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Реформування економіки України, динамічна модернізація різних 

галузей виробництва та сфери послуг, посилення конкуренції на ринку праці, 

стійкий попит на робітників затребуваного роботодавцем рівня кваліфікації 

зумовлюють необхідність пошуку ефективних форм і методів професійного 

навчання виробничого персоналу, спрямованих на розвиток їх професійної 

компетентності, ціннісних установок, життєвої стратегії стосовно 

неперервного вдосконалення знань, умінь, навичок.  

Конкурентоспроможність робочої сили визначається її вартісними та 

якісними характеристиками, що забезпечують максимальне задоволення нею 

ринку праці.  

Як зазначає Ничкало Неля Григорівна ринок праці виникає в процесі 

купівлі і продажу робочої сили, а професійна кваліфікація робочої сили є 

особливим видом товару, який економіка перетворює в ефективний інструмент 

ринку праці і заодно стимулює формування конкурентоспроможної робочої 

сили [18, с. 6].   

На думку доктора економічних наук А. Котляра, «ринок праці – це 

сукупний попит і пропозиція робочої сили, які за рахунок взаємодії 

забезпечують розподіл економічно активного населення за сферами 

господарської діяльності в галузевому, територіальному, демографічному і 

професійно-кваліфікованому напрямі» [15, с. 33].  

Оскільки ринок праці є основним результатом ринку робочої сили, то, на 

думку Н. Ничкало, його доцільно розглядати в трьох аспектах: економічному, 

соціальному й педагогічному. Ринок праці, як економічну категорію, можна 
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розглядати «як вияв певних відносин між попитом і пропозицією робочої 

сили». Ринок робочої сили визначається як суспільноекономічна форма руху 

трудових ресурсів; особливий спосіб включення незайнятого населення в 

економічну систему, що характеризується системою відносин між власниками 

робочої сили і роботодавцями; а також співвідношенням пропозиції робочої 

сили та попитом на робочу силу [19].  

Сучасний ринок робочої сили поділяється на ринок кваліфікованої 

робочої сили, ринок робочої сили середньої та низької кваліфікації. Ринок 

праці впливає на життєдіяльність усіх соціальних систем. Формування 

сучасного ринку праці в Україні, відбувається в умовах, коли здібності 

людини, її кваліфікація, досвід є товаром, а звідси розподіл ринку за освітою та 

професійним досвідом, а тому ринок праці не тільки ініціює створення ринку 

освітніх послуг, перебуває з ним у постійній взаємодії, а й забезпечує розвиток 

останнього [25, с. 35].  

Досліджуючи вимоги ринку праці до професійної підготовки 

кваліфікованих робітників будівельного профілю, ми виявили ряд важливих 

проблем, які позначаються на якості. По-перше, роботодавець не тільки 

зацікавлений у якісній підготовці робітника, але й вимагає здійснити 

виконання цього замовлення у короткі терміни. Скорочення терміну навчання 

на основі узгодження робочих навчальних планів з роботодавцями можливе з 

урахуванням інтегрованого підходу до відбору змісту професійного навчання.  

Зважаючи на те, що термін професійно-технічного навчання необхідно 

скоротити, то відповідно слід змінити підходи до формування у слухачів 

професійних компетенцій, посилити вимоги до рівня кваліфікації майстрів 

виробничого навчання і викладачів, ширше залучити виробничий і 

педагогічний досвід їхньої діяльності.  

Не менш важливими є дидактичне та матеріально-технічне забезпечення 

професійно-технічного навчання робітників будівельного профілю.  

Подолати наявні суперечності між рівнем професійної підготовки робітничих 

кадрів і вимогами роботодавців до її якості можна  лише за умови підвищення 
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їхнього кваліфікаційного рівня, а тому неперервний процес набуття знань, 

умінь та навичок особистістю нині має бути орієнтований на розвиток 

професійної компетентності.   

