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Актуальність проблеми. Для подолання кризового стану економіки та 

успішного руху України до євроінтеграції необхідне широке впровадження 

інноваційних технологій у всіх галузях вітчизняної економіки. У 2015 році 

Україна стала асоційованим членом Рамкової програми Європейського Союзу з 

досліджень та інновацій «Горизонт 2020», одним із завдань якої є сприяння 

розвитку інноваційності та конкурентоспроможності європейської 

промисловості й бізнесу. У «Середньостроковому плані пріоритетних дій уряду 

до 2020 року» [5] зазначається, що ключовим фактором зростання інвестиційної 

привабливості та конкурентоспроможності країни є створення умов для 

розвитку інновацій.  

Однією з основних умов реалізації цих стратегічних завдань є підготовка 

кваліфікованих фахівців для різних галузей економіки, здатних мислити та 

діяти інноваційно, використовувати сучасні виробничі технології. Для цього й 

сама освіта має стати інноваційною.  На думку В. Г. Кременя, якісна освіта має 

виховувати інноваційну особистість, здатну сприймати і творити зміни, 

спроможну осягнути потреби в інноваціях та їх продукувати [1].  

Для забезпечення розвитку інноваційних властивостей майбутніх 

кваліфікованих робітників у професійній освіті необхідно запроваджувати 

інноваційні педагогічні та виробничі технології. На сьогодні у ПТНЗ надбаний 
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значний досвід інноваційної педагогічної діяльності. Педагогами широко 

використовуються проектні, інформаційні, інтерактивні технології навчання, 

постійно здійснюється пошук і впровадження нових форм і методів роботи з 

учнями. Водночас, у впровадженні цих технологій часто спостерігається 

безсистемність, слабке врахування наявних умов та профілю підготовки, 

бездумне запозичення досвіду тощо. Учні й педагоги часто не готові до 

інноваційного навчання. Недостатність методичної літератури для 

використання інноваційних технологій у професійній освіті спонукає педагогів 

ПТНЗ шукати необхідне навчально-методичне забезпечення в мережі Інтернет 

чи розробляти його самостійно, що не завжди гарантує якість цих матеріалів. 

Запровадження інновацій не супроводжується глибоким теоретичним аналізом, 

експериментальною перевіркою їх ефективності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Питання педагогічної інноватики широко досліджуються вітчизняними та 

зарубіжними науковцями (І. М. Дичківська,  М. В. Кларін, В. О.  Слатьонін  та 

ін.). Проблемам запровадження інноваційних технологій у професійній освіті 

присвячені публікації О. П. Курбатова  [1], В. В. Паржницького  [3], 

В. О.  Радкевич  [6], С. О. Сисоєвої  [4] та ін. Співробітниками Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України підготовлено монографію «Теорія 

і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників» [7], в якій здійснено теоретичний аналіз 

проблеми впровадження інноваційних технологій навчання у професійно-

технічну освіту, проаналізовано сучасну практику впровадження означених 

технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників, 

визначено й охарактеризовано методичні засади застосування інноваційних 

технологій у професійно-технічній освіті.  
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Водночас, на практиці залишаються не вирішеними багато проблем. 

Запровадження інноваційних технологій у професійну підготовку майбутніх 

кваліфікованих робітників на сьогодні гальмується недостатністю наявного 

законодавчого та нормативного регулювання інноваційної діяльності в освіті. 

Слабко враховується сучасний зарубіжний досвід інноваційної педагогічної 

діяльності у професійній освіті та навчанні. Відсутня системна співпраця 

освітян і науковців у запровадженні інноваційних технологій. Необхідне 

розроблення  цілісних, науково обґрунтованих, системних стратегій 

інноваційного розвитку професійної освіти, що ґрунтуються на сучасних 

методологічних засадах та використанні інноваційних технологій навчання. 

Потребують подальших досліджень питання обґрунтування інноваційних форм 

освітньої діяльності, побудованих на основі співпраці ПТНЗ та роботодавців, 

створення інноваційного освітнього середовища, розвитку інноваційних 

якостей педагогів та учнів ПТНЗ тощо. 

