
Theory and methods of educational management № 2 (20), 2017 

УДК 377.3.316.32 

Стойчик Тетяна Іванівна, 

кандидат педагогічних наук, заступник 

директора з навчально-виробничої роботи 

Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею, м. Кривий Ріг 

(Україна) 

 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ 

Анотація. У статті розглянуто процес глобалізації, як складний 

феномен у прогресивному суспільстві,  що постійно впливає на суб'єкт 

сучасного ринку праці та  постає як виклик для освітніх перетворень.  

Визначено, що чільне місце в проведенні освітніх перетворень, в умовах 

глобалізації, посідає саме компетентність керівника професійного навчального 

закладу через впровадження нових технологій і механізмів управління 

професійною освітою та навчально-виробничим процесом зокрема. 

Охарактеризовано професійну діяльність керівника та доведено, що 

первісно в його діяльність закладена вимога щодо володіння основами 

інформаційно-аналітичної діяльності, яка розглядається як стратегічний 

ресурс розвитку навчального закладу і є основою у формуванні 

конкурентоздатного фахівця. 

Ключові слова: глобалізація, глобалізаційний процес, професійний 

навчальний заклад, конкурентоздатний фахівець. 

 

Stoychyk Tatyana 

INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES ON THE 

FORMATION OF A COMPETITIVE SPECIALIST 

Abstract. The article examines the process of globalization as a difficult 

phenomenon in a progressive society, which constantly influences the subject of the 
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modern labor market and is as a challenge for educational transformations. 

It is noted that the main place in conducting educational transformations is the 

competence of the head of a vocational educational institution through the 

introduction of new approaches, technologies and mechanisms of management of 

vocational education and teaching and production process in particular. 

The professional activity of the head of a vocational school is described. 

Through the analysis of normative documents and professiograms and it was proved 

that in their activity the initial requirement for the ownership of the bases of 

informational and analytical activity is considered, which is considered as a strategic 

resource of the development of an educational institution and is the basis for the 

formation of a competitive specialist.  

Key words: globalization, globalization process, vocational school, competitive 

specialist. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. Глобальні проблеми у 

прогресивному поступі суспільства, сьогодні пов'язані із міжнародним 

розподілом праці, вимогами ринкової економіки, інтеграцією й диференціацією 

виробництва, технологізацією сфер господарської діяльності тощо. 

Забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства в умовах 

світових глобалізаційних та інформаційних змін є метою державної політики 

України. Прагнення країни бути активним учасником євроінтеграційних 

процесів, наближення усіх показників розвитку до міжнародних стандартів, 

посилюють необхідність якісної підготовки кадрів, які здатні забезпечити 

державну й особистісну конкурентоздатність на вітчизняному й міжнародному 

ринках праці.  

Особливого значення у цьому контексті набуває модернізація освіти, як 

вектор, спрямований на виявлення закономірностей формування особистості 

майбутнього конкурентоздатного фахівця, на пошук оптимальних 

організаційно-педагогічних умов його соціальної і професійної самореалізації в 
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умовах ринкових відносин, розвиток його професійної культури, посилення 

гуманізації виховних відносин, пріоритетність виховання в цілісному 

освітньому процесі. Досвід розвинутих держав свідчить, що саме освіта 

забезпечила їх економічний, політичний та культурний розвиток. Світова 

практика, підтверджує, що найбільш стійкою є економіка тих країн, де 

спостерігається невпинне збільшення кількості високоосвічених, професійно 

досконалих фахівців
1
. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково-педагогічної 

літератури, свідчить, що широкого обговорення набувають питання вивчення 

впливу сучасних інтеграційних процесів на освітню сферу та їх взаємозв’язок. 

Наукові дослідження В.Андрущенка, М. Згуровського, В. Кременя, В. Кудіна, 

Н. Ничкало, А. Сбруєвої спрямовані на розкриття сутності, характеристики та 

визначення наслідків впливу глобалізаційних процесів на розвиток освіти. 

Проблеми глобалізації стали предметом вивчення українських дослідників 

(О. Локшина, О. Матвієнко, О. Мілютіна, Л. Пуховська, А. Сбруєва). 