На думку дослідників І. Васильєва [6], С. Гончаренка [22], І. Козловської 

[12], Н. Ничкало [9] та ін. поняття «компетентність» є різноплановим. Зокрема, 

під компетентністю розуміють знання та навички в професійній сфері, що 

диктуються проблемами виробництва, функціями чи елементами діяльності, 

які виконує робітник [20]. А. Чабан вважає, що компетентність можна 

розглядати як відносно самостійні знання та навички робітника, що 

розширюють професійне поле, на якому можуть бути використані професійні 

здібності робітника [27, с. 10]. На думку Н. Ничкало, компетентність – це 

реальна здатність досягнення мети чи результату, тоді як кваліфікація є лише 

потенційною здатністю виконувати завдання у певній професійній діяльності 

[9, с. 96].  

Академік С. Гончаренко розглядає компетентність як сукупність знань і 

вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності, уміння аналізувати, 

передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію 

[22, с. 143].  

У поняття компетентність І. Козловська вводить здатність вибирати 

оптимальні рішення, аргументовано заперечувати некоректні рішення, 

володіти критичним мисленням, постійно оновлювати знання.  

Водночас В. Васильєв вважає компетентність здатністю робітника 

кваліфіковано виконувати відповідні види робіт у межах конкретної професії, 

добиватися високих кількісних і якісних результатів праці на основі 

професійних знань, умінь і навичок [7, с. 15].  

Поняття компетентність може охоплювати: виконання індивідуальних 

завдань; використання знань і вмінь на робочому місці на рівні встановлених 

вимог до конкретного виду роботи; здатність відповідально виконувати 

обов’язки і досягати очікуваних результатів; здатність знаходити рішення у 
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нестандартних ситуаціях; здатність застосовувати знання і вміння в нових 

умовах виробничої діяльності [9, с. 96].  

Оскільки увага акцентується на тому, що повинен знати та уміти той, хто 

навчається, то нами компетентність розглядається через результат конкретної 

професійної діяльності. Тобто поняття компетентність, як зауважує А. Чабан, 

чітко визначає, якими якостями повинен володіти той, хто навчається, на 

основі теоретичних знань, і практичних дій, зокрема: ефективність на 

робочому місці; мобільність у межах виробництва; розвиток професійних 

якостей і загальних знань та навичок, які необхідні для успішної роботи на 

робочому місці [27, с. 11].  

У широкому розумінні професійна компетентність є сукупністю таких 

складових: технічні знання, відповідність практичних навичок, базові знання, 

уміння та здібності, мобільні уміння та навички, робочий і життєвий досвід, 

особистісні якості [27, с. 11]. Професійна компетентність нерозривно взаємодіє 

з професійною мобільністю.  

Для досягнення відповідного рівня компетентності увага надається більш 

глибокому вивченню технологічного процесу, сучасних матеріалів, організації 

виробництва; практичному оволодінню сучасними виробничими технологіями, 

а також розвитку здібностей до засвоєння великої кількості інформації. Тому в 

процесі підготовки необхідно враховувати вимоги, які допомагають 

формуванню та розвитку особистості фахівця: вироблення практичних навичок 

та умінь повинно ґрунтуватися на сучасній теоретичній основі виробничої 

діяльності; в процесі оволодіння практичними навичками необхідно 

розширювати, поглиблювати та систематизовувати набуті знання; навчитися 

застосовувати їх на практиці; привчити тих, хто навчається до адаптації в 

різних виробничих умовах; виробити у них здатність самостійно корегувати 

свої дії.  

Для того, щоб кожний фахівець зміг досягти конкурентоспроможності, 

стійкого становища на ринку праці, необхідно, на думку О. Щербак, розробити 

й зреалізувати державну систему захисту професіоналізму працівників й 
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інтересів роботодавців (як споживачів робочої сили через створення механізму 

сертифікації працівників, розробку професійних стандартів) [29, с. 33].  

Оскільки нині більшість країн світу здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників орієнтовану на розвиток компетентності, то 

наявність стандартів професійної компетенції є необхідною умовою для систем 

професійного навчання, що використовують концепцію компетентності, 

причому головна увага в розробці стандартів надається вимогам виробництва 

[27].  

