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ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ 

 

Анотація. У статті обґрунтовано досвід підготовки фахівців харчової 

і переробної промисловості в закладах професійної освіти Республіки Польщі.  

Досліджено тенденції розвитку освітньої системи у Республіці Польща, 

здійснено опис структури системи освіти та середньої освіти зокрема, 

розглянуто особливості підготовки фахівців для харчової промисловості. 

Указується на важливість використання вітчизняною професійною освітою 

прогресивного досвіду Республіки Польщі у галузі професійної освіти й 

навчання майбутніх фахівців харчової промисловості.  
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FEATURES OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY 

OF PREPARATION OF FOOD INDUSTRIES IN PROFESSIONAL 

EDUCATION INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF POLAND 

 

Resume. The article substantiates the experience of training specialists in the 

food and processing industry in the institutions of vocational education of the 
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Republic of Poland. The tendencies of the development of the educational system in 

the Republic of Poland are studied, the description of the structure of the system of 

education and secondary education has been described, in particular, the 

peculiarities of training specialists for the food industry have been described. It is 

pointed out the importance of using the national vocational education of the 

progressive experience of the Republic of Poland in the field of vocational education 

and training of future specialists in the food industry. 

Key words: vocational education system, vocational training institution, 

professional training, specialist in the food industry. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. Більш, ніж 

півсторічний досвід 27 країн-членів Європейського Союзу (ЄС) доводить, що, 

незважаючи на периферійне місце освітньої політики в дослідженнях 

інтеграційних процесів, еволюція загальносвітових суспільних 

перетворень напряму залежить від тісної конвергенції (зближення) економічних 

трансформацій з ринком освітніх послуг, які надаються системою професійної 

освіти й навчання у вигляді забезпечення всіх сфер життєдіяльності людства 

мобільними трудовими ресурсами 
1
.  

Професійна освіта України має шанс залучитися до світового освітнього 

простору за умов оновлення й модернізації опорних ланок освітньої системи в 

контексті вимог і можливостей третього тисячоліття 
2
.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх 

десятирічь були здійснені ґрунтовні дослідження проблем освіти в Республіці 

Польща як з боку польських, так і з боку українських науковців. Закономірно, 

що найбільш актуальний матеріал щодо теорії і методики професійної освіти 
                                                             

1 Андрушкевич Ф. Польський «освітній прорив» та його значення для українських 
освітніх інновацій / Ф. Андрушкевич [Текст] // Вища освіта в Україні. – 2010. – № 4. – С. 

103–108 
2 Пальчук М. І. Модель професійної освіти й навчання Фінляндії – третій етап 

європейської інтеграції / М. І. Пальчук Текст // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 

96–101 
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Польщі містять праці польських дослідників: Я. Фігурського, К. Симела, 

Б. Урбана, К. Полака та інших. В Україні порівняльно-педагогічні дослідження 

в Польщі здійснені: А. Каплуном (з проблем розвитку сільськогосподарської 

професійної школи), І. Ковчиною (реформування загальної середньої і 

педагогічної освіти), А. Василюк (реформування професійної освіти) та інші. 

Обираючи для дослідження діяльність навчальних закладів Республіки 

Польща з підготовки фахівців харчової промисловості, ми виходили з того, що, 

що цю країну відрізняє сьогодні якісно новий підхід до професійної підготовки 

фахівців харчової індустрії. Для цього дослідження важливе значення має 

досвід колишньої країни Соціалістичної Співдружності – Польщі, яка 

приєдналась до ЄС на четвертому етапі євроінтеграції у 2004 році разом із 

Угорщиною, Чеською Республікою, Словаччиною, Словенією, Кіпром, 

Мальтою, Естонією, Литвою та Латвією, на сьогодні є активним членом 

Європейського Союзу і має з Україною не лише спільні кордони, але й загальні 

історико-культурні традиції
3
 
с.103

. 

Оскільки і в Україні робляться перші кроки для участі у формуванні 

єдиного європейського освітнього простору, в країні активно використовувати 

позитивний досвід західноєвропейських держав є актуальним. 

Мета статті. У зв’язку з цим, метою дослідження є 

визначення позитивного досвіду Польщі у галузі професійної освіти й навчання 

та обґрунтування меж його використання у практиці закладів професійної 

освіти України. 

