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ВСТУП 

Ринкова економіка чітко визначає орієнтири професійної освіти, де головною 

метою всіх суб’єктів освітнього процесу постає необхідність врахування сучасних 

соціально-економічних реалій ринку праці і трансформування їх у конкретні освітні 

програми професійної підготовки фахівців. Навчальні заклади професійної освіти  

мають виявити готовність до забезпечення якісної професійної підготовки у тісній 

взаємодії з регіональними ринками праці. Посилення вимог роботодавців до рівня 

кваліфікації та професійної компетентності робітників, зокрема до випускників 

навчальних закладів професійної освіти, потребує створення та впровадження 

механізмів системного вивчення перспективних напрямів у різних галузях та 

започаткування підготовки за новими професіями. Отже, в умовах реформування 

професійної освіти, зумовленого соціально-економічними й інформаційно-

технологічними змінами необхідно дотримуватися таких концептуальних положень: 

 професійне навчання має здійснюватися з урахуванням соціально-економічних 

та професійних вимог виробництва, орієнтуватися на високий професіоналізм, 

конкурентоспроможність фахівців на ринку праці; 

 професійна підготовка має спрямовуватися на формування фахівця з високим 

рівнем професійної компетентності. Це зумовлює необхідність виявлення 

особливостей змістового забезпечення професійного навчання з урахуванням 

виробничих функцій, визначення ключових завдань професійної діяльності, що 

дозволить майбутньому фахівцю досягати високого рівня професійної 

компетентності; 

 ефективну професійну підготовку фахівця для конкретного виробництва чи 

сфери обслуговування може забезпечити педагогічна система, що передбачає 

розв’язання у навчальному процесі реальних завдань [1, 2, 6].  

Одним із шляхів вирішення цих проблем є зміна самих підходів до розробки 

програм підготовки кваліфікованих робітників. 

Автор висловлює глибоку вдячність докторові педагогічних наук, 

професорові, професорові кафедри державного управління та менеджменту освіти 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет 



5 

 

менеджменту освіти» НАПН України Ларисі Миколаївні Сергеєвій, члену- 

кореспонденту НАПН України, докторові педагогічних наук, доценту, директору 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Ользі Іванівні 

Щербак за інтерес, виявлений до проблеми, та рецензування даного рукопису. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність роботи, її недостатня методична і практична розробленість 

зумовили вибір теми спецкурсу для керівників навчальних закладів професійної 

освіти «Розробка навчальних програм підготовки кваліфікованих робітників з 

урахуванням запитів роботодавців». 

Метою спецкурсу є ознайомлення керівних педагогічних кадрів навчальних 

закладів професійної освіти з моделлю підготовки кваліфікованих робітників 

«Освіта на основі результатів» та засвоєння основних етапів розробки навчальних 

програм підготовки кваліфікованих робітників на основі потреб галузі й суспільства.  

 Загальна логіка спецкурсу «Розробка навчальних програм підготовки 

кваліфікованих робітників з урахуванням запитів роботодавців» відображена у 

сукупності теоретичних і практичних завдань: 

 засвоєння теоретичних знань, які сприяють удосконаленню планування 

навчального процесу при підготовці чи перепідготовці кваліфікованих робітників; 

 усвідомлення основних принципів  моделі підготовки кваліфікованих 

робітників «Освіта на основі результатів»; 

 виявлення тенденцій готовності навчальних закладів професійної освіти до 

забезпечення якісної професійної підготовки у тісній взаємодії з роботодавцями; 

 оволодіння технологією (зміст, етапи, аналіз, структурування) розробки 

навчальних програм підготовки з урахуванням потреб роботодавців. 

 

Стратегія навчання 

Реалізація мети і завдань програми спецкурсу здійснюється в умовах очно-

дистанційного підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів професійної 

освіти шляхом: 

 опанування її змісту, відповідних умінь і компетентностей у процесі 

аудиторних занять – тематичних дискусій і практичних занять; 
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 самостійної роботи спрямованої на закріплення та подальший розвиток умінь і 

компетентностей, інтеграцію їх у власну практичну управлінську діяльність під час 

очного і дистанційного етапів курсів підвищення кваліфікації; 

 зворотного зв’язку.  

