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Постановка проблеми. Актуальність про-
блеми профорієнтації як суспільного явища 
виявляється в необхідності вирішення про-
тиріччя між об’єктивно наявними потребами 
суспільства у збалансованій структурі кадрів 
і суб’єктивними професійними спрямуван-
нями молоді. За своїм призначенням система 
профорієнтації повинна суттєво впливати на 
раціональний розподіл трудових ресурсів, 
вибір життєвого шляху молоддю, адаптацію її 
до професії. 

Розвиток сучасної економіки потребує опе-
ративної й адекватної адаптації випускників 
професійних навчальних закладів до ринку 
праці. Протиріччя між потребами ринку праці 
і фактичним рівнем професійної підготовки 
фахівців, їх недостатня кваліфікація та непри-

стосованість до вимог професійної діяльності 
у ринкових умовах зумовлюють збільшення 
рівня безробіття серед випускників професій-
ної школи.

Причиною цього явища насамперед є від-
сутність належної професійної орієнтації. 
Тому в умовах безробіття і конкуренції своє-
часний та обґрунтований вибір молоддю про-
фесії та навчального закладу набуває все 
більшого економічного і соціального значення, 
бо суттєво впливає на зайнятість населення 
(особливо випускників професійних навчаль-
них закладів), на результати праці, становище 
й авторитет особистості в суспільстві, колек-
тиві, на рівень добробуту, сприяє найбільш 
ефективній реалізації особистісного потенці-
алу, а держава отримує максимальну віддачу. 
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У зв’язку з цим виникає нагальна необхід-
ність осмислення теоретичних і методоло-
гічних засад розвитку системи професійної 
орієнтації та професійної освіти в Україні. 
Основою її формування стали фундамен-
тальні наукові праці в галузі макроекономіки 
та соціальної економіки з проблем розвитку 
системи професійної орієнтації та професій-
ної освіти населення в Україні. 

Аналіз останніх досліджень. В Україні 
серед робіт, у яких тим чи іншим чином пору-
шується проблема професійної орієнтації, 
варто назвати праці таких учених, як В. Аза, 
В. Андрущенко, В. Бех, В. Бодров, В. Дорофі-
єнко, В. Журавський, Ю. Комар, С. Кримський, 
Г. Лопушняк, М. Михальченко, В. Огнев’юк, 
М. Перепелиця, В. Пилипенко, І. Прокопенко 
та ін. Теорія і практика профорієнтаційної 
роботи у зарубіжних країнах висвітлена у 
працях І. Бринцової, К. Івановича, Н. Лав-
риченко, В. Омельяненко, Л. Сундукової, а 
також С. Гінзберга, Д. Сьюпера, С. Фукуями, 
Д. Холанда та інших. Незважаючи на солідну 
методологічні базу, ключові питання теорії та 
практики розвитку системи професійної орі-
єнтації та професійної освіти або мало дослі-
джені, або потребують розроблення тео-
ретичних і методологічних підходів у нових 
економічних умовах.

Метою статті є визначення орієнтації роз-
витку й модернізації професійної орієнтації та 
професійної освіти в Україні. У межах зазна-
ченої цілі необхідним є визначення основних 
цілей модернізації професійної орієнтації. 
Важливим є виявлення основних проблем 
розвитку професійного навчання та напря-
мів підвищення ефективності професійного 
навчання.

Виклад основного матеріалу. Динамічне 
суспільство знань потребує активного роз-
витку безперервної освіти. Її організація має 
бути гнучкою, швидко реагувати на зміни у 
навколишньому середовищі, в тому числі на 
мінливі вимоги ринку праці. У світлі цих вимог 
і тенденцій потребує модернізації система 
управління вітчизняною професійною осві-
тою, навчанням, професійною орієнтацією. 
Пошук нових управлінських рішень щодо 
створення ефективної інфраструктури безпе-
рервної освіти є нагальним завданням розви-
тку освітніх систем усіх країн світу як відпо-
відь на виклики глобалізації. 

