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ВСТУП
Однією з визначальних характеристик сучасного світу є його динамічна
трансформація, орієнтована на досягнення оптимального балансу між
економічною, соціальною й екологічною складовими сталого розвитку. В
умовах сьогодення відбувається перехід до нової системи суспільних
відносин, спрямованих на накопичення людського та соціального капіталу,
підвищення рівня зайнятості населення, забезпечення гідних умов життя і
праці кожного громадянина. Визначальним у цьому процесі є його
інноваційне спрямування, що ґрунтується на використанні знань і наукових
досягнень, стимулюванні збалансованого економічного зростання, основні
вектори якого викладені у підсумковому документі Саміту ООН (2015)
«Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до
2030 року» [486].
В Україні, як державі з чітко визначеним курсом на європейську
інтеграцію, продовжується пошук дієвих механізмів реагування на нові
виклики реальності. Саме тому основними завданнями динамічного розвитку
сучасного суспільства мають стати: збереження національних культурних
цінностей, забезпечення партнерської взаємодії органів державної і міської
влади, бізнесу, науки, освіти та громадськості. У цьому контексті особливого
значення набуває необхідність ефективного нарощування і застосування
людського капіталу, потенціал якого визначається здатністю кваліфікованих
фахівців до більш технологічної продуктивної праці, умінням створювати,
поширювати й освоювати нові ідеї, технології; впроваджувати їх у
виробництво та повсякденне життя. Актуальність питання щодо задоволення
попиту на людські ресурси підтверджується у Доктрині збалансованого
розвитку «Україна 2030» (2017) [439] , Указі Президента України «Про Цілі
сталого розвитку України на період до 2030 року» (2019) [438], Стратегії
розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року (2019) [373],
проєкті Всесвітньої ради підприємців зі сталого розвитку (WBCSD)
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«Бачення-2050» [24],

рекомендаціях

парламентських

слухань

«Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і
науки» (2019) [354].
Упродовж останніх років на українському ринку спостерігається
збільшення частки доходів від сфери послуг у структурі валового
внутрішнього продукту (ВВП), наближення її до показників економічно
розвинутих держав, у яких вона складає більше 70 % [36, с. 46]. Цілком
справедливо

сфера

послуг

називається

соціальною

інфраструктурою

держави, оскільки охоплює галузі та напрями діяльності різнопланового
спрямування

(соціальне

забезпечення,

роздрібна

торгівля,

побутове

обслуговування, зв’язок тощо). Можливість надавати послуги дистанційно,
використовувати досягнення в інших галузях (електроніці, хімії, біології),
інтеграція видів робіт зумовлює виникнення принципово нових професій,
зокрема: техностиліст, дизайнер «розумного» одягу і взуття, психолог з
адаптації до нової реальності, кравець одягу 3D-друку тощо. Водночас, сфера
послуг залишається єдиною, де робототехніка в симбіотичній людиномашинній реальності не зможе повністю замінити людину з її емоційним
інтелектом та здатністю до творчості.
Тенденція до зростання зайнятості населення у сфері послуг
уможливлює позитивні зрушення на державному та регіональному рівнях, а
саме зниження соціальної напруженості за рахунок залучення більш
вразливих груп суспільства (осіб із обмеженими можливостями, багатодітних
матерів, випускників дитячих будинків тощо). Відповідно зростає потреба у
кваліфікованих фахівцях з переліком професійно важливих якостей та
цінностей, що визначають їхню здатність ефективно вирішувати виробничі
завдання.

Так,

власники

промислових

підприємств

уже

сьогодні

використовують потенціал сфери послуг для успішної реалізації своєї
продукції на ринку товарів.
Зазначене зумовлює необхідність оновлення системи професійної
(професійно-технічної) освіти, узгодженої із викликами часу. Її основним
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завданням, як наголошується в доповіді Римського клубу (2017), є
формування у молоді «грамотності щодо майбутнього» (futures literacy).
Концептуальні положення щодо формування системи професійної підготовки
майбутніх фахівців знайшли відображення у Стратегії розвитку професійної
освіти і навчання ЮНЕСКО на 2016 – 2021 роки (UNESCO TVET Strategy
2016 – 2021) (2015) [545], визначені в Законах України «Про освіту»
(2017) [142], «Про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» (2019) [435], «Про
фахову передвищу освіту» (2019) [147], наказі МОН України «Про
впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку
кваліфікованих робітників» (2017) [310], у Національній стратегії розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року (2013) [436], Концепції реалізації
державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
«Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року
(2019) [371], в Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду на період
до 2020 року (2017) [370], проєкті Стратегії сталого розвитку України до
2030 року [415], Плані модернізації України «Україна: від кризи до
економічного зростання» (2015) [440], Маніфесті роботодавців України
«Добробут для всіх» (2019) [276].
Ідеї державно-приватного партнерства нового типу вже понад
десятиріччя є актуальними в українському суспільстві. Саме вони стали
основою створення у 2011 році за пропозицією всеукраїнських профспілок,
об’єднань роботодавців та Кабінету Міністрів України Національної
тристоронньої соціально-економічної ради. Однак, проведений аналіз її
діяльності на державному та регіональному рівнях довів неефективність
функціонування цієї організації, що зумовлює пошук нової інтегративної
моделі, заснованої на реалізації сучасних викликів українського суспільства з
використанням інноваційних механізмів формування і реалізації державної
економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних,
соціальних відносин.
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Пошук

нових

моделей

державно-приватного

партнерства

супроводжується впровадженням процесів децентралізації, що передбачають
інтеграцію інтересів соціальних партнерів регіону в рамках структури,
інноваційної за своєю формою і змістом, зорієнтованої на задоволення
потреб ринку праці у висококваліфікованих фахівцях, здатних працювати та
навчатися в умовах постійних змін у техніці, технологіях виробництва.
Такою структурою є освітньо-виробничий кластер (далі – ОВК), діяльність
якого

передбачає

максимальне

врахування

ринкових

механізмів,

територіальної специфіки, економічного та кадрового потенціалу регіону,
сприяє зниженню сукупних витрат на розвиток освіти, науки, оптимізації
наявних ресурсів і дає змогу його учасникам стабільно здійснювати
інноваційну діяльність протягом тривалого часу.
Нормативно-правовим підґрунтям соціального діалогу між учасниками
кластерних структур, залучення громадськості до формування та реалізації
державної

політики

є

Закони

України

«Про

соціальний

діалог

в

Україні» (2012) [144], «Про професійний розвиток працівників» (2012) [143],
«Про зайнятість населення» (2012) [138], «Про стимулювання розвитку
регіонів» (2012) [146], «Про громадські об’єднання» (2012) [353], «Про
організації

роботодавців,

діяльності» (2013) [140],
громад» (2014) [145],

їх
«Про

«Про

об’єднання,

права

співробітництво
засади

державної

і

гарантії

їх

територіальних
регіональної

політики» (2015) [139], «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових
відносин, зайнятості населення та трудової міграції» (2019) [137]; Указ
Президента України «Про невідкладні заходи з проведення реформ та
зміцнення держави» (2019) [437]; Постанова Кабінету Міністрів України
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» (2010) [347]; Загальнодержавна цільова економічна програма
розвитку промисловості на період до 2020 р. (2013) [372].

9
Важливість питань кластеризації освітнього простору підтверджується
низкою документів, а саме: Стратегією для розумного, сталого та
всеохоплюючого зростання «Європа 2020» (Europe 2020: A strategy for smart,
sustainable and inclusive growth) (2010) [505], матеріалами Брюггського
Комюніке про зміцнення європейського співробітництва у сфері професійної
освіти і навчання на період 2012-2020 рр. (The Bruges Communiqué on
enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the
period

2011-2020) (2010) [540],

Рекомендаціями

Ради

Європи

«Переосмислення ролі освіти: розвиток умінь для соціально-економічного
розвитку» (Rethinking Education: Investing in Skills for Better Socio-Economic
Outcomes) (2012), Рекомендаціями Європейської комісії «Нові пріоритети
співробітництва у сфері освіти і навчання» (New priorities for European
cooperation in education and training) (2015) [485].
Ідеї кластеризації освіти знаходять своє продовження у плідній
співпраці України з Європейським Фондом Освіти, одним із напрямів якої є
участь у Туринському процесі, численних програмах, проєктах державного
та міжнародного рівнів, зокрема: Державній цільовій соціальній програмі
«Молодь України» на 2016-2020 рр. (2016) [349], програмі ЄС для підтримки
реформи професійно-технічної освіти в Україні «EU4Skills: Кращі навички
для сучасної України» на 2019-2023 роки (2019) [504], проєкті Німецького
банку розвитку (KfW) «Професійна освіта та навчання в Східному
партнерстві», а також у діяльності міжнародної некомерційної асоціації
WorldSkills International.
Водночас досягнення відповідного рівня професійної підготовки
фахівців сфери послуг в умовах ОВК гальмується відсутністю науково
обґрунтованої педагогічної системи, в якій були б узгоджені цілі, зміст,
методи, форми, засоби, педагогічні технології означеного процесу. Це
негативно позначається на їхній здатності виконувати професійні дії,
пов’язані з реалізацією товарів і послуг, обслуговуванням та скороченням
відтоку клієнтів, збільшенням клієнтської бази, побудовою результативної
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взаємодії з замовниками послуг, ефективним управлінням підприємством та
не забезпечує баланс інтересів органів влади, підприємств, закладів освіти на
користь усього суспільства.
У ході дослідження наукової проблеми професійної підготовки
фахівців сфери послуг в умовах ОВК кластера ми звернулися до праць
українських і зарубіжних дослідників, предметом наукового пошуку яких є:
теоретико-методологічні засади філософії освіти (В. Андрущенко [9],
Л. Виготський [60], Б. Гершунський [73], І. Зязюн [160], В. Краєвський [236],
В. Кремень [240], В. Курило [245]), В. Лутай [270]); теоретичні основи
вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців (Н. Гузій [92],
Р. Гуревич [96], О. Дубасенюк [120], Н. Ничкало [320], В. Радкевич [361],
Л. Сушенцева [419],
компетентностей

О. Щербак [474]);
фахівців

розвиток

(О. Бородієнко [45],

Т. Десятов [106],

О. Локшина

[263],

В. Петрук [335]);

методологічні

професійних

Дж. Вінтертон [549],

В. Луговий [264],

основи

П. Лузан [265],

запровадження

педагогічних

технологій професійної підготовки (М. Артюшина [13], І. Богданова [37],
С. Вітвицька [58] І. Дичківська [107], Д. Закатнов [136], О.Коберник [184],
С. Ковальчук [186], О. Пєхота [337], О. Пометун [343], Г. Романова [374],
С. Сисоєва [391], В. Химинець [453]); педагогічні принципи професійної
підготовки

(С. Гончаренко [76],

Я. Коменський [190],

І. Малафіїк [274],

В. Радул [362], М. Фіцула [448]); компетентнісний підхід до підготовки
майбутніх

фахівців

(Л. Антонюк [10],

Н. Бібік [34],

Ю. Бойчук [39],

Е. Зеєр [149],

І. Зимня [150],

О. Овчарук [324],

Дж. Равен [356],

О. Савченко [383],

І. Бех [31],

О. Локшина [263],
Ю. Татур [421],

А. Хуторской [455], В. Ягупов [481]); професійна підготовка майбутніх
фахівців

для

сфери

послуг

(Г. Васянович [50],

О. Єжова [125],

С. Ковальчук [186], Н. Креденець [238], С. Кучин [248], В. Лозовецька [261],
М. Мальська [275], О. Моргулець [303], Л. Руденко [378], С. Чирчик [459]);
державно-приватне партнерство в професійній (професійно-технічній)
освіті

(Н. Авшенюк [1],

Ж. Аккасинова [4],

Б. Данилишин [100],
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Л. Єльчева [127], Л. Пуховська [355], Л. Сергеєва [389], Л. Щербак [474]);
зарубіжний досвід створення та розвитку кластерів, формування засад
кластерної політики (Дж. Бекаттіні [491], Е. Бергман [494], Г. Іцковіц [165],
К. Кетельс [513], П. Маскелл, М. Портер [532], О. Сольвелл [539]); практичні
підходи

до

ефективності

формування

регіональних

(З. Варналій [105],

кластерів

та

М. Енрайт [502],

оцінки

їхньої

В. Куйбіда [244],

Н. Ларіна [250], С. Марковський [280], С. Соколенко [406]).
Про необхідність наукових досліджень у сфері професійної підготовки
фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера свідчать
також виявлені суперечності, що потребують розв’язання, зокрема між:
– потребою національної економіки та українського суспільства у
кваліфікованих фахівцях сфери послуг з високим рівнем розвиненості
професійної компетентності та недостатністю досліджень, в яких розкрито
інноваційні методологічні підходи і концепції, які б цьому сприяли;
– істотним зростанням вимог підприємств сфери послуг до рівня
професійної компетентності фахівців, які б відповідали інноваційним
технологічним змінам у галузі, та недостатньою розробленістю теоретичних
основ їхньої професійної підготовки в умовах ОВК;
– об’єктивною потребою ринку праці в якісно новій системі
професійної підготовки фахівців сфери послуг на основі інтеграції інтересів
соціальних партнерів та невідповідністю існуючих методичних основ, які
забезпечували б цей процес в умовах ОВК.
Здійснений аналіз наукових праць, визначені суперечності, соціальна
значущість професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг у
кластерній структурі регіону засвідчує недостатнє наукове обґрунтування
окресленої проблеми у педагогічній теорії та практиці, що зумовило
необхідність теоретичного обґрунтування і розроблення цілісної педагогічної
системи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК.