Мета статті: здійснити аналіз сучасного зарубіжного та вітчизняного 

досвіду використання інноваційних технологій у професійній підготовці 

майбутніх кваліфікованих робітників та надати пропозиції з подальшого 

вдосконалення інноваційної педагогічної діяльності у професійній освіті. 

Виклад основного матеріалу. У провідних країнах Європейського союзу 

проводиться системна діяльність із запровадження інновацій та інноваційних 

технологій у професійну освіту і навчання. Фундаментальною основою 

євроінтеграції у ХХІ ст. є досягнення стратегічних цілей, пов’язаних із 

формуванням у Європі найкращої  у світі конкурентної і динамічної економіки 

знань «knowledge-basedeconomy», яка забезпечує стале економічне зростання, 

створення більшого числа привабливих робочих місць і соціальну злагоду. Ця 

стратегія в новому сторіччі послідовно втілюється у життя через реалізацію 

десятирічних стратегій – «Лісабонської» [13] (2000-2010) і  нинішньої  нової 
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стратегії  [10] – «Європа 2020 (2011-2020). Європа 2020 пропонує три  головні 

фактори зміцнення економіки (базові стратегічні цілі): розумне зростання – 

зростання економіки, що ґрунтується на знаннях та інноваціях; стале зростання 

– сприяння більш ефективному використанню ресурсів, розвитку більш 

екологічної та конкурентоспроможної економіки; всеохоплююче зростання – 

стимулювання економіки з високим рівнем зайнятості, що сприятиме 

соціальній та територіальній згуртованості. У розвиток цих цілей та надання 

поштовху до їх реалізації у стратегії запропоновано сім  флагманських   

ініціатив ("Інноваційний Союз","Молодь у русі", "Програма в області цифрових 

технологій для Європи", "Європа з ефективним використанням ресурсів", 

"Промислова політика в епоху глобалізації", "Програма для нових умінь та 

робочих місць"), які мають сприяти   консолідації європейського освітнього 

простору і ринку праці за допомогою нових інструментів та механізмів 

управління, активного включення в інноваційні  процеси  широких верств 

населення, насамперед, молоді. 

 Як зазначалось в Брюггському Комюніке про зміцнення співробітництва 

у сфері професійної освіти і навчання (2010), сучасні учні та студенти у 2020 

році будуть лише на початку власної кар’єри і матимуть щонайменше 30 років 

професійного життя попереду. При цьому частина молоді матиме професії, 

яких ще не існує сьогодні, а інші, можливо, матимуть рідкісні, зникаючі 

професії. Тому національні  системи професійної освіти і навчання мають 

створювати сприятливі умови для навчання людей, акцентуючи особливу увагу 

на творчому началі і гнучкості з метою розвитку їхньої здатності постійно 

адаптуватися до вимог ринку праці, що стрімко змінюється [11]. Тобто йдеться 

про взаємодію професійних навчальних закладів різного рівня та соціально-

економічного комплексу. Наслідком такої взаємодії має стати європейська 



This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 

                                                                                             
 

 

інноваційна система безперервної професійної освіти і навчання, що 

забезпечує: 

  створення професійного середовища, що відповідає здібностям, 

потребам і можливостям  особистості; 

 багаторівневість професійної освіти у вигляді низки напрямів з 

освітніми програмами, які передбачають різні  терміни навчання та різні набори 

спеціальностей; наступність  професійних програм різних  рівнів; 

  розподіл функцій між освітніми закладами, підприємствами і 

організаціями, які входять в освітній комплекс, і розширення власне освітньої 

основи професійної освіти; 

 створення служб супроводу процесу безперервної професійної 

освіти, таких,  як: адаптаційні, діагностичні, дидактичні, психологічні центри 

тощо; 

 удосконалення сумісності  національних систем професійної освіти 

і навчання шляхом обґрунтування й упровадження Європейської Рамки 

Кваліфікацій та сумісних з нею Національних Рамок Кваліфікацій, які будуть 

сприяти проникності між різними секторами освіти: вищий рівень 

кваліфікаційних рамок  охоплює обидва сектори з прозорими зв’язками між 

одиницями ECTS у вищій освіті та ECVET – у професійній; 

 забезпечення якості професійної освіти шляхом розвитку 

ефективних систем якості на рівні закладів професійної освіти, національному 

та загальноєвропейському рівнях тощо. 