Ринкова трансформація економіки Укра-
їни передбачає масштабні перетворення як у 
сфері економічних відносин, так і у сфері струк-
турної модернізації виробництва. Виробни-

цтво в умовах сьогодення використовує інно-
вації, нові механізми, технології, з’являються 
нові форми та методи побудови роботи на 
підприємствах, постає потреба у формуванні 
нових вимог до спеціалістів на виробництві, 
в тому числі що стосується підвищення рівня 
їхніх знань, інноваційності мислення, ділових 
якостей тощо. Функціoнування ринку праці 
ґрунтується на динамічнoму врівнoважуванні 
пoпиту і прoпoзиції рoбoчoї сили, підтри-
манні її якісних характеристик на рівні вимoг 
вирoбництва. Тому наявність у людини висо-
ких професійних якостей, професії широкого 
профілю, багатосторонніх трудових навичок і 
вмінь збільшує її можливості на ринку праці 
як власника робочої сили, робить конкурен-
тоспроможною і адаптивною до динамічних 
умов ринкового середовища [1, с. 26–28].

Освіта і професійні знання повинні відігра-
вати визначальну роль у забезпеченні зайня-
тості й самозайнятості, особистих доходів 
населення в ринкових умовах. А це потребує 
відповідної професійної підготовки, засно-
ваної на науково обґрунтованій системі про-
фесійної орієнтації, професійного відбору і 
виробничого навчання [2].

Саме тому в умовах сьогодення система 
професійної орієнтації потребує модернізації. 
Основними цілями програми професійної орі-
єнтації за цих умов мають бути:

– надання дітям і юнакам, які ще не стали 
до лав робочої сили, основи для вибору виду 
освіти або професійної підготовки з урахуван-
ням їх схильностей, здібностей та інтересів, а 
також можливостей зайнятості; 

– сприяння особам, охопленим програ-
мами освіти і професійної підготовки, в отри-
манні від цих програм максимальної користі та 
в підготовці або до здобуття додаткової освіти 
чи професійної підготовки, або до вступу на 
роботу і до продовження освіти й підготовки, 
як тільки і коли це знадобиться протягом їх 
трудового життя;

– сприяння особам, які стають до лав 
робочої сили і прагнуть змінити свою тру-
дову діяльність або є безробітними, у виборі 
професії та здобутті відповідної професійної 
освіти і проходженні підготовки;

– інформування працівників про можли-
вості розширення меж їх професійного розви-
тку, підвищення рівня компетенції, заробітної 
плати і становища, вимоги у галузі навчання 
та професійної підготовки та наявні практичні 
засоби для досягнення цієї мети;

– розвиток суспільного розуміння внеску 
різних секторів економіки і галузей економіч-
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ної діяльності – беручи до уваги й сектори та 
галузі, що традиційно не є популярними, – 
який вони роблять і можуть зробити у справу 
загального розвитку та розширення можли-
востей зайнятості;

– сприяння установам, що беруть участь 
у проведенні цієї діяльності, у наданні інфор-
мації про ефективність окремих програм під-
готовки як складової частини професійної орі-
єнтації.

З огляду на розширення сфер професійної 
орієнтації, особлива увага з боку держави має 
приділятися наданню:

– допомоги дітям і підліткам у школі в 
досягненні правильного розуміння цінності 
та значення праці, ознайомленні з умовами 
праці у якомога широкому колі професій з 
урахуванням можливостей зайнятості та 
кар’єри, що можуть відкриватися перед ними, 
а також із вимогами, що висуваються до тих, 
хто бажає скористатися цими можливостями;

– дітям і юнакам, які ніколи не відвідували 
школи або покинули школу до її закінчення, 
інформації про якомога широке коло профе-
сій і можливостей зайнятості в колі цих про-
фесій, а також орієнтації щодо того, як вони 
можуть дістати доступ до цих можливостей;

