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Проаналізовано ключові напрями реформування професійної освіти в україні. досліджено теоретичні 
питання впровадження інноваційних технологій навчання у професійній підготовці. виокремлено ключові, 
загальнопрофесійні та професійні компетентності випускника закладу професійної освіти затребувані на 
ринку праці. визначено сутність поняття технологія навчання. виокремлено інноваційні технології на-
вчання для формування професійних компетентностей майбутнього фахівця.
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чання, кейс-стаді, комунікативні технології, критичне мислення. 

Постановка проблеми. світові тенденції змі-
ни суспільного устрою, ринку праці, тех-

нологізації багатьох сфер життєдіяльності люди-
ни зробили серйозний виклик для системи освіти. 
наразі суспільство перебуває на порозі четвер-
тої промислової революції, яка характеризується 
злиттям технологій і стиранням граней між фі-
зичними, цифровими і біологічними сферами, що 
супроводжується виникненням нових сфер діяль-
ності людини, потребою нових компетентностей 
[1-4]. нова епоха характеризується й змінами на 
ринку праці. особливістю нової технологічної ре-
волюції є те, що сфер діяльності, де людина могла 
б бути продуктивнішою, ніж машина, залишаєть-
ся все менше і менше. експерти прогнозують, що 
до 2030 року зникне півсотні професій натомість 
з’являться 186 нових [5].

сьогодні в україні внаслідок того, що різні га-
лузі економіки мають потребу в кваліфікованих 
робітничих кадрах, першочергового значення на-
буває модернізація й оновлення засад підготовки 
фахівців для ринку праці у закладах професій-
ної освіти різних типів [6; 7]. 

у таких умовах збільшуються вимоги до якос-
ті навчання кваліфікованих робітників у закладах 
професійної освіти, ключовим чинником забезпе-
чення якої виступає професійна діяльність педа-
гогічних та науково-педагогічних працівників.

на часі в україні актуалізується пробле-
ма системної модернізація професійної освіти 
і навчання, що створить передумови для стало-
го розвитку суспільства, підвищення конкурен-
тоспроможності економіки країни, професійного 
зростання та самореалізації особистості. в Мініс-
терстві освіти і науки україни розробили проект 
концептуальних засад реформування професій-
ної освіти україни «сучасна професійна осві-
та». серед проблем, що потребують вирішення 
виокремлено: невідповідність якості та напрямів 
професійної підготовки, рівнів кваліфікації здо-
бувачів професійної освіти потребам ринку праці 
та запитам особистості. 

досягнення якісті професійної освіти можливе 
за наступних умов:

• Формування змісту професійної освіти на 
компетентнісній основі відповідно до потреб еконо-
міки, професійних стандартів, вимог національної 

рамки кваліфікацій; упровадження внутрішньої 
та зовнішньої системи забезпечення якості освіти.

• Модернізація освітнього середовища, що за-
безпечує інноваційність, доступність, прозорість, 
гнучкість і відкритість освітнього процесу для здо-
буття професійних кваліфікацій різними категорія-
ми населення із урахуванням гендерної рівності [8].

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
теоретико-методологічні засади модернізації про-
фесійної освіти, питання ефективної взаємодії 
професійної освіти, ринку освітніх послуг і ринку 
праці висвітлені у працях т. десятова, н. нич-
кало, с. ніколаєнко, в. радкевич, в. ковальчука, 
в. свистун, л. сергеєвої, в. скакуна, л. Шевчук, 
о.Щербак. розробці теоретичних основ інновацій-
них технологій навчання присвячені праці н. аріс-
тової, Ю. Бабанського, в. Беспалько, о. дубасенюк, 
н. кузьміна, о. Малихіна, т. опалюк, о. Пометун, 
с. сисової. впровадження ікт в навчальному про-
цесі досліджують а. кочарян, в. Биков, і. воротні-
кова, о. глазунова, с. литвинова, н. Морзе, в. ку-
харенко, о. спірін, р. тарасенко та ін.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. При значній кількості до-
сліджень присвячених впровадженню компе-
тентнісного підходу в освіті, мало дослідженою 
залишається проблема використання в освітньо-
му процесі інноваційних технологій навчання для 
формування компетентностей затребуваних на 
ринку праці.