Інноваційні зміни справляють  на систему професійної освіти і навчання 

багатогранний і комплексний вплив. У 2014 році  Європейським Центром 

розвитку професійної освіти і навчання започатковано тематичну мережу 

«Інновації в професійній освіті і навчанні», провідна ідея якої полягає в тому, 

що інновації на ринку праці надають нової форми професійній освіті і 
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навчанню, сприяючи її динамічності та інноваційності. Як відзначалося в 

анонсі до цієї події,  за даними  на 2013 рік у старшій школі  країн ЄС 

навчається  біля 22 млн учнів; майже половина з них (49% !) включені в 

професійну освіту і навчання [8]. Розвиток їхньої здатності до інновацій може 

принести значні економічні й соціальні надбання та прибутки. Йдеться, 

зокрема, про підтримку професійною освітою і навчанням  соціальних 

інновацій, які можуть покращити організаційну культуру і зміцнити 

громадянське суспільство. 

На сучасному етапі розвитку європейських інтеграційних процесів  

значну підтримку отримують інновації у сфері міжнародного співробітництва. 

Вони представляються експертами Європейської Комісії в якості кращих  

європейських  «інноваційних практик»  у сфері професійної освіти і навчання  

та рекомендуються для поширення. Значний інтерес складає досвід 

функціонування освітнього кластера прикордонних  регіонів  Польщі 

(Любуська область) і Німеччини (Брагденбурзька Земля), головною метою 

якого є розвиток та інституціалізація унікальної платформи для взаємодії 

системи професійної освіти і навчання, закладів вищої освіти, місцевої громади, 

регіональної економіки, закладів ринку праці, місцевої адміністрації тощо. На 

базі об’єднання і перерозподілу ресурсів (працівників, учнів, інфраструктури) у 

Любуській області Польщі здійснюється відпрацювання елементів  дуальної 

системи професійної освіти, характерної для Німеччини. 

Іншою сучасною європейською інновацію є досвід діяльності Центру 

управління, підготовки і зайнятості молоді в Італії (м. Рим) із символічною 

назвою – «Відкриті двері в майбутнє» (Porto Futuro). Увібравши провідні ідеї 

французького (Citedes Metries) та іспанського  (Porta 22) досвіду, цей Центр із 

часу свого започаткування (2011) має на меті зменшення молодіжного 

безробіття, збільшення доступу до ринку праці та  посилення  соціальної 
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інклюзії в часи жорсткої економічної кризи. Про актуальність цієї ініціативи 

свідчать цифрові дані: в 2014 р. безробіття серед італійської молоді віком від 15 

до 24 років досягало 44,5%. Головні зусилля спрямовуються «на полегшення 

переходу  від системи навчання до ринку праці з наданням адекватного сервісу  

працевлаштування, високоякісного сервісу управління, можливостей 

працевлаштування для молоді, зокрема,  застосовуючи  стажування і фінансові 

підтримки» [9]. 

Як показує аналіз, значну роль у розгортанні інноваційного руху в сфері 

учнівства відіграє Європейський Альянс за учнівство (the European alliance for 

apprenticeships), за допомогою якого європейські країни з міцною традицією 

учнівства поширюють свій досвід щодо розвитку професійного навчання  на 

засадах продуктивної діяльності (work-based learning). За допомогою Альянсу 

та за підтримки Європейського Центру розвитку професійної освіти і навчання  

оновлюють свої системи учнівства Греція, Італія, Латвія, Мальта та 

Словаччина. Відповідаючи на запитання: «Чому учнівство знову відроджується 

в Європі?», Європейська Комісія відзначає, що системи професійної освіти і 

навчання  з якісним   компонентом   навчання «на базі виробництва» 