Концептуальні засади процесу інтернаціоналізації освіти обґрунтовано в 

наукових працях Ф. Альтбаха, М. Ван дер Венде, Х. де Віта, Дж.Найт, 

П. Скотта, У. Тайхлера, М. Харарі та ін. 

Мета статті. Виявити складові, які впливають на професійну підготовку 

конкурентоздатних фахівців у глобалізаційному суспільстві.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вплив глобалізаційних 

процесів ставить досить серйозні вимоги до фахівців – суб'єктів сучасного 

ринку праці. Велика увага приділяється таким їх характеристикам як 

професійна та комунікативна компетентність, соціальна відповідальність, 

самореалізація, оперативність у прийнятті рішень, здатність до сприйняття 

інновацій тощо.  

Глобалізацію можна вважати складним феноменом і розуміти як: процес 

(у тому числі безперервний за своєю сутністю та складний за якістю), стан чи 

                                                 
1
 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / 

У. Бек, [Перевод с немец. А. Григорьева и В. Седельника]. – М.: Прогресс-Традиция. – 2001. – 

304 с. 
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черговий етап розвитку людства (суспільний, цивілізаційний та ін.); явище (з 

домінуванням фактору необхідності, реальної неминучості та незворотності); 

ідеологію (як синонім неолібералізму).  

Крім того, важливо враховувати існуючі наслідки глобалізації: часове та 

просторове стиснення загальносвітового суспільного буття; умовну прозорість 

кордонів між державами та цивілізаціями; тенденційність територіального та 

культурно-цивілізаційного удосконалення; порушення єдності національної 

держави та національного суспільства, певних елементів їх структурування, 

створення глобального громадянського суспільства та космополітичних 

тенденцій громадянськості; полірозмаїтих зв’язків та часткового порушення 

базових структурних принципів міжнародних політичних, економічних і 

соціальних відносин
2
. 

У процесі дослідження глобалізації варто зважати на методологічні 

перестороги щодо використання таких понять як «глобалізація», «глобальність» 

та «глобалізм». Дослідники (У. Бек, Л. Воробйова, В. Зубов, Дэвид Хелд, Дэвид 

Гольдблатт, Энтони Макгрю, Джонатан Перратон, Ж. Таланова та ін.) 

наголошують на тому, що глобалізм є ідеологією панування світового ринку та 

неолібералізму. Глобалізм діє за моноказуальним принципом, зводячи 

багатомірність глобалізації тільки до одного господарського (економічного) 

виміру, хоча й не відкидаючи інші аспекти глобалізації (економічний, 

культурний, політичний, суспільно-цивілізаційний), однак розуміючи їх як 

підлеглих (підпорядкованих) ключового виміру світового ринку. Останній 

означає «розуміння того, що світовий ринок витісняє або підміняє політичну 

діяльність»
3
.  

Наголошується, що в даному випадку не слід заперечувати чи 

                                                 
2
 Величко Н. О. Інформаційно-аналітична діяльність заступника директора з 

навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу // Науковий вісник 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. 

праць: Вип. 5 / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; [Ред. кол. 

В. О. Радкевич (голова) та ін.].  – К.: вид-вл ІПРОНАПН України, 2013. – 102 с. – С.59 – 63. 
3
 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / 

У. Бек, [Перевод с немец. А. Григорьева и В. Седельника]. – М.: Прогресс-Традиция. – 2001. – 

304 с. 
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применшувати центральну роль глобалізації, в тому числі й у виборі та 

відновленні суб'єктів господарської діяльності. Акцентується увага на тому, що 

глобалізм дозволяє управляти такою складною структурою як держава 

(суспільством, культурою, зовнішньою політикою та ін.) як простим 

підприємством.  

У цих умовах сфера освіти практично в усіх країнах світу зайнялася 

головним чином трансляцією з покоління в покоління досить вузьких, по суті 

фрагментарних, технократично зорієнтованих знань, умінь та навичок. 

Глобально орієнтована освіта актуалізує питання формування цілісної картини 

навколишнього світу, яка сприяє: усвідомленню приналежності кожного до 

єдиного людського співтовариства; сприйняттю цінностей духовних, 

культурних, моральних в їх національному і загальнолюдському розумінні; 

ознайомленню зі способом життя, цінностями й пріоритетами різних народів 

світу тощо.  