Зміст спецкурсу розрахований на 12 години навчальних занять. Дані про 

розподіл годин за різними видами занять наведено в навчально-тематичному плані 

спецкурсу  

Таблиця 

Навчально-тематичний план спецкурсу 
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1. Розробка навчальних програм підготовки 

кваліфікованих робітників, що відповідають 

запитам роботодавців, аналіз ринку праці  

1  2 3 

2. Аналіз професії та аналіз професійних операцій 1  2 3 

3. Розробка плану перегляду існуючої навчальної 

програми підготовки кваліфікованих робітників 

для однієї професії  на основі   запитів 

роботодавців  

 

 

2 

 

4 6 

 

 Усього 2 
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8 12 
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ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Розробка навчальних програм підготовки кваліфікованих 

робітників, що відповідають запитам роботодавців, аналіз ринку праці 

(тематична дискусія). 

Мета: ознайомлення керівників навчальних закладів професійної освіти  з 

сучасними підходами до розробки навчальних програм підготовки кваліфікованих 

робітників, що відповідають запитам роботодавців та  аналізу ринку праці, 

актуалізація установок на розвиток умінь і готовності до співпраці з роботодавцями 

з метою прогнозування майбутніх потреб щодо підготовки кваліфікованих 

робітників із затребуваних професій у відповідній кількості. 

 

Питання для обговорення 

1. Основні етапи розробки навчальних програм підготовки кваліфікованих 

робітників, що відповідають запитам роботодавців. 

2. Мета проведення аналізу ринку праці. Визначення назви й опису професії 

для аналізу ринку праці. 

3. Формулювання й перегляд питань для аналізу ринку праці. Визначення 

джерел даних та підготовка вибірки для аналізу. 

4. Управління процесом проведення аналізу ринку праці. 

Література: [3, 5]. 

 

Тема 2. Аналіз навчальних потреб  та професійних операцій (тематична 

дискусія). 

Мета: систематизація у керівників навчальних закладів професійної освіти 

знань про зміст процесів аналізу професії  і професійних операцій щодо визначення 

потреб у межах конкретних професій із залученням роботодавців та їх мету.  

 

Питання для обговорення 

1. Зміст процесу аналізу професії та визначення навчальних потреб з 

конкретних професій,  співпраця з роботодавцями. 



9 

 

2. Формулювання й перегляд питань для аналізу професій і визначення 

навчальних потреб конкретних професій. 

3. Аналіз професії – створення основи для розробки навчальної програми 

підготовки кваліфікованих робітників на основі   запитів роботодавців. 

 

Література: [3, 5]. 

 

Тема 3. Розробка плану перегляду існуючої навчальної програми 

підготовки кваліфікованих робітників для однієї професії  на основі   запитів 

роботодавців (практичне заняття). 

Мета: сформувати у керівників навчальних закладів професійної освіти 

готовність та здатність до  розробки навчальних програм підготовки кваліфікованих 

робітників, що відповідають запитам роботодавців. 

Завдання практичного заняття: 

1. Розвиток у керівників навчальних закладів професійної освіти умінь 

аналізувати та визначати на основі аналізу професії перспективну професію для 

підготовки у навчальному закладі. 

2. Оволодіння керівниками навчальних закладів професійної освіти 

процедурами аналізу визначення навчальних потреб і професії  на основі співпраці з 

роботодавцями. 

3. Розробка плану перегляду існуючої навчальної програми підготовки 

кваліфікованих робітників для однієї професії  на основі   запитів роботодавців за 

орієнтовною схемою: 

3.1.  Визначення стратегії проведення опитування роботодавців (необхідно 

вказати – назви підприємств роботодавців, їх прізвища) для визначення конкретної 

професії для якої існує потреба з підготовки навчальному закладі. 

3.2.  Опис процесу  створення  основи для розробки навчальної програми 

підготовки кваліфікованих робітників на основі   запитів роботодавців: 

- відбір роботодавців (хто це має бути за рівнем кваліфікації, з яких 

підприємств, їх кількість); 
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- визначення продукту(тів) чи послуг, які має виробляти чи надавати 

робітник; 

- визначення типів обладнання, які використовуються на підприємствах та 

його наявність у навчальному закладі; 

- визначення рівня, на якому будуть працювати майбутні випускники з даної 

професії (допоміжний персонал, робітник тощо). 