12
Монографія написана за результатами дослідження теми докторської
дисертації «Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера регіону». Її
зміст розкрито у чотирьох розділах. У першому розділі проаналізовано
педагогічну проблему професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК; конкретизовано суть поняття «професійна підготовка
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера»,
визначено сукупність його компонентів; проаналізовано сучасний стан
вітчизняної професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК і зарубіжний досвід кластерного підходу до вирішення проблем
формування професійної компетентності фахівців відповідно до запитів
сучасного ринку праці.
У другому розділі розглянуто методологічні засади професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого
кластера, зокрема: авторську концепцію, методологічні підходи, чинники, які
впливають на результативність професійної підготовки.
Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах освітньо-виробничого кластера викладено у третьому розділі
монографії. Схарактеризовано основні базові принципи, педагогічні умови,
модель професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК, критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності
майбутніх фахівців сфери послуг.
У четвертому розділі обґрунтовано педагогічну систему професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого
кластера: представлено її структуру, викладено цілі і завдання, зміст, форми і
методи, інноваційні технології, запропоновано інтегративне навчальнометодичне забезпечення освітнього процесу.
Сподіваємося, що розглянуті та висвітлені у монографії теоретичні й
методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах

освітньо-виробничого

кластера

стануть

у

нагоді

науково-
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педагогічним працівникам, аспірантам, здобувачам педагогічної освіти,
слухачам

педагогічних факультетів

післядипломної освіти,

а

також

дослідникам у галузі теорії та методики професійної (професійно-технічної)
освіти.
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1. ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ОСВІТНЬОВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРА

1.1. Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
освітньо-виробничого кластера у наукових дослідженнях

Позитивна динаміка розвитку сфери послуг зумовлює посилення
потреби у висококваліфікованих фахівцях, конкурентоспроможних на
сучасному ринку праці. В умовах освітньо-виробничого кластера їхня
професійна підготовка як педагогічна проблема набуває надзвичайно
важливого значення й передбачає здійснення її бібліографічного аналізу за
такими напрямами:
– розроблення

теоретичних

А. Вербицький [55],

засад

професійної

Л. Виготський [60],

Б. Гершунський [73],

Р. Гуревич [95],

підготовки –

П. Гальперін [67],

Е. Зеєр [149],

І. Зимня [150],

І. Зязюн [155], М. Кадемія [168], В. Радкевич [359], Л. Сушенцева [419];
– обґрунтування теоретичних основ професійної підготовки та
розвитку – С. Батишев [23],
В. Дьяченко [123],

В. Бондар [41],

А. Коржуєв [344],

Г. Назаренкова [246],

С. Гончаренко [75],

Г. Костюк [235],

В. Луговий [264],

В. Рибалка [381],

Л. Сєргєєва [389],

В. Стрельніков [416], Л. Шевчук [466];
– визначення

методологічних

процесу – О. Діденко [108],

принципів

цілісного

педагогічного

Г. Єльникова [126],

І. Зязюн [156],

А. Каленський [170], В. Маслов [284], В. Ягупов [479];
– обґрунтування
(професійно-технічної)

методологічних
освіти

основ

впродовж

безперервної

життя

–

професійної

В. Баженов [18],

С. Гончаренко [74], О. Грищенко [89], М. Кларін [178], В. Кремень [241],
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П. Ленгранд [518], Н. Ничкало [320], A. Нікуліна [321], Л. Пуховська [355],
В. Радкевич [357], А. Хуторський [455];
– обґрунтування

методологічних

зростання – Л. Єршова [6],
В. Рибалка [366],

основ

ефективного

Н. Костриця [234],

кар’єрного

В. Орлов [329],

І. Підласий [339],

О. Слюсаренко [402],

Б. Федоришин [445], О. Ярошенко [484];
– обґрунтування

педагогічних

О. Бородієнко [45],

систем – В. Беспалько [28],

Т. Десятов [106],

В. Загвязинський [133],

Є. Лодатко [260], П. Лузан [267], Л. Петренко [334];
– підходи

до

Єльникова [126],

розвитку

професійної

Е. Зеєр [149],

О. Локшина [263],

компетентності – Г.

І. Зимня [150],

В. Луговий [264],

С. Ковальчук [186],

А. Мудрик [306],

О. Овчарук [324],

В. Олійник [325], Л. Щербак [474];
– розроблення
М. Артюшина [13],

та

удосконалення

В. Биков [32],

педагогічних

А. Вербицький [55],

технологій –

С. Горобець [80],

І. Дичківська [107], О. Дубасенюк [120], Л. Карташова [175], О. Кіяшко [177],
О. Пометун [343], Г. Романова [374], Л. Сліпчишин [399], О. Спірін [411],
О. Стечкевич [414];
– обґрунтування методологічних
кластерів,

формування

Дж. Бекаттіні,
І. Манцуров,

засад

основ утворення та розвитку

кластерної

З. Варналій [187],
П. Маскелл [523],

політики – Л. Антонюк [10],

Е. Дахмен [498],
Л. Матросова [286],

К. Кетельс [513],
М. Портер [346],

С. Соколенко [406], М. Хмара [454];
– удосконалення державно-приватного партнерства у професійній
(професійно-технічній)
Г. Мухаметзянова [309],

освіті – М. Ібрагімов [127],
І. Смирнова [404],

А. Костін [233],
Є. Ткаченко [426],

Ю. Шуберт [471];
– визначення теоретичних положень технологічного прогнозування –
Д. Бернал [27],

І. Бестужев-Лада [29],

А. Вінер [171],

Й. Галтунг [66],

Г. Гендерсон [72], Б. Грехем [90], Д. Джерретт [183], Б. де Жувенель [131],
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Д. Коатс [183],

Д. МакГейл [272],

Д. Нахман [314],

Д. Медоуз [288],

Д. Нейсбітт [316],

Г. Молітор [302],

А. Печчей [336],

Ф. Полак [341],

О. Флехтгейм [449], Ж. Фурастьє [450], Р. Юнгк [477], Е. Янч [483];
– зарубіжний

досвід створення та

функціонування

кластерних

структур – Е. Бергман [494], А. Вебер [52], М. Енрайт [503], Г. Іцковіц [165],
К. Кетельс [513],

Г. Ліндквіст,

М. Лоренцен,

Р. Мартин [522],

А. Маршалл [283], П. Маскелл [523], М. Портер [532], О. Сольвелл [539],
Е. Фезер.
Сучасні науковці переважно досліджують процеси формування та
розвитку окремих компонентів професійної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК. Насамперед це М. Бахтін, І. Бех,
В. Біблер,

І. Драч,

дослідження

яких

А. Мудрик,
є

В. Огнев’юк,

загальнокультурна

В. Гаспарський,

Д. Дев’ятловський,

Т. Пщоловський,

М. Сацков – технологічна

М. Розов,

предметом

компетентність;

В. Ігнатов,

І. Гавриш,

Т. Котарбінський,

компетентність;

Е. Зеєр,

О. Ковальова, М. Лук’янова, А. Маркова, О. Мельничук, А. Скок – соціальна
компетентність;

Н. Вінник,

І. Зимня,

В. Краєвський,

Г. Романова,

Л. Руденко, Р. Хеар – комунікативна компетентність; Г. Балл, С. Бондар,
І. Зязюн,

С. Максименко,

Н. Ничкало,

В. Рибалко,

Т. Титаренко –

рефлексивно-прогностична компетентність.
Проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК не знайшли широкого висвітлення у вітчизняній
науковій літературі. Мають місце ґрунтовні наукові дослідження сфери
послуг загалом, зокрема: місце сфери послуг в економіці України вивчали
В. Апопій, В. Верба, Л. Демидова, К. Пугачевська, І. Романків, Л. Співак,
А. Філіпенко;

розвиток

ринку

послуг

висвітлено

в

дослідженнях

Б. Данилишина, М. Іванова, К. Лавлока, Д. Львова, І. Пойти; нормативноправове регулювання сфери послуг висвітлено у працях Б. Данилишина,
В. Куценко, М. Мальської, Я. Остафійчука, В. Парени, О. Черниш; економічні
основи функціонування підприємств сфери послуг досліджували С. Пакулін,
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А. Пакуліна, Т. Погорєлова, Є. Сахно, Ю. Сірий; питання якості послуг та
особливостей їх надання вивчали В. Бакуменко, З. Варналій, В. Воротін.
Водночас бракує наукових розробок у галузі педагогічної науки щодо
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Увага науковців переважно зосереджена на дослідженнях окремих аспектів
окресленої проблеми, а саме: вирішення проблем якості професійного
навчання (Ж. Аккасинова [4]); визначення методичних засадах формування
професійної компетентності майбутніх фахівців (І. Матійків [285]); розвиток
соціальної культури,
замовником

комунікаційних

умінь,

послуг (І. Шпичко [469]);

виробництва (Н. Креденець [238]);

навичок

інтеграція

оновлення

спілкування

закладів

П(ПТ)О

із
та

навчально-методичного

забезпечення освітнього процесу (А. Афоніна [14]); розроблення методик
використання

інноваційних

форм,

методів,

сучасних

технологій (Л. Ведмич [53]); оптимізація комплексу психолого-педагогічних
умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери
послуг (І. Загора [135]);

виявлення

причинно-наслідкових

зв’язків

між

кластерізацією й процесом формування професійних компетенностей
майбутніх фахівців швейного виробництва (О. Гаврилова [62]); забезпечення
позитивної мотивації майбутніх фахівців сфери послуг на основі реалізації
інноваційних

педагогічних

орієнтованого

освітнього

технологій

та

створення

середовища (В. Жуковські [132]);

професійно
виявлення

специфіки та можливості застосування кластерного підходу у проєктній
діяльності як засобу розвитку пізнавального інтересу учнів (І. Клімова [181]);
формування

професійної

П(ПТ)О (А. Моштаков [305]);

компетентності
розвиток

викладачів

адаптивного

закладів

управління

підприємствах сфери послуг (О. Наумова [313]); формування

на

загальної

культури особистості майбутнього фахівця (Л. Руденко [380]); реалізація
технології навчання, побудованої на інтеграції вимог галузевого виробництва
й освітніх стандартів (А. Шайдулліна [462]).
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Отже, аналіз наукових праць засвідчує нерозробленість дидактичних і
методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК. Водночас, за сучасних умов саме вони можуть стати науковою
основою

для

вирішення

цілеспрямованої

орієнтації

завдань,
на

що

формування

уможливлює
й

розвиток

здійснення
професійної

компетентності зазначеної категорії фахівців через створення педагогічної
системи їхньої професійної підготовки.
Механізми створення та функціонування кластерних структур в
освітньому середовищі висвітлено у концептуальних положеннях теорій
«штандорта» (А. Вебер, Е. Гувер, Б. Дитрих, О. Енглендер, В. Лаунхардт,
А. Льош, Т. Паландер, А. Предел, І. Тюнен, П. Ульріх). У теорії кластерного
розвитку М. Портера визначено систему умов, що сприяють забезпеченню
конкурентоспроможності учасників кластера, впливають на регіональну
продуктивність й інновації: факторні умови (людські та природні ресурси,
науково-інформаційний потенціал, капітал, інфраструктура, зокрема фактори
якості життя); умови внутрішнього попиту (відповідність якості й обсягам
попиту на світовому ринку); суміжні й обслуговуючі галузі (сфери
надходження

та

використання

сучасних

технологій,

сировини

й

устаткування); стратегія та структура підприємств, внутрішньогалузева
конкуренція (цілі, стратегії, моделі організації тощо) [345, c. 250].
Слід відмітити, що на відміну від корпорацій та концернів діяльність
кластерних структур не визначає спеціальних особливостей його органів
управління,

не

обмежується

постійною

координацією

господарської

діяльності підприємств, має постійний характер. Відповідно до географії
розташування, характерних ознак, зв’язків між учасниками, використання
сировинної бази існує багато видів кластерних структур (виробничі,
територіально-інноваційні, міжгалузеві, бізнес-кластери).
Отже, ми дійшли висновку, що професійна підготовка майбутніх
фахівців сфери послуг найбільш ефективно здійснюється саме в умовах ОВК,
у якому сконцентровано інтелектуальний і технологічний потенціал
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провідних підприємств галузі, наукових установ, закладів освіти для
встановлення тісного взаємозв’язку між ринком праці та професійною
(професійно-технічною) освітою (далі – П(ПТ)О, а також визначення єдиних
вимог до змісту й умов праці, кваліфікацій, компетентностей, особистісних
якостей сучасних професіоналів тощо. Названа структура відрізняється
мобільністю оновлення профільних практико-орієнтованих освітніх програм
відповідно до тенденцій розвитку ринку праці у галузевому та регіональному
контексті.
Відповідно

до

гуманістичної

парадигми

постіндустріального

суспільства підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК має
антропологічний базис, що визначає цілісне уявлення про особистість,
максимальне урахування її багатогранної природи, вікових і соціальних
аспектів. Освітня взаємодія педагогів і здобувачів освіти будується за
принципами конструктивної співпраці на демократичних засадах. Майбутній
фахівець розглядається як «суб’єкт освітніх змін, ініціативний співучасник
педагогічного

процесу,

засоби» [157, с. 24].
концептуальних

«навколо

якого

погляди

знайшли

Ці

положеннях

рухаються

освітньо-виховні

широке

людинорозмірної

висвітлення

освіти

у

(Л. Степашко),

філософії прагматизму (У. Джеймс, Д. Дьюї, У. Кілпатрік, Х. Паркхерст),
експериментальної педагогіки (А. Біне, А. Лай, Е. Мейман, Е. Торндайк),
ідеях

антропоорієнтованого

навчання

(В. Слободчиков),

теоретичних

положеннях педагогічної аксіології (В. Пряніков, З. Равкін, В. Собкін).
Зорієнтованість освітнього процесу на суб’єкт-суб’єктні форми
взаємодії між його учасниками має продовження у концептуальних
положеннях теорії людиноцентризму В. Кременя, у якій розглядається
доцільність
диференціації

відмови
освіти

«від

репресивної

«стосовно

основних

педагогіки»,
соціальних

необхідність
типів

учнів»,

розроблення «спеціалізованих освітніх програм, привчання майбутніх
фахівців

до

самостійного

суспільства…» [241, с. 221].