У напрямі глобалізації в освіті наразі постають такі кризові процеси, як 

неспівпадіння між потребами суспільства, вимогами до професійної підготовки 

фахівців і рівнем їх реальної підготовки; невідповідність традиційних цілей 

освіти вимогам часу; розбалансованість двох основних складових освіти: 

оволодіння соціокультурним досвідом попередніх поколінь і накопиченням 

людиною в онтогенезі власного (індивідуального) досвіду життєдіяльності в 

соціумі
4
. 

У цьому контексті зміна старої парадигми освіти на нову, яка б 

відповідала вимогам часу, неможлива без глибокої філософської рефлексії, і 

саме тому своєчасними є нові адекватні адаптивні системи навчання, що 

відображають гуманістичний та антропологічний підходи і передбачають 

перебудову змісту і методів навчання й виховання з орієнтацією на людину як 

вищу мету суспільства.  

Глобалізація відкриває перед людством величезні можливості в 

                                                 
4
 Воробйова Л. С. Антропологічний вимір глобалізаційних процесів: філософсько-

освітня рефлексія [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.10 / Воробйова Любов 

Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – К., 2013. – 32 с. 
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розширенні обміну товарами, послугами, інформацією, технологіями та 

капіталом, сприяє взаємодії в гуманітарній сфері. Під впливом глобалізації 

істотно змінюється характер виробництва і праці, рівень знань, соціальний та 

професійний склад суспільства, умови побуту, стиль життя більшості людей 

планети. 

Глобальні проблеми сучасності постають як виклик для освітніх 

перетворень і потребують нової людини не тільки тому, що вони є загрозою для 

існування людства, а ще й тому, що вони за суттю і генезою є породженням 

певної «гіперактивності» людини, її надмірної активізації щодо задоволення 

життєвих потреб 
5
. 

Глобалізація призводить не лише до більшої зв'язаності світу, взаємодії 

регіонів і країн, мобільності населення, а й до посилення конкуренції на 

регіональному, національному й особистісному рівнях. Це зумовлює зростання 

потреби у підвищенні кваліфікаційного рівня як населення у цілому, так і 

кожного окремого індивіда
6
. 

Саме тому поглиблюється змістовність поняття 

«конкурентоспроможність фахівця», що спрямовує освітній процес на розвиток 

такої якості у випускників професійних навчальних закладів. Глобалізаційні 

процеси впливають на підвищення компетентності керівних кадрів 

професійних навчальних закладів. Відповідні дослідження з'являються і 

збагачують управлінський досвід керівного потенціалу професійної освіти 

(В. Григор'єва, Н. Величко, Л. Петренко, Л. Сергеєва, В. Ягупов та ін.). 

Вирішення проблем управління пролягає через розроблення нових 

підходів, технологій та механізмів управління професійною освітою та 

навчально-виробничим процесом зокрема. Загальна теорія управління 

збагачена дослідженнями соціального управління (Н. Лукашевич, Г. Щокін), 

                                                 
5
 Воробйова Л. С. Антропологічний вимір глобалізаційних процесів: філософсько-

освітня рефлексія [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.10 / Воробйова Любов 

Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – К., 2013. – 32 с. 
6
 Таланова Ж. В. Підготовка фахівців найвищого освітнього рівня в умовах 

глобалізації: аналіз світового досвіду : автор дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.04. /Таланова 

Жанетта Василівна. Інститут вищої освіти. ― К. 2011. – 478 с. 
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педагогічного управління (Є. Березняк, В. Бондар, Ю. Васильєв, 

Ю. Конаржевський, Н. Островерхова, В. Пікельна, Л. Сергеєва), психології 

управління (Л. Карамушка, Н. Коломінський, Т. Левченко), що закладають 

основи для переорієнтації управління навчальним процесом у сучасному 

навчальному закладі на його самоорганізацію (як педагогічної системи), 

широкого використання істотних внутрішніх резервів.  

Аналіз розвитку загальної теорії управління і управління навчальним 

процесом дав можливість простежити тенденцію переходу від розуміння 

управління як однобічного впливу до управління як взаємодії суб’єктів на 

основі комунікації, прямого та зворотного зв’язку. 