мета статті. головною метою цієї роботи 
є узагальнити теоретичні відомості про викорис-
тання інноваційних технологій навчання в закла-
дах професійної освіти.

виклад основного матеріалу. Професійна під-
готовка майбутніх фахівців у закладах професій-
ної (професійно-технічної) освіти здійснюється 
відповідно державного стандарту професійно-
технічної освіти, який встановлює державні ви-
моги до змісту професійно-технічної освіти, рівня 
професійної кваліфікації випускників закла-
дів професійної (професійно-технічної) освіти, 
основних обов'язкових засобів навчання та освіт-
нього рівня вступників до зазначених закладів.

у сфері професійної освіти учні набувають 
ключових, загально професійних та професійних 
компетентностей:
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ключові – компетентності, що необхідні для 
самореалізації, розвитку активної громадянської 
позиції, соціальної інклюзії та адаптації на рин-
ку праці;

загальнопрофесійні – компетентності, що 
формують уявлення, опорні знання за певним 
професійним спрямуванням, створюють необхід-
не підґрунтя для здобуття особою професійних 
кваліфікацій;

професійні – компетентності, що дають змогу 
особі виконувати певні роботи або здійснювати 
професійну діяльність [8].

Щоб ефективно організувати розвиток компе-
тентностей, важливо зрозуміти їх взаємовплив 
одна на одну, визначити значимість кожної, по-
слідовність їх розвитку, виділити предметні га-
лузі, відповідальні за формування тих чи інших 
компетентностей, скласти моделі компетентнос-
тей на вході-виході і моделі розвитку компетент-
ностей з урахуванням факторів їх формування. 
а про якість роботи закладу освіти можна суди-
ти за результатами випускників, їхню успішність 
в житті та кар'єрному зростанні. сучасні освіт-
ні технології вимагають викладачів аналізувати 
кожне питання і кожне завдання на предмет, які 
компетентності розвиває дане завдання і дана ін-
формація. головним в організації навчання щодо 
компетентнісного підходу є пошук і впроваджен-
ня таких технологій навчання, в яких акцент ста-
виться на самостійній і відповідальній навчальній 
діяльності самих учнів чи студентів, формуванні 
і розвитку необхідного набору компетентностей 
відповідно стандарту освіти.

с. гончаренко зазначає, що технологію нав-
чання часто трактують як галузь застосування 
системи наукових принципів до програмування 
процесу навчання й використання їх у навчаль-
ній практиці з орієнтацією на детальні цілі на-
вчання, які допускають їх оцінювання. Ми вва-
жаємо слушним зауваження с. гончаренка, що 
ця галузь, яка більше орієнтована на учня, а 
не на предмет вивчення, на перевірку виробле-
ної практики (методів і техніки навчання) в ході 
емпіричного аналізу й широкого використання 
аудіовізуальних засобів у навчанні, визначає 
практику в тісному зв’язку з теорією навчання 
[9, с. 331].

в освітній практиці виділяють традиційні 
та інноваційні технології, інтерактивні техноло-
гії, інформаційні технології, комунікативні тех-
нології, гуманітарні технології.

традиційні та інноваційні технології, спрямо-
вані на передачу та засвоєння знань, умінь та на-
вичок з конкретної навчальної дисципліни, роз-
виток мислення та особистості.

інноваційними технологіями вважають на-
ступні:

• об'єктивно нові технології як результат пе-
дагогічного творчості;

• адаптовані закладу освіти технології за-
рубіжної практики або інших сфер соціальної 
та професійної діяльності;

• відомі освітні технології, що застосовуються 
в нових умовах [10].