– дорослим особам, що мають роботу, 
одним із видів якої є робота за власний раху-
нок, інформації про тенденції і завдання роз-
витку, які їх стосуються, і, зокрема, про вплив 
соціальних, технічних та економічних змін на 
їхню сферу діяльності;

– безробітним і частково безробітним осо-
бам усієї необхідної інформації та орієнта-
ції щодо можливостей знаходження роботи 
або покращення їхнього працевлаштування і 
наявних для цієї мети засобів;

– особам, які мають особливі труднощі 
в плані освіти, професійної підготовки або 
зайнятості, допомоги для їх подолання в 
межах загальних заходів, спрямованих на 
досягнення соціального прогресу.

Повинні бути доступними програми колек-
тивної професійної орієнтації, а саме: розпо-
всюдження фактичного матеріалу та надання 
консультацій групам людей, що мають ана-
логічні професійні потреби, й індивідуальні 
консультації. Останні повинні надаватися, 
зокрема, юнакам і дорослим, які потребують 
особливої допомоги у визначенні їхніх про-
фесійних схильностей, здібностей та інтер-
есів, в оцінюванні можливостей освіти, про-
фесійної підготовки і зайнятості та у виборі 
певного виду освіти, професійної підготовки 
або зайнятості. Індивідуальні консультації 

та діяльність у галузі колективної професій-
ної орієнтації мають враховувати специфічні 
потреби окремих осіб в інформації і під-
тримці, особливо осіб із фізичними та розумо-
вими вадами, а також осіб, які перебувають у 
невигідному становищі з погляду соціального 
та освітнього погляду. Сюди можуть входити 
навчальні заняття з пошуку й оцінювання 
інформації, прийняття рішень, а також вправи 
для розвитку здатності зробити вибір, який 
ґрунтується на інформації, з широкої гами 
професій і завдань. 

Важливо завжди враховувати право кож-
ної особи на власний вибір, що ґрунтується 
на всебічній інформації, яка цього стосується. 
Індивідуальні консультації у разі потреби 
повинні доповнюватися наданням порад про 
способи виправлення становища та іншу 
подібну допомогу, яка може бути корисною 
для професійного використання.

У межах професійної орієнтації необхідно 
повністю використовувати всі наявні можли-
вості та засоби інформації для досягнення 
найбільш ефективного зв’язку з різними заці-
кавленими групами населення. Там, де це 
може бути застосовано, використовують від-
повідні тести на виявлення здібностей і схиль-
ностей, до яких належать як фізіологічні, так 
і психологічні властивості, а також, відпо-
відно до потреб, інші види іспитів мають бути 
доступні для використання в професійній орі-
єнтації. Такі тести та інші види іспитів мають 
застосовуватися лише за згодою особи, що 
прагне одержати професійну орієнтацію, в 
поєднанні з іншими методами виявлення осо-
бистих якостей, їх мають проводити тільки 
фахівці. Результати, одержані в результаті 
застосування таких тестів та інших видів іспи-
тів, не повинні передаватися третій особі без 
попередньої згоди з особою, яка проходила 
випробування. У разі застосування в профе-
сійній орієнтації тестів та інших видів іспи-
тів вони мають бути уніфіковані за віковою 
ознакою, групами населення й рівнем куль-
тури та відповідати конкретній меті, для якої 
вони застосовуються. Повинна бути постійна 
програма з розроблення й перегляду через 
регулярні проміжки часу норм таких тестів та 
інших видів іспитів для врахування умов і спо-
собу життя, що змінюються.

Крім модернізації та розвитку системи про-
фесійної орієнтації потребує трансформа-
ції та реформування і система професійної 
освіти України на основі врахування сучасних 
і перспективних потреб розвитку суспільства. 
Пошук нових прогресивних форм реалізації 
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професійної освіти передбачає переорієнту-
вання на реалії розвитку ринку праці, сучасні 
світові тенденції з урахуванням особливостей 
національної економіки.