виявляються особливо ефективними в наданні відповідних умінь для 

працевлаштування. Тісне співробітництво між школами і компаніями дає змогу 

працедавцям безпосередньо впливати на вимоги щодо умінь, які здобувають 

молоді учні [12].  Тому курс на відродження учнівства Нова Європа пов’язує з 

Програмою  запровадження молодіжних гарантій в контексті стратегії «Європа 

2020», розбудовою мережі «Інновації в професійній освіті і навчанні», 

рекомендаціями країнам-членам: у процесі реформ зробити системи учнівства 

складовими частинами (або напрямами) цілісних національних систем 

професійної освіти і навчання тощо.  
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Отже, в Європі здійснюється системна та інтегрована політика із 

запровадження інноваційної професійної освіти, заохочується створення 

нетрадиційних форм професійного навчання та реалізація освітніх ініціатив. 

В Україні інноваційна діяльність в освіті нормативно регулюється 

«Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»,  

затвердженим наказом МОН України від 7 листопада 2000 р. № 522, зі змінами, 

внесеними згідно з наказом МОН України від 30.11.2012 р. № 1352. 

Упровадженню інноваційних технологій у ПТНЗ сприяє робота регіональних 

навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) ПТО. На базі цих центрів 

проводиться системна діяльність із розвитку фахової та педагогічної 

компетентості педагогів, здійснюється розроблення сучасного методичного 

забезпечення професійної освіти. Постійне проведення методичних семінарів, 

форумів, конкурсів, виставок та інших форм методичної роботи сприяє 

продукуванню нових педагогічних  ідей, технологій, узагальненню та 

поширенню передового педагогічного досвіду тощо. 

Упровадженню сучасних інноваційних та інформаційних технологій 

навчання у професійну освіту також сприяє реалізація міжнародних освітніх 

програм і проектів. Зокрема, впровадження програми Intel® «Навчання для 

майбутнього» в систему професійно-технічної освіти дало змогу навчити  

педагогічних працівників ефективному використанню інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі  ПТНЗ. 

Також сприяє інноваційній діяльності співпраця із соціальними 

партнерами, зокрема: «KNAUF», «Henkel BautechnikUkraine», фабрика 

сучасних будівельних сумішей «БудМайстер», «BOSCH», «TRIORA», 

«NIBKO», «HERZ Україна», «КАПАРОЛ Україна», ТОВ «Акватерм-Київ», 

ТзОВ «Снєжка-Україна» та ін.  



This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 

                                                                                             
 

 

За підтримки Міністерства освіти і науки України щорічно проводяться 

міжнародні освітянські виставки: «Сучасні заклади освіти», «Інноватика у 

сучасній освіті», «Освіта та кар’єра»,  «Освіта за кордоном» тощо, які дають 

можливість представити інноваційний педагогічний досвід закладів освіти (у 

т.ч. й закладів професійно-технічної освіти). 

Восени 2016 року в Україні вперше відбувся Всеукраїнський конкурс 

професійної майстерності «WORLDSKILLSUKRAINE» серед робітників 

(службовців), фахівців, учнів та студентів, які здобувають професійно-технічну, 

середню спеціальну та вищу освіту. Мета проведення конкурсу - підвищити 

престиж робітничих професій серед молоді та дати змогу українській 

професійній освіті стати частиною міжнародної системи підготовки кадрів. 

Також він сприяє запровадженню сучасних виробничих технологій до 

професійної підготовки майбутніх фахівців. 

У 2017 році МОН України ініційовано створення на базі найпотужніших 

ПТНЗ 25 навчально-практичних центрів із найбільш затребуваних у країні 

професій: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 

«Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування», «Швачка. Кравець. 

Закрійник». На  створення цих центрів державою виділено значні кошти, які 

підуть на закупівлю сучасного обладнання для майстерень. Водночас, 

передбачається також залучення коштів зарубіжних інвесторів, роботодавців та 

інших зацікавлених осіб. Функціонування таких центрів надасть можливість 

ПТНЗ здійснювати активне впровадження найсучасніших виробничих 

технологій, готувати педагогічних працівників до їх використання, здійснювати 

розроблення навчально-методичного забезпечення тощо. 