В. Григор’єва визначає дослідження управління професійною освітою як 

суб’єкт  суб’єктна взаємодія. Досліджується позиція такого явища як 

«суб’єкти управління» і характеризується комунікативний потенціал суб’єктів 

управління на основі процесів взаємодії і спілкування, спрямованих на 

реалізацію багатоаспектних функцій управління 
7
.  

Характеристика професійної діяльності керівника професійного 

навчального закладу розкрита у нормативних документах, професіограмах, 

вивчення яких свідчить про те, що в них первісно закладена вимога до 

володіння основами інформаційно-аналітичної діяльності. Постійне 

підвищення її рівня визначається сьогодні вимогами суспільства, яке активно 

трансформується в інформаційне. Аналіз останніх досліджень і наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних учених з окресленої проблеми свідчить про те, що 

сучасну інформаційну аналітику (поняття «інформаційна аналітика» вченими 

вживається поряд з поняттям «інформаційно-аналітична діяльність» як 

синоніми) досліджують учені юридичних, економічних, педагогічних, 

психологічних наук. Наукових праць, в яких висвітлюються результати 

вивчення структури і змісту інформаційно-аналітичної компетентності, 
                                                 

7
 Григор'єва В. А. Управління професійно-технічною освітою в умовах суб'єктної 

концепції // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 
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НАПН України; [Ред. кол. В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: вид-вл ІПРОНАПН України, 

2013. – 102 с. –С.5 –12. 
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методики, технологій її формування і розвитку в процесі підготовки фахівців 

різних спеціальностей недостатньо. Важливо відмітити дисертації О. Гайдамак, 

О. Назначило, В. Омельченко. Окремі публікації в наукових виданнях, де ця 

проблема висвітлюється аспектно, належать О. Алфеєвій, Т. Волковій, 

Н. Рижовій, І. Савченко, О. Філімоновій, В. Фоміну, В. Ягупову 
8
. 

Розвиток системи професійної освіти  відбувається під впливом вимог 

сучасного ринку праці, що потребує об’єктивного аналізу інформації про стан 

як самої системи, так і навчальних закладів зокрема. Для вирішення даної 

проблеми необхідні розробки і впровадження механізму інформаційно-

аналітичної діяльності заступника директора з навчально-виробничої роботи 

професійного навчального закладу. Пропонується формування інформаційно-

аналітичної бази. Ефективність будь-якої інформаційно-аналітичної діяльності 

залежить від якості інформації, яка розглядається як стратегічний ресурс 

розвитку навчального закладу і є основою моніторингів якості підготовки 

фахівців, що виступають самостійною функцією управління розвитком 

навчального закладу
9
. 

Усе це передбачає підготовку фахівця, який би поєднував у собі риси 

власника, організатора, економіста, професіонала. До того ж, проблема 

становлення професіонала – це, найперше, проблема особистісного і 

соціального розвитку майбутнього фахівця як суб’єкта соціальної дії. Розвиток 

особистості (її цілепокладання, компетентність, гнучкість, самосвідомість) 

визначає підготовку до професії, й разом з тим, сам цей вибір і розвиток тієї чи 

іншої професійної діяльності визначає стратегію розвитку особистості. Іншими 

словами, професійне становлення є формою особистісного становлення 

                                                 
8
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форм і методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки 

Рівенського державного гуманітарного університету. Вип.7 (50). – Рівне: РДГУ, 2013. – 219 

с. – С. 123–126. 
9
 Величко Н. О. Інформаційно-аналітична діяльність заступника директора з 

навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу // Науковий вісник 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. 
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В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: вид-вл ІПРОНАПН України, 2013.  – 102 с.  – С.59  – 63. 



Theory and methods of educational management № 2 (20), 2017 

людини10. Запровадження сучасних інноваційних та інформаційних технологій 

навчання у професійну освіту здійснюється найчастіше у межах реалізації 

міжнародних проектів, співпраці із соціальними партнерами, зокрема: 

«KNAUF», «Henkel BautechnikUkraine», фабрика сучасних будівельних сумішей 

«БудМайстер», «BOSCH», «TRIORA», «NIBKO», «HERZУкраїна», «КАПАРОЛ 

Україна», ТОВ «Акватерм-Київ», ТзОВ «СнєжкаУкраїна» та ін. 