Посилення конкуренції зумовлює необ-
хідність упровадження інновацій у виробничі 
процеси різних видів економічної діяльності, 
що потребує якісної підготовки робочої сили 
на ринку праці. Під впливом динамічного рин-
кового попиту формуються нові типи навчаль-
них закладів професійної освіти, діяльність 
яких повинна бути зорієнтована на задо-
волення потреб ринку праці у працівниках 
широкого профілю та високої кваліфікації, 
забезпечення послідовності в системі без-
перервної професійної освіти. Але функції 
базових підприємств у процесі професійного 
навчання залишаються досить обмеженими, 
що передусім пов’язано з проблемами онов-
лення навчального обладнання, організацією 
виробничої практики тощо.

Відсутність системності у діяльності органів 
центральної та місцевої влади, підприємств, 
закладів освіти приводить до збільшення дис-
пропорцій як в економічному розвитку, так і 
у рівнях професійної зайнятості населення. 
Це зумовлює посилення невідповідності між 
попитом і пропозицією робочої сили, дефіцит 
певних професій на ринку праці.

Слабкість координації діяльності навчаль-
них закладів, що здійснюють професійну 
підготовку та перепідготовку, відповідно до 
переліку професій, за якими здійснюється під-
готовка, приводить до дублювання професій-
них напрямів підготовки у регіонах. Водночас 
у регіональному масштабі доволі часто спо-
стерігається значна потреба у працівниках 
окремих професій, підготовка за якими або 
не здійснюється, або незначна. Саме тому 
визначення потреби повинно відбуватися на 
регіональному рівні.

Неефективність структурних зрушень в 
економіці України зумовлює посилення про-
фесійно-кваліфікаційної невідповідності 
попиту та пропозиції робочої сили. Це потре-
бує приведення у відповідність до сучасних 
інноваційних тенденцій параметрів праце-
ресурсного потенціалу, зокрема, робітничі 
кадри мають відповідати вимогам технологіч-
ного суспільства. З цією метою повинна бути 
проведена модернізація професійної освіти, 
оптимізація професійно-кваліфікаційної 
структури робочої сили, що зумовлює необ-
хідність наближення підготовки кадрів відпо-
відно до вимог роботодавців та регіональних 
потреб економіки [3, с. 31–35].

В Україні з метою підвищення ефективності 
та продуктивності системи професійної освіти 
дорослого населення за фінансової під-
тримки Канадського агентства міжнародного 
розвитку було впроваджено проект «Децен-
тралізація управління професійним навчан-
ням в Україні». Головним завданням проекту 
було визначено «вдосконалення управління 
та покращення можливостей щодо професій-
ної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів, а також налагодження 
взаємовигідних зв’язків між зацікавленими 
колами всередині громад та професійно-тех-
нічними навчальними закладами». У межах 
проекту було вивчено досвід канадської сис-
теми професійної освіти, яка, на відміну від 
української, є децентралізованою [5, с. 45].

У Канаді в кожній провінції діє власна сис-
тема професійної підготовки. Проте між ними 
є багато спільного. Так, управління профе-
сійно-технічними навчальними закладами 
(далі – ПТНЗ) здійснюється за допомогою 
громадських формувань. У кожному закладі 
працює рада директорів (представники тери-
торіальної громади), яка здійснює стратегічне 
управління. До компетенції ради директорів 
належить призначення і звільнення керівни-
цтва закладу професійної освіти. 

Професійно-технічним навчальним закла-
дам відведено провідну роль у підготовці 
кваліфікованих кадрів для місцевих та регіо-
нальних ринків праці. У Канаді частка випус-
кників вищих навчальних закладів незна-
чна – близько 15 % робочої сили, решта має 
професійно-технічну освіту. 