в професійній освіті використовують іннова-
ційні технології та методи навчання, зокрема [11]:

1. Інформаційні технології – застосуван-
ня комп'ютерних засобів для доступу до інтер-
нет-ресурсів, використання навчальних програм 
з метою розширення інформаційного поля, під-
вищення швидкості обробки і передачі інфор-
мації, забезпечення зручності перетворення 
і структурування інформації для трансформації 
її в знання. інформаційні технології спрямовані 
на оволодіння новими засобами пошуку, засто-
сування та переробки навчальної або наукової 
інформації, а саме засобами комп'ютерної тех-
ніки, інтернету, аудіо- та відеотехніки. інформа-
ційні технології сприяють формуванню особли-
вого інформаційного середовища у навчальному 
закладі, інтенсифікують комунікативні зв'язки 
суб'єктів освітнього процесу, доповнюють безпо-
середнє спілкування через сучасні засоби. су-
часні інформаційні технології дозволяють отри-
мувати освіту з будь якого місця.

2. Робота в команді (коучинг) – спільна діяль-
ність учнів/студентів в групі під керівництвом 
лідера, спрямована на вирішення загальної за-
дачі, синергійність досянення результатів інди-
відуальної роботи членів команди з розподілом 
відповідальності та повноважень. коучинг надає 
можливість проводити цілеспрямовані бесіди, які 
допомагають визначити цілі та розробити план 
розвитку, а також надихають на підвищення 
рівня майстерності. як результат, професійна 
навчальна діяльність може стати більш персо-
налізованою, розсудливішою, спільною та ціле-
спрямованою. в кінцевому підсумку це має більш 
стійкий вплив на реальну практику. найкращі 
коучингові розмови – це розширення можливос-
тей, повага та зростання професіоналізму. все 
це покращує почуття власної самосвідомості ви-
кладачів та позитивного сприйняття характеру 
спілкування в закладі освіти [12]. коучинг прямо 
пов’язаний з системою мотивування, його вплив 
має дуже широкий спектр дії, оскільки вмоти-
вований студент ефективніше виконує свою ро-
боту, а отже, результативно впливає і на рівень 
професійної підготовки.

3. Case8study. суть кейс-методу полягає у ви-
користанні конкретних випадків для спільного 
аналізу, обговорення або вироблення рішень для 
гіпотетичних або реальних ситуацій. Під кейсом 
розуміють вигадані події, або події, які реально 

таблиця 1
компетентності професійної освіти

ключові компетентності професійні та загально-професійні компетентності
• Комунікативність
• Професійна етика
• Інформаційно-комунікаційні технології
• Правова компетентність
• Навчання впродовж життя
• Підприємливість та фінансова грамотність

• Професійні компетентності
• Здатність працювати в команді
• Працеохоронна компетентність
• Енергозберігаюча компетентність
• Екологічна компетентність
• Економічна компетентність
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відбуваються або відбулися в певній сфері ді-
яльності і які використовуються для того, щоб 
спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, 
підштовхнути учнів до обговорення та аналізу 
ситуації, до прийняття рішень [13]. кейси скла-
дають основи бесіди групи під керівництвом ви-
кладача. цей метод дозволяє розвинути навички 
аналізу, діагностики та прийняття рішень. засто-
сування викладачем кейс-методу для навчання 
майбутніх кваліфікованих робітників з одного 
боку стимулює індивідуальну активність учнів, 
формує позитивну мотивацію до навчання, змен-
шує «пасивних» і невпевнених у собі учнів, за-
безпечує високу ефективність навчання і розвит-
ку майбутніх фахівців, формує певні особистісні 
якості і компетенції, а з другого дає можливість 
самому викладачу самовдосконалюватись, по-
іншому мислити й діяти та оновлювати власний 
творчий потенціал [14].