 Найбільш важливою реакцією на економічні зміни в Європі та інших 

розвинутих країнах стала розробка стандартів професійної освіти і навчання 

(ПОН). Такі стандарти в різних країнах Європи мають свої назви. Так, у 

Великобританії їх називають Національні професійні стандарти; у Франції – 

Професійні компетенції; у Німеччині – Порядок навчання. Однак для всіх 

стандартів є характерним включення до їх змісту трьох специфікацій, які дають 

відповіді на запитання: що необхідно уміти, вступивши на роботу; що повинен 

вивчити учень, щоб ефективно справлятися з роботами своєї професії; як 

узнати, що засвоїв учень і що він може робити зі своєї професії.  

Оскільки така форма прийнята у всіх стандартах ПОН, то її  можна 

назвати Міжнародний стандарт ПОН [17, с. 8]. Більшість країн починають 

розробку програм ПОН з відпрацювання професійної специфікації, у якій 

визначається перелік робіт та вимоги, що повинні задовольняти потреби ринку 

праці.  

У розробці стандартів ПОН, як вважає Б. Менсфілд, важливими є такі чинники: 

чіткий зв’язок змісту з вимогами робочого місця; конкретний і повний опис 

професії й трудової діяльності; вимоги до основних умінь і навичок; гнучкі 

навчальні розробки (зміст модулів); гнучкість освітніх можливостей слухачів 

(створення різних форм навчання, навчання на виробництві); аналіз вимог 

ринку праці з метою визначення професійної кваліфікації [17, с. 42].  

Окрім визначеного, стандарти ПОН мають включати: законодавство 

щодо ПОН, яке регулює розробку і застосування стандарту; класифікацію та 
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опис професій; вимоги до учнів; розробку навчально-плануючої документації; 

місце реалізації навчальної програми; керівництво для викладачів і 

інструкторів; кваліфікаційні вимоги, які пред’являються до викладачів та 

інструкторів; критерії оцінювання навчальних досягнень слухачів [17, с. 44].  

Водночас, як зауважив Е. Калицький, у нинішній ситуації дуже важко 

передбачити конкретні умови професійної праці або конкретні вимоги до 

фахівця з таких причин: прискоренні темпи технічного процесу і технологічні 

зміни на виробництві; швидке старіння знань у зв’язку з прискореними 

технологічними змінами. Це пояснює той факт, що здобута кваліфікація з 

часом девальвується, а тому знову постає потреба у перенавчанні чи 

удосконаленні знань та умінь. Соціологічні дослідження показують, що зміна 

кваліфікаційних вимог розвивається у напрямі підвищення самостійності та 

ініціативи [10].  

Міжнародною організацією праці були запропоновані стандарти 

компетентності як з професії, так і стосовно відповідного робочого місця. На 

думку В. Плохія, стандарт компетентності визначає зміст роботи і необхідні 

для її виконання знання в рамках об’єкта стандартизації (модульного блоку) 

[20, с. 20]. Він вважає, що кожна складова компетентності, яка закладена в 

кваліфікаційних блоках, в свою чергу, ділиться на елементи компетентності з 

критеріями для їх оцінювання.  

Зародження модульного навчання розпочалося в рамках 

індивідуалізованої системи навчання Ф. Келлера. Американський психолог         

С. Постелзвайт розробив концепцію одиниць змісту навчання (1969), вважаючи 

невелику порцію навчального змісту за автономну одиницю, яку можна 

інтегрувати в програми навчання. Ці одиниці, які вчений назвав «мікрокурсами 

і міні курсами», були введені в практику навчання американських 

університетів та коледжів. Разом з тим, модульне навчання є інтеграцією 

різних видів та форм навчання, узгоджених у часі та упорядкованих в єдиний 

комплекс, а саме: розподіл змісту навчального матеріалу на відносно 
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самостійні навчальні модулі, цілісна система самостійних робіт, принцип 

поетапного й автономного оцінювання успіхів.  