Предметом дослідження є аналіз сучасного стану і тенденцій підготовки 

фахівців харчової промисловості у Республіці Польща.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Активні модернізаційні 

зміни у професійній підготовці фахівців агарної галузі Республіки Польща 

почали відбуватися з 1989 р. Зміни були зумовлені соціально-економічними та 

                                                             
3 Пальчук М. І. Модель професійної освіти і навчання у Польщі – четвертий етап 

європейської інтеграції/ М. Пальчук// Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 

101-111. 
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політичними перетвореннями в країні. Перехід від ринкових відносин, розвиток 

різних форм господарювання, щорічне зростанні кількості фермерських та 

індивідуальних господарств викликало потребу у пошуку нетрадиційних 

підходів до організації навчання 
4, с.251

. 

Реформа освіти в Республіці Польща розпочалася в 1999 році. В її 

основу було покладено принципи демократизації освіти, що за своєю 

універсальністю відображають специфіку країни. Польські вчені 

сформулювали наступні принципи: загальності освіти, її наступності,  

безперервності, єдності і диференціації, заміна вузькопрофільного навчання 

широкопрофільним, принцип всебічного розвитку учнів, виховання за 

допомогою праці, широкого фронту освіти і виховання, гнучкості, державності, 

соціалізації, науковості й економічності освіти. Кожен з цих принципів є 

актуальним для професійної освіти. У першу чергу можна виокремити принцип 

наступності, пов'язаний з відсутністю перешкод при переході з одного 

навчального закладу до іншого та узгодженістю навчальних планів і програм, 

розвитком професійної орієнтації; принцип безперервності – 

загальнодоступність форм і засобів освіти, заміна вузькопрофільного навчання 

широко профільним – сприяє швидкій перекваліфікації працівників і 

мобільності в кадровій політиці; принцип виховання за допомогою праці і для 

праці – передбачає наповнення всього навчально-виховного процесу 

проблематикою праці, політехнізму, професійними знаннями і уміннями, що 

відповідають етапові і типові освіти 
5, с. 104

. 

Освітня система Республіки Польщі дещо відрізняється від прийнятої в 

Україні. Особливості польської освітньої системи проявляються переважно на 

етапі здобуття середньої освіти, а саме: середня освіта поділяється на базову 

школу (термін навчання 6 років), гімназію (3 роки) і ліцей або середня технічна 
                                                             

4 Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузів країнах Європейського 

Союзу : монографія / С. Г. Заскалєта;за ред. С. О. Сисоєвої. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 500 

с. 
5 Андрушкевич Ф. Польський «освітній прорив» та його значення для українських 

освітніх інновацій / Ф. Андрушкевич [Текст] // Вища освіта в Україні. – 2010. – № 4. – С. 

103–108 
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школа (3 роки) 
6, с.259

. 

Освіта в Польщі є обов’язковою до 18 років. Освітня траєкторія 

починається з трьох років: діти зараховуються до дитячих садків, де отримують 

безкоштовну дошкільну освіту та виховання. Для досягнення оптимального 

взаємозв’язку між рівнями освіти у республіці створені різні за термінами 

навчання школи: шестирічна початкова школа; трирічна гімназія, після 

закінчення якої учні отримують державні сертифікати встановленої форми 

(Swiadectwo Ukonczenia Szkoly Podstawowej); середня школа, після закінчення 

якої складається іспит для отримання атестату зрілості (matura), який є 

обов’язковим для вступу до вищих навчальних закладів (рис. 1) 
7, с.104

. 

 

 

Рис. 1. Структура системи освіти Польщі 

Середня ланка освіти Республіки Польща складається з різних типів 

навчальних закладів (рис. 2) 
8, с.104

. 

Разом із повною середньою освітою, студенти мають можливість 

отримати і професію у спеціалізованих гімназіях (specialised upper secondary 

school), технічних гімназіях (technical upper secondary school), в основних 

професійно-технічних училищах (basic vocational school), додаткових 

загальноосвітніх гімназіях (supplementary general upper secondaryschool), 

                                                             
6 Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузів країнах Європейського 

Союзу : монографія / С. Г. Заскалєта;за ред. С. О. Сисоєвої. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 500 

с. 
7 Пальчук М. І. Модель професійної освіти і навчання у Польщі – четвертий етап 

європейської інтеграції/ М. Пальчук// Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 

101-111. 
8 Пальчук М. І. Модель професійної освіти і навчання у Польщі – четвертий етап 

європейської інтеграції/ М. Пальчук// Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 

101-111. 
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додаткових технічних гімназіях (supplementary technical upper secondaryschool), 

школах післясередньої освіти (postsecondary non-tertiary school). 

 

 

Рис. 2. Структура середньої освіти Польщі 

 

В технікумах учні отримують навички з планування та організації 

процесу харчування в закладах, що на цьому спеціалізуються, та займатися 

розробкою сімейного харчування, а також  дізнаються, яким чином керувати 

підприємством з громадського та домашнього  харчування, вміло приготувати 

їжу відповідно до принципів здорового харчування, естетично подати її і 

правильно обслуговувати клієнта.  Також учні набувають навичок правильної 

поведінки на ринку харчових послуг, ведення власного бізнесу, складання 

бізнес-плану та ін. 

