робітничих кадрів; створення
у кожному регіоні центрів сервісного обслуговування та оснащення
комп’ютерами й технічними засобами усіх ПТНЗ з метою забезпе-
чення комп’ютеризації навчально-виробничого процесу та розроб-
лення програмних засобів навчання.

Для ПТНЗ розв’язання основних проблем розвитку ПТО на су-
часному етапі має бути спрямовано на забезпечення регіональних
(місцевих) ринків праці затребуваною кваліфікованою робочою
силою. З цієї точки зору основним змістом діяльності ПТНЗ є
освітня діяльність, а її головним критерієм – якість і ефективність
підготовки майбутніх робітників. При цьому якість підготовки учнів
має відповідати не тільки вимогам сучасності, а й на перспективу.
Важливо також відмітити, що на регіональних, галузевих та загаль-
нодержавному рівнях стан системи профтехосвіти, темпи та гли-
бина перетворень у ній ще не відповідають потребам особистості,
суспільства і економіки України. Відсутність науково обґрунтованого
прогнозу розвитку ринку праці гальмує розроблення вивірених пер-
спективних планів підготовки кваліфікованих робітничих кадрів за
професійним спрямуванням. Це негативно позначається на процесі
перепрофілювання навчальних закладів з урахуванням потреб
ринку праці. Внаслідок цього чимало випускників не можуть пра-
цевлаштуватися. Проблема законодавчого вирішення питання
щодо першого робочого місця випускника професійно-технічного
навчального закладу досі не розв’язана, водночас потрібно ви-
знати, що працевлаштування випускників прямо пов’язане зі ста-
ном нашої економіки.

Стратегію розвитку конкретного ПТНЗ визначає його керів-
ництво. Її зміст має відповідати державній політиці в галузі профте-
хосвіти, ураховувати вітчизняний і зарубіжний досвід, реальні
можливості навчального закладу та регіональні (місцеві) умови.
Вона повинна бути інноваційною, базуватися на сучасному законо-
давчому та нормативному забезпеченні, науково обґрунтованих
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критеріях оцінювання якості навчального процесу, державних стан-
дартах профтехосвіти, результатах моніторингу попиту та пропози-
цій потреби регіональних ринків праці у робітничих кадрах. Її
документальне оформлення найбільш доцільне у вигляді «Програми
розвитку ПТНЗ», яка розробляється творчою групою найбільш під-
готовлених працівників ПТНЗ під безпосереднім керівництвом ди-
ректора, як правило, на п’ять років. Вона узгоджується з
регіональними (місцевими) органами державного управління осві-
тою та затверджується рішенням педагогічної ради навчального за-
кладу профтехосвіти.

При розробці Програми особливої уваги слід надати плануванню
таких заходів: періодичному оновленню змісту навчання через ко-
рекцію робочих навчальних планів і програм. Їх зміст має відобра-
жати сучасний рівень передового досвіду та зарубіжного
виробництва, а також прогнозований розвиток відповідної галузі;
застосування в освітній діяльності інноваційних форм, методів і за-
собів навчання, інформаційних, комп’ютерних та Інтернет-техноло-
гій. Рівень застосування таких технологій у навчальному процесі
ПТНЗ не повинен значно відрізнятися від рівня їх застосування у за-
гальноосвітніх навчальних закладах регіону (району); організації
об’єктивного сучасного педагогічного контролю, семестрової та
кваліфікаційної атестації учнів і слухачів. Доцільно за всіма видами
педагогічного контролю (поточним, тематичним та ін.) широко за-
стосовувати комп’ютерне тестування. Тестові завдання мають під-
даватися експертизі та апробації, а їхній зміст відповідати
сучасному стану професії; соціальному захисту всіх категорій учнів,
слухачів (інвалідів, дітей-сиріт та ін.), а також соціальним гарантіям
для педагогічних працівників.

Одна з найважчих проблем реформування ПТО – фізично й мо-
рально застаріла навчально-матеріальна база. І річ не тільки в об-
межених фінансових можливостях, а й в ефективності їх
використання. Необхідна науково обґрунтована концепція онов-
лення навчально-матеріальної бази профтехосвіти, потрібні якісні
галузеві довідники із сучасних технологій, обладнання і зразків тех-
ніки, інструментів та ін.

Слід мати на увазі, що підготовка кваліфікованих робітничих кад-
рів у сфері сучасних технологій і на новому обладнанні – важливий
принцип реформування профтехосвіти, одна із суттєвих умов 
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успішного розвитку економіки України. На рівні ПТНЗ треба відмо-
витися від застарілих підходів до обладнання навчальних майсте-
рень, кабінетів, лабораторій тощо. Замість традиційних стендів,
схем, муляжів і т. п. необхідно дедалі більше застосовувати у на-
вчанні сучасні мультимедійні засоби, комп’ютерні та Інтернет-тех-
нології. Особливу увагу слід звернути на запровадження у
навчальний процес ПТНЗ сучасних електронних тренажерів, що імі-
тують реальні ситуації. Такі тренажери володіють великими дидак-
тичними можливостями, але дорогі й потребують кваліфікованого
обслуговуючого персоналу. Доцільно їх використовувати кількома
ПТНЗ на паритетних засадах. 

ПТНЗ входять до структури навчально-наукових комплексів. За-
провадження в них наскрізних навчальних програм дає змогу значно
скоротити термін підготовки фахівців із вищою освітою. Нині близько
410 тис. учнів і слухачів навчаються у закладах системи профтехо-
світи. 54 % учнів ПТНЗ разом із професією здобувають і загально-
середню освіту. Щорічно навчальні заклади направляють на
виробництво та у сферу послуг більше чверті мільйона випускників.

Сучасна ПТО здійснює також важливі функції соціального захисту
підлітків. У закладах цієї системи навчається понад 16 тис. дітей-
сиріт, кількість яких щорічно зростає, 300 тис. дітей із незахищених
верств населення, які потребують додаткової соціальної підтримки.
Професійна підготовка цих підлітків, як і всіх учнів професійно-тех-
нічних навчальних закладів, є необхідною умовою забезпечення
їхньої майбутньої зайнятості і спрямована на адаптацію у самостій-
ному житті. 

Розв’язуючи складний комплекс проблем, пов’язаних із форму-
ванням сучасного виробничого персоналу, слід особливо підкрес-
лити, що система професійно-технічної освіти – це не лише ПТНЗ,
підпорядковані Міністерству освіти і науки. Професійну підготовку
громадян здійснюють також понад півтори тисячі професійно-тех-
нічних навчальних закладів інших форм власності та підпорядку-
вання. У 33-х навчально-курсових комбінатах Міністерства
агрополітики щорічно здійснюється підготовка близько 20 тис. ква-
ліфікованих робітників для агарного сектору економіки і понад
26 тис. працівників підвищують у них свою кваліфікацію.

Сучасне виробництво потребує висококваліфікованих і високо-
продуктивних фахівців, здатних адаптуватися до швидких суспіль-
них та економічних змін. Єдиний спосіб надати людям знання,
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виробити уміння й навички, необхідні для активної трудової діяль-
ності – забезпечити доступ до якісної професійної освіти упродовж
всього життя. Тут Україна дуже суттєво відстає від інших розвинених
країн світу. Так, у Німеччині одночасно навчається до 40 % дорос-
лого населення, США – понад 60%. Відродження і розширення про-
фесійного навчання робітників безпосередньо на виробництві – це
дуже важлива умова підвищення ефективного виробництва. Прикладом
цього є діяльність таких підприємств, як об’єднання «Азот», Суднобудівного
заводу ім. 61-го комунара, Новокраматорського машинобудівного заводу,
де створена належна навчально-виробнича база і цілеспрямовано здійс-
нюється професійне навчання робітників. Тільки за один рік безпосередньо
на виробництві оволодівають новими професіями 307 тис. робітників, а 857
тис. підвищують свою кваліфікацію.

Формування в нашій країні ринку праці зумовило ще одну функ-
цію ПТО – це підготовка, підвищення кваліфікації та перенавчання
незайнятого населення. Частка осіб, які навчаються за направлен-
нями центрів зайнятості, становить до 15 % від загальної кількості
громадян, зареєстрованих як безробітні. Тільки у ПТНЗ Міні-
стерства освіти і науки в минулому році професійним навчанням
було охоплено понад 200 тис. таких громадян. Нині постала про-
блема організації професійного навчання в системі відбування по-
карань та розширення професійного навчання дітей і дорослих з
особливими потребами. Указом Президента України від 23 травня
2001 року в Київській області створено Всеукраїнський центр реа-
білітації інвалідів. У ньому та ще в трьох спеціалізованих ПТУ, підпо-
рядкованих Міністерству праці та соціальної політики, навчається
понад одна тисяча учнів, для яких створено належні умови для фі-
зичної і соціальної реабілітації та здобуття робітничих професій.

Як бачимо, система ПТО – це досить великий і складний ком-
плекс проблем, розв’язання яких потребує реальної державної по-
літики, координації діяльності усіх гілок влади та законодавчого
забезпечення. У державі в основному створено нормативно-пра-
вове поле розвитку професійно-технічної освіти. Закон України
«Про професійно-технічну освіту», прийнятий Верховною Радою
України в 1998 році, був першим освітянським актом прямої дії. На
його виконання Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і
науки, іншими зацікавленими міністерствами і центральними 
органами виконавчої влади розроблено більш як 20 нормативно-
правових актів.
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Як відомо, з часу прийняття цього закону минуло вісім років, від-
булися значні зміни у ПТО. А тому постала гостра необхідність онов-
лення Закону України «Про професійно-технічну освіту» та інших
законів, зокрема «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
вищу освіту», «Про загальний військовий обов’язок і військову
службу» в частині вдосконалення ступеневої професійної освіти, за-
безпечення наступності її змісту, створення нових типів професійно-
технічних навчальних закладів, розширення їхніх функцій у
післядипломній освіті, створення та діяльності науково-методичних
установ.

Актуальними також є вдосконалення управління на всіх рівнях,
поліпшення фінансування і підготовки робітничих кадрів, забезпе-
чення реальних соціальних гарантій учням і випускникам профе-
сійно-технічних навчальних закладів. З огляду на соціальний захист
тих, хто навчається у системі профтехосвіти, багато ще не до-
працьовано, тим більше, якщо проаналізувати склад тих, хто навча-
ється. Понад 50 % – це або діти-сироти, або діти з неповних,
неблагополучних чи дуже бідних сімей.

На законодавчому рівні потребують розв’язання питання щодо
оподаткування цих навчальних закладів та їхньої навчально-вироб-
ничої діяльності; управління майном; участі роботодавців у профе-
сійній освіті, їх відповідальності за оновлення та зростання
професійної кваліфікації виробничого персоналу; включення дер-
жавних професійно-технічних навчальних закладів до системи кре-
дитування, зокрема професійно-технічних навчальних закладів
сільськогосподарського профілю на рівні з іншими сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками.

§3. Основні підходи до бізнес-планування в сучасному профе-
сійно-технічному навчальному закладі

Оволодіння механізмом розробки бізнес-плану є однією з
найважливіших професійних якостей сучасного керівника ПТНЗ,
а також педагогічних працівників, так як сприяє ефективній на-
вчальній, виробничій та фінансовій діяльності та є необхідною
умовою конкурентноспроможності навчального закладу. Бізнес-
план– плановий документ, а процес розробки бізнес-плану –
один із видів планування. Ефективне планування – це процес по-
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становки цілей (завдань) і розробки заходів, що забезпечують
досягнення відповідних цілей. Такого планування потребують усі
професійно-технічні навчальні заклади, що працюють на сьогод-
нішній день у конкурентному середовищі. 