Загальноприйнято, що модульне навчання ґрунтується на технологічному 

підході. Теоретичними передумовами модульних технологій навчання є теорія 

програмованого навчання, теорія поетапного формування розумових дій, яку 

обстоювали П. Гальперін [8], Н. Тализіна; теорія проблемно-розвивального 

навчання, яку розробляли Т. Кудрявцев [10], Л. Лернер [15], М. Махмутов [16], 

М. Скаткін [24], М. Чошанов [28].  

У педагогічній науці проблемі модульної організації навчання 

присвячено немало досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних учених, 

зокрема А. Алексюка [1], С. Батишева [2], А. Біляєвої [3], І. Богданової [5], С. 

Подмазіна [21], П. Сікорського [23], М. Чошанова [28], П. Юцявичене [30] та 

ін.   

Зокрема, П. Юцявичене запровадила поняття «модульна система 

навчання», елементами якої є модулі, що дають можливість учню активно й 

самостійно оволодіти певними знаннями [30, с. 140]. Вона вважає, що модулі 

не тільки є джерелом навчальної інформації, але й керують процесом навчання, 

й поділяє модулі на два типи: модулі пізнавального типу, які розробляються з 

метою теоретичної освіти; модулі операційного типу, які створюються для 

опанування теоретичними методами й практичними способами дій. Сутність 

модульного навчання, згідно з її міркуванням, полягає в тому, що ті, хто 

навчається самостійно, працюють над навчальною програмою, яка включає 

цільовий план дій, банк інформації, методичне забезпечення визначених 

дидактичних цілей [30, с. 57].  

Як цілісну систему навчального процесу, що інтегрує в собі структуру 

дидактичних засобів, необхідних для вирішення основних цілей навчання, 

розглядає модульний процес А. Алексюк [1, с. 15].  

Модульні системи, як зазначає І. Богданова, повинні будуватися на 

основі цілісної моделі навчання: ступеневості професійної освіти, інтеграції 

предметів, доступності, варіативності, диференціації, реалізації програм 
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навчання, формуванні творчої особистості. Вона вважає, що модульне 

навчання – це спосіб організації навчання, структурування елементів 

теоретичного і практичного значення на прості незалежні одиниці, а розподіл 

змісту на навчальні одиниці не є новим, новою є мета такого розподілу, тобто 

створення основи для прогресу кожного, хто навчається [5, с. 9].  

Модульна технологія навчання сприяє систематичній роботі тих, хто 

навчається, підвищує якість знань, допомагає уникнути нервово-психічних 

перевантажень у процесі навчання, підвищує зацікавленість в одержанні знань, 

сприяє індивідуалізації та диференціації процесу навчання, формує уміння 

знаходити вихід з нестандартних ситуацій та створює сприятливі умови для 

формування творчої особистості [5;  13; 14].  

 

ВИСНОВОК  

  

У дослідженні встановлено, що нині оновлення, модернізації потребують 

усі складові вітчизняної освіти, зокрема професійно-технічної. У зв’язку з цим 

нині особливої актуальності набуває проблема управління формуванням якості 

трудового потенціалу, основними векторами діяльності якого є: визначення 

напрямків розвитку професійної освіти з метою задоволення потреб ринку 

праці у працівниках певних професій та кваліфікації, що відповідають вимогам 

структурних змін в економіці та технічному рівню виробництва; організація 

підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації наявної робочої сили у 

зв’язку з її перерозподілом між галузями, регіонами та підприємствами; 

підготовка працівників за новими перспективними професіями тощо.  

Визначено, що подальший розвиток професійно-технічної освіти України 

неможливий без зміни самої системи професійної підготовки – дидактичної 

категорії, що передбачає єдність змісту, методів, форм та засобів навчання, 

визначає структуру і послідовність оволодіння учнями необхідними 

професійними знаннями, уміннями, навичками за певними видами робіт, 

професією чи спеціальністю.   
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