прийняття

рішень,

до

ролі

громадянина
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Швидкоплинність процесів сьогодення пояснює те, що стратегія
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
будується з урахуванням викликів суспільства майбутнього (Knowledge
society). У наукових теоріях воно має різну назву, зокрема: «К-суспільство»
(П. Друкер); постіндустріальне (Д. Белл); нове індустріальне (Д. Гелбрейт);
суперсистема (Р. Арон); постлюдське майбутнє (Ф. Фукуяма); пластична
сучасність (З. Бауман); суспільство Третьої хвилі (Е. Тоффлер); технотронне
(З. Бжезинський); суспільство ризику (У. Бек); програмоване (А. Турен);
інформаційне

(Ф. Махлуп);

«обізнане

суспільство»

(Р. Лейн).

Попри

наявність розбіжностей у назві суспільства майбутнього методом аналізу та
прогнозування виявлено загальні тенденції, напрями розвитку, характер
очікуваних змін. Перш за все, це розвиток секторів інформації та послуг;
пріоритет

наукомістких

галузей;

модифікація

соціальної,

політичної,

духовно-ідеологічної структур суспільства; зміна залучених до виробництва
ресурсів.

Так,

дотримуючись

концептуальних

положень

теорії

постіндустріального суспільства соціолога Д. Белла, увага звертається на
необхідність ґрунтовного вивчення природничих наук, отримання міцної
теоретичної бази, що є основою для інноваційних змін у виробничих
технологіях. Прогнозується створення нових інтелектуальних технологій для
вироблення більш ефективних виробничих задач; збільшення у суспільстві
чисельності груп виробників знань; перехід від виробництва товарів до
виробництва послуг, що набувають гуманітарного характеру; зміна характеру
праці переважно за типом професії «людина – людина»; тісний зв’язок науки
з бізнесом, комерцією, підприємництвом; загострення боротьби інтересів між
функціональними інституціями суспільства (науковими, технологічними,
адміністративними,

культурними),

структурними

підрозділами

(економічними підприємствами, урядовими установами, університетами,
дослідними

центрами,

соціальними

комплексами);

перехід

від

«вертикальних», ієрархічних відносин до горизонтальних і «мережевих»
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структур;

формування

кооперативної

стратегії

розповсюдження

та

використання інформації [25].
Зауважимо, що окреслені у концепції хвиль Е. Тоффлера тенденції
розвитку суспільства (індивідуалізації та модернізації масового виробництва;
урізноманітнення

поновлюваних

джерел

енергії;

розширення

транснаціональних мереж; зменшення ролі фізичної сили та рутинної праці;
посилення залежності системи ринку від електроніки, біології та нових
соціальних технологій) уможливлюють координацію процесу професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг таким чином, щоб забезпечити
високий рівень їх адаптивності в умовах ОВК [429].
Посилюється необхідність набуття таких компетентностей, зміст яких
став би «гармонізувати внутрішні і зовнішні суперечності суспільства» [148].
Формування універсального уміння використовувати набуті компетентності,
неперервно

їх

оновлювати,

збільшувати

обсяг

«для

ефективності,

кваліфікації і досягнень» декларує П. Друкер [500, с. 299]. Підкреслюючи
швидкі темпи старіння набутих компетентностей, вчений, відповідно до його
концепції інноваційного розвитку, наголошує на необхідності безперервної
освіти. Наявність ідей випереджувального навчання у професійній підготовці
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК зумовлена характером епохи
інновацій і передбачає практичну підготовку «до такої виробничої
діяльності, яка ще не існує і не може бути чітко визначена» [501, с. 128].
Урахування

окреслених

у

дослідженнях

відомих

аналітиків,

футурологів, соціологів (Д. Бернал, І. Бестужев-Лада, А. Вінер, Й. Галтунг,
Г. Гендерсон, Б. Грехем, Д. Джерретт, Б. де Жувенель, Д. Коатс, Д. МакГейл,
Д. Медоуз,

Г. Молітор,

О. Флехтгейм,
технологічного

Д. Нахман,

Ж. Фурастьє,

Д. Нейсбітт,

Р. Юнгк,

прогнозування,

Е. Янч)

тенденцій

А. Печчей,

Ф. Полак,

теоретичних

положень

(демографічних,

соціальних,

екологічних) розвитку сучасного суспільства у близькій і віддаленій
перспективі сприяє формуванню у майбутніх фахівців сфери послуг уявлень
про «умови, в яких їм доведеться жити і працювати» [336, с. 411]. Важливою
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є зорієнтованість на автоматизацію виробництва, швидкі зміни технологій,
комп’ютерне

моделювання,

розширення

можливостей

інформаційно-

комунікаційних мереж, ремануфактуризацію (реструктуризацію), високу
конкуренцію, мобільність робочої сили, а тому – на безперервну освіту і
самоосвіту. Формується підприємливість, уміння швидко розпізнавати
суспільні потреби, знаходити рішення, щоб їх задовольняти. Наявність
уміння робити вибір розглядається як показник свідомості, здатності
передбачати результати, нести відповідальність за свої дії [450, с. 147].
Підґрунтя

соціально-економічної

складової

процесу

підготовки

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК також складають
концептуальні

положення

соціологічної

теорії

формування

потреб

В. Зомбарта. Її ключові тези покладені в основу розробленої науковцем
теорії моди, що виявляє залежність між тенденціями цієї індустрії й
організацією господарської системи у суспільстві, а також психологічно
обумовленим тяжінням представників людства до змін [154].
Концепція М. Вебера орієнтує майбутніх фахівців сфери послуг на
раціональний підхід до своїх дій у межах визначених професійних обов’язків.
Переваги раціоналізму доводяться методом порівняння чотирьох типів
соціальних дій, а саме: цілераціональних, що передбачають відповідність
засобів цілям; ціннісно-раціональних, що здійснюються заради певних цілей;
афективних,

що

є

наслідком

емоційних

реакцій;

традиційних,

що

відповідають встановленим традиціям і звичаям [52].
Сформульовані Т. Парсонсом основи функціоналізму містять пояснення
важливості урахування у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК фундаментального інтегративного принципу
суспільства. Його суть полягає у знаходженні консенсусу з питань
загальноприйнятих цінностей при визначенні спільних цілей і дій у
конкретних ситуаціях. Підкреслюється важливість усвідомлення моральних
обов’язків, розуміння необхідності збереження «соціальної рівноваги»,
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утримання соціального порядку на чітко визначених нормах рольової
поведінки [332].
Механізм економічних змін у контексті надання майбутнім фахівцям
сфери послуг якісної професійної підготовки в умовах ОВК пояснюється
«новими теоріями економічного зростання» (К. Ерроу, Р. Лукас, С. Ребело,
Х. Узава). Представники названих теорій розглядають внутрішні (ендогенні)
фактори технологічного прогресу, зокрема інноваційного впливу, посилення
практичної складової у процесі навчання. При цьому економічний розвиток
безпосередньо пов’язується із діяльністю системи освіти (М. Гроссман,
Ф. Агійон, Е. Хелпман, П. Хоувіт).
Наукове обґрунтування отримали ідеї щодо витрат на освіту, які
вважаються однією з найприбутковіших інвестицій (Е. Брукінг, І. Вільх,
Ц. Гріліхес, Х. Ітамі, Е. Флемхольц). Науковцями доводяться фінансові
переваги

для

фахівців,

які

володіють

сукупністю

компетентностей,

вирізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, здатністю до
адаптації (Е. Денісон, Д. Кендрік, Р. Лукас, Р. Солоу, І. Фішер). Висока
оцінка людської складової національного багатства надана А. Смітом, який
довів, що набуті робітником професійні компетентності підвищують якісні
показники його виробничої діяльності, скорочують витрати часу на
виконання

технологічних

операцій,

збільшують

обсяги

виготовленої

продукції. Підкреслюється також, що оплата кваліфікованої праці більш
висока. Відповідно зростає добробут як окремого фахівця, так і загальний
добробут суспільства загалом [405].
Необхідно враховувати, що сучасна економіка передбачає приватну
власність на засоби виробництва та вільне підприємництво, що вимагає
вдосконалення підготовки фахівців, здатних не тільки працювати на вже
існуючих підприємствах, а й створювати нові виробничі структури,
зорієнтовані на взаємодію з ринком наукоємної продукції і високих
технологій. Ці завдання в умовах ОВК вирішуються спільно з державними та
приватними партнерами, оскільки і сьогоднішнім, і завтрашнім власникам
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доведеться працювати в одному соціально-економічному просторі, а отже,
важливо, щоб їхня взаємодія була успішною. Урахування концептуальних
положень теорії наукового управління персоналом Ф. Тейлора сприяє
побудові ефективної стратегії розвитку підприємств з урахуванням потреб і
можливостей кожного працівника [422]. Система оцінювання фізичних,
розумових,

моральних

якостей

персоналу,

його

спеціальних

компетентностей, досвіду та загального розвитку в плані ерудиції,
розроблена автором «адміністративної школи управління» А. Файолем,
спрямована

на

виявлення

шляхів

підвищення

продуктивності праці

робітників [444]. Представлена Е. Мейо неокласична теорія управління
(доктрина «людських відносин») доводить визначальну роль людського
фактору в умовах виробництва, реалізація цілей якого залежить від трудових
і нетрудових навичок, особистісних якостей людського ресурсу [525].
Гуманізація праці зумовлює посилення соціального аспекту у сфері
управління персоналом, а отже, людина розглядається не тільки як
економічний ресурс організації, а і як ресурс, що володіє соціальними
якостями. Осмислення ключової ролі особистості фахівця у соціальноекономічному розвитку суспільства уможливлює теорія людського капіталу
(Г. Беккер, Т. Шульц). Необхідність формування освіченого національного
людського капіталу, створення умов для його самореалізації є однією з
пріоритетних

цілей,

визначених

на

державному

рівні [371; 194; 350].

Методичні та практичні рекомендації щодо її досягнення розроблені у працях
таких науковців як А. Гальчинський, В. Гейць, Ж. Дерій, М. Довбенко,
І. Каленюк,

І. Курило,

О. Літвінов,

В. Никифоренко,

М. Романюк,

В. Стешенко, О. Цимбал. Так, Д. Мельничуком обґрунтовані пріоритети
модернізації суспільства задля створення умов, необхідних для виявлення
феномену людського капіталу на всіх рівнях економічної системи [289].
Звертається увагу на те, що у сучасній науковій літературі людський капітал
класифікують

залежно

від

обраних

авторами

критеріїв,

зокрема:

економічного рівня його власника чи користувача; рівня агрегування як
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структурного утворення; джерел формування і напрямів застосування;
характеру використання; включеності у суспільну практику; форми набуття;
ступеня ліквідності його складових; суспільної ролі; пріоритетної сфери
застосування як економічного ресурсу (О. Носик ) [322]. На необхідності
формування глобалізаційно-інноваційної форми людського капіталу як
«сучасної вимоги часу й ключового ресурсу розвитку» наголошує
А. Шахно [465]. В умовах трансформації сучасного міжнародного та
національного ринків праці важливе значення надається випереджувальному
розвитку людського капіталу, що є одним із трьох головних компонентів
національного багатства, «найперспективнішим джерелом економічного
прогресу» [180].
Посилення ролі людського капіталу пояснюється затребуваністю
інтелектуальної праці на високотехнологічних виробництвах, а отже,
необхідністю формування у майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
гнучких навичок, принципово нових компетентностей. Накопичення й
ефективне

використання

людського

капіталу

«виступає

в

якості

стратегічного ресурсу сталого розвитку економіки та суспільства в цілому» –
наголошується у Центрі Разумкова, і визначається як: головна умова
продовження технічного процесу; засіб зниження економічного дефіциту;
передумова більш оптимального перетворення природничих засобів у
виробничий капітал [369]. При цьому спостерігається тенденція світового
рівня використання людського капіталу не у повному обсязі. Зокрема, за
матеріалами Доповіді про стан людського капіталу у світі 2017 на
Всесвітньому економічному форумі (World Economic Forum, WEF), майже
38 % потенціалу країн залишається невикористаним. Одним із показників
розвитку людського капіталу є Індекс глобальної конкурентоспроможності
(The Global Competitiveness Index). У 2019 році Україна посіла 85 місце серед
141 країн світу за названим показником [543].
Увага зосереджується на питаннях щодо: формування змісту П(ПТ)О
на

компетентнісній основі; модернізації освітнього середовища

для
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забезпечення

інноваційності,

доступності,

прозорості,

гнучкості

та

відкритості освітнього процесу; створення різнорівневої системи освіти
педагогічних

працівників

із

залученням

до

освітнього

процесу

висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг [371].
Активне використання у процесі професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК електронних навчальних ресурсів
зумовлює посилену увагу до питань створення інформаційно-освітнього
середовища – інтегративного, динамічного, відкритого Web-простору,
функціонально спрямованого, за визначенням В. Радкевич, на «формування
електронної взаємодії між суб’єктами системи професійної (професійнотехнічної)

освіти

та

встановлення

організаційних,

педагогічних,

комунікаційних і соціальних взаємозв’язків й умов, що забезпечують
централізовану
педагогічну

електронну

підтримку

П(ПТ)О» [358, с. 9–10].