Бізнес-план – обов'язково письмовий документ, який підво-
дить підсумки ділових можливостей та перспектив і роз'яснює,
як ці можливості можуть бути реалізовані. Розробка бізнес-плану
для ПТНЗ є необхідним процесом, тому що: по-перше, нові еко-
номічні умови вимагають нових управлінських підходів у системі
освіти, що дає керівникам можливість спробувати реалізувати
свої «підприємницькі здібності»; по-друге, зростання конкурен-
ції ставить керівника закладу освіти перед необхідністю ґрун-
товніше прораховувати свої майбутні кроки і готуватися до
незвичної йому боротьби з конкурентами, в якій не буває дріб-
ниць; по-третє, бізнес-план є сполучною ланкою між керівницт-
вом і колективом – керівник повинен залучати для розвитку
ПТНЗ не лише бюджетні кошти, а й сторонні ресурси (спонсорів, до-
помогу трудового колективу); по-четверте, бізнес-план дозволить чітко
визначити перспективи навчального закладу та ефективні напрями роз-
витку й усі необхідні дії для досягнення поставлених цілей, проаналізу-
вати ідеї, перевірити їхню доцільність та реальність, оцінити існуючу
ситуацію й можливості; по-п'яте, бізнес-план є для педагогів і співро-
бітників навчального закладу стандартом, з яким необхідно звіряти ре-
зультати практичної діяльності з його реалізації та вносити до цієї
діяльності необхідні корективи. Процес бізнес-планування здійснюється
усіма, хто задіяний у його реалізації: обов’язковою є участь директора
та його заступників; дуже важливою є участь методистів, старших майс-
трів, голів методичних комісій; бажаною є участь викладачів та майстрів
виробничого навчання; доцільною є участь  обласного управління ос-
віти (бажано – заступника начальника з питань профтехосвіти) та пред-
ставника обласного центру зайнятості (бажано – начальника відділу
перепідготовки безробітних). 

Для бізнес-плану рекомендовано такі розділи: огляд середо-
вища; аналіз сильних і слабких сторін, можливостей та загроз; 
пріоритетні напрями та цілі розвитку; план досягнення цілей роз-
витку навчального закладу. 

Огляд середовища – це забезпечення максимально повної та
всебічної інформації про власні особливості ПТНЗ, зовнішні 
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тенденції, що впливають на діяльність ПТНЗ і тому цей розділ є
найбільш об’ємним за розміром. Доцільно подати загальну ін-
формацію про ПТНЗ, а також коло повноважень і його страте-
гічну мету. До загальної інформації про ПТНЗ доцільно віднести
такі основні показники (за три роки):  кількість учнів, які пройшли
навчання; відсоток відрахованих із навчального закладу; перелік
професій, за якими здійснюється підготовка в навчальному за-
кладі; середню академічну успішність; відсоток випускників, що
продовжують навчання у вищих навчальних закладах; рівень пра-
цевлаштування випускників; кількість педагогічних працівників
на одного учня; річний бюджет. Коло повноважень навчального
закладу визначає рамки для бізнес-плану. Стратегічна мета ви-
значає, що робитиме навчальний заклад для досягнення цілей,
сформульованих колом повноважень. 

Аналіз регіонального ринку праці  бізнес-плану повинен мі-
стити опис тенденцій на регіональному ринку праці в розрізі про-
фесій, за якими ПТНЗ здійснює підготовку. Для проведення
аналізу регіонального ринку праці слід порівняти показники пра-
цевлаштування випускників ПТНЗ області (регіону), а також ди-
наміку кількості безробітних і вакансій у розрізі професій, за
якими ПТНЗ здійснює підготовку. Чітке розуміння зовнішніх тен-
денцій у потребі з тих чи інших професій на сучасному ринку
праці є важливою відправною точкою для прийняття рішень
щодо зміни набору в наступному році. 

Маркетинговий аналіз є складовою частиною бізнес-плану-
вання ПТНЗ та необхідний для того, щоб оцінити «ринкові» мож-
ливості ПТНЗ, тобто їхню здатність надавати саме таку кількість
та якість навчальних послуг, якої потребують кінцеві споживачі –
учні й роботодавці, тому що  ПТНЗ працює одночасно на двох
ринках, а саме: на ринку освіти і ринку професійних кадрів. При
проведенні маркетингового аналізу необхідно охарактеризу-
вати: цільові аудиторії ПТНЗ шляхом їх опитування; переваги та
недоліки інших навчальних закладів, які здійснюють підготовку
за такими ж напрямками, що й ПТНЗ та мають близьке геогра-
фічне розміщення. 

Навчальний процес ПТНЗ аналізується в розрізі оцінки: на-
вчальних програм (відповідність потребам роботодавців, на-
явність методичної літератури тощо); якісного складу

18



педагогічних працівників; матеріальної бази (приміщень, облад-
нання, сировини, витратних матеріалів); процедур контролю
якості навчального процесу. Управління навчальним процесом і
його організація розглядаються в бізнес-плані як управлінська
структура щодо наявних організаційних обов’язків, а також у від-
повідності до змін, які пропонуються бізнес-планом. 

Фінансовий аналіз ПТНЗ є однією з найменш відомих для ши-
рокого загалу працівників навчального закладу складовою біз-
нес-плану, завданням якого є інформування (у доступному
вигляді) щодо надходжень і витрат навчального закладу за по-
передні три роки. Слід також проаналізувати сильні й слабкі сто-
рони системи фінансування ПТНЗ, а також описати процедуру
прийняття рішень щодо фінансування ПТНЗ із зазначенням від-
повідальних осіб і обґрунтуванням.

Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей і загроз
(SWOT-аналіз) – це аналіз попередньо зібраної інформації з по-
зиції визначення сильних і слабких сторін ПТНЗ, його можливо-
стей і ризиків.

Пріоритетні напрями та цілі розвитку ПТНЗ розробляються на
період 1–2 років, тому що реалістичний прогноз більш ніж на
дворічний період практично неможливий через велику динаміч-
ність змін зовнішніх умов, у яких працює навчальний заклад. Ос-
новою для визначення пріоритетних напрямів та цілей розвитку
є сфери чи обставини, які вимагають нагальних змін. Дуже важ-
ливо для групи з бізнес-планування концентрувати увагу на най-
важливіших напрямках і не вдаватися до зайвої деталізації.
Такий підхід допоможе спрямувати внутрішні ресурси навчаль-
ного закладу в русло їхнього найефективнішого використання.
Доцільно заздалегідь узгодити критерії, які допоможуть встано-
вити пріоритети. Ними можуть бути:

 • напрями кола повноважень та/або стратегічної мети ПТНЗ;
 • нагальність визначеного пріоритетного напряму; 
 • наявність ресурсів, необхідних для вирішення пріоритетних

напрямів.   
У плані досягнення цілей розвитку навчального закладу: про-

водиться розрахунок для визначення додаткових ресурсів (в
тому числі працівників, обладнання, матеріалів, приміщення) для
збільшення набору; розробляється попередній фінансовий план
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(бюджет) та завдання щодо способу і часу виконання ініціатив;
визначаються виконавці означених завдань та оцінювання їхніх
результатів. У плані дій необхідно, обов’язково, визначити від-
повідальних за виконання окремих завдань (не більше однієї
особи за одне завдання), вказати терміни проведення заходів,
необхідні витрати для кожного заходу та прогнозовані джерела
цих витрат (спеціальний фонд, у межах виділених асигнувань
тощо). 

Не варто писати надто великі бізнес-плани, насичені зайвими
деталями. Оптимальний розмір бізнес-плану – не більше 35–40
сторінок. Зовнішній вигляд плану не повинен бути самоціллю, го-
ловне – доступність розуміння його змісту. 

§ 4. Технологія проведення SWOT-аналізу

Учасники процесу бізнес-планування повинні проаналізувати
попередньо зібрану інформацію з позиції визначення сильних та
слабких сторін навчального закладу, його можливостей та ризи-
ків. Для бізнес-планування ПТНЗ необхідно знати сучасний стан
справ. Учасники процесу планування повинні однаково чітко ро-
зуміти сильні та слабкі сторони навчального закладу, а також
можливості й загрози, які розвиваються за межами ПТНЗ. Дані
стосовно цільових ринків, з якими працює навчальний заклад
(роботодавці, вступники, учні/слухачі), є найважливішими зов-
нішніми чинниками, які впливають на шлях розвитку закладу. Ре-
тельний аналіз ринку праці надає основну інформацію для
визначення загроз та можливостей. SWOT-аналіз (від англій-
ського «Strength, Weakness, Opportunity, and Threat» – сильна
сторона, слабкість, можливість та загроза) складає основу для
перевірки цих змінних показників (особливо тих, що стосуються
ринку праці) а також визначення їхнього впливу на процеси біз-
нес-планування. 

Сильні та слабкі сторони – це оцінка внутрішніх факторів, які
залежать від навчального закладу. Ці фактори демонструють, з
одного боку, наскільки ефективна діяльність ПТНЗ на даний мо-
мент, яку діяльність заклад проводить добре, які внутрішні ре-
сурси особливо міцні, а з іншого боку – яка діяльність та ресурси
закладу вимагають покращення.
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У контексті ПТНЗ оцінка сильних та слабких сторін найчастіше
стосується: людських ресурсів, це – навички та ентузіазм адмі-
ністрації, педагогічних працівників та обслуговуючого персо-
налу; навчальних програм, це – відповідність змісту навчальних
програм підготовки кваліфікованих робітників потребам вироб-
ництва, вимогам роботодавців, особливостям регіонального
ринку праці та індивідуальним потребам учнів/слухачів, відпо-
відність умов навчання цілям навчання та особливостям безро-
бітних як суб’єктів навчання, гнучкість та варіативність
навчальних програм, участь роботодавців у організації навчаль-
ного процесу тощо; матеріально-технічного забезпечення, це –
навчальне обладнання, бібліотека, гуртожитки, поточне обслу-
говування та ремонт, відповідність наявних навчальних примі-
щень санітарно-технічним нормам, наявність їдальні тощо;
процедур, це – маркетинг ПТНЗ, правильний розподіл ресурсів,
накопичення ресурсів для забезпечення навчального процесу,
спілкування з працівниками та громадою, консультації
учнів/слухачів тощо. 

Можливості та загрози – це оцінка зовнішніх факторів, що не
залежать від навчального закладу. Ці розділи визначають по-
точні або очікувані тенденції в економічній, соціальній та полі-
тичній сферах, які можуть вплинути на навчальний заклад. У
контексті професійно-технічного навчального закладу оцінка
можливостей та загроз найчастіше стосується таких факторів:
соціальних, це – етнічні демографічні зміни, міграції населення
всередині країни тощо; технологічних, це – інформаційні техно-
логії, ширше використання новітніх технологій, потреба в по-
стійному навчанні для використання сучасних технологій, що
постійно оновлюються; економічних, це – занепад державних
підприємств, зростання малих та середніх підприємств, рівень
працевлаштування; політичних, це – потенційна інтеграція в ЄС,
децентралізація влади.