4. Гра – рольова імітація учнями/студента-
ми реальної професійної діяльності з виконан-
ням функцій фахівців на різних робочих місцях. 
ігрове середовище спонукає учня/студента до 
вияву «надситуативної активності», коли він ви-
ходить за межі того, що об’єктивно вимагає від 
нього певна роль, і на основі ініціативно-творчо-
го підходу продукує нові ідеї, способи вирішення 
професійних завдань тощо. застосування дидак-
тичних ігор сприяє перетворенню учня/студента 
з об’єкта навчання в суб’єкта професійно спря-
мованої праці, що викликає його цілеспрямова-
ну діяльність та творчу участь у самостійному 
формуванні професійної компетентності [15]. ви-
користання ігор вирішує безліч завдань навчан-
ня, розвиває пізнавальний інтерес до предмету, 
активізує навчальну діяльність, сприяє станов-
ленню творчої особистості, так багато ігор мають 
проблемний характер навчання.

5. Проблемне навчання – стимулювання 
учнів/студентів до самостійного пошуку знань, 
необхідних для вирішення конкретної проблеми. 
Проблемне навчання забезпечує активне став-
лення учнів до оволодіння знаннями, уміннями 
і навичками, інтенсивний розвиток їхньої само-
стійності та пізнавальної діяльності. характер-
на риса проблемного навчання – постановка пе-
ред учнями проблемного завдання, яке створює 
проблемну ситуацію. Проблемне навчання має 
такі дидактичні можливості: підвищення якос-
ті знань, умінь і навичок; якісне опрацювання 
та засвоєння навчального матеріалу учнями на 
уроці; формування системи знань, умінь, засо-
бів дій; уміння організовуватися у нових умовах; 
розвиток критичного мислення та пізнавальних 
інтересів учнів; розвиток розумових сил, пізна-
вальної активності, самостійного й творчого мис-
лення; уміння висувати гіпотези, їх обґрунтову-
вати, здійснювати пошук шляхів більш надійного 
і творчого вирішення; формування в учнів го-
товності до пошуку шляхів розв’язання про-
блем, яких сповнене життя, та посилення ролі 
самого суб’єкта навчання в освітньому процесі; 
розвиток інтуїції, діалогічності, уміння аргумен-
тації; всебічний розгляд різноманітних наукових 
і практичних проблем; формування досвіду твор-
чого спілкування; забезпечення самоактуалізації 
та самореалізації особистості; формування влас-
ного пізнавального стилю [16].

6. Контекстне навчання – мотивація учнів/
студентів до засвоєння знань шляхом виявлен-
ня зв'язків між конкретним знанням і його за-
стосуванням. суть контекстного навчання поля-
гає в використанні в якості основної навчальної 
процедури моделювання професійного змісту 
(контексту) майбутньої професійної діяльності 
учнів. занурення учнів до відповідного контек-
сту при вирішенні пропонованих орієнтованих 
завдань покликане сформувати в їхній свідомос-
ті взаємозв'язок ключових понять і технологій 
діяльності педагога, сприятиме набуттю прак-
тичного досвіду моделювання, розвине в учнів 
психологічну готовність застосовувати отримані 
знання в майбутній практичній діяльності [18].

7. Навчання на основі досвіду (емпіричне нав-
чання) – активізація пізнавальної діяльності 
учнів/студентів за рахунок асоціації їх власного 
досвіду з предметом вивчення. учні хочуть, щоб 
визнавався їх попередній життєвий досвід. це 
особливо важливо, коли учні збираються розви-
вати свою успішну кар’єру і якомога швидше за-
стосовувати вже відоме з пережитого. суть цієї 
моделі міститься в двох важливих тезах: попе-
редній досвід навчання ціниться й використову-
ється як ресурс для подальшої освіти; навчання 
активне, змістовне й доречне для застосування 
в реальному житті. конкретні цілі використання 
цього підходу полягають в наступному: він до-
зволяє глибше усвідомити, що теорія може озна-
чати на практиці; існує можливість застосувати 
інтелектуальне розуміння до вирішення реаль-
них проблем; учень краще розуміє, як особисті 
цінності й знання впливають на його сприйняття 
і вибір способу дії; готує учнів критично мислити 
про своє майбутнє і про свої ролі в якості праців-
ника; навчає учнів багатьом так званим “м’яким 
навичкам”, які хочуть бачити більшість сучасних 
роботодавців; бере до уваги різні способи, якими 
учні сприймають і обробляють інформацію; він 
допомагає створити реальний досвід, який дозво-
ляє учням застосовувати навички, робити висно-
вки й визначати для себе цінності [19, с. 63].