4. Опис використання результатів опитування після його завершення.   

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

 

1. З чого починається процес проектування навчальних програм на основі 

потреб галузі й суспільства? Приведіть загальну його характеристику. 

2. Охарактеризуйте модель підготовки кваліфікованих робітників «Освіта на 

основі результатів» та перелічіть основні її етапи. 

3. Для чого запрошуються роботодавці при проведені аналіз ринку праці? 

4. З якою метою проводиться аналіз ринку праці? 

5. Перелічіть основні етапи проведення аналізу ринку праці та дайте їх загальну 

характеристику. 

6. Наведіть визначення терміну «аналіз професії». 

7. Які основні варіанти проведення аналізу професії існують?  

8. Приведіть загальні характеристики методу початкового аналізу професії та 

методу підтвердження й адаптації існуючого аналізу професії. 

9. Які потенційні загрози містить використання існуючого  аналізу професії?   

10. Яке призначення аналізу професійних операцій? 

11. Хто приймає участь у проведені аналізу професійних операцій? 
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ІНФОМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СПЕЦКУРСУ 

Сьогодні перед професійною освітою постає нагальна потреба реорганізації 

підготовки кваліфікованих робітників з метою забезпечення 

конкурентоспроможності на ринку праці та забезпечення відповідності потребам 

суспільства та світовим стандартам. Це питання є надзвичайно важливим також у 

світлі інтеграції України у світове економічне товариство, де розвитку людських 

ресурсів, якості робочої сили приділяється першочергова увага [1, 2]. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є зміна самих підходів до розробки 

програм підготовки кваліфікованих робітників. Рекомендовано для підготовки та 

перепідготовки кваліфікованих робітників використовувати модель «Освіта на 

основі результатів», яку було  адаптовано до реальних умов в Україні. Залучення 

представників конкретних галузей і підприємств до розробки навчальних програм 

дозволяє забезпечити відповідність навчання місцевим вимогам та здійснювати 

підготовку кваліфікованих робітників, які б були підготовлені  до виконання  роботи 

згідно запитів роботодавців. Дана модель підготовки кваліфікованих робітників  

базується на такому підході до організації навчального процесу, при якому зміст 

навчальної програми розробляється на основі навчальних результатів учнів чи 

слухачів, що визначені за безпосередньої участі роботодавців [6]. Однією з 

надзвичайно важливих характерних рис моделі  «Освіта на основі результатів» є те, 

що вона розташовує учня (слухача) та його потреби в центрі планування навчальної 

програми, заохочуючи використання методів особистісно-орієнтованого навчання. 

Рекомендується застосовувати широкий спектр педагогічних стратегій, які 

дозволяють брати до уваги відмінності особистого розвитку учнів, рівень їхніх 

попередніх знань та навичок.  

Процес педагогічного проектування за даною моделлю складається з 

декількох етапів, які передбачають залучення представників підприємств і громади 

до визначення необхідного змісту програми й ступеня її актуалізації. Приведемо ці 

етапи: аналіз ринку праці; оцінка (аналіз) навчальних потреб; аналіз професії; 

розробка чи локалізація навчальної програми; планування викладання; відстеження 

працевлаштування випускників. 
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Аналіз ринку праці 

Процес педагогічного проектування розпочинається з аналізу ринку праці, 

який  включає в себе збір та  аналіз інформації щодо необхідності запровадження  

нової навчальної програми або зміни вже існуючої.  Інформацію про ринок праці 

можна отримати на різних рівнях. На місцевому рівні доступна статистика з 

працевлаштування для конкретних галузей, дані про сфери, в яких очікується 

зростання працевлаштованості або її скорочення. В межах регіону за це можуть 

відповідати як управлінці, так і спеціальні фахівці, які на основі місцевих джерел 

збирають й аналізують інформацію для визначення навчальних потреб. До процесу 

слід обов’язково залучати роботодавців тих випускників, які закінчили навчальні 

заклади за професією, доцільність введення або модифікація якої оцінюється. 