Після завершення збору та аналізу інформації (оцінка, групу-
вання та підтвердження спільних сторін) робоча група з бізнес-
планування записує взаємоузгоджені висновки у вигляді табл.
1 під заголовками «Сильні сторони», «Слабкі сторони», «Можли-
вості» та «Загрози», зразок форми якої наведено нижче.
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SWOT-аналіз
Таблиця 1

§ 5. Розробка навчальних програм підготовки кваліфікованих
робітників з урахуванням запитів роботодавців

Одне з важливих завдань професійно-технічних навчальних за-
кладів – реорганізація підготовки кваліфікованих робітників з метою
забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці та забезпе-
чення відповідності потребам суспільства й світовим стандартам.
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є зміна самих підходів до
розробки програм підготовки кваліфікованих робітників. Підготовка
кваліфікованих робітників такого високого рівня можлива лише при
впровадженні інноваційної моделі навчання «Освіта на основі ре-
зультатів», яка базується на такому підході до організації навчаль-
ного процесу, при якому зміст навчальних програм розробляється
на основі навчальних результатів учнів, що визначені за безпосе-
редньою участю роботодавців. Залучення представників конкрет-
них галузей і підприємств до розробки навчальних програм
дозволяє забезпечити відповідність навчання вимогам ринку праці.
Процес педагогічного проектування за цією моделлю складається з
декількох етапів, які передбачають залучення представників під-
приємств й громади до визначення необхідного змісту програми та
ступеня її актуалізації. Процес проектування розпочинається, як
правило, з перегляду існуючої програми підготовки кваліфікованих
робітників та визначення потенційних сфер для її поліпшення. Якщо
ж професія нова й раніше не здійснювалася підготовка фахівців за
нею, то процес починається з аналізу ринку праці та оцінювання на-
вчальних потреб, з метою визначення їх для конкретного регіону.
Крім того, передбачене систематичне включення предметів, які є
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обов’язковими відповідно до державних нормативних актів.
Аналіз ринку праці включає в себе збір та аналіз інформації щодо

необхідності запровадження нової навчальної програми або зміни
вже існуючої. Інформацію про ринок праці доцільно отримати на різ-
них рівнях – на основі тенденцій ринку праці чи інших первинних і
вторинних джерел, проте, до процесу слід обов’язково залучати ро-
ботодавців з відповідної професії, доцільність введення або моди-
фікація якої оцінюється. Таким чином, проведений аналіз ринку
праці забезпечує наступною інформацією: професії, які на даний
момент користуються попитом; професії, для яких пропозиції пе-
ревищують попит; прогноз майбутніх потреб.

Аналіз (оцінка) навчальних потреб. Завдяки процесу оцінки по-
треб чітко визначаються цільові професії та обсяг навчальної про-
грами на основі існуючої інформації про ринок праці. До процесу
оцінки навчальних потреб слід обов’язково залучити представників
підприємств, які є потенційними роботодавцями. Завдяки ком-
плексній оцінці потреб будуть визначені конкретні межі професії та
її окремі характеристики, які необхідні для аналізу професії. 

Аналіз професії – це процес, при якому висококваліфіковані ро-
бітники даної професії або їхні безпосередні керівники визначають
основні виробничі компетенції і конкретні операції, якими повинні
володіти робітники цієї професії чи групи професій. Цей процес ви-
магає істотної участі з боку роботодавців та є обов’язковою пере-
думовою розробки сучасної навчальної програми для
професійно-технічних навчальних закладів, яка відповідає поточ-
ним потребам і ґрунтується на навчальних результатах. Загалом
існує декілька варіантів проведення аналізу професії, але основ-
ними є: проведення первинного аналізу професії (використовуючи
методику «Розробка навчальної програми» – РНП); підтвердження й
адаптація існуючого аналізу професії. ПТНЗ може провести, як пер-
винний аналіз для певної професії, так і узгодити й адаптувати вже
існуючий – на основі розробок іншого навчального закладу або своїх
власних програм для інших професій. Підтвердження й адаптація
навчальної програми – це процес, при якому висококваліфіковані
робітники даної професії або їхні безпосередні керівники обгово-
рюють і погоджують відповідно до потреб своїх підприємств пере-
лік операцій, якими повинні володіти кваліфіковані робітники, і який
розроблений на основі вже існуючої програми підготовки робітни-
ків за такою професією (додають до переліку нові операції та усу-
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вають застарілі). На цей процес потрібно виділити, як правило, від
половини до одного дня, залежно від складності програми. 

Аналіз професійних операцій та формулювання навчальних ре-
зультатів полягає в детальному розгляді кожної окремої операції,
визначеної на етапі аналізу професії для визначення навичок, знань,
установок і критеріїв, які необхідні для її компетентного виконання.
Мета проведення аналізу професійних операцій – спланувати під-
готовку як викладання, так і оцінювання в рамках навчальної про-
грами. Знання, навички й установки, які визначені під час аналізу
професійних операцій стають змістом навчання при опануванні
окремою операцією. Критерії, які визначені протягом цього про-
цесу, перетворюються на критерії, відповідно до яких викладачі по-
винні оцінювати учнів. Кваліфіковані робітники або їхні безпосередні
керівники виступають експертами зі змісту програми навчання, ос-
кільки потрібно переконатись, що визначені в результаті аналізу
знання, навички й установки відповідають тому, що дійсно потрібно
знати та уміти на робочому місці. Якщо відсутня можливість залу-
чення до безпосереднього аналізу представників підприємств, то
необхідно погодити з ними проведений аналіз професійних опера-
цій. Участь викладачів та майстрів виробничого навчання, що здій-
снюють підготовку кваліфікованих робітників з даної професії не є
обов’язковою у процесі проведення аналізу професійних операцій,
але це дозволить їм краще ознайомитись із практикою та потре-
бами місцевих підприємств і допоможе на подальших етапах роз-
робки навчальної програми. 

Усі навчальні програми підготовки кваліфікованих робітників на-
лежать до компетенції уряду України, а саме, МОН, яке визначає
обов’язкові компоненти всіх навчальних програм. Важливо, щоб ці
обов’язкові предмети (дисципліни) були визначені на самому по-
чатку процесу створення навчальної програми. 

Після завершення аналізу професії та аналізу професійних опе-
рацій ПТНЗ отримує дуже детальне визначення професії, а також
тих знань, умінь і установок, які необхідні для кваліфікованого вико-
нання роботи за даною професією. На основі результатів проведе-
ної роботи необхідно здійснювати розробку самої навчальної
програми. Перший крок цього процесу має назву «Розробка про-
філю програми», під час якого здійснюється визначення предметів
і навчальних результатів для програми підготовки кваліфікованих
робітників. 
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Запровадження уніфікованої структури для всіх програм підго-
товки кваліфікованих робітників дозволить забезпечити відповід-
ність між всіма професіями та полегшить контроль за якістю
освітнього продукту. Схематичне представлення структури на-
вчальної програми наведене на рис. 1. Таким чином, кожна про-
грама підготовки кваліфікованих робітників (для певної професії)
поділяється на предмети. Кожний предмет, у свою чергу, поді-
ляється на навчальні результати.

Навчальні результати – це ті уміння та навички, які учень повинен
продемонструвати після засвоєння предмету. Кожний навчальний
результат, у свою чергу, поділяється на навчальні завдання, які
представляють сегменти учіння, що в сукупності дозволяють учню
досягти засвоєння окремого навчального результату. 

Рис. 1 Структура навчальної програми

До розробки профілю програми необхідно залучити фахівця з ор-
ганізації навчального процесу (заступник директора ПТНЗ з на-
вчальної, навчально-виробничої роботи, старший майстер) і одного
або декількох викладачів та майстрів виробничого навчання, які за-
діяні в підготовці робітників з даної професії. Доцільно, щоб це були
ті ж особи, які брали участь у проведенні аналізу професійних опе-
рацій. Роль фахівця з організації навчального процесу полягає в
підтримці та керівництві процесом розробки профілю програми.



26

Роль викладачів – ділитись професійними знаннями щодо змісту і
тривалості викладання програми. 

Навчальна програма включає викладання й оцінювання всіх про-
фесійних операцій, які були визначені на етапі аналізу професії.
Якщо не вистачає зазначених ресурсів у вигляді часу, обладнання
або кваліфікації, то потрібно відібрати найважливіші операції (від-
повідно до рейтингу їх важливості, який був встановлений пред-
ставниками підприємств під час аналізу професії), викладання й
оцінювання яких можливо забезпечити. 

Тривалість викладання предметів визначається структурою на-
вчального плану з професії, але існують загальні принципи визна-
чення тривалості викладання одного навчального результату, 5–7
годин на викладання одного навчального результату є найбільш оп-
тимальним. Дотримання вказаних принципів є доцільним для роз-
поділу предметів на такі сегменти навчання, які легко контролювати
й оцінювати.

Наступним етапом розробки профілю програми є зіставлення
змісту аналізу професійних операцій з навчальними результатами.
Кожний окремий предмет (дисципліна) повинен представляти ло-
гічне групування споріднених навчальних результатів без їхнього
повторення або дублювання. Послідовність предметів (дисциплін) у
рамках навчальної програми повинна забезпечувати дотримання
таких трьох вимог: перш за все, предмети повинні йти в логічному й
змістовному порядку; по-друге, предмети слід розташувати від про-
стіших до більш складних, для забезпечення постійного форму-
вання впевненості й умінь учнів. Предмети, проходження яких є
обов’язковою передумовою для вивчення інших предметів, повинні
викладатись першими. Потрібно зосереджувати увагу на тому, що
робить учень, а не викладач; доцільно використовувати прості й ла-
конічні формулювання, які зрозуміє і кваліфікований практик, і
учень; необхідно зосереджуватися на результатах навчання, а не на
процесі викладання, а також розпочинати формулювання кожного
навчального результату з активного дієслова. Речення «учень
зможе…» необхідно закінчувати сформульованим навчальним ре-
зультатом; для одного навчального результату необхідно викори-
стовувати тільки одне активне дієслово; навчальні результати
повинні відображати знання, навички та установки, які вимагаються
на робочому місці; кожний навчальний результат повинен бути 



реалістичним і досяжним, його можна виміряти й оцінити. Після пе-
регляду, редагування назв предметів і формулювань навчальних ре-
зультатів профіль програми може вважатися завершеним.

Структурування змісту – це процес планування педагогічного
процесу для навчальних результатів у межах предмету, який дозво-
ляє забезпечити в процесі викладання ті знання, навички й уста-
новки, які були визначені під час аналізу професії та аналізу
професійних операцій. Для традиційної форми організації навчаль-
ного процесу ми рекомендуємо використовувати шість основних
етапів структурування змісту програми підготовки кваліфікованого
робітника, а саме: розробити навчальні завдання для навчальних
результатів в межах предмета; класифікувати кожний навчальний
результат як теоретичний або практичний; визначити стратегію вик-
ладання для кожного навчального результату; розробити план вик-
ладання для кожного навчального результату; визначити ресурси
викладання для кожного навчального результату і навчального за-
вдання; підготувати навчальну програму предмета.

Критичним компонентом освіти на основі результатів є те, що
учнів оцінюють на основі досягнення ними кожного навчального ре-
зультату. Учень не отримує задовільної оцінки, якщо не продемон-
струє реального виконання навчального результату. Навчальні
результати є основою для оцінювання, вони вказують на те, що саме
слід оцінювати та підказують, але не диктують, як проводити оціню-
вання згідно з чітко визначеними критеріями. В основі цих критеріїв
лежать знання, навички та компетенції, визначені протягом аналізу
професії та аналізу професійних операцій, головне призначення
яких – визначити, чи учень досягнув необхідних навчальних резуль-
татів у рамках окремого предмету (дисципліни). 

Розробка (відбір) навчальних та педагогічних ресурсів. Вид пе-
дагогічних та навчальних ресурсів, які використовуються у ПТНЗ,
залежить від способу організації навчального процесу. Основною
вимогою до них є те, щоб ці ресурси відповідали навчальним ре-
зультатам і навчальним завданням. План викладання повинен
включати в себе інформацію про ресурси або засоби, які слід вико-
ристовувати під час навчання. 