8. Тренінг – активний метод навчання в тре-
нувальному режимі роботи, що сприяє розкриттю 
і вдосконалення особистісного потенціалу, кори-
гування засобів взаємодії вербального та невер-
бального самовираження. цей метод заснований 
на актуалізації професійних знань і умінь, реф-
лексуванні особистих соціально-перцептивних 
здібностей, формування почуттів, емоцій, підви-
щення компетентності в сфері ділового та між-
особистісного спілкування. в процесі тренінгу 
основна увага приділяється практичному відпра-
цюванню навичок і вмінь, теоретичні блоки мате-
ріалу мінімізовані. Передбачає моделювання си-
туацій з метою розвитку або закріплення певних 
навичок, освоєння нових моделей поведінки, змі-
ни ставлення до виконання завдань і т.д. даний 
метод є не «базовим», включає: ділові, рольові 
та імітаційні ігри, дискусії, розбір практичних 
ситуацій тощо.

8. Індивідуальне навчання – вибудовування 
учнями/студентами власних освітніх траєкторій 
на основі формування індивідуальних навчаль-
них планів і програм з урахуванням індивідуаль-
них інтересів. індивідуальна (модульна) система 
професійного навчання – це гнучка інноваційна 
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педагогічна технологія організації навчального 
процесу закладах професійної (професійно-тех-
нічної) освіти, в основу якої покладено індивіду-
алізований підхід до освоєння модулів трудових 
навичок особистістю з визначеної професії за 
індивідуальними навчальними планами та про-
грамами . Модуль – це автономна найменша час-
тина, одиниця змісту якій відповідає певна тема 
конкретного курсу. Модульне навчання передба-
чає самостійну роботу слухача під керівництвом 
викладача, не обмежену традіційними регламен-
тованими межами (часовими, організайіцними, 
методичними). сутність модульного навчання по-
лягає у тому, що слухач самостійно може пра-
цювати за запропонованою йому індивідуальною 
навчальною програмою, що включає в себе ін-
формаційну частину, як методичні рекоменда-
ції у досягненні поставлених дидактичних цілей. 
Програми мають варіативний характер, зміст 
модулів постійно оновлюється з урахуванням 
соціального замовлення. специфіка індивідуаль-
ного професійного навчання зумовлює необхід-
ність забезпечення додаткових умов щодо якості 
їх навчання, а саме: цілі, зміст, форми і методи 
навчання мають враховувати вимоги ринку пра-
ці, роботодавців до рівня професійної підготовки 
робочої сили, індивідуальні освітні потреби до-
рослої людини у неперервній професійній освіті, 
та забезпечення постійного моніторингу резуль-
татів навчання [20].