Незважаючи на те, що фінансування канад-
ських ПТНЗ здійснюється з бюджету провінції, 
керівники навчальних закладів мають право 
самостійно вирішувати певні питання – відпо-
відно до внутрішніх потреб місцевих робото-
давців визначати та впроваджувати навчальні 
програми. Показовим є те, що до розроблення 
навчальних програм залучаються представ-
ники роботодавців, працівники профільних 
галузевих підприємств. За їх участі перегля-
даються та оновлюються навчальні курси і 
програми з метою формування у випускни-
ків ПТНЗ тих знань і практичних навичок, які 
будуть сприяти їхньому успішному працевла-
штуванню.

Отже, вся система професійно-технічної 
освіти в Канаді спрямована на забезпечення 
потреб роботодавців у кваліфікованій робочій 
силі і дає своїм випускникам змогу бути кон-
курентоспроможними та успішними на ринку 
праці. Крім цього, канадські ПТНЗ активно 
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співпрацюють із роботодавцями та громад-
ськістю у питаннях вивчення потреб місцевих 
і регіональних ринків праці та в галузі покра-
щення матеріально-технічної бази навчання. 
Треба зазначити, що оновлення матеріально-
технічної бази навчальних закладів здій-
снюється двома шляхами: обладнання для 
навчальних потреб передаються у вигляді 
благодійних внесків або використовується 
виробнича база підприємств для прохо-
дження практики. 

Канадська система професійно-технічної 
освіти досить молода (виникла на початку 
60-их років ХХ ст.), проте має цілу низку удо-
сконалених механізмів підтримки зв’язків між 
навчальними закладами та роботодавцями. 
До них належать: постійний збір інформа-
ції про ситуацію на ринку праці, залучення 
до роботи наглядових рад, спільна робота 
над навчальними програмами та їх модерні-
зацією, надання обладнання, організація та 
моніторинг навчальних практик і навчання на 
робочому місці. 

У канадському досвіді управління профе-
сійно-технічними навчальними закладами 
привертає увагу ще одна важлива відмінність – 
відбір викладацького складу здійснюється за 
певними критеріями. Викладачі ПТНЗ пови-
нні мати відповідний кваліфікаційний рівень 
(визначається галузевою професійною асоці-
ацією), значний практичний досвід роботи за 
спеціальністю, яку вони викладають, педаго-
гічну підготовку і педагогічний досвід. Наукові 
ступені та педагогічна освіта вважаються 
лише вторинними критеріями. Викладачі, що 
не мають педагогічного досвіду, проходять 
відповідні курси підвищення кваліфікації на 
робочому місці. 

Необхідно визначити основні проблеми 
розвитку професійної освіти, що є характер-
ними для України:

1. Обмежені можливості прогнозування на 
державному, регіональному та галузевому 
рівнях потреби підготовки фахівців різних спе-
ціальностей ускладнюють процес оптимізації 
мережі професійно-технічних закладів освіти. 
Неврегульованою залишається нормативно-
правова база відносин професійно-техніч-
них закладів освіти та замовників робітничих 
кадрів; бракує інформації про реальний стан 
працевлаштування (закріплення на робочому 
місці) випускників навчальних закладів.

2. Брак регіональних програм підготовки 
кваліфікованих робітників для задоволення 
потреб регіонального ринку праці, які повинні 
враховувати особливості становлення тери-

торіально-галузевої структури господарства, 
демографічну ситуацію та умови відтворення 
працересурсного потенціалу, тенденції роз-
витку ринку праці та регіональні потреби в 
кадрах певної спеціальності.