ПТНЗ, який безперервно вдосконалюється й намагається забез-
печити високу якість підготовки кваліфікованих робітників, повинен
обов’язково проводити неофіційну перевірку навчальних програм
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на постійній основі. Керівники закладу, заступники, педагоги ПТНЗ
повинні постійно оцінювати ефективність навчальних програм 
підготовки кваліфікованих робітників, консультуючись із широким
колом зацікавлених сторін. Мета перевірок – це встановлення ус-
пішності програми підготовки кваліфікованих робітників з відповід-
ної професії щодо досягнення поставлених цілей якісної освіти та
відповідності потребам ринку праці. Отже, процес перевірки – це
можливість для розвитку. Завдання процесу перевірки полягають у
тому, щоб: покращити якість програми; забезпечити відповідність
програми вимогам ринку праці; надати цінну інформацію для ефек-
тивного планування, створення бюджету і винесення рішень. У сис-
темі педагогічного проектування постійному перегляду підлягають
не тільки навчальні матеріали. Перегляд полягає в постійному зборі
інформації щодо ефективності кожного окремого елемента на-
вчання, пристосуванні до потреб ринку праці та, при необхідності,
заміні їх на інші складові для забезпечення узгодженості системи
навчання. 

Отже, використання та адаптація до сучасних вимог ринку праці
педагогічної моделі підготовки кваліфікованих робітників «Освіта на
основі результатів» дає змогу ретельно визначити як навчальні ре-
зультати, тобто знання, навички й установки, які повинен досягти
учень ПТНЗ задля успішного працевлаштування на підприємствах
певної галузі, так і рівень кваліфікації, який вимагають роботодавці,
а це, в свою чергу, забезпечує відповідність навчання потребам міс-
цевих підприємств, що відповідає вимогам сучасного ринку праці в
Україні.

§ 6. Методичні основи роботи з соціальними партнерами

Соціальне партнерство – це форма соціальної взаємодії різно-
манітних державних інституцій і суспільних груп соціального співто-
вариства, що дозволяє їм вільно виражати свої інтереси й
знаходити цивілізовані способи їхньої гармонізації й реалізації.

У педагогіку термін «соціальне партнерство» прийшов зі сфери
трудових відносин. У різних науках ведеться пошук підходів до ро-
зуміння предметної й категоріальної основи соціального парт-
нерства. Соціальне партнерство, будучи новою «парадигмою»
відкритого суспільства, з'явившись у великих містах, починає 
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проникати й у сільську муніципальну систему освіти. Найбільший
розвиток соціальне партнерство одержало в сфері професійної
освіти сучасної України.

Соціальне партнерство – це система взаємин між працівниками
(представниками працівників), роботодавцями (представниками
роботодавців), органами державної влади, органами місцевого са-
моврядування, яка спрямована на забезпечення узгодження інте-
ресів працівників і роботодавців з питань регулювання трудових і
інших, безпосередньо пов'язаних з ними відносин.

Соціальне партнерство в самому широкому значенні варто розу-
міти як таку суспільну, колективно розподілену діяльність різних со-
ціальних груп, яка поділяється всіма учасниками та приводить до
позитивних результатів. При цьому зазначена діяльність може здій-
снюватися як перманентно, так і в рамках ситуативних, спеціально
спланованих у рамках соціального партнерства акціях. Соціальне
партнерство варто розглядати як спосіб побудови цивільного сус-
пільства.

Соціальне партнерство стосовно освіти варто розуміти як:
• партнерство всередині системи освіти між соціальними гру-

пами даної професійної спільності;
• партнерство, у яке вступають працівники системи освіти, кон-

тактуючи з представниками інших сфер суспільного відтворення; 
• партнерство, що ініціює система освіти як особливу сферу со-

ціального життя, що робить внесок у становлення цивільного сус-
пільства.

Останнє розуміння партнерства є найбільш значимим, що доз-
воляє змінювати, проектувати, апробувати й установлювати нові,
суспільно значимі, функції системи освіти.

У сучасній системі освіти соціальне партнерство представлене
як один із аспектів державно-суспільного управління освітою. Зви-
чайно він стосується перетворення трьох аспектів системи управ-
ління:

• кадри (це компонент, зміна якого спрямована на ініціацію ак-
тивності професійно-педагогічних об'єднань);

• фінанси (це компонент, зміна якого спрямована на забезпе-
чення відкритості й раціональності фінансових потоків);

• інформація (це компонент, що спрямований на трансляцію гро-
мадськості позитивних, конструктивних і перспективних подань про
освіту).
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Основними принципами соціального партнерства є:
• рівноправність сторін;
• повага й урахування інтересів сторін;
• зацікавленість сторін в участі договірних відносин;
• сприяння держави в зміцненні й розвитку соціального парт-

нерства на демократичній основі;
• дотримання сторонами і їхніми представниками законів та

інших нормативно-правових актів;
• повноправність представників сторін;
• воля вибору під час обговорення питань, що входять до сфери

праці;
• добровільність прийняття сторонами на себе зобов'язань;
• реальність зобов'язань, прийнятих на себе сторонами;
• обов'язковість виконання колективних договорів, угод;
• контроль за виконанням прийнятих колективних договорів,

угод;
• відповідальність сторін, їхніх представників за невиконання з

їхньої вини колективних договорів, угод.
Сторонами соціального партнерства є працівники й роботодавці

в особі уповноважених у встановленому порядку представників. 
Система соціального партнерства включає такі рівні:
• регіональний рівень, що встановлює основи регулювання від-

носин у сфері праці в суб'єкті Держави;
• галузевий рівень, що встановлює основи регулювання відно-

син у сфері праці в галузі (галузях);
• територіальний рівень, що встановлює основи регулювання

відносин у сфері праці на муніципальному утворенні;
• рівень організації навчального закладу, що встановлює кон-

кретні взаємні зобов'язання в сфері праці між працівниками й ро-
ботодавцем.

Соціальне партнерство здійснюється у формах:
• колективних переговорів з підготовки проектів колективних до-

говорів, угод;
• взаємних консультацій (переговорів) з питань регулювання тру-

дових відносин та інших, безпосередньо пов'язаних з ними відно-
син, забезпечення гарантій трудових прав працівників і
вдосконалювання трудового законодавства;

• участі працівників, їхніх представників в управлінні організа-
цією;
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• участі представників працівників і роботодавців у досудовому
вирішенні трудових суперечок.

Одна з розповсюджених форм соціального партнерства в освіт-
ній системі – функціонування рад різних рівнів. Ради являють собою
представницькі органи, до їхнього складу входять представники за-
цікавлених або запрошених сторін. На засіданнях рад обгово-
рюється коло проблем, спільних для сторін, що входять до їх складу,
виробляються рішення з подолання цих проблем. У закладах освіти
можуть функціонувати такі види рад:

• науково-методичні, які об'єднують завідувачів кафедр або голів
методичних об'єднань, наукових керівників і консультантів тощо;

• адміністративні або ради при директорі, що включають заступ-
ників директора, і досить часто керівників учнівського самовряду-
вання;

• училищні (ліцейні, шкільні, гімназійні) ради, головними учасни-
ками яких є представники різних груп учнів;

• батьківські ради, що включають батьків учнів чи студентів різних
навчальних потоків (класів, курсів тощо);

• піклувальні, що об'єднують тих, хто готовий здійснювати або
вишукувати ресурсну підтримку навчальним закладам тощо.

Отже, соціальне партнерство використовується в освіті та інших
сферах життя й відіграє все більшу роль у вирішенні насущних про-
блем місцевого співтовариства. 

Терміни «соціальне партнерство» і «соціальний діалог» – відносно
нові поняття, які з'явилися у зв'язку зі зміною форм власності в
нашій країні, й зміст яких полягає в тому, що представники робото-
давців і працівників (насамперед, найманих) повинні вирішувати всі
проблеми взаємовідносин шляхом переговорів, знаходження ком-
промісів й досягнення згоди на взаємовигідній основі.

Стосовно сфери освіти, соціальне партнерство, або соціальний
діалог, означає встановлення адекватних ринковій дійсності взає-
мовідносин між сферою освіти й роботодавцями – споживачами
підготовлених цією сферою кадрів. Суть цих взаємовідносин поля-
гає в тому, що, з одного боку, сфера освіти повинна готовити кадри
фахівців, тобто здійснювати професійне навчання, відповідно до
вимог ринку, запитів підприємців на кадри в обсягах і по складу про-
фесій, достатніх для всього різноманітного господарства країни, а
з іншого – роботодавці повинні брати активну участь у виробленні
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стратегії освіти, контролю за її якістю та у її фінансуванні. 
В умовах створення нових типів підприємств, розвитку малого і

середнього бізнесу виникає потреба в підготовці робочої сили з від-
повідних професій і досить високої кваліфікації. Суперечність між
попитом і пропозицією на ринку праці можна зняти завдяки гнучко-
сті політики ПТНЗ та наявності відповідної матеріально-технічної
бази й ефективного навчально-методичного забезпечення на-
вчального процесу. Ці питання також можуть вирішуватися за допо-
могою соціального партнерства ПТНЗ 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 педагогічному колективу училищ. На жаль в ПТНЗ не навчають учнів
соціальному партнерству цілеспрямовано, а вміння працювати в ко-
лективі є однією з основних професійних компетентностей май-
бутнього фахівця. 

У той же час, досвід свідчить, що завдяки цілеспрямованій ро-
боті колективів педагогів ПТНЗ розширюється коло соціальних
партнерів профтехучилищ у багатьох регіонах України. Врахо-
вуючи, що з усіх освітніх галузей максимально інтегрованою у ви-
робництво є професійно-технічна освіта, і тому без тісної, всебічної
взаємодії з широким колом соціальних партнерів її подальший роз-
виток неможливий. Існуючі технології підготовки, матеріально-тех-
нічна база, педагогічний потенціал ПТНЗ неповною мірою
задовольняють вимоги роботодавця через відсутність адаптації до
умов конкретного виробництва невиправдано тривалим терміном
навчання. На часі впровадження альтернативних форм підготовки
кваліфікованих робітників у закладах профтехосвіти різних типів як
за терміном, так і за змістом навчання. Нині формуються нові взає-
мовідносини ПТНЗ з підприємствами, спілками роботодавців,
службами зайнятості – з усіма тими, хто стає не тільки споживачем
продукції ПТНЗ, а й джерелом їхнього фінансування. Допомогти за-
кладам профтехосвіти найповніше врахувати вимоги роботодав-
ців, оперативно реагувати на зміни кон’юнктури ринку праці
дозволить саме система соціального партнерства. 

Проблеми соціального партнерства в сфері освіти можна сфор-
мулювати так:

• ринок і його потреби, вимоги до професійної підготовки кадрів

32



не залишаються незмінними, а швидко змінюються разом із тех-
нічним прогресом;

• освіта – це тривалий процес, тому необхідно прогнозувати
майбутню потребу у фахівцях;

• освіта служить не тільки інтересам ринку, але й інтересам сус-
пільства в цілому;

• базою для професійної підготовки є загальна освіта, тому взає-
мовідносини між загальною і професійною освітою також є части-
ною соціального партнерства.

Істотний внесок у вирішення перерахованих проблем може
внести розвиток відкритого й дистанційного навчання, що базується
на тих можливостях, які відкриваються перед освітою у зв'язку із
упровадженням у освітній процес комп'ютерної техніки й нових за-
собів зв'язку. Комп'ютеризація процесу навчання дозволяє ство-
рювати його нові методи, й на цій основі, прискорювати освітній
цикл, підвищувати якість навчання, краще розвивати практичні на-
вички. Дистанційне навчання може зіграти важливу роль у зміцненні
соціального партнерства в сфері освіти завдяки встановленню тіс-
них зв’язків між підприємствами й навчальними закладами, між під-
приємствами й безпосередньо учнями, між різними типами
навчальних закладів, системами освіти різних країн і т. п.