9. Міждисциплінарне навчання – використан-
ня знань з різних областей, їх угруповання і кон-
центрація в контексті конкретної розв'язуваної 
задачі. Міждисциплінарне навчання – один із 
способів розвитку обдарованості, спрямова-
ний на збагачення змісту навчання за допомо-
гою системно вибудованих інтеграційних знань 
на основі глобальних тем філософського змісту, 
враховують можливість динаміки інтересу учнів 
при спеціально створених організаційно педаго-
гічних умовах. основними цілями і завданнями 
міждисциплінарного навчання є: створення умов 
для розкриття і розвитку індивідуальності; ство-
рення умов для розвитку творчих можливостей; 
розвиток цілісного сприйняття світу; розвиток 
всіх видів мислення і здатності до вирішен-
ня проблем; розвиток здатності до самостійних 

дослідженням, вмінню працювати спільно; роз-
виток здатності до самопізнання, формування 
позитивної «я – концепції» і розуміння ціннос-
ті й унікальності іншої людини. використання 
технології міждисциплінарного навчання формує 
мета предметні універсальні навчальні дії, що 
дозволяє виходити на новий результат навчання 
і нову оцінку діяльності учнів [21].

10. Проектна діяльність – форма індивіду-
альної або групової роботи. Метод проектів, який 
передбачає діяльність учнів, може розглядатися 
як технологія не тільки навчання, а й формуван-
ня компетентностей як найбільш високих струк-
турних компонентів результатів освіти. одним 
із важливих моментів при проектному навчанні 
є грамотно побудоване по процесу та змісту пе-
дагогічне консультування. Продуктом проекту-
вання може бути навчальний проект, текст ви-
ступу, реферат, доповідь тощо.

11. Випереджувальна самостійна робота – 
вивчення учнями/студентами нового матеріалу 
перед тим, як викладач буде презентувати їх на 
лекції та інших аудиторних заняттях [11]. в су-
часних педагогічних системах ще називається 
технологією перевернутого класу.

12. Комунікативні технології спрямовані 
на вдосконалення способів взаємодії з людьми 
та пов'язані з організацією парної, групової, ко-
лективної або індивідуальної роботи. до таких 
технологій можна віднести діалогічні технології, 
технології організації групової та колективної ді-
яльності, тренінг, спілкування тощо.

висновки. ефективна система професійної 
освіти та навчання є основою економічного до-
бробуту держави, складовою сталого розвитку 
суспільства, запорукою професійної самореа-
лізації та неперервного професійного розвитку 
особистості упродовж життя відповідно до її ін-
тересів та потреб економіки україни. ЇЇ кінце-
вим результатом є вмотивовані активні здобувачі 
кваліфікацій, які прагнуть неперервного профе-
сійного розвитку, самореалізації та кар’єрного 
зростання, підприємництва та самозайнятості. 
сучасні педагогічні технології активізують пізна-
вальну активність учнів, мотивують до розвитку, 
розвивають професійні та загально-професійні 
компетентності.
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инновационнЫе технологии обУчения –  
оСнова модернизации профеССионального образования

аннотация
Проанализированы ключевые направления реформирования профессионального образования украи-
ны. исследованы теоретические вопросы внедрения инновационных технологий обучения в профес-
сиональной подготовке. выделены ключевые, общепрофессиональные и профессиональные компе-
тентности выпускника учреждения профессионального образования востребованы на рынке труда. 
определена сущность понятия технология обучения. выделены инновационные технологии обучения 
для формирования профессиональных компетенций будущего специалиста.
ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, компетентности, профессиональное об-
разование, ключевые компетентности, общепрофессиональные компетентности, профессиональные 
компетентности, инновационные технологии обучения, кейс-стади, коммуникативные технологии, кри-
тическое мышление.
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InnOVatIVe LearnIng teChnOLOgIes  
are the basIs fOr the MOdernIzatIOn Of VOCatIOnaL edUCatIOn

summary
Key directions for reforming professional training in ukraine are analyzed. theoretical issues concern-
ing implementation of innovative teaching technologies in professional training are discussed. future 
specialists' key, subject-matter and professional competences required at the labour market are elicited. 
innovative teaching technologies necessary for forming future specialists' professional competences are 
determined.
Keywords: competence-based approach, competence, competences, professional training, key comperences, 
subject-matter competences, innovative teaching technologies, case-study, communicative technologies, 
critical thinking.