Водночас, незважаючи на значні здобутки в реалізації інноваційних 

технологій, у практичній діяльності досі недостатньо використовується досвід 

наукового обґрунтування теоретичних та методичних засад професійної освіти і 
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навчання. Зокрема, цінним для практиків є вивчення і розповсюдження досвіду 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

Науковцями лабораторії технологій професійного навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України розроблено концепцію 

вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у 

професійно-технічній освіті. Визначено напрями вдосконалення особистісно-

розвивальних технологій у професійно-технічній освіті: створення проектів 

особистісно-розвивальних технологій;  розроблення і застосування 

інструментів проектування таких технологій; підготовка педагогів та 

методистів системи ПТО до впровадження особистісно-розвивальних 

педагогічних технологій; створення відповідного навчально-методичного 

забезпечення; застосування інформаційно-комунікаційних технологій. 

Обґрунтовано педагогічні умови вдосконалення особистісно-розвивальних 

педагогічних технологій  у професійній підготовці кваліфікованих робітників: 

проектування особистісно-розвивальних технологій навчання для підготовки 

кваліфікованих робітників, розвиток готовності педагогічних працівників 

системи ПТО до запровадження таких технологій, формування особистісно-

розвивального середовища професійно-технічних навчальних закладів. 

Розроблено інструментарій удосконалення особистісно-розвивальних 

педагогічних технологій: технологічні карти, конструктори занять, ІТ-засоби, 

засоби діагностики результативності навчальної діяльності учнів, готовності 

педагогічних працівників до запровадження особистісно-розвивальних 

педагогічних технологій. Розроблено методику вдосконалення особистісно-

розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті, що 

включає цілі, зміст, інноваційні методи і форми, моніторинг якості професійної 

підготовки, передбачає підготовку педагогічних працівників ПТО до 

використання особистісно-розвивальних педагогічних технологій. Створено 
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проекти особистісно-розвивальних технологій для професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників. Підготовлено та реалізовано програму 

підготовки педагогічних працівників системи ПТО до використання 

особистісно-розвивальних педагогічних технологій, що забезпечує оволодіння 

педагогами і методистами вміннями ефективного використання особистісно-

розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті, 

опанування алгоритму проектування технологій навчання кваліфікованих 

робітників. За розробленою програмою проведено 34 тренінги, тренінг-курси, 

майстер-класи, в яких взяли участь 25 методистів навчально(науково)-

методичних центрів (кабінетів) ПТО України, 16 методистів ПТНЗ, 94 

викладачі загальноосвітніх дисциплін, 139 викладачів спеціальних дисциплін, 

77 майстрів виробничого навчання. Розроблено навчально-методичне 

забезпечення використання особистісно-розвивальних педагогічних технологій 

у професійно-технічній освіті. Запроваджено конкурси проектів особистісно-

розвивальних технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників серед 

педагогічних працівників системи ПТО. Здійснюється післятренінговий 

супровід щодо навчання за тренінговою програмою: проводяться веб-семінари, 

створюються он-лайнові дошки  для взаємодії педагогів і методистів у веб-

просторі, що забезпечує інтенсивний обмін досвідом та його поширення.   

На сьогодні Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України 

здійснюється керівництво шести всеукраїнськими експериментами із 

запровадження інноваційних технологій у професійну підготовку майбутніх 

кваліфікованих робітників. Співробітники Інституту беруть участь у 

міжнародному проекті Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої 

підготовки викладачів професійної освіти і навчання  (ITE-VET)», якийдає 

змогу спрямувати підготовку майбутніх педагогів до використання сучасних 

практико-орієнтованих педагогічних технологій. 
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Висновки і пропозиції.  