навчально-методичну

навчально-виховного
Дослідження

з

й

організаційно-

процесу

у

закладах

теорії

та

практики

проблем

проєктування інформаційно-освітнього середовища висвітлюють у своїх
працях

В. Биков,

О. Гуменний,

А. Гуржій,

Л. Петренко,

О. Спірін,

М. Шишкіна.
Концентрація уваги у наукових джерелах до категорії «людський
капітал» свідчить про ключову роль людини в економічних відносинах, а
саме: людини освіченої, з широким світоглядом. Внаслідок цього важливе
місце відводиться характеристикам інтелектуального капіталу (Л. Едвінссон,
П. Ромер, Й. Шумпетер); поняттям «професійний інтелект» (Д. Куінн [243]),
«капітал

знань»

(С. Девіс,

К. Мейер [271]),

«інтелектуальні

активи» (Р. Брейлі, С .Майєрс [48]). У контексті вирішення педагогічної
проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК важливими є висновки Н. Ничкало щодо прямої залежності технічного
прогресу від обсягів і рівня професійних компетентностей людських
ресурсів,

«їх

якостей» [319, с. 33].

духовних,

морально-етичних

і

професійних
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На якісний рівень професійної компетентності майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК безпосередньо впливає їхня умотивованість до
оволодіння

майбутньою

професією,

що

залежить

від:

можливостей

особистості самореалізуватися,

досягати окреслених цілей,

відчувати

відповідальність

доручену

проявляти

за

самостійність (двохфакторна

теорія

справу,
потреб

Ф. Герцберга [509]).

Враховується прямий зв’язок між продуктивністю праці особистості та
задоволенням її потреб існування (безпека, фізіологічні потреби), соціальної
приналежності (спілкування, повага з боку інших) та особистісного
зростання (теорія потреб К. Адельфера, теорія ERG (ERG – existence,
relatedness, growth)) [490]. На основі співвідношення між витраченими
зусиллями та досягнутими результатами виявляється значення цінності
винагороди для продуктивної праці (теорія очікування В. Врума [545]). До
уваги беруться природні прагнення особистості розвивати та вдосконалювати
свої

потенційні

можливості,

що

сприяє

формуванню

«повноцінно

функціонуючої людини» (теорія самоактуалізації К. Роджерса [368]).
Конструктивний діалог між учасниками освітнього процесу будується з
урахуванням принципів партисипативного управління (теорії «виробничої
демократії» Д. Коула і А. Горца [83], екосистеми підприємництва Д. Мура
[307], мережевої моделі організації управління Д. Нейсбітта [316]).
Для розуміння механізмів мотивації, зокрема колективної, посилення у
майбутніх фахівців сфери послуг відповідальності, особистісної ініціативи,
потреби отримати високі результати, важливого значення мають теорії: «Z»
У. Оучі [531],

«набутих

потреб»

Д. Мак-Клелланда [273],

«трудових

установок» О. Гастєва [70]. Теорія Х. Хекхаузена передбачає розподіл
мотивів на умовні, допоміжні конструкти мислення, що полегшують
розуміння дійсності, ціннісні диспозиції «вищого» порядку [452].
Необхідно відзначити, що процес професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК будується на положеннях про
соціальний характер природи мотивів [452]. Теорія Л. Портера – Е. Лоулера
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уможливлює виявлення причин і наслідків задоволення особи від своєї
діяльності. До уваги взято положення, що висока результативність є
причиною повного задоволення, а не його наслідком [88; 294]. Враховуються
чинники, що впливають на силу внутрішнього прагнення людини до
досягнення поставленої мети. Для посилення мотивації особистості у процесі
її професійної підготовки в умовах ОВК важливе значення має теорія
Д. Аткінсона, зокрема формула розрахунку, за якою сила мотивації
(прагнення) є добутком потреби (сили мотиву досягнення успіхів), прогнозу
(суб’єктивно оціненої ймовірності досягнення поставленої мети) та цінності
(привабливості даної мети для індивіда) [161].
Вважаємо доцільним враховувати зміни, що зазнають поняття етики та
моралі

під

впливом

вимог

суспільства

XX століття.

За

висловом

А. Гусейнова, формування моральних якостей особистості «продиктовано
логікою предметного середовища, ефективного функціонування відповідної
галузі спільної діяльності» [98, с. 14]. Звертається увага на те, що «поведінка
людей в якості працівників задається тепер не з урахуванням сукупності
душевних

якостей

за

посередництвом

складної

мережі

морально

санкціонованих норм, а диктується функціональною доцільністю. У своїй
громадській поведінці людина виступає носієм функцій і ролей, що
задаються їй ззовні» [98, с. 15]. Моральна вихованість втрачає соціальну
вагу, «суспільна вартість» людини визначається «моральною значимістю тієї
сукупної справи, в якій вона бере участь» [98]. У цьому контексті, на нашу
думку, важливо акцентувати увагу майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК на глобальних проблемах сучасності, на тому, що в людських системах,
за словами А. Печчеі, «всі елементи взаємопов’язаними, найбільшого
значення

набувають

саме

ті,

які

безпосередньо

залежать

від

людини» [336, с. 120]. У зв’язку з цим посилюється необхідність розвивати у
майбутніх фахівців сфери послуг «почуття глобальності, любов до
справедливості і нетерпимість до насильства».

29
Важливе значення у подоланні майбутніми фахівцями сфери послуг в
умовах ОВК максималістського підходу до вирішення етико-психологічних
проблем відіграють ідеї концепції раціогуманізму, сформульовані Г. Баллом.
Визначальними

для

раціонального

гуманізму

вважається

пошук

«гармонічного розгортання позитивних можливостей» через «продуктивну
суб’єктну активність» і «діалогічну взаємодію суб’єктів», представлених як
оптимальна стратегія конструктивної поведінки у сучасному суспільстві.
Обґрунтовується

доцільність

«уникати

пасивної

споглядальності»,

«безвідповідального активізму»; «проявляти повагу до інтересів суб’єктів, з
якими

здійснюється

особистісного

взаємодія».

росту»,

мотиваційного [19, с. 218].

Увага

зокрема
Слід

приділяється

«фасилітації

інструментального

зауважити,

що

окремі

та

твердження

проголошених ідей є предметом дискусії у наукових колах. Так, Л. Левіт
вважає

некоректним

і надлишковим

поєднання

«видового» поняття

(раціоналізм) з «видовим» (гуманізм). В одному випадку автор концепції
вказує на те, що раціоналізм підпорядкований гуманізму, в іншому – на
примат раціоналізму над гуманізмом. Сумнівною виглядає спроба трактувати
раціоналізм як одну зі сторін гуманізму [252, с. 5]. Тим не менш, ми
розділяємо точки зору Г. Балла стосовно того, що «синтез раціоналізму і
гуманізму є необхідною передумовою збереження плідності традицій
(світоглядних,

історичних)

на

сучасному

етапі

розвитку

суспільства» [19, с. 216–219]. Попри аргументованих умовиводів Л. Левіта
стосовно

утопічності

концепції

раціогуманізму,

вона

«зберігає

ряд

позитивних аспектів прикладного характеру», а саме: визначає орієнтацію
молоді на збереження духовних основ, на «довгострокові наслідки дій в
перевагу

широко

розповсюдженим

короткостроковим

цінностям

та

установкам гедонізму й консюмеризму»; сприяє посиленню індивідуальної
активності, формуванню «емоційного інтелекту», пов’язаного з «корисними
соціальними

навичками,

успішністю

діяльності,

самоприйняттям

і
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саморозумінням, із кращим подоланням стресових ситуацій», спонукає до
прояву «альтруїзму, безкорисливості» [252, с. 10].
Під впливом ідей теорії морального розвитку Л. Колберга відбуваються
прогресивні зміни підстав моральних суджень від урахування зовнішніх
чинників (очікувані винагороди чи покарання), що відповідає нижчому рівню
сформованості соціальних установок і переконань, до суджень на підставі
сформованого особистісного внутрішнього морального кодексу [516].
Увага також зосереджується на ключових положеннях сучасної ділової
етики, що стосуються матеріальних цінностей, прибутків і пріоритетів. Так,
створення матеріальних цінностей розглядається як початково важливий
процес; прибутки – як результат досягнення суспільно значущих цілей;
пріоритет у вирішенні проблем віддається інтересам міжособистісних
відносин [47].

Характеристика

названих

категорій

знайшла

широке

висвітлення у наукових працях Ж. Данкела, Б. Мільнера, Е. -М. Сабат,
Д. Фрітцше,

Л. Хосмера,

Д. Честари.

Зокрема

Д. Культген

розглядає

моральну поведінку фахівця як важливу складову його професіоналізму та
наголошує на доцільності здійснювати таку професійну діяльність, що
дорівнює «самовідданому служінню суспільству» [517].
Урахування ідей екзистенціальної педагогіки сприяє максимальному
розкриттю у майбутніх фахівців природи особистісного «Я», виявленню їх
творчого потенціалу, духовного і вольового резерву. Ідеї формування
затребуваних

часом

соціально-активних

фахівців,

розвинутих

інтелектуально, морально, фізично, здатних реалізувати у практичній
діяльності сукупність набутих компетентностей знаходять відображення у
концептуальних положеннях педагогічної теорії розвивального навчання
Л. Виготського, за якою знання розглядаються як засіб формування і
розвитку інтелектуального потенціалу майбутніх фахівців, їх здібностей і
можливостей [60]. Названий процес відбувається з урахуванням двох
психологічних рівнів особистості: зони її актуального розвитку (те, що вона
знає і вміє робити самостійно) і зони найближчого розвитку (те, чому може
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навчитися самостійно у найближчий час або за мінімальною участю інших
учасників освітнього процесу). Дотримання дидактичних принципів названої
теорії, доповненої Д. Ельконіним, В. Давидовим, передбачає визнання учнів
повноцінними

суб’єктами

освітнього

процесу [99].

Професійні

компетентності майбутні фахівці набувають під керівництвом педагогічних
працівників, нові завдання отримують відповідно до обсягу теоретичних
знань, якими володіють, з урахуванням психофізіологічних особливостей.
Цілі навчання та виховання при цьому ставляться «абсолютно конкретно і
точно» [60, с. 59]. Такий підхід сприяє розширенню практичного досвіду
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, активізує їх розумову
діяльність.

Ідеї

(В. Анненков,

розвивального
Л. Даниленко,

навчання
Г. Костюк,

не

втрачають

актуальності

В. Огнев’юк,

С. Сисоєва,

Н. Тализіна) і широко впроваджуються у контексті професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах кластерного об’єднання.
Урахування етапів формування розумових дій, понять, психологічних
процесів за теорією П. Гальперина сприяє скороченню часу формування у
майбутніх фахівців затребуваних компетентностей на більш високому
якісному рівні [67]. Для оптимізації процесу професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК й розуміння суті процесу
діяльності, її ролі у формуванні свідомості особистості важливе значення
мають положення теорії раціональної діяльності (праксиології), основні тези
якої спрямовані на пошук шляхів і засобів підвищення продуктивності праці,
узагальнення

історичного

досвіду

діяльності

людства

з

метою

їх

використання в умовах постійних змін, у ситуаціях ризиків і невизначеності.
Важливого значення набуває гуманізація професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що підтверджується
науковими

працями

Г. Васяновича,

О. Гонєєва,

Н. Миропольської,

Д. Пащенка, М. Шведа. Необхідність «олюднення» освітнього процесу
ґрунтовно аргументована С. Гончаренком [77]. На особливій цінності
положень особистісно

діяльнісної

парадигми

наголошує

Н. Ничкало.
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Зокрема науковець вважає, що їх урахування сприяє «духовному розвитку
особистості майбутнього фахівця, формуванню національної свідомості,
патріотизму, почуття професійної честі і гідності, уміння працювати у
виробничому колективі» [320, с. 92].
Звертаючи увагу на «складність і неординарність нової суспільної
формації», І. Зязюн підкреслює важливість «глибокого теоретичного і
прикладного осмислення проблем, пов’язаних із стрімким розповсюдженням
сучасних інформаційних технологій в усіх сферах людської діяльності та їх
впливу

на

трансформацію

традиційної

соціокультурної

організації

суспільства» [159, с. 230]. Відтак, актуальним стає формування у майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК інформологічної культури, що
«консолідує в собі всебічну інформацію про соціальні процеси, технічні
засоби їх підтримки, а також усвідомлення необхідності та доцільності цих
процесів» [159, с. 231]. Професійна підготовка в умовах ОВК передбачає:
розвиток у майбутніх фахівців сфери послуг власного світорозуміння,
підвищення рівня їх соціалізації (перетворювальна функція); забезпечення
спадковості різних рівнів історичного прогресу, закріплення результатів
соціокультурної діяльності, нагромадження, збереження і систематизацію
інформації (інформаційна функція); формування потреб у теоретичних і
практичних формах пізнання, пов’язаних з їх об’єктивними інтенціями;
зорієнтованість на створення власної, суб’єктивованої картини світу
(когнітивна