Завдяки комплексній інформації про ринок праці можна зробити висновки про 

наявні трудові ресурси, на основі яких будуть заповнюватися поточні та 

перспективні вакансії. Такий процес, в той же час,  виступає важливим засобом 

встановлення більш тісних зв’язків з роботодавцями [3,5-6].  Проведений аналіз 

ринку праці забезпечується такими  даними:  

  професії, які на даний момент користуються попитом (сфери, де можливо 

знайти працевлаштування й на яких слід зосередити програми підготовки чи 

перепідготовки);  

 професії, для яких пропозиції перевищують попит;  

 прогноз майбутніх потреб. 

Аналіз (оцінка) навчальних потреб 

Після аналізу ринку праці слід ретельніше розглянути обрані професії. 

Завдяки процесу оцінки потреб чітко визначаються цільові професії та обсяг 

навчальної програми. Оцінка потреб проводиться на основі існуючої інформації про 

ринок праці. До процесу оцінки навчальних потреб слід обов’язково залучити 

представників підприємств, які є потенційними роботодавцями. Важливо зауважити, 

що наявність даного процесу є надзвичайно важливою саме тому, що 

встановлюються тісніші зв’язки з роботодавцями. Завдяки комплексній оцінці 
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потреб буде визначено точні межі професії та її окремі характеристики, які 

необхідні для аналізу професії [3,5-9].   

Аналіз професії 

Аналіз професії – це процес, при якому кваліфіковані представники даної 

професії або їх безпосередні керівники визначають  кваліфікаційні вимоги або 

загальні вимоги до підготовки фахівців даного профілю в межах професії чи групи 

професій [3,5]. Даний процес вимагає істотної участі з боку роботодавців і є 

обов’язковою передумовою розробки сучасної навчальної програми для професійно-

технічних закладів, яка відповідає поточним потребам і ґрунтується на навчальних  

результатах.  

Загалом існує декілька варіантів проведення аналізу професії, але основними є 

такі:  

- проведення первинного аналізу професії (як правило, використовуючи 

методику під назвою РНП); 

- підтвердження й адаптація існуючого аналізу професії. 

Навчальний заклад може провести, як первинний аналіз для певної професії, 

так і узгодити й адаптувати вже існуючий аналіз на основі розробок іншого 

навчального закладу або своїх власних програм для інших професій [5]. 

Учасники аналізу професійних операцій. Участь представників підприємств 

чи сфери обслуговування у проведенні аналізу професійних операцій є надзвичайно 

важливою, оскільки потрібно переконатись, що визначені в результаті аналізу 

знання, навички й установки відповідають тому, що дійсно потрібно знати та уміти 

на робочих місцях.  Тому до аналізу слід залучати відповідних робітників або їх 

безпосередніх керівників. Під час проведення аналізу такі фахівці виступають 

експертами зі змісту програми навчання. Якщо немає можливості залучити до 

безпосереднього аналізу представників підприємств чи сфери обслуговування, то 

слід узгодити з ними проведений аналіз професійних операцій.  

Участь викладачів та майстрів виробничого навчання, які здійснюють 

підготовку фахівців з  даної професії не є обов’язковою, але вони з користю для себе 

можуть спостерігати за цим процесом. Це дозволяє краще ознайомитись з 
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практикою та потребами місцевих підприємств і допомагатиме при подальших 

етапах розробки навчальної програми. 

  Узгодження навчальної програми – це процес, при якому експерти-

представники підприємств обговорюють і узгоджують відповідно до потреб своїх 

підприємств перелік операцій (або знань, навичок і установок), що укладений на 

основі власної, вже існуючої програми навчального закладу або програми іншого 

навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за такою професією 

(додають до переліку нові операції та усувають застарілі). На цей процес потрібно 

виділити, як правило, від половини до одного дня, залежно від складності програми. 

Метод РНП для аналізу професії є надзвичайно ефективним та комплексним 

процесом, який забезпечує визначення основних виробничих компетенцій і 

конкретних операцій, які виконує робітник з даної професії. Даний метод 

використовується якщо розробляється навчальна програма, якої раніше не існувало 

або відкривається абсолютно нова сфера навчання. Здійснення аналізу професії з 

використанням методу РНП полягає у проведенні дво - або триденного робочого 

семінару, в залежності від складності професії, яку аналізують. До кола учасників 

входять 8 – 12 кваліфікованих робітників або їх безпосередніх керівників, 

спеціально підготовлений фасилітатор, секретар і невелика кількість спостерігачів 

(викладачів та майстрів виробничого навчання з професії, яка піддається аналізу). 