Таким чином, в Україні та за кордоном на сьогодні здійснюється 

потужна діяльність із запровадження інноваційних технологій навчання у 

професійну освіту. Водночас, існує потреба в консолідації зусиль науковців та 

освітян у розробленні та впровадженні інноваційних технологій професійної 

освіти і навчання. Для покращення впровадження інноваційних технологій у 

професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників доцільно:  

– створювати інфраструктуру інноваційної діяльності, що включає 

інтегровані освітньо-професійні системи, технопарки, освітні комплекси 

багаторівневого типу,  освітньо-професійні округи, консорціуми, кластери 

тощо; 

– удосконалити механізми бюджетних витрат на підтримку 

інноваційних процесів в системі професійної освіти України, забезпечувати 

додаткову фінансову та матеріально-технічну підтримку інноваційним 

навчальним закладам та науковим установам, розробити систему податкових та 

фінансово-кредитних інструментів для залучення державою коштів 

роботодавців, приватного сектора інвестування в розвиток професійно-

технічної освіти та реалізацію наукової й інноваційної діяльності в освіті; 

– формувати і реалізовувати державні, галузеві, регіональні і місцеві 

інноваційні програми в сфері професійної освіти, спрямовані на розробку 

інноваційних освітніх продуктів та їх впровадження з використанням наукового 

потенціалу науково-дослідних установ Національної академії педагогічних 

наук України; 

– створювати інформаційно-комунікаційні мережі професійної освіти, 

що передбачає розроблення сучасного програмного забезпечення, створення на 

базі ПТНЗ, навчально(науково)-методичних центрів ПТО, наукових установ 

ПТО інформаційних веб-порталів з інформаційного забезпечення професійно-
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технічної освіти, банків інноваційних технологій для системи ПТО, контент-

бібліотек; 

– продовжити проведення всеукраїнських, регіональних та місцевих 

конкурсів закладів професійної освіти, учнів і педагогів ПТНЗ за кошти 

державного та місцевих бюджетів, роботодавців, спеціальних фондів; 

– здійснювати підтримку творчих учнів, винахідництва через надання 

грантів та стипендій обдарованій молоді;  

– заохочувати педагогічних працівників до впровадження у 

професійно-технічну освіту інноваційних педагогічних технологій, розроблення 

електронних підручників і навчальних посібників,  проведення дослідницької, 

експериментальної роботи для реалізації інноваційної педагогічної діяльності; 

оволодіння інноваційними педагогічними та виробничими технологіями. 
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Анотація  
У статті розглянуто сучасний зарубіжний та вітчизняний досвід 

використання сучасних педагогічних технологій у професійній підготовці 

майбутніх кваліфікованих робітників. Описано послідовність створення 

європейської інноваційної системи безперервної професійної освіти і навчання. 

Розкрито засади міжнародного співробітництва в контексті розвитку 

європейських інтеграційних процесів в освіті та педагогічної інноватики. 

Висвітлено інноваційні форми і технології професійної освіти у країнах ЄС. 

Окреслено досвід використання інноваційних технологій у професійній освіті 

України. Описано здобутки Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України у науковому обґрунтуванні інноваційних технологій у професійній 

освіті. Надано пропозиції з подальшого вдосконалення інноваційної 

педагогічної діяльності у професійній освіті. 

Ключові слова: професійна освіта, підготовка майбутніх кваліфікованих 

робітників, педагогічна інноватика, інноваційна педагогічна діяльність, 

інноваційне професійне навчання, інноваційні педагогічні технології, 

інноваційні технології професійного навчання, інноваційні виробничі 

технології. 

 

Resume 

Modern foreign and domestic experience of using modern pedagogical 

technologies in the future skilled workers training are characterized in the article. 

Progression of developing the common European innovation system of continuous 

vocational education and training are described. International cooperation principles 

in the context of the European integration processes in education and pedagogical 

innovations development are revealed.  Innovative forms and technologies of 

vocational education in the EU countries are enlightened. Experience of using 

innovative technologies in the Ukrainian vocational education and training is 

described. The Institute of Vocational Education and Training of the National 

Academy of Educational Sciences of Ukraine achievements in scientific grounding 

the innovational technologies in vocational education and training are described. 

Proposals for further improvement of innovational pedagogical activity in vocational 

education and training are given. 

Keywords: vocational education and training; future skilled workers training; 

pedagogical innovation; innovative pedagogical activity; innovative vocational 

training; innovative pedagogical technologies; innovative technologies of 

professional training; innovative production technologies. 
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