функція);

застосування

сучасних

інформаційних

і

телекомунікаційних технологій (комунікативна функція); підвищення рівня
соціальної взаємодії (нормативна функція); застосування вербальних і
невербальних засобів спілкування (знакова функція); утворення ієрархії
цінностей (аксіологічна функція) [159, с. 231–232].
Реалізація у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК компетентнісної (діяльнісної) парадигми максимально
відповідає сучасним потребам сучасного ринку праці у кваліфікованих
робітників, здатних, за визначенням В. Радкевич, «ефективно працювати в

33
умовах

інноваційно

технології

та

активних

методи

конкурентоспроможної

підприємств,

організації
продукції,

використовувати

праці,

прийоми

надання

сучасні

виготовлення

високоякісних

послуг

тощо» [361, с. 37–38]. Також має місце поліпародигмальне сполучення
компетентнісної

парадигми

зі

знанієво-орієнтованою

(когнітивно-

інформаційною), особистісною та культурологічною. Ідеї кожної з названих
парадигм є важливими для професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК, зорієнтованих на продуктивну працю, безперервне
професійне й особистісне удосконалення; сприяють формуванню ґрунтовної
бази теоретичних знань, стійкої системи уявлень про морально-етичні норми
суспільних відносин, вихованню особистісних якостей, що передбачають
активні дії особистості в екстремальних умовах і нестандартних ситуаціях.
Створення умов для самоактуалізації майбутніх фахівців як суб’єктів
освітньої діяльності, за визначенням В. Ягупова, є одним із провідних
напрямів оновлення професійної (професійно-технічної) освіти, що сприяє
формуванню у них систему вмінь бути активними громадянами країни,
самовиражатися, «самостійно поповнювати свої професійні та фахові знання,
удосконалювати

відповідні

навички»,

що

у

сукупності

формують

компетентних суб’єктів професійної діяльності [481].
У контексті безперервної освіти впродовж життя (В. Баженов,
Б. Вульфсон,

С. Гончаренко,

П. Ленгранд,

Н. Ничкало,

О. Грищенко,
A. Нікуліна,

М. Кларін,

Л. Пуховська,

В. Кремень,
В. Радкевич,

А. Хуторський) важливе значення надається формуванню у майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК основних (ключових) компетентностей
«з використанням логічно визначеного ряду: вивчати – шукати – думати –
співпрацювати – діяти – адаптуватись» [323,

с. 12].

Набуття

названих

компетентностей є необхідним, оскільки кожна з них, за визначенням
Л. Пуховської, «має примножувати соціальні цінності й особисті досягнення,
відповідаючи при цьому важливим вимогам різноманітних життєвих
ситуацій» [355].
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Цілісне, безперервне становлення особистості майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК акмеологічно зорієнтоване, в ньому домінує
проблематика
вироблення

розвитку
найбільш

творчих

здібностей,

стабільного

стилю

особистісних

якостей,

діяльності (переконання

у

правильності своїх професійних дій; впевненість у відповідності робітничій
кваліфікації;

віра

у

власну

компетентність [149, с. 217].

На

думку

Б. Ананьєва, професіоналізм є важливим чинником високої життєздатності та
життєстійкості
професійної
Е. Зеєр,

людини [7].

Ідеї

професіоналізації

(професійно-технічної)

Р. Шрейдер,

В. Ягупов)

освіти

сучасної

(Т. Десятов,

впроваджуються

з

системи

О. Добротвор,
урахуванням

особливостей підготовки кваліфікованих робітників для сфери послуг
(Т. Арбузова, І. Гайовий, Л. Грибова, І Матійків, Г. Мунін, М. Пальчук,
Л. Сакун, Я. Сало, В. Семенов, Т. Стахмич).
Виявлення у майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
потенційних можливостей розвиватись у професії ґрунтується на професійній
«Я-концепції», зміст якої зорієнтовано на формування професійного іміджу,
пошук

індивідуального

стилю

професійної

діяльності,

визначення

професійних перспектив і цілей, підтримку «процесів особистісного
розвитку,

що

характеризуються

як

самопізнання,

самооцінювання

і

саморозвиток» (В. Лозовецька) [262, с. 34].
Відповідно до теорій професійного розвитку професійна успішність
майбутніх фахівців, зокрема сфери послуг, зумовлена ступенем відповідності
його

індивідуальних

діагностичний

напрям

якостей
–

вимогам

Г. Боген,

професії

(диференціально-

Г. Мюнстербергер,

Ф. Парсонс);

пріоритетністю потреб (психодинамічний напрям – Е. Бордін, А. Маслоу,
У. Мозер). Професійний розвиток характеризується як послідовність якісно
специфічних фаз (Е. Гінзберг, У. Джейд, Д. Сьюпер, Е. Шпангер), що в
умовах ОВК спрощує керування ними.
Урахування у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери послуг
складових психоаналітичної моделі походження професійних інтересів
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Е. Роу спрощує методику програмування кар’єрного росту. У теорії вибору
кар’єри Д. Холланда виявлена залежність успіху у професійній діяльності від
відповідності типу професійного середовища та типу особистості (зокрема у
психології таких типів виділено шість: реалістичний, дослідницький,
артистичний, соціальний, підприємницький, конвенційний), що сприяє
максимальному розкриттю здібностей майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК, визначенню їх ціннісних орієнтирів. Використання в
освітньому процесі елементів теорії особистісних рис характеру (П. Ламбінг,
Р. Осборн, Д. Хант) сприяє виявленню, формуванню й розвитку лідерських
якостей майбутніх фахівців. Важливе значення для формування реакції
особистості фахівців на вплив навколишнього середовища має теорія
соціального вчення Д. Роттера.
Концептуальні положення безперервного професійного розвитку,
викладені у працях В. Мадзігона, О. Мельника, О. Моріна, М. Найдьонова,
М. Піддячого, Н. Побірченко, В. Сидоренка, В. Синявського, М. Тименко,
Б. Федоришина

сприяють

розумінню

транскордонного

характеру

визначеного процесу, його нерозривності з особистісним становленням
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Враховуються методики пошуку шляхів ефективного кар’єрного
зростання,

висвітлені

В. Біскупа,
Л. Карамушки,

у

дослідженнях

С. Алєксєєвої,

М. Берулави,

Л. Єршової,

Д. Закатнова,

Т. Канівець,

Н. Величко,
М. Клименко,

Н. Костриці,

Л. Кузьмінської,

В. Орлова,

В. Рибалки, Н. Підбуцької, І. Підласого, A. Поплавської, О. Слюсаренка,
М. Сурякової, Е. Татарінова, Б. Федоришина, Н. Шевченко, О. Ярошенко.
Використання

елементів

кар’єрного

консультування

допомагає

здобувачам освіти, як стверджує Д. Закатнов, «перетворити їх здатності в
реальні можливості, сприяє оптимальному вибору напряму професійного
розвитку, знижує ризик можливих помилок: нереалістичного вибору й
непродуманих рішень» [136, с. 19].
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Навчальний матеріал добирається з урахуванням загальних принципів
відбору та структурування змісту професійної підготовки (А. Алексюк,
Ю. Бабанський, С. Батишев, А. Бєляєва, С. Гончаренко, П. Гусак, М. Євтух,
О. Коваленко, В. Краєвський, О. Савченко). Враховуються методологічні
засади забезпечення якості освітнього процесу (І. Андрощук, В. Бондар,
О. Бородієнко,

І. Драч,

Г. Єльникова,

І. Зимня,

П. Лузан,

Т. Лукіна,

Л. Сушенцева, В. Олійник, Л. Петренко). Про необхідність доповнення
змісту професійної підготовки «значним обсягом якісно нових, у тому числі,
випереджувальних,

професійно

важливих

компетентностей

на

рівні

передових кваліфікаційних вимог, необхідних для досягнення ефективних
результатів у роботі» наголошує В. Радкевич [361, с. 65].
Отже, розглядаючи професійну підготовку майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК у філософському, соціальному, економічному,
управлінському, психологічному, морально-етичному, методологічному,
дидактичному аспектах виявлено її надзвичайно важливе значення як
педагогічної проблеми, що пояснює посилення уваги до пошуку шляхів
ефективної кластеризації освітнього середовища, зокрема сучасних форм,
методів, інноваційних технологій, моделей і структур [197]. Однак, окреслена
педагогічна проблема потребує дослідження, її обговорення передбачає
перехід у площину визначення суті та структури поняття «професійна
підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК».

1.2. Суть та структура професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах освітньо-виробничого кластера

Розв’язання проблеми забезпечення якісно нового рівня професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК вимагає чіткого й
змістовного з’ясування суті та структури цього поняття.
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Однак спочатку визначимо етимологію термінів «суть» та «структура».
Поняття «суть» використовується для відображення основних внутрішніх,
відносно прихованих й стійких аспектів об’єктивної дійсності, яка розкриває
природу процесів і закономірностей їхнього розвитку та осягається на рівні
теоретичного мислення [447, с. 46]. За академічним словником української
мови «суть – це найголовніше, основне, істотне в кому-, чому-небудь; суть,
зміст тощо» [401]. О. Скакун вважає, що суть – це внутрішній зміст
предмету, в якому об’єднано всі його різноманітні ознаки і відносини [393].
Це поняття, як філософську категорію, розглядає В. Шинкарук, на думку
якого, суть є сукупністю загальних властивостей предмету, без яких він не
може існувати [447].
Структура (з лат. structura – будова, розміщення, порядок) у науковій та
довідковій літературі трактується як: спосіб закономірного зв’язку між
складовими частинами цілого; внутрішня будова [54]; сукупність сталих
зв’язків між великою кількістю компонентів об’єкта, які забезпечують його
цілісність і самототожність [447]; устрій, організація чого-небудь [520];
відповідний функціональний взаємозв’язок складових частин об’єкта [400].
На думку деяких науковців, дане поняття відображає взаємозв’язок
складових частин цілого, де структура є системним об’єктом, якому
характерна певна сталість та властивість чинити опір зовнішнім і внутрішнім
змінам, залишаючись на певному рівні стабільності [94]. За визначенням
С. Гончаренка,

структуру

процесу

навчання

складають

цільовий,

стимулюючо-мотиваційний, змістовий, діяльнісно-операційний, емоційновольовий, контрольно-регулюючий, оцінно-результативний взаємопов’язані
елементи [74, с. 329].

Отже,

структура

значною

мірою

збігається

із

визначенням терміну «система», який охоплює порядок, зумовлений
правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком чогонебудь [398, с. 1320].
З метою розкриття суті та структури поняття «професійна підготовка
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК» нами здійснено
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теоретичний аналіз відповідних філософських, психологічних і педагогічних
інформаційних джерел (Б. Ананьєв, В. Анрущенко, Г. Балл, І. Бех, Н. Божко,
І. Гриценок, О. Дубницька, Е. Зеєр, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало,
В. Радкевич,

С. Сисоєва,

В. Шадриков,

проведеного дослідження
багатогранним

явищем,

з’ясовано,

В. Ягупов).

що дане

логіко-смислова

категоріями

«сфера

послуг»,

підготовка»,

«освітньо-виробничий

За

поняття

структура

«професія»,

є

складним,

якого

утворена

«підготовка»,

кластер»,

які

результатами

«професійна

потребують

більш

детального вивчення.
Насамперед слід зазначити, що термін «сфера послуг» досить широко
використовується у науковій літературі та практиці, але в той же час його
тлумачення не є однозначним. Характеристику окремих аспектів сфери
послуг, зокрема зростання її ролі у світовій економіці, висвітлено в працях
таких зарубіжних вчених як Г. Беккер, А. Маршал, У. Ростоу, Ж-Б. Сей,
А. Сміт,

А. Тоффлер,

Т. Шульц.