Спеціалісти, які отримали освіту у професійній школі більш затребувані 

на ринку праці. Під час навчання у професійній школі великий акцент робиться 

на вивчення сучасних технологій і рішень, які будуть необхідні в подальшій 

кар'єрі.  

За умови участі у навчальному процесі підприємств, установ, 

організацій – замовників робітничих кадрів частково законодавчо врегульовано 
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питання щодо надання податкових пільг підприємствам
9
. 

На особливу увагу заслуговує досвід упровадження в закладах 

професійної і технічної освіти Польщі систем дистанційного навчання, які 

дають змогу отримати освіту тим, хто не має можливості навчатися 

стаціонарно. Головною ідеєю методики дистанційного навчання є створення 

навчального інформаційного середовища, складовими частинами якого є 

викладачі та студенти (учні, слухачі), їхня взаємодія відбувається за допомогою 

сучасних телекомунікаційних засобів. Замість класичної, безпосередньої 

взаємодії «учень-учитель» впроваджується непрямий контакт, який 

реалізовується при використанні електронних засобів (Інтернет, Інтранет, 

Екстранет, супутникове мовлення, інтерактивне телебачення), а також 

доступних носіїв для запису (диски CD I DVD). Системи дистанційного 

навчання нині досягли такого рівня підготовки студентів до складання іспитів 

на отримання атестатів, дипломів і ступенів, який не поступається рівню 

традиційних навчальних закладів, а також відповідає встановленим державою 

вимогам щодо змісту, умов та вартості навчання. 

Одним з технікумів, які готують фахівців харчової індустрії у Республіці 

Польща є Технікум харчової промисловості № 22 м. Кракова
10

 заснований в 

1958 році, як один з перших навчальних закладів в Республіці Польщі, що 

надавав освіту в сфері харчування та гастрономії. Сьогодні технікум 

розташовується в історичній будівлі в центрі Кракова і пропонує професійне 

навчання за широким спектром спеціальностей в галузі харчової 

промисловості, зокрема: харчові технології, організація послуг громадського 

харчування, кухар, офіціант, кухар-кондитер.  

Для усієї освітянської спільноти, пов’язаною з підготовкою майбутніх 

фахівців харчової галузі, зрозуміло, що підготувати конкурентоспроможного 

                                                             
9
 Професійно-технічна освіта [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. 

— Режим доступу:  http://www.uk.wikipedia.org/wiki/Професійно-технічна_освіта. — Назва з 

екрана 
10 Technikum Przemysłu Spożywczego Nr 22 [Electronic resource] : [web-site]. — URL: 

http://www.zsps.eu/ 

http://www.zsps.eu/
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фахівця можливо тільки за умови плідного співробітництва навчальних 

закладів і харчових підприємств. 

Технікум бере активну участь у міжнародній програмі з обміну 

студентами, організовуючи для своїх учнів стажування у Франції, Німеччині, 

Італії, Норвегії та Португалії. Також він є одним з головних організаторів 

кулінарних конкурсів в Польщі, а його студенти беруть активну участь в 

міжнародних кулінарних змаганнях по всій Європі. 

Останні дослідження свідчать, що особливого значення набуває участь 

роботодавців у оцінюванні якості професійної підготовки робочої сили, а також 

законодавче забезпечення їхньої зацікавленості у створенні умов для 

неперервної професійної освіти різних категорій громадян та у розвитку 

соціального партнерства. Дисбаланс між потребами економіки і підготовкою 

кваліфікованих робітничих кадрів призводить до того, що попит на працівників 

багатьох професій не задовольняється, а випускники, які оволоділи деякими 

іншими професіями, не можуть знайти роботу за фахом 
11

. 

Технікум харчової промисловості № 22 в м. Кракові співпрацює з 

багатьма великими харчовими підприємствами Польщі, забезпечуючи 

професійне стажування для своїх студентів. Після закінчення технікуму 

випускники працевлаштовуються в сфері громадського харчування, харчової 

промисловості, на підприємствах з аналізу якості продуктів, а також 

відкривають свій власний гастрономічний бізнес. 