3. Неефективність сучасної системи управ-
ління професійно-технічними навчальними 
закладами України, що зумовлює невідпо-
відність рівня підготовки випускників ПТНЗ 
вимогам роботодавців, неефективне викорис-
тання бюджетних коштів. Причинами ситуації, 
що склалася, є відсутність економічних сти-
мулів, недосконалість нормативно-правової 
бази, яка обмежує можливості системи освіти 
гнучко та системно реагувати на зміни регіо-
нальних ринків праці та зумовлює наявність 
певних проблем:

– принципи фінансування ПТНЗ не від-
повідають вимогам сучасного ринку праці. 
Слабка залежність обсягів бюджетного фінан-
сування від ефективності роботи навчальних 
закладів, нормативна неврегульованість кри-
теріїв і процедури визначення їхньої ефек-
тивності не можуть стимулювати навчальні 
заклади забезпечувати якісну підготовки ква-
ліфікованих робітників [7, с. 85–86];

– нормативно не визначений механізм 
планування діяльності навчальних закладів, 
який би базувався на результатах маркетинго-
вого аналізу та міг би бути використаний для 
визначення пріоритетів і розподілу ресурсів;

– невідповідність морально застарілої 
матеріально-технічної бази професійно-тех-
нічних навчальних закладів вимогам інфор-
маційно-технологічного розвитку;

– суттєве відставання рівня професійної 
компетентності керівників і педагогічних пра-
цівників навчальних закладів від вимог до 
якості підготовки робітничих кадрів; значний 
відтік висококваліфікованих педагогічних 
кадрів із навчальних закладів професійної 
освіти та навчання;

4. Нормативна невизначеність механізмів 
налагодження зв’язків навчальних закладів 
із роботодавцями передбачає налагодження 
зв’язків між навчальними закладами та робо-
тодавцями на регіональному і національному 
рівні. Але механізми налагодження зв’язків, 
що передбачають розроблення єдиних стан-
дартів на рівні навчального закладу, норма-
тивно не визначені [8, с. 113–115].

Крім недосконалості системи, на ринок 
праці впливають і інші не менш важливі фак-
тори (рис. 1).

Вищезазначене підтверджує неефектив-
ність функціонування сучасної системи про-
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фесійної освіти та необхідність розроблення 
управлінських механізмів, здатних забезпе-
чувати гнучке реагування професійно-техніч-
них закладів на потреби регіонального ринку 
праці [9, с. 215–218].

З огляду на це, серед перспективних 
напрямів підвищення ефективності профе-
сійної освіти у контексті реалізації завдань 
модернізації економіки України необхідно 
виділити такі:

1. Налагодження дієвого контролю за 
працевлаштуванням і подальшою трудовою 
діяльністю працевлаштованих випускників 
на зазначеній посаді за отриманою спеці-
альністю. Це можливо забезпечити на основі 
моніторингу працевлаштування випускників, 
що передбачає взаємодію органів виконавчої 
влади різних рівнів, об’єднань роботодавців і 
навчальних закладів щодо визначення необ-
хідних обсягів підготовки кадрів за деталізо-
ваним переліком професій.

2. Розроблення адекватних механізмів оці-
нювання відповідності кваліфікації випускни-
ків професійно-технічних навчальних закла-
дів потребам ринку праці шляхом моніторингу 
професійної кар’єри випускників після закін-
чення навчального закладу.

3. Стимулювання роботодавців до організа-
ції виробничої практики студентів з метою озна-
йомлення з виробничим процесом і подальшим 
їх працевлаштуванням на цих підприємствах, 
забезпечення стажування викладачів навчаль-
них закладів на підприємствах, покращення 
наявної навчально-матеріальної бази.

4. Мотивація роботодавців до участі у 
підготовці навчальних програм, узгодженні 
освітніх та професійних стандартів. Це 
передбачає налагодження взаємодії профе-
сійно-технічних навчальних закладів із робо-
тодавцями у розробленні нових навчальних 
програм та оновленні змісту чинних про-
грам; підвищення частки практичного ком-
понента у складі навчальних програм; впро-
вадження виробничої практики (програм 
стажування).

5. Розроблення методичних підходів до 
довгострокового прогнозування потреб еко-
номіки у робочій силі у професійно-кваліфіка-
ційному розрізі.

6. Покращення інформаційного забезпе-
чення прогнозування розвитку ринку праці 
за професіями та видами економічної діяль-
ності. Це потребує залучення додаткових 
джерел інформації з метою отримання необ-
хідної для прогнозування наявної структури 
робочої сили за професіями та видами еконо-
мічної діяльності.