Значний

внесок

у

дослідження

методологічних, теоретичних та практичних аспектів розвитку сфери послуг
в Україні та світі зробили вітчизняні вчені, зокрема: Г. Башнянін, А. Босак,
І. Бочан, Т. Бурменко, В. Геєць, В. Козак, М. Мальська, С. Мочерний,
А. Філіпенко.
На сьогоднішній день існує велика кількість обґрунтованих визначень
послуги. Так, наприклад, ще К. Маркс розкривав її як «корисну дію тої чи
іншої споживчої вартості, що виступає з одного боку як дія, а з іншого – як
результат трудової діяльності у вигляді корисного ефекту праці, який може
втілюватись як в товарах, так і в нематеріальній формі» [281]. Сучасні
зарубіжні автори (Г. Ассель, Д. Белл, П. Дойль, Ф. Котлер, К. Макконнел,
К. Хаксевер, Т. Хілл) виділяють такі властивості послуги як невідчутність і
невіддільність послуг від їхнього джерела, непостійність їхньої якості,
недовговічність,

відсутність

передачі

прав

власності,

неможливість

транспортування; адресність надання, неконтрольованість результату тощо.
На думку А. Михайлова, послуга визначається як трудова корисна діяльність
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людини (групи людей), результати якої задовольняють будь-яку потребу
суспільства, що виступає у формі діяльності [298].
На теоретичному рівні існує ряд альтернативних варіантів визначення
сфери послуг: сфера традиційних послуг локального характеру (комунальнопобутові, медичні, транспортні) та сектор інформаційних послуг, не
прив’язаних до конкретного місця їх надання (банківські, телекомунікаційні,
освітні, консультаційні послуги, послуги зв’язку) [12, с. 186].
Дослідники сфери послуг розробили значну кількість класифікацій, в
яких використані такі критерії як: відчутність, характер попиту, обсяг послуг,
складність, рівень кваліфікації, трудомісткість, економічна та соціальна
орієнтація, ступінь контактності зі споживачем. Ця галузь функціонально
різнорідна і включає широкий спектр галузей – від транспорту, зв’язку,
торгівлі до фінансових, освітніх, наукових послуг, охорони здоров’я,
культури тощо. Професор В. Апопій вважає, що сферу послуг утворюють
різноманітні та різнорідні галузі діяльності, в яких створюються затребувані
населенням та суспільством матеріальні й нематеріальні послуги, необхідні
для нормальної життєдіяльності загалом, а також для задоволення потреб
кожної людини зокрема [12, с. 26]. Згідно з теорією К. Кларка, в основу якої
покладено методологію поділу економіки на сектори Дж. Б. Фішера,
виділяють три сектори суспільного виробництва: первинний (сільське
господарство, добувна промисловість), вторинний (переробна промисловість,
будівництво) й третинний (сфера послуг) [100; 550].
На основі глибокого вивчення і систематизації теоретичної суті
поняття сфери послуг, представленому у працях провідних науковців, її
можна визначити як сукупність різноманітних трудових дій, результатом
яких є послуги як матеріального, так і нематеріального характеру.
На сьогодні забезпечення належної якості послуг є провідним
напрямом соціально-економічного розвитку як більшості країн світу, так і
України. Саме тому сучасне суспільство висуває досить високі вимоги до
рівня

професійної

підготовки

майбутніх

фахівців

сфери

послуг,
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визначальними характеристиками яких стають самостійність, професійна
мобільність, нестандартність мислення та дій, готовність у мінімальний
термін адаптуватися й ефективно виконувати професійні дії у складних
умовах.
Для нашого дослідження важливим є з’ясування терміну «професія»,
який

не

має

єдиного

визначення,

що

обумовлено

складністю

та

багатоаспектністю феномена, характером розподілу праці, видами трудової
діяльності, специфічними умовами виробництва, національними традиціями,
рівнем розвитку науки і техніки тощо.
В Енциклопедії професійної освіти поняття професії розкрито через рід
трудової діяльності (занять) людини, яка володіє сукупністю теоретичних
знань і практичних навичок, набутих у процесі професійної підготовки та
досвіду роботи [475, с. 348]. У рамках діяльнісного підходу (Б. Ананьєв,
А. Бандура, В. Давидов, Н. Тализіна) основною ознакою професії вважається
особливий вид трудової діяльності, що виник у процесі суспільного
розподілу

праці.

Прихильники

кваліфікаційного

підходу

головною

властивістю професії називають рівень підготовленості особистості до
спеціального виду занять; оволодіння нею сукупністю вмінь та навичок,
відповідно до специфіки трудової діяльності [420, с. 26].
На нашу думку, професія сфери послуг – це обмежений вид
професійної діяльності, пов’язаний з іншими професіями, в основі якої
лежать послуги, що надаються громадянам з метою задоволення їхніх потреб
і мають певну ціну. Слід враховувати, що оволодіння професією обов’язково
пов’язано з процесом професійної підготовки [196].
Теоретичними передумовами усвідомлення категорії «професійна
підготовка» є аналіз змістового наповнення поняття «підготовка». Нами
виявлено основні тлумачення цього терміну, які найчастіше зустрічаються у
словниково-довідковій літературі: запас знань, навичок, досвід і т. ін., набуті
у процесі навчання або практичної діяльності [403, с. 942]; сукупність знань,
умінь, навичок, оволодіння якими дає змогу бути фахівцем в певній
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галузі [54, с. 472]; сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей
особистості, трудового досвіду й норм поведінки, що забезпечують
можливість успішної трудової діяльності за обраною професією [54, с. 262];
формування та збагачення настанов, знань й умінь, які необхідні фахівцям
для адекватного виконання специфічних завдань; спеціально організований
процес формування готовності до виконання майбутніх завдань; наявність
знань, умінь та навичок, необхідних для успішного виконання певної
сукупності завдань [514]; сукупність попередніх дій, які полегшують
реалізацію подальших дій чи процесів [410]; діяльність, спрямована на
навчання, надання необхідних знань [333]. Незважаючи на різне трактування
поняття «підготовка», майже всі дослідники розглядають її як обов’язкову
умову успішного виконання поставлених завдань у певній галузі діяльності.
Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчує, що у визначенні суті
поняття

«професійна підготовка» також не

існує

єдиного підходу.

Науковцями професійна підготовка розглядається багатоаспектно, зокрема,
як

«система

організаційних

і

педагогічних заходів,

що

забезпечує

формування в особистості професійної спрямованості, знань, навичок, умінь і
професійної готовності» [424, с. 146]; стійка характеристика особистості,
синтез її властивостей [399]; особистісно та соціально цілеспрямований
процес, що потребує постійного оновлення, охоплює визначення мети,
формування мотивації здобувачів освіти, відбір його змісту та організацію
різних видів професійної діяльності, результатом якого є сформованість у
майбутніх фахівців професійної компетентності [457, с. 234]; сукупність
спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового досвіду, норм
поведінки, що забезпечують можливість успішної роботи за обраною
професією [477, с. 390]; «становлення суб’єктного досвіду освоєння цілісної
професійної

діяльності» [434, с. 51];

формування

особистості

фахівця,

здатної до рішення професійних задач, різної складності [26]. Проблеми
професійної підготовки розглянуто в працях багатьох зарубіжних та
вітчизняних вчених: В. Андрущенка, Р. Гуревича, В. Кременя, Н. Ничкало,
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В. Радкевич, В. Скакуна, І. Старикова. Українська дослідниця Т. Рогова
зазначає, що професійна підготовка майбутніх фахівців характеризується
поліаспектністю і передбачає засвоєння теоретичних знань, формування
готовності до їх практичного застосування, розвиток особистісних якостей,
що сприяє успішному виконанню виробничих завдань різного ступеня
складності [367, с. 297].

Результати

дослідження,

проведеного

В. Семиченком, уможливлюють розгляд професійної підготовки у трьох
аспектах: як процес, під час здійснення якого відбувається професійний
розвиток майбутніх фахівців; як мету і результат освітньої діяльності закладу
П9ПТ)О;

як

доцільність

залучення

майбутніх

фахівців

в

освітній

процес [388, с. 156].
З позицій системного підходу забезпечується необхідний зв’язок усіх
компонентів професійної підготовки (мети, змісту, форм і методів),
прогнозованість і корекція результатів, перспективи розвитку, формування
особистісних та професійних якостей майбутніх фахівців, що забезпечують
цілісність

освітньої

системи [461, с. 244].

Розглядаючи

професійну

підготовку як провідний чинник її педагогічного забезпечення, особливу
увагу С. Гончаренком надано змісту, який, на його думку, повинен включати
всебічне ознайомлення з технологією обраного виду виробничої діяльності;
основами формування психологічних, моральних якостей особистості,
важливих для роботи в обраній сфері професійної діяльності, а також
передбачати розвиток спеціальних практичних вмінь і навичок [74, с. 88]. З
точки зору аксіологічного підходу,

базовим

елементом

професійної

підготовки є спрямованість процесу навчання на формування професійноціннісних

орієнтацій,

установок,

потреб

майбутніх

фахівців,

що

безпосередньо визначатимуть їхнє ставлення до оточуючого світу в цілому і
до

конкретної

професії

зокрема [74, с. 56].

В

умовах

реалізації

компетентнісного підходу до навчання, тобто спрямованістю педагогічного
процесу

на

формування

професійних

і

ключових

компетентностей,

значущими для професійної діяльності стає здатність вирішувати життєві та
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професійні проблеми, здійснювати спілкування у сфері інформаційних
технологій

і

авторських

наукових

самовдосконалення [396, с. 10].

шкіл,

Основні

готовність

результати

до

постійного

аналізу

категорії

«професійна підготовка» наведено у додатку А.
Отже, здійснивши аналіз сучасної теорії і практики професійної
підготовки, її основними ознаками вважаємо: розвиток системи професійно
значущих знань, умінь і якостей, індивідуальних способів виконання
виробничих завдань; багатопрофільність підготовки; створення сучасного
стилю

цілісного

науково-професійного

мислення;

готовність

до

професійного саморозвитку, безперервної освіти і самоосвіти; формування
соціальної і професійної позиції, професійних здібностей й особистісних
якостей

(самостійність,

комунікативність);

активність,

забезпечення

креативність,

готовності

майбутніх

мобільність,
фахівців

до

інноваційної діяльності; інтеграція теоретичної і практичної складових
навчання тощо.
На сьогодні якість професійної підготовки суперечить завданням
соціального

та

економічного

розвитку

регіонів:

розроблення

нових

виробничих й освітніх технологій, автоматизація та комп’ютеризація
виробничих процесів, висока вірогідність виникнення «нестандартних»
ситуацій

у

професійній

та

соціальній

сферах

супроводжуються

надвиробництвом фахівців, немотивованих до продуктивної пізнавальної
діяльності з відносно низьким рівнем професійної мобільності, неадекватною
самооцінкою,

несформованістю

комунікативних

навичок,

відсутністю

аналітичного системного мислення, байдужістю до інноваційних змін тощо.
На думку багатьох зарубіжних й вітчизняних дослідників, одним з
найефективнішим шляхів вирішення даних проблем є кардинальний перегляд
освітніх програм з домінуванням професійно- й особистісно-орієнтованих
інноваційних технологій на основі розвитку стратегічних ініціатив в рамках
освітньо-виробничих кластерних структур, продуктивне функціонування
яких забезпечується застосуванням механізмів постійного оновлення змісту
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освіти, інтеграції навчання і виробництва, впровадженням нових форм
взаємодії між освітніми установами та соціальними партнерами.
Створення

і

розвиток

освітньо-виробничих

кластерів

потребує

необхідного рівня розвитку інфраструктури інноваційної й освітньої
діяльності регіону: економічного потенціалу; людського капіталу; природних
ресурсів;

розвинутої

інфраструктури

інноваційної,

науково-дослідної,

інформаційно-комунікаційної та освітньої діяльності.
Для того, щоб мати можливість диференційовано розв’язувати
емпіричні, логічні й теоретичні завдання, максимально повно аналізувати й
висвітлювати результати наукового пошуку, нами враховано сукупність
соціально-педагогічних

передумов

проєктування

освітньо-виробничих

кластерів (ініціатива; наявність інноваційної інфраструктури; готовність
потенційних учасників до кооперації; ефективна інформаційна взаємодія;
високий рівень кадрового потенціалу).
Ініціатива. Ініціатором формування кластерної структури можуть
виступати: заклади П(ПТ)О, зацікавлені в підвищенні якості підготовки
затребуваних ринком праці майбутніх фахівців, в їх працевлаштуванні,
кар’єрному зростанні, модернізації навчально-матеріальної бази (ініціатива
«знизу»); органи виконавчої влади, що розглядають механізм кластера як
новий спосіб управління соціально-економічними процесами з метою
успішного інноваційного розвитку регіону (ініціатива «зверху»); об’єднання
закладів освіти, наукових установ, органів регіонального управління та
виробничих структур з метою організації кластера щодо підвищення своєї
ефективності і конкурентоспроможності через використання додаткових
ресурсів з іншої сфери діяльності («змішаний шлях») [382, с. 41–42].
Формування ініціативної групи полягає в об’єднанні достатньої кількості
учасників, які погоджуються з ідеєю створення кластера, мають необхідний
рівень зацікавленості або мотивації та приймають рішення щодо подальших
дій.
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Наявність інноваційної інфраструктури. Пріоритет науково-технічних
знань та інтелектуальної власності в системі соціально-економічних відносин
стає однією з передумов побудови інноваційної структури, в якій процес
еманації нових технологій, впроваджених у виробництво і втілених в
інноваційну

продукцію,

сприяє

задоволенню

потреб

споживачів

й

отриманню значних переваг перед конкурентами. Активізація і використання
творчого потенціалу особистості в науковій та інноваційній діяльності
сприяє

трансформації виробничих процесів (гнучкості,

динамічності,

варіативності, адаптивності, стабільності, прогностичності, наступності,
цілісності), а також підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців на
основі інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності, здатності до
самореалізації,

задоволення

особистісних,

громадських

і

Сучасний

етап

державних

потреб [189, с. 76].
Ефективна
суспільства

інформаційна

характеризується

взаємодія.
стрімким

зростанням

розвитку

кількості

нової

інформації і високою швидкістю інформаційних потоків, що зумовлює
необхідність формування інноваційного механізму трансферу виробничих
технологій, освітніх інновацій та швидке поширення нововведень по різним
каналам між партнерами. Інформація виступає чинником, на підставі якого
здійснюється передача технологічних інновацій з наукової сфери у
виробництво, а також перенесення нових практичних знань у сферу П(ПТ)О
(трансфер освітньо-професійних знань). Обмін інформацією відбувається
шляхом отримання знань майбутніми фахівцями під час: проходження
виробничого навчання та практики, стажування; участі у науково-дослідній
роботі, семінарах, конференціях та олімпіадах; вивченні вітчизняних й
зарубіжних наукових джерел. Слід зазначити, що розвиток інформаційних
технологій,

використання

засобів

інтернет-технологій

забезпечує

доступність, відкритість, обмін досвідом та інноваціями, суттєво розширює й
вдосконалює

ефективність

взаємодії

між

зацікавленими

соціально-

економічними інститутами. Істотною властивістю сучасних знань, особливо
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прикладних, є їх моральне старіння, що в умовах підвищення темпів
оновлення технологічних процесів, постійного швидкого накопичення нової
інформації, різких змін тенденцій на ринку праці потребує створення та
постійного оновлення банків даних професійної інформації відповідно до
рівня розвитку науки і техніки, сучасних запитів суспільства.
Готовність

до

інтеграції.