Важливо наголосити, що змінюється роль партнера сфери освіти
в соціальному діалозі. Роботодавці (їхні представники) повинні бу-
дуть брати безпосередньо участь у самому процесі професійного
навчання, а не тільки висувати свої вимоги стосовно обсягів і складу
професій та брати пасивну участь у фінансуванні. Асоціації робото-
давців зможуть створювати свої власні системи дистанційного на-
вчання на основі розроблених освітніх модулів, робити замовлення
на нові модулі, виходячи з потреб виробництва, рекламувати свої
навчальні програми та здійснювати відбір серед випускників ПТНЗ.
Залежно від ситуації ці системи дистанційного навчання можуть
функціонувати на платній, частково оплачуваній або безкоштовній
основах, але головне полягає в тому, що на відміну від діючої си-
стеми навчальних закладів професійно-технічної освіти, які пере-
важно є державними, система дистанційного навчання може
розвиватися як система професійної освіти самих роботодавців, і
тим самим багато проблем відповідності освіти потребам ринку
могли б вирішуватися більш оперативно, точніше, а, можливо, й з
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меншими витратами з боку всіх зацікавлених учасників навчального
процесу.

Отже, поняття «соціальне партнерство», як бачимо, розгляда-
ється як спільна участь державних установ, громадських організа-
цій, бізнесу, окремих осіб у діяльності, спрямованій на вирішення
конкретних завдань, що стоять перед суспільством. Таким чином,
соціальне партнерство регулює систему взаємин між працівни-
ками, роботодавцями, органами державної влади, органами міс-
цевого самоврядування, яка спрямована на забезпечення
узгодження інтересів ПТНЗ і роботодавців.

§ 7. Активні стратегії у навчанні педагогів

Управління системою науково-методичної роботи має спрямову-
ватися не тільки на послідовне удосконалення професійних  якостей,
збагачення і оновлення наявної системи знань і умінь педагогів, а й
на розвиток їхніх особистісних якостей, самореалізацію у процесі
професійної педагогічної діяльності. Застосовування широкого спек-
тру педагогічних стратегій та технік, які дозволяють враховувати від-
мінності особистого розвитку учнів, рівень їхніх попередніх знань та
навичок на основі вдосконалення професійної майстерності сучас-
ного педагога ПТНЗ, а саме – «Майстерність управління аудиторією»,
«Планування достовірного оцінювання», «Навички міжособистісного
спілкування».

Вирішення проблеми ефективного управління аудиторією є над-
звичайно важливим у діяльності педагога. Ми пропонуємо для роз-
гляду деякі з методів, які нададуть можливість педагогам
використовувати різні види педагогічної діяльності для забезпечення
найоптимальніших умов навчання. Важливо відмітити, що навчальне
середовище схоже на будь-яке інше, окрім того, що його конкрет-
ним призначенням є підтримка навчання й викладання. Негативне
середовище під час занять створює шкідливий вплив на процес на-
вчання. Ми вважаємо, що управління аудиторією, це система нави-
чок, якими опановують педагоги з метою забезпечення ефективної
роботи з учнями, і це є обов'язковою передумовою ефективності
процесу навчання. Приведемо коротку характеристику педагогічних
прийомів, які забезпечують ефективне управління учнівською ауди-
торією.
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У кожній аудиторії педагоги мають унікальний набір умов, учнів і
викликів, які вимагають зваженого використання педагогом навичок
прийняття рішень та розв'язання проблем. Рівень проблеми зале-
жить від того, як її розглядає педагог. Ситуація, яку один педагог вва-
жає загрозливою, інший – розглядатиме  як незначне порушення
звичного порядку. Рекомендується педагогу самому обирати той рі-
вень дисципліни, який найкраще відображає його бачення про-
блеми. Використання таких прийомів як «Вплив на поведінку через
дію» (ВПЧД) та «НОРМА» до управління аудиторією допоможе педа-
гогам ПТНЗ вирішувати цілий ряд проблем з незадовільною пове-
дінкою учнів. Контроль над аудиторією є одним із першочергових
обов'язків педагогів, а управління навчальним середовищем є не-
обхідною передумовою успішного навчання учнів ПТНЗ.

Оцінювання є надзвичайно важливим компонентом навчального
процесу. Учні ПТНЗ повинні знати, яким чином їхня навчальна діяль-
ність порівнюється з навчальними результатами, викладеними в про-
грамі підготовки, а з іншого боку, викладачі, майстри виробничого
навчання повинні визначитися, яким же чином вони  будуть оціню-
вати навчальні результати учнів. Визначено, що викладання й оціню-
вання – це не окремі поняття. Роль педагога полягає в тому, щоб
допомогти учням знайти нові педагогічні підходи в засвоєнні на-
вчального матеріалу. Важливо відмітити, що як не існує одного най-
кращого способу викладання, так не існує й одного методу
оцінювання учнів. Ретельне вивчення очікувань підприємств, на-
вчального закладу, педагогів та учнів необхідне для визначення най-
кращих методів оцінювання та встановлення таких критеріїв, які б
вказували на досягнення бажаного результату. Існує ряд методів оці-
нювання навчальної діяльності учнів, які часто називають достовір-
ним оцінюванням. Достовірне оцінювання передбачає оцінювання
учнів у контексті їхньої реальної роботи, це оцінювання наголошує на
тому, що учень може зробити або використати, а не на тому, які
знання він отримує. Переваги достовірного оцінювання полягають у
наступному: підвищується об'єктивність та узгодженість; чіткість у
визначенні критеріїв; конкретизовані  напрями роботи учнів для до-
сягнення успіху в майбутній професії; заохочуються  знання учнів
щодо критеріїв якісної роботи (на роботі та у навчанні); забезпечу-
ється зворотний зв'язок щодо ефективності навчання; надаються
точки відліку для вимірювання й фіксування прогресу в навчанні. 
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Основними методами достовірного оцінювання є: вибір відповіді;
моделювання відповіді; створення продукту; демонстрація діяльно-
сті. Наведена інформація про оцінювання виявляє низку чинників, які
слід брати до уваги педагогам ПТНЗ при розробленні стратегії оці-
нювання. 

Для оцінювання практичних навчальних результатів доцільно ство-
рювати шкали. Шкала використовується для оцінки навчальної ді-
яльності учня на основі набору критеріїв, розроблених для кожного
навчального результату або навчального  завдання. Шкала склада-
ється з двох компонентів – це критерії та рівні виконання. Якісна
шкала повинна містити щонайменше два критерії та два рівні вико-
нання. Можна створювати шкали різних форматів та рівнів складно-
сті, проте всі вони мають такі спільні риси: зосереджуються на
вимірюванні поставленого завдання (діяльність, поведінка або
якість); використовують різні відмітки для оцінки діяльності; містять
конкретні характеристики виконання роботи, розподілені на рівні, що
відповідають вимогам стандарту. 

Для об’єктивного оцінювання пропонується розробляти план оці-
нювання, який повинен стати обов’язковою складовою робочої на-
вчальної програми предмету (дисципліни), де необхідно чітко
описати, як будуть оцінюватися виконання навчальних  завдань та як
відбуватиметься  переведення у числове їх вираження. Єдиними
чинниками у визначенні оцінки є індикатори особистої навчальної ді-
яльності порівняно з вимогами робочої програми предмета (дис-
ципліни). Робочі навички, старанність, та інші нематеріальні чинники,
дійсно, допомагають учню досягти навчальних результатів та, за-
звичай, позитивно впливають на якість роботи учня. Проте брати їх
до уваги при визначенні загальної оцінки учня, означає спотворити її
висхідне значення. Підтверджується, що чітко визначені критерії оці-
нювання необхідні для збільшення комунікаційної властивості оцінок.
Так, при виставленні оцінки слід розрізняти такі чинники: досягнення
(діяльність, що стосується визначених навчальних результатів, під-
кріплена реальними свідченнями виконання роботи та оцінена на ос-
нові встановлених критеріїв); прогрес  (ступінь удосконалення на
шляху до майстерного виконання навчальних результатів на основі
постійної діяльності); робочі навички (враховується старанність, ви-
конання завдань, поведінка та відвідування занять). Основні при-
нципи створення плану оцінювання навчальної діяльності:

1. Визначення навчальних результатів предмету. 
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2. Характеристика навчальних результатів щодо їх використання у
реальних умовах (у відповідності до галузевих стандартів). 

3. Розробка шкали оцінювання учнів. 
4. Встановлення відносної значущості кожного начального ре-

зультату в підсумковій оцінці з предмету.
Під час розробки стратегії оцінювання слід врахувати такі чинники:

частота оцінювання; достовірність і надійність; комунікація про всі
аспекти оцінювання. 

Отже, оцінювання – це одне з найбільш важливих питань, які вирі-
шують педагоги у своїй практичній діяльності і для обґрунтованого
використання відповідної системи оцінювання результатів навчання
їм необхідно творчо підходити не тільки до викладання навчального
матеріалу, а й максимально творчо враховувати індивідуальні особ-
ливості кожного учня при оцінюванні його знань, умінь і навичок; в
той же час, система оцінювання покликана визначати на кожному
етапі навчання рівень досягнень відповідно до вимог державного
стандарту з певної професії, рівень готовності до застосування за-
своєних знань, умінь і навичок у практичній роботі, тобто рівень їхньої
компетентності. 

Навички міжособистісного спілкування надзвичайно важливий
аспект професійної діяльності педагога, його педагогічної майстер-
ності. Професійні навички міжособистісного спілкування допома-
гають педагогу краще розуміти учнів і ефективніше відповідати на
їхні потреби у рамках навчального середовища, а отже, відіграють
ключову роль у навчальній  діяльності педагогів. Творчі педагоги во-
лодіють відповідними комунікаційними навичками і постійно вдоско-
налюють засоби спілкування з учнями. Для забезпечення
ефективного навчального середовища педагоги ПТНЗ повинні ство-
рити атмосферу довіри у колективі, дати учням відчути себе важли-
вими та шанованими,  встановлювати з учнями продуктивні й
ефективні відносини. Комунікація найбільш ефективна, якщо вона
двостороння, тобто, педагоги повинні моделювати та підтримувати 
ефективний двосторонній підхід до комунікації.  Проведені дослід-
ження вказали, що до 93% ефективності спілкування визначається
невербальними сигналами, а також  засвідчено, що вплив на діяль-
ність на 7% визначається словами, на 38% – якістю голосу, і на 55%
– невербальною комунікацією. Педагоги повинні володіти такими
якостями, які свідомо заохочують учнів до спільної роботи. Отже,
розвиток навичок міжособистісного спілкування для підвищення
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якості професійної діяльності педагогів є надзвичайно важливим
чинником забезпечення  ефективного навчального процесу в ПТНЗ. 

Одним із каталізаторів  успіху педагогів є використання чітких цілей,
правил та принципів, які створюють фундамент навчального середо-
вища. Взаємодія між учнем і педагогом необхідна для організації та
управління процесом  навчання. 

Орієнтований  перелік питань, на які педагогу доцільно звернути
увагу, має бути таким: представлення; інформація про основні підходи
до викладання; організація навчальної діяльності учнів – види занять,
напрями викладання навчального матеріалу предмету (дисципліни);
використання навчально-методичного супроводу та матеріалів для ак-
тивізації навчальної діяльності учнів ПТНЗ. Це вимагає необхідності
створення в аудиторії атмосфери взаємодії. Інструментом цього про-
цесу є визначення чітких педагогічних  цілей та технологій їх реалізації
у навчальному процесі. 