Під керівництвом фасилітатора кваліфіковані робітники здійснюють, так званий, 

«мозковий штурм». Метою «мозкового штурму» є визначення основних виробничих 

компетенцій та конкретних операцій, які виконує робітник з даної професії. В 

результаті даної роботи отримуємо таблицю РНП з описом основних виробничих 

компетенцій та конкретних операцій, які повинен уміти виконувати робітник з даної 

професії.  Але важливо відмітити, що більшість професій вже не раз були 

проаналізовані в нашій державі чи закордоном і результати такого аналізу можливо 

знайти в Інтернеті, або ж придбати за відповідну ціну [5]. 
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ГЛОСАРІЙ 

Аналіз професійних операцій – процес визначення знань, навичок і установок, 

які необхідні для виконання конкретної операції та досягнення навчального 

результату.  

Аналіз професії чи спеціальності – процес, під час якого кваліфіковані 

представники тієї чи іншої професії чи спеціальності, або їх безпосередні керівники 

визначають кваліфікаційні вимоги та конкретні операції задля виконання їх в межах 

професії чи груп професій чи спеціальностей. 

Знання – результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною 

практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. 

Інноваційна компетентність педагога – система мотивів, знань, умінь, 

навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність використання 

нових педагогічних технологій у своїй роботі. 

Інновація – зміни, що приводять до поліпшення роботи, підвищення 

ефективності; діяльність з розробки і реалізації нововведень. 

Кваліфікація – (від лат. gualis – який за якістю) рівень підготовленості, 

ступень придатності до якогось виду праці; професія, спеціальність. 

Компетентний (лат. Competens – відповідний, здібний) – той, який володіє 

знаннями, що дозволяють говорити про щось. 

Компетентність – це сукупність загальної і професійної підготовки, що 

дозволяє адекватно реагувати на потреби конкретного робочого місця чи 

виконуваної роботи, що мають тенденцію змінюватися. Вона залежить також від 

ставлення людини до своєї роботи, досвіду, старанності та уміння поповнювати свої 

знання. 

Компетенції  –  відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма 

(вимога) до освітньої підготовки, необхідна для його якісної продуктивної 

діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений результат. 

Контроль – (від фр. controle – подвійний список) перевірка чого-небудь, 

аналіз результатів виконання законів, планів тощо. 
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Контроль знань – спосіб перевірки навчання і діяльності педагогічних кадрів. 

Взаємоконтроль та самоконтроль учнів, студентів сприяє їхній активізації на 

заняттях. Взаємоконтроль та самоконтроль – це самостійна діяльність студентів, яка 

полягає в тому, що наявний у них рівень знань, навичок і вмінь з певної 

загальноосвітньої чи спеціальної дисципліни порівнюється з еталонним рівнем, 

вимогами навчальних програм. 

Критерій - ознака, на підставі якої дається оцінка якого-небудь явища, дії, 

ідеї; ознака, взята за основу класифікації. 

Моніторинг – систематичне відслідковування процесів або тенденцій з метою 

своєчасної оцінки ситуації для коригування дій в досягненні мети. 

 Моніторинг якості ПО -  це система  збирання, обробки, зберігання і 

розповсюдження інформації стосовно якості ПО в цілому або окремих її чинників, 

що орієнтована на інформаційне забезпечення управління ПО як системою та якістю 

ПТО.  

Навички – уміння, дії, що виконуються в наслідок здійснення певної 

діяльності, які завдяки численним повторенням стають автоматичними і чиняться 

без усвідомленого контролю. 

Навчальні завдання – послідовність дій в процесі навчання задля досягнення 

навчальних результатів або необхідного рівня кваліфікації. 

Навчальні результати – визначення необхідного рівня кваліфікації учня та 

умов за яких він повинен опанувати знання, навички й установки та пройти 

оцінювання, задля усвідомленого завершення навчання. 

Навчальні ресурси – це засоби які використовує учень до, протягом і після 

занять з метою полегшення процесу навчання. 

Навчальні ресурси – це засоби які використовує учень чи студент до, 

протягом і після занять з метою полегшення процесу навчання. 