Ключовим

елементом

створення

інноваційної кластерної структури є наявність достатнього рівня довіри між
її учасниками [431, с. 58]. Інтеграція в ОВК розуміється не тільки як
формальне об’єднання різних структур відомої тріади «освіта – наука –
виробництво», а як знаходження нової форми сполучення їх потенціалів з
метою досягнення найбільшої ефективності у вирішенні поставлених
завдань, впровадження інноваційних процесів з добре налагодженими
зворотними зв’язками. Отже, важливою ознакою інтеграції є впорядкування
внутрішньосистемних і міжоб’єктних відносин з метою підвищення їхньої
продуктивності. Ця умова передбачає готовність суб’єктів інтеграції до
формування

ефективних

стратегічних

відносин

у

галузі

підготовки

кваліфікованих кадрів; ефективного використання внутрішніх і зовнішніх
ресурсів (кадрового, науково-інформаційного потенціалу закладів П(ПТ)О і
підприємств, освітньо-виробничої інфраструктури, інноваційних технологій,
технічних засобів навчання, навчальних майстерень та іншого обладнання),
спрямованих на кінцевий продукт, що представляє однакову цінність для всіх
зацікавлених сторін. Кооперативна діяльність характеризується збільшенням
інноваційної активності учасників кластерного об’єднання, вмотивованістю і
зацікавленістю у результатах своєї праці, колегіальністю у прийнятті рішень,
готовністю

до

впровадження

інновацій,

різноманіттям

міжгрупових

контактів. Щільні зв’язки системи освіти та сучасного виробництва,
реального бізнесу сприяють формуванню і вдосконаленню професійної
компетентності майбутніх фахівців; гарантують випускникам закладів
П(ПТ)О

працевлаштування

за

обраною

професією

з

перспективою
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кар’єрного росту; забезпечують розвиток експериментально-навчальної бази,
підвищення рівня наданої освіти.
Високий рівень кадрового потенціалу. Для забезпечення високого рівня
професійної

підготовки

майбутніх

фахівців

сфери

послуг

сучасний

педагогічний працівник повинен постійно підвищувати рівень своєї
професійної майстерності, культивувати потребу до безперервної самоосвіти
у здобувачів освіти, навчати їх вмотивованому вибору актуальних
особистісних, соціальних й професійних цінностей; він повинен бути
успішним менеджером освітнього процесу і професійного ставлення
майбутнього фахівця. Науковцями підкреслено, що педагоги професійного
навчання повинні бути висококомпетентними спеціалістами, володіти
широким загальним і професійним кругозором; мати високий рівень
психолого-педагогічної та методичної грамотності; поєднувати в собі
високий професіоналізм й надпрофесійну гнучкість, творчу уяву, критичну
самооцінку

і

прагнення

до

постійного

різнобічного

розвитку

та

самовдосконалення [249].
Важливим

у

рамках

нашого

дослідження

є

визначення

багатофункціональності ОВК. Так, координуюча функція спрямована на
узгоджену взаємодію соціальної інфраструктури, виробництва з урахуванням
специфіки регіону та інтересів суб’єктів освітнього процесу, а також
передбачає

перехід

від

традиційних

жорстко-регламентованих

форм

управління на рівень самоуправління. Прогностична функція обумовлює
оновлення змісту П(ПТ)О відповідно до соціального замовлення суспільства
шляхом спільного вирішення освітніх і виробничих завдань, що сприяє
випереджальній практиці впровадження в діяльність закладів освіти новітніх
форм,

методів,

інноваційних

технологій

навчання

і

виробництва,

спрямованих на підвищення рівня професійної підготовки майбутніх
фахівців, формування конкурентоспроможної особистості, готової постійно
вдосконалювати набуті компетентності; забезпечує орієнтацію процесу
підвищення

кваліфікації

фахівців,

виходячи

з

виробничих

потреб
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підприємств сфери послуг регіону. Основою випереджаючої освіти стають
навчальні предмети, способи мислення і діяльності, що потребує їхнього
об’єднання в органічну цілісність. Консолідуюча функція спрямована на
об’єднання учасників кластера в єдину систему із збереженням своєї
цілісності як самостійної організації; орієнтує соціальних партнерів на
загальні цінності й інтереси. Інформаційна забезпечує освіту і виробництво
новими високоякісними знаннями для своєчасної модернізації економіки і
підприємств, а також підвищення кваліфікації робітничих і педагогічних
кадрів. Реорганізуюча функція передбачає коригування і оновлення процесу і
змісту професійної підготовки, враховуючи вимоги суспільства і ринкової
економіки; особистісне і професійне становлення майбутніх фахівців сфери
послуг, формування в них комплексу компетентностей, необхідних для
подальшого освіти, працевлаштування, досягнення індивідуальних інтересів і
професійного зростання; створення сучасної системи П(ПТ)О, сумісної з
європейською.
На основі власних досліджень та аналізу наукових джерел нами
визначено базові принципи кластеризації освітнього простору регіону:
взаємовигідності

(рівноправне

співробітництво,

дотримання

балансу

соціально-економічних інтересів всіх суб’єктів кластера, емерджентності їх
цілей і неаддитивності інтересів), добровільності (взаємодія суб’єктів
державно-приватного партнерства на основі добровільних багатосторонніх
угод, спільного використання матеріально-технічних та інтелектуальних
ресурсів, що забезпечує належну мотивацію), відкритості (взаємодія
кластерної структури із зовнішнім середовищем, можливість зміни числа
учасників освітніх установ, підприємств сфери послуг, громадських
організацій у ході роботи кластерного об’єднання), цілісності (взаємозв’язок
соціально-економічної, науково-технічної, психолого-педагогічної складових
у всіх компонентах виробництва, науки, освіті), законності (забезпечення
дотримання вимог вітчизняного і міжнародного законодавства в управлінні
процесом кластеризації, унеможливлення будь-якого суб’єктивізму з боку
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органів влади й управління), довіри (чітке визначення структури управління,
цілей, завдань та функцій освітньо-виробничого кластера, доведення їх до
відома всіх учасників), регіональності (обґрунтована підготовка професійних
кадрів для певного регіону; введення в зміст навчальних дисциплін
регіональних

компонентів;

самозабезпеченості

створення

регіону

умов

кваліфікованими

для
кадрами;

формування
підтримка

національної своєрідності регіону за рахунок збереження трудових і
культурних традицій).
Таким чином, освітньо-виробничий кластер, в рамках нашого
дослідження,

розуміємо

як

комплекс

взаємопов’язаних

та

взаємодоповнюючих об’єктів (наукові установи, органи виконавчої влади,
підприємства різних форм власності, заклади освіти, громадські організації),
дії яких спрямовані на впровадження результатів інтелектуальної діяльності
в практику діяльності підприємств та організацій реального сектора
економіки,

спрямовані

на

підвищення

конкурентоспроможності

регіонального виробництва і створення умов для розширеної диверсифікації,
а також підготовки та випуску висококваліфікованих фахівців, їх успішного
працевлаштування.
На основі викладеного можна зробити висновок, що професійна
підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого
кластера – це безперервна система організаційних та педагогічних заходів із
специфічними особливостями освітнього процесу, яка має багатоаспектний
та інтегрований характер, зумовлений особливостями функціонування
кластерної структури (об’єднання і максимально ефективне використання
спільних об’єктів інфраструктури та наукових, економічних, матеріальнотехнічних й людських ресурсів), що створює єдиний освітньо-інформаційний
простір,

умови

для

здорової

конкуренції

та

забезпечує

конкурентоспроможність кожного учасника освітньо-виробничого кластера.
На думку багатьох дослідників, результат професійної підготовки
майбутніх фахівців, зокрема сфери послуг, в умовах ОВК повинен
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розглядатися через поняття професійної компетентності, безпосередньо
пов’язаної з професіоналізмом, майстерністю, освіченістю, що передбачає не
лише

наявність

знань,

умінь

і

навичок,

а

й

спроможність

їх

реалізувати [20; 176; 59; 110; 413].
Саме тому особливої ваги набувають праці, в яких професійна
компетентність розглядається як найважливіший критерій професійної
підготовки фахівців сфери послуг, кінцевий результат формування їхньої
конкурентоспроможності та високої ефективності у майбутній виробничій
діяльності (Б. Ельконін, Е. Зеєра, О. Овчарук, М. Ростока, С. Трубачева,
А. Хуторський). Феномен розвитку професійної компетентності майбутніх
кваліфікованих фахівців досліджується у наукових доробках Г. Васяновича,
Н. Вінник,

І. Жорової,

Н. Котляревської,

С. Кравець,

Л. Руденко,

Т. Щеглової, якими підтверджено, що саме професійна компетентність
обумовлює практичну спрямованість професійної підготовки робітників,
впливає на їхню професійну адаптацію та професіоналізм [222].
Узагальнюючи
багатогранний

наукові

характер

підходи,

професійної

нами

визначено

компетентності,

складний
що

й

потребує

виокремлення її компонентів з метою підвищення рівня професійної
підготовки в цілому. Так, зарубіжними й вітчизняними вченими до
компонентів

професійної

компетентності

комунікативний,

соціальний

комунікативний,

інформаційний,

педагогічний,

операційний

компоненти

віднесено:

діяльнісний,

(Л. Мітіна [297, с. 178]),

регулятивний,

інтелектуально-

(В. Введенський [51, с. 53]),

теоретико-

методологічний, культурологічний, предметний, психолого-педагогічний і
технологічний (С. Адам [2]), спрямованість, компетентність, індивідуальнопсихологічні властивості і здібності (О. Айрапетова [3]).
У результаті аналізу наукових першоджерел з обраної проблематики,
Державних освітніх стандартів П(ПТ)О професій сфери послуг та на підставі
даних анкетування провідних спеціалістів підприємств-учасників ОВК
(Додаток Б) компонентами професійної компетентності обрано сукупність
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особистісних якостей, загальної культури, знань, умінь та професійної
майстерності

майбутніх

фахівців:

загальнокультурний,

мотиваційно-

ціннісний, соціально-особистісний, комунікативно-когнітивний, професійнотехнологічний, рефлексивно-прогностичний компоненти, інтеграція яких
сприятиме підвищенню якості професійної підготовки [224].
Провідне

місце

серед

компонентів

професійної компетентності

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК посідає загальнокультурний
компонент, що на сучасному етапі розвитку освіти визначається як частина
педагогічного процесу і входить у перелік компетентностей, обов’язкових
для їх формування у закладах П(ПТ)О.
Різні аспекти загальної культури й формування загальнокультурної
компетентності особистості розглянуто в працях багатьох вітчизняних і
зарубіжних педагогів: М. Бахтіна, І. Беха, В. Біблера, О. Бондаревської,
В. Гриньової, Т. Лєвашової,

В. Малахова, Т. Мішаткіної, М. Яковлєвої.

Поділяємо думку В. Огнев’юка, який вважає, що загальнокультурний
компонент

сприяє

оволодінню

формуванню

принципами

культури

толерантності,

міжособистісних
плюралізму;

відносин;

ефективному

оцінюванню найвагоміших досягнень національної та світової науки і
культури; застосуванню навичок мовлення; інтерактивному використанню
рідної й іноземної мови, символіки, текстів; опануванню моделями
толерантної поведінки в умовах культурних, мовних, релігійних та інших
відмінностей

між

народами,

цивілізації [327, с. 86].
компетентність

як

різноманітності

М. Розов
інтеграційну

представляє
цілісність

світу

і

людської

загальнокультурну

змістового,

проблемно-

практичного та комунікативного аспектів, які визначають здатність суб’єкта
орієнтуватися у сучасних умовах швейного виробництва, забезпечувати
доцільну

взаємодію

з

учасниками

професійної діяльності [191, с. 87].

А. Мудрик вважає, що цей компонент передбачає знання вітчизняної і
світової культури, розвинену культуру мови та поведінки, уміння жити в
соціумі, встановлювати контакти з іншими, терпимість до різних стилів
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їхнього

життя [306, с. 7].