Відомо, що на початку навчального процесу учні приходять у ПТНЗ з
певними очікуваннями. Одні з них відносяться до мети, а інші пов'язані
з досвідом, який вони отримають протягом навчання. Надзвичайно ко-
рисним є укладання навчальної угоди, призначення якої – визначити
цілі й очікування учнів щодо навчання та створити зв'язок між ними та
поведінкою учнів. У результаті педагоги ПТНЗ можуть отримати набір
базових правил поведінки учнів. 

Проте, якщо дати учням спільно розробити очікування щодо пове-
дінки, відповідальність за їхнє дотримання також переходить до рук
учнів та спонукає їх бути більш відповідальними.

Учні не завжди роблять правильні висновки стосовно того, як пове-
дінка впливає на їхнє власне навчання та роботу інших одногрупників.
Погодження правил і принципів поведінки дає змогу перенести відпо-
відальність за їх дотримання безпосередньо на учнів ПТНЗ.

§ 8. Педагогічна діагностика процесу підготовки педагогів ПТНЗ
до роботи в умовах децентралізації управління професійним на-
вчанням

Педагогічна діагностика як ефективний механізм удосконалення про-
цесу підвищення кваліфікації педагогів у сучасних умовах характеризу-
ється органічною взаємодією з процесом визначення якості педагогічної
діяльності на всіх етапах безперервної освіти. У цілому педагогічна діаг-
ностика є інструментом створення механізмів психолого-педагогічної
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підтримки, прогнозування й проектування тенденцій розвитку профе-
сійної діяльності педагога на етапі післядипломної освіти. 

Методична рекомендація «Організація підготовки педагогів ПТНЗ
до роботи в умовах децентралізації управління професійним навчан-
ням» має на меті допомогти підготовити педагога ПТНЗ до професій-
ної діяльності в умовах децентралізації управління професійним
навчанням під час підвищення кваліфікації як професійну компетентну
особистість, здатну творчо застосовувати набутий досвід, самостійно
опрацьовувати, аналізувати і використовувати інформацію, постійно
самовдосконалюватися.

Виходячи з цього, діагностика педагогічного процесу під час підго-
товки педагогів ПТНЗ до професійної діяльності в умовах децентралі-
зації управління має виконувати такі функції: здійснення зворотного
зв’язку на основі самоконтролю педагогів та контролю викладачами
результатів своїх дій і дій слухачів; коректне й етично доцільне вико-
ристання висновків діагностичного дослідження; вияв специфіки
взаємин викладачів і слухачів у процесі навчання; визначення пер-
спективних шляхів розвитку суб’єктів навчання через позитивний про-
гноз. 

Для забезпечення проведення на належному рівні самостійної ро-
боти педагогів ПТНЗ під час підготовки їх до професійної діяльності в
умовах децентралізації управління професійним навчанням розроб-
лені питання для самоконтролю знань та умінь з тем, в яких розгля-
даються дані питання та відповідні тестові завдання.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Які принципи віднесено до сучасних принципів реформування
освіти?
2. Яке із завдань професійно-технічної освіти вважається пріоритет-
ним?
3. Перелічіть ключові компетенції фахівця, запропоновані Радою Єв-
ропи?
4. Як Ви розумієте поняття «конкуренція»? 
5. Чому, на Вашу думку, застосування менеджменту у сфері людської
діяльності є практично безмежним?
6. Якою має бути стратегія розвитку ПТНЗ?
7. На які два питання відповідає «коло повноважень» ПТНЗ?
8. Що визначає стратегічна мета? Якими мають бути основні характе-
ристики стратегічної мети?
9. Для чого потрібний ПТНЗ маркетинговий аналіз?
10. Хто є цільовими аудиторіями (цільовими ринками) для маркетин-
гового аналізу ПТНЗ? Охарактеризуйте їх.
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11. Яких показників стосується оцінка сильних та слабких сторін в 
контексті ПТНЗ?
12. Що є основою для визначення пріоритетних напрямів розвитку
ПТНЗ?
13. Як визначаються пріоритетні напрями при бізнес-плануванні? При-
ведіть їх приклади.
14. У чому полягає відмінність маркетингового плану від бізнес-плану?
15. Дайте загальну характеристику  моделі підготовки кваліфікованих
робітників «Освіта на основі результатів» та перелічіть основні етапи
педагогічного проектування навчальних програм на основі цієї моделі.
16. З якою метою проводиться аналіз ринку праці? Перелічіть основні
етапи проведення аналізу ринку праці та дайте їх загальну характери-
стику.
17. Наведіть визначення терміну «аналіз професії», та які основні ва-
ріанти проведення аналізу професії існують? 
18. Приведіть загальну характеристику методу початкового аналізу
професії.
19. Приведіть загальну характеристику методу підтвердження й адап-
тації існуючого аналізу професії, які потенційні загрози містить вико-
ристання існуючого  аналізу професії?  
20. Яке призначення аналізу професійних операцій, та хто бере участь
у проведені аналізу професійних операцій?
21. Назвіть підходи для проведення аналізу професійних операцій?
22. Які методи використовуються для проведення аналізу професій-
них операцій?
23. Приведіть визначення терміну «розробка профілю програми», хто
є учасниками розробки профілю програми?
24. На які види класифікуються навчальні результати в залежності від
умінь, які учень повинен продемонструвати після проходження на-
вчання?
25. Що є основою поняття «соціальне партнерство»?
26. Перелічіть основні принципи соціального партнерства.
27. Які рівні включає система соціального партнерства?
28. Які проблеми соціального партнерства існують у сфері освіти?
29. Охарактеризуйте можливості соціального партнерства у навчанні
та вихованні учнів ПТНЗ.
30. Дайте визначення ролі соціального партнерства ПТНЗ у розвитку
економіки Вашого регіону.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Дайте визначення поняття «розвиток»:

а) незворотна, спрямована, якісна, закономірна зміна матеріаль-
них та ідеальних об’єктів (лише позитивна);
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б) закономірна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів;
в) зміна типу професійного навчального закладу;
г) зміна форми власності та підпорядкування.

2. Що визначає стратегічна мета?
а) труднощі, з якими навчальний заклад стикатиметься в май-

бутньому, та роз’яснює, яким чином їх буде подолано;
б) що робитиме навчальний заклад для досягнення цілей, сфор-

мульованих колом повноважень;
в) рамки для процесу бізнес-планування;
г) що може і чого не може робити навчальний заклад.

3. Назвіть потенційних клієнтів Вашого навчального закладу. Визначте
дві правильні відповіді:

а) вступники, їхні батьки;
б) вступники та роботодавці;
в) роботодавці та соціальні партнери;
г) роботодавці, партнери.

4. Дайте визначення «коло повноважень навчального закладу»:
а) статут навчального закладу;
б) набір зовнішніх вимог та обмежень;
в) права та обов’язки директора;
г) рамки для процесу бізнес-планування.

5. Яким шляхом забезпечується інноваційний розвиток навчального
закладу професійної освіти? Визначте три правильні відповіді:

а) розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища;
б) прогнозування майбутнього стану навчального закладу з ураху-

ванням зовнішніх умов функціонування;
в) альтернативності й багатоваріантності розвитку навчального за-

кладу;
г) координації функціонування навчального закладу;
д) передбачення майбутніх змін у діяльності.

6. У професійній освіті існує чимало цінностей. Визначте пару цінно-
стей, які нерідко між собою конкурують. Встановіть відповідність між
цифрами і літерами.
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1. Якість навчальної програми а) Внутрішня орієнтація

2. Швидка пристосовуваність б)
Розширене прийняття 
рішень

3. Орієнтація на клієнта в) Доступність навчання



7. У чому полягає сутність інституційного розвитку навчального 
закладу професійної освіти?

а) запланованій зміні організаційної структури навчального закладу;
б) чіткому державному управлінні без залучення громадськості;
в) розбудові інституційної спроможності, розробленні механізмів

реагування на звіти й пропозиції, регіоналізації;
г) підборі нового навчально-педагогічного колективу.

8. Хто є цільовими аудиторіями (ринками) для маркетингового аналізу
навчального закладу професійної освіти?

а) учні, вступники, випускники та роботодавці;
б) учні, батьки та роботодавці;
в) вступники, випускники та роботодавці;
г) учні, їхні батьки.

9. У чому полягає основне завдання фінансового аналізу навчального
закладу професійної освіти? Визначте дві правильні відповіді:

а) обмеження витрат навчального закладу;
б) інформування (у доступному вигляді) щодо надходжень навчаль-

ного закладу;
в) інформування щодо очікуваних перспективних змін у системі фі-

нансування;
г) інформування (у доступному вигляді) щодо витрат навчального

закладу.
10. Які основні результати дослідження ринку?

а) прогнози його розвитку, оцінка кон’юнктурних тенденцій;
б) сегментація споживачів і конкурентів, вибір цільових сегментів

ринку;
в) стан конкуренції, тенденції розвитку ринку праці;
г) процеси розвитку ринку праці.

11. Яким шляхом забезпечується інноваційний розвиток навчального
закладу професійної освіти? Визначте три правильні відповіді:

а) розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища;
б) прогнозування майбутнього стану навчального закладу з ураху-

ванням зовнішніх умов функціонування;
в) альтернативності й багатоваріантності розвитку навчального за-

кладу;
г) координації функціонування навчального закладу;
д) передбачення майбутніх змін у діяльності.

12. Оцінка внутрішніх і зовнішніх чинників навчального закладу (SWOT-
аналіз) позначені цифрами, а їх приклади – літерами. Встановіть від-
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повідність між цифрами і літерами.

13. Визначте із запропонованих назву моделі підготовки кваліфікова-
них робітників, яка широко використовується в усьому світі:

а) «Оцінювання для навчання»;
б) «Освіта на основі результатів»;
в) «Нові підходи у навчанні»;
г) «Навчання дорослих».

14. Якщо визначення потреб пов’язане з існуючою програмою підго-
товки, то слід брати до уваги кількість випускників, які працюють за от-
риманою професією протягом: 

а) чотирьох років;
б) трьох років;
в) двох років;
г) одного року.

15. Що забезпечує впровадження моделі підготовки кваліфікованих
робітників «Освіта на основі результатів»? Визначте дві правильні від-
повіді: 

а) гарантований рівень  кваліфікації робітників;
б) зміст теоретичного навчання;
в) зміст практичного навчання; 
г) конкретні навички, визначені у відповідності з  запитами робото-

давців.
16. Вирізніть основний чинник, з якого розпочинається процес роз-
робки чи оновлення програми:

а) залучення потенційних роботодавців;
б) збору цінної інформації про ринок праці щодо нових тенденцій в

галузі;
в) аналіз ринку праці;
г) визначення навчальних потреб громади.

17. Існує декілька варіантів проведення аналізу професії (визначте дві
правильні відповіді):

а) проведення початкового аналізу;
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1. Сильні сторони а) Децентралізація управління освітою
2. Слабкі сторони б) Сучасна матеріально-технічна база

3. Можливості в)
Відсутність їдальні, власного 
гуртожитку та спортзалу

4. Загрози г) Нестабільна політична ситуація у країні



б) визначення навчальних потреб громадян; 
в) встановлення зв’язків із роботодавцями; 
г) підтвердження й адаптація існуючого аналізу професії.

18. Етапи проектування навчальних програм за моделлю «Освіта на
основі результатів» позначені цифрами, а поняття, які визначають їх
сутність, – літерами. Встановіть відповідність між цифрами і літе-
рами.