7. Покращення механізмів управління сис-
темою освіти, підготовкою кваліфікованої 
робочої сили, приведення цієї системи у від-
повідність із національними та регіональними 
потребами економіки у фахівцях певних спе-
ціальностей; оптимізація мережі навчальних 
закладів.

8. Удосконалення порядку формування та 
розміщення державного замовлення на підго-
товку фахівців з урахуванням потреби ринку 
праці.

Рис. 1. Вплив зовнішніх факторів на формування ринку праці 
Джерело: розроблено авторами
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відповідність роботодавців (відповідна заробітна плата, 
гідні умови праці та соціальні гарантії) 

Спотворення суспільної думки (зниження престижу 
робітної професії та статусу робітника у суспільстві) 

Втрата цілісності системи професійної орієнтації 
(розрив зв’язків між школою, навчальними закладами 
професійної освіти та роботодавцями; відсутність 
державного замовлення на підготовку кадрів) 
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9. Розроблення методичних підходів до оці-
нювання якості освіти і критеріїв оцінювання 
(створення незалежних кваліфікаційних цен-
трів).

10. Розроблення та затвердження Наці-
ональної рамки кваліфікацій, заснованої на 
компетенціях, яка повинна узгоджувати квалі-
фікації різних рівнів.

11. Створення нормативно-законодавчої 
бази розвитку державно-приватного партнер-
ства у сфері освіти; запровадження стимулів 
(насамперед податкових пільг) для збіль-
шення інвестицій бізнесу в розвиток профе-
сійної освіти та навчання.

Висновки. Сучасні зміни в країні, пов’язані 
з модернізацією економіки, потребують змін у 
галузі освіти, зокрема, у системі професійної 
орієнтації та професійної освіти. 

Підвищення ефективності освітньої галузі 
передбачає динамічну адаптацію до нових 
потреб економіки, забезпечення її висококва-
ліфікованими кадрами, здатними використо-
вувати знання відповідно до сучасного рівня 
технологій і бути спроможними до їх постій-
ного оновлення. Впровадження сформованих 
пропозицій відкриває можливості для підви-
щення ефективності професійного навчання 
у контексті модернізації національної еко-
номіки, сприяючи її соціально-економічному 
розвитку.

Але водночас аналіз теорії та практики 
запровадження профільного навчання в закла-
дах освіти висвітлив коло проблем, а саме:

– недостатність інформації про обґрунту-
вання змісту освіти в різних комбінаціях про-
фільного навчання;

– брак методичних порад щодо онов-
лення технології навчання з урахуванням рів-
нів стандартів, академічного рівня та рівня 
профільної підготовки;

– брак системних прикладних досліджень 
щодо питань досвіду профільного навчання;

– організація профільного навчання з метою 
адаптації випускників шкіл до ринку праці;

– формування професійної спрямова-
ності особистості школяра в навчанні (історії, 
фізики, інформатики тощо);

– поза увагою залишаються питання кори-
гування концептуальних підходів до органі-
зації профільного навчання в різних умовах, 
впливу профільної освіти на професійне 
самовизначення учнів тощо;

– послаблена увага до викладання пред-
мета «Основи вибору професії».

Таким чином, можна визначити такі пріори-
тети у впровадженні профільного навчання:

– підготовка таких категорій педагогічних 
працівників до впровадження профільного 
навчання, як керівники закладів освіти, психо-
логи, вчителі різних категорій, керівники гурт-
ків позашкільних закладів освіти, профкон-
сультанти;

– розроблення навчально-методичних 
комплексів спецкурсів за вибором із метою 
поглиблення та розширення змісту профіль-
них предметів;

– поширення дослідної роботи, що пов’я-
зана з моделюванням загальнопредметної та 
профільної освіти на кожному етапі загальної 
середньої освіти;

– проведення моніторингу ефективності 
профільного навчання.
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