Навчально-методичні ресурси – засоби, що використовуються викладачем та 

учнем чи студентом в процесі навчання задля його полегшення. 
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Освіта на основі результатів – інструмент для розробки програм 

професійного навчання, який базується на конкретних знаннях, навичках і 

установках, що визначаються для учня. 

Оцінювання - визначати якість, цінність і т. ін. чого-небудь // складати 

уявлення, робити висновок про  що-небудь, визначати суть, характер, значення, роль 

і т. ін. чогось // розуміти, визнавати позитивні якості, цінність і т. ін. чого-небудь. 

Педагогічне моделювання – дослідження певних педагогічних явищ, процесів 

або систем, об’єктів шляхом побудови і вивчення їх моделей. 

Підвищення кваліфікації – вид додаткової професійної освіти, відновлення і 

поглиблення отриманих раніше професійних знань, удосконалювання ділових 

якостей працівників, задоволення їх освітніх потреб, пов’язаних із професійною 

діяльністю. 

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів – складова загальної системи 

безперервної освіти особистості. Головною метою підвищення кваліфікації є 

приведення у відповідність фахової та посадово-функціональної компетентності 

працівників освіти з потребами та вимогами суспільства на конкретно-історичному 

етапі соціально-економічного розвитку українського суспільства та інтегративних 

процесів у всесвітньому освітянському просторі. 

Післядипломна освіта  –  спеціалізоване вдосконалення освіти та 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її 

професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої спеціальності та професії 

на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. 

Післядипломна освіта включає перепідготовку, спеціалізацію, підвищення 

кваліфікації, стажування фахівців. 

План викладання – це документ, що містить визначення етапів, навчальних 

заходів необхідних ресурсів і час для кожного навчального результату. 

Професійна компетентність керівника навчально-виховного закладу. 

Ознаки професійної компетентності керівника навчально-виховного закладу: знання 

державного законодавства про освіту і виховання молоді; детальна обізнаність з 

наказами та інструкціями МОН України; знання трудового законодавства та прав 
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дітей; ґрунтовні знання з педагогіки, психології та основ педагогічної майстерності; 

досконале володіння методикою навчання і виховання; глибокі знання змісту 

навчальних програм і підручників для навчальних закладів; культура спілкування; 

морально-етична культура; педагогічний такт; художньо-естетична культура; 

принциповість і вимогливість; аналітичний та діагностично-прогностичні здібності;  

досконале володіння мистецтвом керівництва; вміння визначати головні проблеми 

та спрямовувати зусилля колективу на їх розв’язання; уміння стимулювати педагогів 

до оволодіння мистецтвом навчання і виховання та передовим педагогічним 

досвідом; уміння створювати доброзичливий психологічний мікроклімат у 

педагогічному й учнівському колективах; обізнаність із сучасними науковими 

концепціями про школу та національне виховання дітей і молоді. 

Професіоналізм – це оволодіння основами і глибинами якої-небудь професії 

чи спеціальності. 

Рекомендації з оцінювання – (від лат. – доручаю, довіряю) пропозиції та 

поради щодо проведення оцінювання навчальних результатів. 

Самовдосконалення – внутрішній процес самозмін, який відбувається за 

рахунок усвідомлення необхідності самовдосконалення, грамотного самоаналізу, 

власних роздумів і порівнянь власної професійної та педагогічної діяльності з 

іншими фахівцями, визнаними зразковими, мотивованого, цілеспрямованого й добре 

організованого саморуху до найкращого в собі. 

Самоорганізація – це цілісне, динамічне утворення особистості, що 

характеризується сукупністю педагогічної рефлексії, професійної компетентності і 

самоуправління та спрямоване на безперервне самовдосконалення фахівця для 

здійснення якісної професійної діяльності. 

Самоосвіта – це освіта, коли об’єкт і суб’єкт освіти і навчання виступають в 

одній особі. 

Саморозвиток – це те саме, що й самовдосконалення, з однією відмінністю. 

Вона полягає в тому, що саморозвиток є найголовнішим механізмом 

самовдосконалення, без нього неможливе ніяке ні вдосконалення, ні 

самовдосконалення. Вдосконалити можна якусь річ чи предмет, якесь загальне 
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явище (життя, простір, екологічне середовище тощо). Все, що стосується 

вдосконалення особистості, її професіоналізму, не може відбуватися без 

саморозвитку. 