19. Процес аналізу професійних операцій під час аналізу професії
полягає в розгляді:

а) всіх операцій;
б) кожної окремої операції;
в) суміжних операцій;
г) основних операцій.

20. Виберіть із наведених нижче правильне визначення професійної
компетентності:

а) спеціальні знання, уміння, навички;
б) мобільність знань та критичність мислення;
в) результат професійної підготовки фахівця;
г) змістові параметри професійної діяльності.

21. У чому основне призначення аналізу професійних операцій в
межах навчальної програми? Виберіть всі правильні відповіді:

а) планування викладання;
б) планування змісту навчання;
в) планування оцінювання;
г) планування мети та завдання.

22. Навчальна програма за моделлю «Освіта на основі результатів»
складається з предметів, які поділені на навчальні результати, а
останні – на навчальні завдання. Встановіть відповідність між скла-
довими предметів, що позначені цифрами та їх характеристиками,
які позначені буквами.
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1. Аналіз ринку праці а) визначення основних кваліфікаційних
вимог

2. Аналіз професії б) залучення потенційних роботодавців

в) визначення навчальних потреб громади

г)
визначення конкретних професійних
операцій

д)
збір інформації про ринок праці 
стосовно нових тенденцій у галузі



23. Знайдіть три правильні відповіді. Кожна професійна операція ана-
лізується для визначення необхідних: 

а) знань для її компетентного виконання;
б) критеріїв для її компетентного виконання;
в) установок  для її компетентного виконання;
г) завдань для її виконання;
д) навичок, необхідних для її виконання.

24. Що надає викладачам процес їх участі під час аналізу професійних
операцій (знайдіть дві правильні відповіді)?

а) знайомить з потребами місцевих підприємств;
б) визначає завдання викладання предмету;
в) визначає зміст викладання предмету;
г) допомагає у подальших етапах розробки навчальної програми.

25. Виберіть найбільш точну відповідь. Соціальне партнерство – це:
а) форма соціальної взаємодії різноманітних державних інститутів і

суспільних груп соціального співтовариства;
б) система взаємин між працівниками (їхніми представниками), ро-

ботодавцями, органами державної влади та органами місцевого са-
моврядування;

в) спільна колективна розподілена діяльність соціальних груп;
г) особлива сфера соціального життя, що робить внесок у станов-

лення цивільного суспільства;
д) пріоритетний напрям державної політики в галузі професійно-

технічної освіти.
26. Серед основних цілей нового етапу соціального партнерства в
профтехосвіті визначте пріоритетні:

а) прогнозування потреб ринку праці, формування структури й об-
сягів підготовки кадрів у ПТНЗ всіх форм власності з урахуванням де-
мографічних тенденцій, та соціальних факторів;

б) розвиток ресурсного забезпечення та інфраструктури закладів
ПТО;
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1. Навчальні результати а)
сегменти учіння, що в сукупності доз-
воляють учню досягнути виконання
окремого результату

2. Навчальні завдання б) перелік професійних компетенцій

в)
уміння, які учні повинні демонструвати
після засвоєння предмету

г)
перелік знань, умінь, навичок з на-
вчального предмету 



в) соціальна підтримка учнів та працівників ПТНЗ, створення гро-
мадських організацій (об’єднань) соціальних партнерів для надання
такої підтримки;

г) залучення всіх соціальних партнерів до участі в розробці Дер-
жавного стандарту професійно-технічної освіти з метою оптимального
урахування їх потреб у кваліфікованих кадрах;

д) формування ефективної системи державно-громадського регу-
лювання діяльності ПТНЗ.
27. У переліку принципів соціального партнерства виділити такий, що
не є першорядним для початку роботи партнерів:

а) рівноправність сторін;
б) повноправність представників сторін;
в) добровільність прийняття сторонами на себе зобов’язань;
г) відповідальність сторін, їхніх представників за невиконання з

їхньої вини договорів, угод;
д) контроль за виконанням прийнятих договорів, угод.

28. Передання ПТНЗ у пряме підпорядкування обласним державним
адміністраціям посилить соціальне партнерство, тому що: 

a) органи місцевої влади зможуть стати посередниками між ПТНЗ,
роботодавцями та ВНЗ;

б) органи місцевої влади сприятимуть походженню виробничої
практики учнів на підприємствах області;

в) це поліпшить забезпечення ПТНЗ матеріальною базою навчання;
г) це більш чітко визначить регіональні компоненти змісту профе-

сійної освіти;
д) це буде сприяти активізації міжнародних стосунків.

29. У переліку проблем соціального партнерства в сфері професійної
освіти оберіть головну:

а) ринок і його потреби, вимоги до професійної підготовки кадрів
швидко змінюються, необхідно прогнозувати майбутню потребу у фа-
хівцях;

б) освіта обслуговує не тільки інтереси ринку, але й інтереси сус-
пільства в цілому, тому вона не може орієнтуватися тільки на ринок;

в) взаємовідносини між загальною і професійною освітою; 
г) відповідальність роботодавців;
д) належність соціальних партнерів до різних бюджетів.
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Додаток В
АНКЕТА

вивчення стану соціального партнерства ПТНЗ і 
роботодавців

Шановний роботодавець!
ПТНЗ проводить вивчення проблеми збалансування пропозицій

нашого навчального закладу з потребами підприємств регіону. Ре-
зультати цього анкетування будуть ретельно вивчені й включені до
бізнес-плану ПТНЗ. Інформація, зібрана в рамках цього дослід-
ження, буде узагальнена та використана тільки в наукових цілях.
Анонімність та конфіденційність гарантуємо.

Ми будемо вдячні за Ваші щирі відповіді та пропозиції. Поставте
позначку [+] біля обраної Вами відповіді.

49

1 До якої форми власності належить Ваше підприємство?

а державне

б комунальне

в приватне

2
До якої організаційно-правової форми належить Ваше
підприємство?

а відкрите акціонерне товариство

б закрите акціонерне товариство

в колективне підприємство

г державне підприємство

д приватне підприємство

3 Який основний вид діяльності Вашого підприємства?

а виробництво

б будівництво

в сільське господарство

г транспорт

д торгівля і харчування

ж інформаційні та комунікаційні технології 



50

з інші

4 Який головний продукт Вашого підприємства?

5 Скільки років працює Ваше підприємство?

а менше одного року

б 3-5 років

в 10 і більше років

6
Вкажіть кількість робочих місць на Вашому підпри-
ємстві (за бажанням):

а до 10 чол.

б від 50 до 100 чол.

в від 500 і більше

7

Який основний вид діяльності Вашого підприємства?Які
професії представлені на Вашому підприємстві (назвіть
до 10 найважливіших) та скільки працівників кожної з
них?

7
Чи є у Вас сьогодні потреба в додаткових кваліфікованих
робітниках?

а так

б ні

в не володію питанням

9
Якщо так, то яких професій (назвіть до 10 найважливі-
ших) і в якій кількості?

1 6
2 7
3 8

4 9

5 10

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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10
Чи задоволені ви в цілому рівнем професійної підготовки
випускників нашого ПТНЗ?

а так

б ні

в не аналізували

11
Чи задоволені Ви в цілому особистими якостями випус-
кників (старанність, сумлінність, тощо)?

а так

б ні

в не аналізували

12
Ваше підприємство  має досвід співпраці з нашим
ПТНЗ?

а так

б ні

в не знаю

13
Якщо так, то просимо оцінити ступінь ефективності 
співпраці

а ефективна

б формальна

в не ефективна

14
Чи був у Вашого підприємства попередній 
досвід співпраці щодо підготовки та працевлаштування
випускників з інших ПТНЗ?

а так

б ні

в не знаю

15
Якщо «так», просимо оцінити ступінь ефективності цієї
співпраці

а ефективна

б формальна

в не ефективна
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16
Підготовку за якими професіями, на Вашу думку, слід
покращити сьогодні та у наступні п’ять років (назвіть до
10 найважливіших)?

17
Навчанню яким навичкам слід приділяти більше уваги під
час навчання?

а навичкам культури праці

б управлінським навичкам

в виробничим навичкам 

18
Якими є ваші пропозиції щодо покращення підготовки
працівників для Вашого підприємства?

а

б

в

19
Чи зміниться в наступному році кількість робочих місць
на Вашому підприємстві:

а так

б ні

в на аналізували

21
Якщо так, то за якими (назвіть до 10 найважливіших) і в
якій кількості?

а збільшиться

б скоротиться

в не зміниться

20
Чи Ви очікуєте протягом наступного року надлишок 
робочої сили за деякими професіями?

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

1 6

2 7



Дякуємо за співпрацю! 
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а матеріали / обладнання

б матеріальні інвестиції

в інтелектуальна допомога, консультування

24
Просимо залишити (за згодою) контактну інформацію.
Це допоможе нам і в подальшому залучати Вашу думку
до аналізу та соціального партнерства. 

23
Чи готові Ви внести свій вклад у покращення якості 
професійно-технічної освіти та ресурсів нашого ПТНЗ?

22
Які професії будуть потрібні Вашій галузі протягом 
наступних п’яти років (назвіть до 10 найважливіших)?

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

П., І., П

посада

    



E-meil:

3 8

4 9

5 10
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ДОДАТОК Г

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ РОЗРОБНИКАМ МАРКЕТИНГОВОГО
ПЛАНУ ПТНЗ

Прості правила маркетингу:
• Використовуйте короткі і прості слова.
• Використовуйте короткі пропозиції.
• Більше дієслів, менше прикметників.
• Не вживайте прикметникових і дієприкметникових зворотів.
• Використовуйте розмовну мову – пишіть так, як ви говорите.
• Висловлюйте кращі думки, а не все підряд.
• Говоріть просто. Коли ви говорите складними, розумними сло-

вами, ви стаєте незрозумілими для інших, а коли вас не розуміють –
вам не довіряють.

• Коли ви пишете лист, то робіть це для однієї людини. Іноді наба-
гато ефективніше написати декілька листів для розсилки різним
людям, хоча це і складніше, і займає більше часу; ті ж правила діють і
в зовнішніх комунікаціях: в друкованих матеріалах, на сайті.

• Ваш електронний лист повинен вміститися на екрані монітора,
якщо ні – скоротіть його! Ніхто не читає довгих листів.

• Ваша презентація повинна містити одну ідею на одному слайді. 
• Необхідно уміти просто, дуже просто пояснити вашим потенцій-

ним вступникам, чому вони повинні прийти саме у ваш навчальний за-
клад, а не в інший.

• Є відома фраза: «У вас не буде другого шансу справити хороше
перше враження». Якщо через складність вашого викладу вас не зро-
зуміють з першого разу, то другий раз перечитувати написане навряд
чи хто буде.

• Найпростіший спосіб перевірити важливий лист, нову рекламу
або нову програму – показати його своїм колегам, учням.

• Застосовуйте принцип «Будьте простіші!» не тільки в комуніка-
ціях. Шукайте найпростіші рішення. Завжди слід задаватися питан-
ням: «Який найпростіший спосіб вирішення цієї проблеми?»

• Будьте простіші в спілкуванні. Знаходите спільну мову зі співро-
бітниками різних рівнів, відділів, професій. Прагніть розуміти їх і бути
зрозумілими для них.

• Чим довше ви говорите, тим більший ризик, що вас переб'ють
або ваші співрозмовники відвернуться.
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• Чим довший лист, тим вищий ризик, що ваш документ не дочита-
ють до кінця.