На цьому етапі в освітньому процесі професійного навчального закладу 

мають бути сформовані такі професійні компетентності, які в майбутньому 

забезпечуватиме успіх людини: 

 соціально-правова професійна компетентність, тобто знання й 

уміння у сфері взаємодії з громадськими інститутами і людьми, а також 

оволодіння прийомами професійної комунікації та поведінки; 

 спеціальна компетентність, тобто готовність до самостійного 

виконання конкретних видів діяльності, вміння вирішувати типові завдання і 

оцінювати результати своєї праці, здатність самостійно набувати нові знання і 

вміння з відповідного фаху; 

 персональна компетентність – здатність до постійного 

професійного зростання і підвищення кваліфікації, а також реалізації себе у 

професійній площині; 

 аутокомпетентність – тобто адекватне уявлення про свої соціально-

професійні можливості і володіння технологіями подолання професійних 

деформацій (деструктивні зміни особистості в процесі виконання професійної 

діяльності, професійна ідіотія, професійне вигорання тощо); 

 екстремальна професійна компетентність (здатність і вміння діяти у 

складних ситуаціях, які вимагають холістично-нелінійного мислення і 
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нетипових рішень) 11. 

Формування в Європі найбільш динамічної знаннєво-орієнтованої 

економіки у світі, яка забезпечує економічне зростання, створення більшого 

числа привабливих робочих місць і соціальну злагоду, викликано 

глобалізаційними процесами. До 2020 р. передбачається досягнення 

державами-членами Європейського Союзу чотирьох ключових цілей: 

перетворити навчання протягом життя та мобільність на реальність; підвищити 

якість і результативність освіти та професійної підготовки; утвердити рівність, 

соціальну злагоду та активне громадянство; сприяти розвитку креативності, 

включно з підприємливістю, на всіх рівнях освіти. Відбувається гармонізація 

національних освітніх політик – як результат, європейський простір 

перетворюються на спільність індивідуумів та інституцій, що взаємопов’язані у 

мережі вертикально і горизонтально ідеями, завданнями, практиками 
12

. 

Отже, глобальні тенденції світової педагогічної практики полягають у 

наступному: 

 змінюється характер набуття знань: із стрункої ієрархічної системи 

знань класичної освіти – до «мозаїчних» знань, отриманих через засоби масової 

комунікації (мережі Інтернет, телебачення тощо); 

  пріоритетом стає взаємодія, співробітництво, партнерство, діалог з 

особистістю учня; 

 інтеграція, створення єдиного освітнього та інформаційного 

простору; 

 якісна зміна функцій педагога, головною тенденцією якої є 

керівництво пізнавальною діяльністю учнів, контроль і діагностика їх розвитку. 
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Ці зміни потребують модернізації системи професійної освіти та навчання у 

контексті створення оптимальних умов для здобуття якісної фахової освіти.  

Актуальність цього процесу зумовлена суперечностями між:  

– відсутністю науково обґрунтованої моделі щодо забезпечення й 

оцінювання якості професійної освіти і навчання та наявним досвідом 

практичного використання різноваріантних (суб’єктивно зумовлених) моделей;  

–  визначенням критеріїв якості підготовки кваліфікованих робітників 

на основі сучасних теорій і концепцій якості освіти та оцінкою реального й 

прогностичного попиту на робітничі кадри в контексті регіонального, 

суспільного, європейського ринків праці; 

– постійно зростаючими вимогами до якості підготовки 

кваліфікованих робітників у системі професійної освіти та фактичним кадровим 

і матеріально-технічним її забезпеченням 
13

. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямі. Отже, на сучасному  етапі глобалізація чітко окреслює нові 

перспективи, виклики і ризики, впливає на впровадження європейського виміру 

професійної освіти, вимагає розширення ринку освітніх послуг, освоєння і 

використання нових методів, прийомів та засобів навчання, інформаційно-

комунікативних технологій, методологічних підходів в освоєнні знань, 

особистісно-зорієнтованого підходу в професійній освіті, формування фахівця з 

глобальним мисленням, що в свою чергу вимагає істотних змін організації 

освітнього процесу, де в центрі повинна бути особистість учня, його потреби, 

мотиви, нахили й уподобання.  
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