Соціальне партнерство — такий тип і система відносин між роботодавцями 

та професійними навчальними закладами, за яких у рамках соціальної згоди 

забезпечується узгодження їхніх найважливіших соціально-трудових інтересів. 

Соціальне партнерство належить до сфери регулювання соціально-трудових 

відносин. У загальному плані — це спільна діяльність уряду, підприємців і 

профспілок, яка спрямована на узгодження інтересів і розв’язання проблем 

насамперед у соціальній та виробничій діяльності професійного навчального 

закладу. Нині соціальне партнерство є одним із найважливіших аспектів організації 

соціального ринкового господарства та одним із найістотніших аспектів партнерства 

професійного навчального закладу у навчально-виховному та навчально-

виробничому процесах. 

Стандарт – визначає обов’язковий мінімум змісту основних обов’язкових 

програм, максимальний об’єм навчального навантаження тих хто навчається, вимог 

до рівня випускників. 

Структурування змісту – план викладання навчальних результатів у межах 

предмета. 

Тест (від англ. test – випробування) – система прийомів для виявлення та 

оцінювання окремих психічних рис та властивостей людини; завдання стандартної 

форми, виконання якого допомагає виявити певні знання, уміння та навички, 

здібності чи інші психологічні характеристики – інтереси, емоційні реакції тощо. 

Характеризуються відносною простотою процедури і обладнання, безпосередньою 

фіксацією результатів; можливістю використання як індивідуально, так і для груп; 

зручністю математичної обробки; короткочасністю; наявністю встановлених 

стандартів (норм). Тестові оцінки мають відносний характер. Розрізняють тести 

успішності, здібності, особистості. Тести почали застосовувати у Великобританії з 

1864 р. Термін ―тест‖ запровадив американський психолог Дж. Кеттел (1890). 
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Управління якістю ПТО  - такий аспект загальної функції управління ПО, 

який полягає у визначенні і реалізації політики у галузі якості ПО, забезпеченні 

узгодження цілей та інтересів  всіх носіїв потреб і досягнення взаємоприйнятного  і 

об’єктивно можливого ступеня  задоволення потреб всіх споживачів ПО як послуги 

та продукції. 

Установки – готовність людини виконати певну діяльність, що зумовлюється 

попереднім досвідом. 

Фасилітатор – (від англ.. facilitate – полегшувати) - особа, що забезпечує 

процес досягнення результатів обговорення у групі, аналізу потреб тощо. 

Фахівці з організації навчального процесу – спеціалісти, що володіють 

спеціальними знаннями на навичками з планування та організації навчального 

процесу в закладах освіти, майстри своєї справи. Для системи Пщ це можуть бути 

методисти, заступники директора з навчальної, навчально-методичної, навчально-

виробничої роботи тощо. 

Чинники якості ПО - умови, причини, процеси, що впливають на якість ПО.  

Якість – співвідношення між завданнями та досягненнями. 

Якість знань – співвідношення між знаннями (закони, теорії, прикладні, 

методологічні, оцінні знання), елементами змісту освіти і рівнями засвоєння. Має 

такі характеристики: повноту – обсяг програмних знань про об’єкт вивчення; 

глибину – сукупність осмислених учнями зв’язків і співвідношень між знаннями; 

систематичність – осмислення суми певної сукупності знань у їх ієрархічних і 

послідовних зв’язках; системність – осмислення місця і ролі знання в структурі 

наукової теорії; оперативність – уміння користуватися знаннями в однотипних 

ситуаціях; гнучкість – уміння самостійно віднаходити оптимальні варіанти 

застосування знань у змінених умовах; конкретність – уміння розкладати знання на 

елементи; узагальненість – уміння виявити конкретні знання в узагальненій формі.  

Якість ПО - характеристика, яка проявляється на загальносистемному рівні і 

відбиває здатність ПО як системи задовольнити визначені, наявні або передбачувані 

потреби різних суб’єктів - носіїв потреб і споживачів ПО як процесу й результату 

(послуги та продукції), а також ступінь задоволення таких потреб. 
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