Передумовою сталого та якісного розвитку системи професійної освіти і 

навчання Польщі є реалізація польських стандартів професійних кваліфікацій 

(PSKZ). Цю проблему досліджувала професор С. Сисоєва. На її думку, польські 

стандарти відображають систему усталених норм, які окреслюють вимоги до 

знань та професійних умінь, прописаних у відповідних дипломах і свідоцтвах, а 

також процедури реалізації процесу навчання та контролю за його 
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результатами. Норми і результати визначені на основі вимог, що випливають із 

технологій продукції, а також способів реалізації послуг; суспільно-культурних 

норм; системи професійної освіти; європейських стандартів: професійних 

компетенцій (5 рівнів), професійної класифікації ISCO-88, норми якості серії 

ISO 9000 
12

. 

Після закінчення технікуму випускники можуть вступати у заклади 

вищої освіти без здачі вступних іспитів. 

Підвищити кваліфікаційний рівень з певної професії після закінчення 

навчання в основній професійно-технічній школі можна у додаткових 

технікумах або ліцеях. Система вищої освіти Республіки Польща з 1998 року 

представлена державними і недержавними закладами, що існують з 1990 року, 

вищими навчальними закладами, які застосовують однакові стандарти 

організації навчального процесу і викладання. Недержавні вищі заклади освіти 

створюються на підставі дозволу Міністра національної освіти і спорту, 

набувають юридичного статусу після внесення до реєстру недержавних шкіл в 

Міністерстві національної освіти і спорту 
13

. 

Вищі навчальні заклади в Республіці Польща, які готують фахівців 

харчової індустрії представлені Аграрним університетом ім. Гуго Коллонтая 
14

, 

Університетом сільського господарства в м. Варшаві
15

, Вищою школою 

готельного бізнесу та громадського харчування в м. Познані
16

та ін. 

Польща належить до групи «молодих країн» Євросоюзу, тому освіта 

сьогодення є основним засобом підготовки молоді до життя в Європі, що 

об'єднується, до її професійної діяльності, до захисту довкілля, самоосвіти. 
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Саме цим пояснюється залучення молодого покоління до європейських 

інтеграційних процесів на рівні гімназій, ліцеїв і технікумів. Головне місце у 

змісті польської освіти належить розв’язанню сучасних проблем цивілізації та 

прагненню відмовитися від енциклопедичного навчання на користь 

інтерактивного й міждисциплінарного
17

. 

Модернізація системи професійної підготовки фахівців для харчової і 

переробної промисловості потребує вивчення зарубіжного досвіду, урахування 

позитивних надбань і прорахунків у складних процесах реформування цієї 

галузі, державницького осмислення перспектив її розвитку у національному і 

світовому контекстах, й здійсненні конкретних кроків на загальнодержавному, 

регіональному рівнях та в кожному навчальному закладі. За таки умов усе 

накреслене сприятиме піднесенню системи професійної освіти України до 

світових вимог і стандартів. 

 На нашу думку, варто перейняти від Польщі в системі професійної 

освіти: 

- оснащення закладів професійної освіти сучасною матеріально-

технічною базою; 

- співпрацю роботодавців із закладами професійної освіти щодо 

дуального навчання студентів; 

- залучення інвестицій шляхом участі професійних навчальних 

закладів у різних проектах; 

- забезпечення проведення незалежних іспитів; 

- приведення законодавства України до європейських норм; 

- законодавче врегулювання визнання вітчизняних дипломів 

європейськими країнами. 

Висновки. Результати дослідження польської освітньої системи дають 

змогу констатувати, що сучасна професійна освіта й навчання вважається 
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однією з провідних у світі: по-перше, ця країна має задекларовану 

Конституцією систему обов’язкової освіти до 18-річного віку; по- друге, вища 

середня школа надає випускникам ступінь ліценціата. За визначенням Центру 

європейської освіти (European Education Center), дипломи польських 

навчальних закладів визнаються у всіх країнах Європи та не потребують 

спеціальної нострифікації (процедури визнання іноземних документів про 

освіту, яка здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, 

професійних та освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів 

про освіту державним стандартам освіти з метою забезпечення прав громадян, 

що здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну 

діяльність в Україні). Важливо врахувати досвід закладів професійної освіти 

Республіки Польщі в підготовці фахівців харчової промисловості при розробці 

навчальних програм на компетентнісній основі, впровадженні в навчальний 

процес елементів дуальної форми навчання. 

Перспективи подальших розвідок. У перспективі проблема оптимізації 

співвідношення між освітнім і професійним компонентами в системі підготовки 

конкурентоспроможного фахівця харчової промисловості актуалізує 

необхідність побудови в Україні професійної освіти й навчання на основі 

практики освітніх систем зарубіжних країн-членів ЄС. Досвід Республіки 

Польщі має велике практичне значення, зокрема в період модернізації 

вітчизняної професійної освіти. 
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