• Чим швидше ви говорите, тим менше вас розуміють.
• Чим складніше ви пишете, тим не зрозумілішим стає ваш доку-

мент і його можуть відкласти вбік.
Точки контакту.
У маркетингу є таке поняття, як «точки контакту». Воно означає всі

способи, можливості і варіації зіткнення потенційних клієнтів (вступ-
ників, їхніх батьків, роботодавців, партнерів) з вашим ПТНЗ.

Вам необхідно знати всі існуючі та потенційні точки контакту. Ство-
ріть їх список, а потім зробіть все можливе, щоб всі вони були приєм-
ними, оперативними і професійними. Під час таких контактів
потенційний вступник /клієнт /партнер вирішує, чи буде він працю-
вати з вами далі чи ні. 

Ваші точки контакту можуть бути найрізноманітнішими. Наведемо
нижче орієнтовний перелік доцільних «точок контакту».  

• Ваші візитки.
• Ваша брошура.
• Інтернет-сайт навчального закладу.
• Вивіска біля вхідних дверей.
• Оформлення вашого кабінету.
• Туалетні кімнати.
• Ваші коридори.
• Презентації ПТНЗ, які роблять ваші педагоги перед учнями шкіл

та їхніми батьками.
• Зовнішній вигляд і стиль спілкування ваших педагогічних праців-

ників.
• Як ваш секретар відповідає на вхідні дзвінки.
• Чи подбали ви, щоб відвідувач мав чим зайнятися, якщо йому до-

ведеться чекати (краще, якщо цього не відбудеться, але буває і таке).
Якщо у вашому ПТНЗ ще немає «стіни слави», то доцільно зробити

її. Доцільно зібрати дипломи, нагороди, відгуки роботодавців, випус-
кників, публікації про ваш навчальний заклад, рейтинги.

• По перше, у ваших відвідувачів буде, що почитати у той час, поки
вони чекають зустрічі з представником приймальної комісії.

• По друге, це ваша реклама. Чим більше таких свідоцтв «слави»,
тим більш надійним здається вашому майбутньому клієнтові/партне-
рові ваш навчальний заклад.

Використовуйте відгуки задоволених роботодавців та випускників
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минулих років. Це один із наймогутніших безкоштовних способів дії
на потенційних вступників. Зберіть відгуки в спеціальну папку, або зро-
біть стенд, розмістіть їх на сайті.

Ставлення деяких керівників до питання вимірювання ефективності
маркетингу можна висловити добре відомими словами: «Я знаю, що
половина моїх грошей на рекламу витрачається марно, але я не
знаю – яка». Інша крайність – тотальний контроль і перевірка резуль-
татів від кожної вкладеної в рекламу копійки. Треба просто знати, що
ефективність маркетингу точно і просто можна виміряти тільки (і
лише!) в тих випадках, коли можна точно обрахувати кількість «зво-
ротного зв‘язку», як наприклад: реклама в Інтернеті, пряма поштова
розсилка, реклама з використанням факсу і електронних листів, ви-
різні рекламні купони тощо. Звичайно, кожен керівник, витрачаючи
кошти на маркетинг, передусім керується принципом «Ти можеш уп-
равляти тим, що можеш виміряти». 

Наведемо деякі з доступних критеріїв, якими можна користуватися
для того, щоб оцінити ефективність маркетингової роботи навчаль-
ного закладу.

До кількісних критеріїв можна віднести:
• кількість вступників;
• частка ринку («наприклад, збільшити сегмент мешканців м. Рівне

до 75% у загальній кількості вступників навчального закладу»). У разі
використання цього критерію треба бути впевненим в тому, що
вдасться виміряти зміну частки ринку.

• публікації («в результаті роботи з журналістами були опубліковані
три позитивні статті про навчальний заклад»);

• виграний конкурс («виграний конкурс обласного центру зайня-
тості на перепідготовку групи безробітних»);

• відсоток закріплення на робочому місці випускників.
Якісні критерії можуть бути такими:
• створення/зміцнення стосунків з роботодавцями, партнерами

(«провести «день відкритих дверей» для зміцнення зв’язків з партне-
рами»);

• підтримка. Це слово, яке може виручити вас у ситуаціях, коли
інший кількісний або якісний критерій використовувати неможливо
(«забезпечили підтримку під час проведення тендеру»).

Пам'ятайте, що не варто вдаватися до крайнощів: міряти з висо-
кою точністю все і вся (тотальний контроль) і в той же час ставитися до
інвестицій в маркетинг, як до засобів, що летять у прірву.
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ДОДАТОК Д

МАЙСТЕРНІСТЬ УПРАВЛІННЯ АУДИТОРІЄЮ
При використанні прийому «Вплив на поведінку через дію» (ВПЧД)

необхідно заволодіти увагою учнів та скерувати її на наступне зав-
дання або на педагога такими виразами: «Якщо Ви мене чуєте ...»,
«Робіть як я, якщо тільки зможете» та інші. Сутність цих прийомів по-
лягає у тому, щоб привернути увагу учнів та скеровувати її у потріб-
ному педагогу напрямку. Ефективність стимуляції роботи групи
пов’язана з поняттями «зосередження» та «розпорошення» уваги.
Важливо щоб педагоги враховували цей чинник у своїй діяльності
шляхом планування та введення у процес навчання, наприклад, трих-
вилинних вправ, для перемикання уваги учнів на зняття напруги.
Якщо педагог прагне зупинити небажану поведінку, то потрібно ро-
бити тільки те, що абсолютно необхідно. В більшості ситуацій - це пе-
рехід від найменш явного втручання до більш складних методів впливу
на учнів.

Використання компонентів методики «НОРМА». Методика склада-
ється з ряду компонентів, які представляються абревіатурою
«НОРМА», сутність її, з точки зору впливу на учнів, переходить від про-
стого «Н» та «О» через «Р» та «М» до обов'язкового «А». Розглянемо
детальніше ці компоненти.

1. Не втручатись. Це означає, що потрібно  продовжувати заняття
у звичний спосіб без втручання в ситуацію; нічого не говорити й не ро-
бити для виправлення поведінки.  Як працює? Якщо педагог не звер-
тає уваги на поведінку, це дозволяє йому продовжувати заняття й не
відволікати, без потреби, всю аудиторію. Іноді ситуація вирішується
сама без втручання педагога. Ми наголошуємо, що цей підхід важли-
вий, якщо педагог вважає, що небажана поведінка припиниться сама
по собі й вона  нікому не заважає, а також коли  малоймовірно, що інші
учні будуть імітувати або повторювати небажану поведінку. Рекомен-
дації: учні часто погано поводяться з метою привернути увагу педа-
гога, і якщо її добиваються, це може підсилити негативну поведінку;
учні підтримують один одного і можуть продовжувати погано поводи-
тись, якщо відчувають підтримку від одногрупників; необхідно знати,
хто в групі лідери; потрібно обмежувати правила до мінімуму, чим
більше правил, тим більша ймовірність їх порушення; необхідно від-
слідковувати негативну поведінку, на яку була відсутня реакція з
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метою її можливого використання у майбутньому. 
2. Опосередковано припиняти небажану поведінку. Це озна-

чає, що потрібно невербально (поглядом, посмішкою, підходом до
учня тощо) дати зрозуміти учню про необхідність  припинення  неза-
довільної поведінки. Як працює? Зупиняє негативну поведінку без пе-
решкоди проведенню заняття, менша ймовірність  конфронтації чи
ворожості.  Рекомендації: не варто соромити учня, це рідко допома-
гає; доцільно зосереджувати увагу на відповідній групі учнів та уни-
кати виокремлення тільки одного учня, якщо до порушення
дисципліни причетні декілька. Не потрібно поширювати провину на
інших, якщо, насправді, винен тільки один учень.

3. Розвідати ситуацію. Це означає, що необхідно збирати інфор-
мацію про навчальний процес та його учасників.  Як працює? Якщо
педагоги поінформовані щодо учасників навчального процесу, то це
дозволить їм не приймати поспішних рішень при вирішенні проблем-
них ситуацій та обирати найбільш оптимальний  шлях для їхнього ви-
рішення. Необхідно обговорювати проблемну  ситуацію наодинці з
учнем й уникати прийняття поспішних суджень, конструктивно ко-
ментувати  поведінку, забезпечувати зворотний зв'язок з учнями та
реагувати на їхні думки. Рекомендації: бути надзвичайно уважними,
коли задаєте запитання або відповідаєте на них; за можливості, об-
говорюйте ситуацію приватно, а не в присутності інших; уникайте по-
спішних суджень; якщо потрібно прокоментувати поведінку або
відреагувати на неї, робіть це конструктивно.

4. Моделювати правила. Це означає, що необхідно інформувати
учнів про вимоги щодо поведінки та виконання навчальних завдань та
про наслідки в разі їх невиконання. Як працює? Це дозволяє зупиняти
порушення дисципліни, перш ніж вони пошириться на весь клас. Якщо
педагоги конструктивно будуть виходити з проблемних ситуацій та,
при необхідності, застосовуватимуть санкції за порушення дисцип-
ліни, то збільшиться ймовірність того, що учні активніше братимуть
участь в навчальному процесі.  Для цього необхідно повідомити
учням, яку поведінку ви очікуєте від них, а також описати наслідки в
разі невиконання вимог. Рекомендації: доцільно застосовувати цей
підхід для вирішення тих проблем, які зашкоджують проведенню на-
вчального процесу. 

5. Аналізувати поведінку учнів у динаміці. Це означає, що не-
обхідно вести нотатки, відстежувати конкретні випадки порушення



59

дисципліни, а також іншу необхідну інформацію. Як працює? Ведення
записів дозволить педагогам оперувати достовірними фактами при
роботі з учнями, які порушують дисципліну. Достовірна інформація
про поведінку учнів, збільшить довіру до педагогів. Рекомендації: за-
стосуванням вказаних санкцій забезпечує можливість покращити по-
ведінку учнів.
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Додаток Ж

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ 
ПЕДАГОГІВ ТА ЇХНЯ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Говоріть чітко.
Переконайтесь, що учні чують вас та можуть бачити ваші демон-

страції.
2. Використовуйте відповідну висоту та гучність голосу. 
Якщо у вас природно тихий голос, скоротіть відстань між вам й

учнями. Якщо голос природно гучний, пам'ятайте, що деяких це
може насторожити. Навчіться пом'якшувати свій голос. 

3. Звертайтесь до учнів за прізвищем та  ім’ям. 
Учні мають природну реакцію на звук власного прізвища та імені,

воно налаштовує їх на важливість наступної інформації. 
4. Подавайте ідеї просто, по одній.
Не обтяжуйте учнів термінологією або деталями, які виходять за

межі їхнього розуміння, ураховуйте рівень обізнаності учнів з на-
вчальним матеріалом. 

5. За потреби пояснюйте і повторюйте.
Робіть паузи на ключових етапах викладання матеріалу. Запи-

туйте, чи є в учнів  запитання або чи потрібно навести ще один при-
клад. 

6. Заохочуйте зворотний зв'язок. 
Пропонуйте учням різні можливості й засоби зворотного зв'язку.

Якщо ви регулярно надаєте можливість учням висловити свої поба-
жання й коментарі, це підтверджує те, що  вони та їхнє навчання вам
небайдужі.

7. Читайте поміж рядків. 
Учні, досить часто відчувають незручності при спілкуванні із пе-

дагогами. Ретельно підбирайте слова й жести, спілкуючись з ними
та аналізуючи їхні відповіді. 

8. Віддавайте належне колективу .
Більше дізнавайтесь про своїх учнів та діліться з ними інформа-

цією про себе. Педагогічна модель, яка не схвалює побудови від-
носин з учнями, вже давно застаріла. Робочі відносини в аудиторії
сприяють навчанню. 
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