І. Драч

в

структурі

загальнокультурної

компетентності виокремлює духовно-ціннісні орієнтири особистості, її
гуманістичний світогляд, моральні та етичні принципи, що уможливлює
розроблення й реалізацію стратегій діяльності в умовах міжкультурної
взаємодії [114, с. 45]. Для фахівців сфери послуг особливого значення
набувають моделі спілкування, орієнтовані на систему загальнолюдських
цінностей, що дає змогу оцінювати свою поведінку та поведінку інших з
позиції толерантності; користуватися розмаїттям засобів іншомовного
культурного етикету; дотримуватися мовної культури й етики спілкування;
налагоджувати ефективні взаємовідносини з іншими робітниками [306].
У контексті нашого дослідження загальнокультурний компонент
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
розглядається як наявність стійкої системи духовних, моральних та
культурних принципів особистості, високої культури міжособистісних
відносин,

толерантності,

сформованого

гуманістичного

світогляду,

прийняття духовно-ціннісних орієнтирів, культурологічних основ сімейних,
соціальних, суспільних явищ і традицій, ролі науки та релігії у житті людини,
їхнього впливу на світ, компетентності у побутовій і культурно-дозвіллєвій
сфері.
Особливе місце у структурі професійної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК посідає мотиваційно-ціннісний
компонент, в якому інтегровано мотиви, бажання, позитивне ставлення
майбутніх фахівців до освітньої та професійної діяльності, їх прагнення до
розвитку професійних здібностей, зокрема: позитивне відношення до
професії, усвідомлена потреба у творчості, необхідність самостійно ставити
цілі та досягати їх. У цілому питаннями мотивації опікуються чимало
зарубіжних та вітчизняних дослідників, зокрема Б. Додонов виділяє чотири
компоненти мотивації, такі як: задоволення від самого процесу діяльності,
прямий

результат

діяльності,

винагорода

та

загроза

покарання

за

недобросовісну працю [112]. Мотивація, на думку деяких науковців,
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поділяється на зовнішню (мотиви досягнення успіхів, самоствердження,
ідентифікації власного розвитку, афілації, соціальної значущості) та
внутрішні (людині подобається вчитися, виявляти власну інтелектуальну
активність). Для майбутніх фахівців сфери послуг в умовах кластерного
об’єднання цей компонент доцільно розглядати у контексті створення й
розвитку системи ціннісних орієнтацій, навичок творчої самореалізації,
професійної культури поведінки. Зазначимо, що на основі гуманістичної
ціннісної орієнтації у здобувачів освіти формуються якості, які визначають
характер професійної компетентності та обумовлюють його практичну
діяльність і повсякденну поведінку. Ціннісний компонент, на думку
Л. Мітіної, є основою позиції, яку особистість визначає щодо світу,
суспільства, соціального оточення, самої себе та власної поведінки, це
здатність брати на себе відповідальність, підтримувати інших людей,
будувати відносини на взаємовигідній основі [297]. Певною ознакою
мотиваційно-ціннісного компоненту є професійно важливі, значущі якості
майбутніх фахівців, до яких М. Лобур відносить інтерес до професії,
відповідальність, моральність, особисту активність, самостійність, готовність
до ризику, готовність до прийняття нестандартних рішень, старанність,
працелюбність, товариськість, організаторські здібності, доброзичливість,
привітність, ініціативність, прагнення до професійного зростання [257].
На нашу думку, мотиваційно-ціннісний компонент професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК враховує
розуміння цінності фахової освіти; оволодіння різновидами тактик та
стратегій взаємодії з партнерами по професійній діяльності, зацікавленість у
побудові ефективного діалогу зі всіма зацікавленими сторонами; його
сформованість сприятиме стимуляції їхнього емоційного задоволення від
процесу навчання, розвитку мотивів як орієнтирів успішної самореалізації.
Для формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК важливим у його структурі є соціально-особистісний
компонент, у змісті якого розглядаються усі наявні способи соціальних
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зв’язків і безпосередніх взаємовідношень. Соціальний компонент передбачає
вміння проєктувати стратегію свого життя з урахуванням інтересів і потреб
інших людей, продуктивно працювати у групі, виконувати різні ролі та
функції в колективі, конструктивно розв’язувати конфлікти, визначати мету
спілкування, уміти емоційно на нього налаштовуватися [454].
О. Ковальова

вважає,

що

соціальний

компонент

професійної

компетентності – це здатність людини забезпечувати власні потреби і цілі
шляхом створення партнерських відносин з іншими згідно з їхніми
очікуваннями, потребами та цілями в межах суспільно прийнятної
поведінки [185, с. 28].

Розвинутий

соціальний

компонент

майбутнього

фахівця сфери послуг, враховуючи специфіку галузі, характеризується
такими важливими аспектами як: можливість успішно виконувати соціальну
роль; здатність до гнучкої адаптації у змінних умовах соціальнопрофесійного середовища закладу П(ПТ)О; готовність до затребуваної
професійно-компетентної дії (вирішення соціально-професійних завдань;
готовність креативно вирішувати виробничі завдання; здатність ефективно
вибудовувати свою професійну траєкторію у взаємодії з суб’єктами
освітнього і виробничого процесу у відповідності з прийнятими соціальними
нормами поведінки [46; 96; 397; 91; 86].
Особистісний компонент професійної компетентності майбутнього
фахівця сфери послуг полягає в його здібностях, особистісних та професійнозначущих якостях, які впливають на результат професійної діяльності та
визначають її індивідуальний стиль. Нам імпонує погляд А. Маркової, яка
наводить у своїх дослідженнях типологічну характеристику поняття
особистісної компетентності як «володіння прийомами особистісного
самовираження та саморозвитку засобами протистояння професійним
деформаціям особистості» [279]. Незалежно від фаху науковці виділяють такі
особистісні якості, якими повинен володіти випускник закладу освіти, а саме:
відповідальність та добропорядність (О. Мельничук [291]); фізичне, психічне
та моральне здоров’я, освіченість (А. Скок [395]); креативність, контактність,
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самоконтроль

(Е. Зеєр [149]),

комунікативність

і

творчість

(М. Лук’янова [269]), володіння прийомами особистісного самовираження і
саморозвитку (А. Маркова [279]). У рамках компетентнісного підходу
В. Краєвський та А. Хуторський визначають компетенції особистісного
самовдосконалення, які, на їхню думку спрямовані на опанування способів
фізичного, духовного інтелектуального саморозвитку, забезпечення розвитку
особистісних якостей, формування, психологічної грамотності, культури
мислення

та

поведінки [236; 455].

Як

«комплексну,

багатогранну

характеристику особистості, що містить систему здібностей, особистісних
рис, набутих знань, умінь і навичок, поєднання яких забезпечує формування
готовності до ефективної взаємодії, здатності аналізувати, оцінювати ризики,
приймати рішення у ситуації невизначеності з урахуванням інтересів, цілей і
потреб власних та інших осіб, що не суперечать нормам і цінностям
суспільства»

розуміє

особистісний

компонент

І. Шпичко [469, с. 8].

В. Ягупов вважає, що «результатом функціонування вітчизняної системи
професійної освіти має бути творча особистість майбутнього фахівця, для
чого освітній процес повинен орієнтуватися на формування у здобувачів
освіти здатності до самовдосконалення, творчої культури самоактуалізації в
освітній

і професійній діяльності» [481]. На думку В. Лозовецької,

соціально-особистісний компонент включає такі здібності фахівця як
здатність

встановлювати

горизонтальні

та

вертикальні

контакти;

адаптуватися до різних темпераментів і характерів членів колективу;
розуміти та сприймати інші національні культури; розв’язувати конфліктні
ситуації; ефективно співпрацювати з членами виробничого колективу [262].
Таким

чином,

соціально-особистісний

компонент

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК ми
розглядаємо як здатність проєктувати стратегії свого життя й інших людей
відповідно до норм і правил соціальної взаємодії, усвідомлювати та
реалізовувати особистісний потенціал, засвоювати різні способи фізичного,
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духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та
самопідтримки.
Необхідним

компонентом

професійної

компетентності

є

комунікативно-когнітивний, структуру якого складають новітні знання,
уміння, навички, засоби й техніки спілкування, що забезпечують ефективну
професійну взаємодію майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. Цей
компонент розглядається як знання професійної термінології, фактів,
принципів; накопичення системних професійних знань та міжпредметних
зв’язків, що є теоретичною і методичною основою професійної діяльності;
узагальнена властивість особистості, яка включає сформовані уміння і
навички

міжособистісного

спілкування,

знання

про

основні

його

закономірності та правила. Культура професійного спілкування майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК вливає на якість наданих послуг,
оскільки для ефективного обслуговування клієнтів працівники цієї галузі
повинні володіти нормами усної та письменної літературної мови; майстерно
їх використовувати; уміти говорити і слухати, ставити запитання; знати
професійну термінологію та використовувати різноманітні комунікативні
засоби; стримувати емоції.
І. Зимня до складу комунікативної компетентності включає такі
аспекти як: мотиваційний (формування у майбутніх фахівців розуміння
необхідності встановлення комунікативних контактів з колегами щодо
ефективного виконання професійних завдань); когнітивний (знання про
вербальні та невербальні засоби спілкування, особливості, структуру та
функції

професійного

спілкування);

поведінковий

(реалізація

комунікативних функцій безпосередньо в умовах професійного і ділового
спілкування); ціннісно-смисловий (готовність до комунікативної взаємодії в
професійному спілкуванні); емоційно-вольовий аспект (вміння впливати на
слухачів, керувати їхньою увагою) [150].
За твердженням Н. Вінник, комунікативний компонент передбачає
формування умінь та здібностей спілкування як основи професійної
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діяльності фахівців у сфері послуг та складається з соціально-комунікативної
адаптивності, оптимізму, прагнення злагоди, толерантності тощо [57].
Л. Руденко наголошує, що комунікативна культура фахівців сфери послуг є
«інтегрованою характеристикою особистості як суб’єкта професійної
діяльності, яка

забезпечує реалізацію професійної компетентності в

комунікативній діяльності у процесі надання послуг і водночас сприяє його
особистісному

та

професійному

зростанню».

Автором

виокремлено

професійне спілкування як важливий аспект комунікативної культури
особистості, що сприяє продуктивній взаємодії у сфері послуг [379, с. 385].
Когнітивний

компонент

професійної

компетентності

розглядається

В. Краєвським як наявність системи педагогічних і спеціальних предметних
знань, способів взаємодії людей у суспільстві [236]. Ряд науковців вважають,
що когнітивний компонент характеризується сукупністю наукових і
технологічних

знань

щодо

способів,

методів,

прийомів

виробничої

діяльності; наявністю сучасної техніки й інноваційних технологій; здатністю
здобувачів освіти до технологічного мислення; сформованістю їхнього
світогляду для прийняття нестандартних рішень [69; 399].
Ми вважаємо, що комунікативно-когнітивний компонент професійної
компетентності є інтегративною здатністю майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах ОВК до виробничої діяльності та самоактуалізації, ефективної
взаємодії із споживачами вироблених у кластерному середовищі товарів та
послуг на основі критичного мислення, чіткого усвідомлення і прийняття
системи набутих компетентностей, розуміння переваг роботи у кластерній
структурі, прийняття правил професійної етики тощо.
За логікою нашого дослідження важливе місце у структурі професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК посідає
професійно-технологічний компонент, що характеризується конструктивним
підходом до професійної діяльності, впровадженням інноваційних технологій
у процес формування професійної компетентності, застосуванням нових
форм і методів навчання []; розглядається як здатність володіти різними

58
педагогічними та виробничими технологіями, методами самовиховання,
досягати поставлених цілей у професійному саморозвитку [330, с. 14–15];
уможливлює володіння фундаментальними та практичними знаннями у
визначеній сфері виробництва та передачі здобувачам освіти сутності
технологічних процесів і практичного досвіду діяльності у цій галузі. Ми
погоджуємося з думкою І. Гавриш, що в основу професійно-технологічного
компоненту покладено

систему прийомів,

умінь

і навичок,

рівень

сформованості та якість яких є достатніми для здійснення ефективної
професійної діяльності [63]. Сформованість цього компоненту визначається
такими критеріями як: уміння застосовувати різноманітні форми, методи,
технології навчання на основі набутих знань, умінь і навичок; гнучкість і
адаптивність в інноваційному освітньо-виробничому середовищі; здатність
проєктувати, моделювати, коригувати освітній процес.
Переконливою є думка низки науковців, що для здійснення ефективної
виробничої діяльності доцільним є виокремлення у змісті професійнотехнологічного

компоненту

загальних

і

спеціальних

умінь,

якостей

майбутніх фахівців, необхідних для досягнення високих результатів у цьому
процесі: динамічне мислення (здатність у стислий термін оцінити ситуацію і
прийняти

оптимальне

рішення),

технічна

підготовленість

(володіння

різноманітними технічними прийомами та технологіями), психомоторна
підготовленість (координація дій, зорово-моторна реакція, витривалість,
швидкість реакції, ручна вправність, концентрація уваги, пам’ять), тактична
підготовленість (уміння обирати правильну послідовність рухів для
виконання

прийомів),

особистості

контролювати

максимальні

морально-психологічна

результати

власний
під

емоційний
час

стійкість
стан,

(здатність

демонструвати

здійснення

виробничої

діяльності [62; 253, с. 17].
Отже,

професійно-технологічний

компонент

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК визначаємо
як

здатність

використовувати

комплекс

набутих

компетентностей
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(загальнопрофесійних, професійних, ключових) в умовах інноваційновиробничого середовища, досягати якісних виробничих показників з
використанням сучасного обладнання; адаптацію до різних умов діяльності
та

рівнів

відповідальності;

зорієнтованість

на

підвищення

рівня

конкурентоспроможності кожного суб’єкта кластерної структури.
В умовах динамічного технологічного розвитку сфери послуг, малого
бізнесу, поєднання різних форм власності, формування гнучкої змішаної
економіки у структурі професійної компетентності майбутнього фахівця
сфери послуг вкрай важливим стає формування рефлексивно-прогностичного
компоненту.

У

зв’язку з

розвитком

тенденцій

гуманізації

П(ПТ)О

формування рефлексивної компетентності розглянуто у працях багатьох
вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких необхідно відзначити праці
Г. Балла, С. Бондара, І. Зязюна, С. Максименка, Н. Ничкало, В. Рибалка,
Т. Титаренка.
Теоретично роль рефлексії в практично важливій діяльності людини, її
професійному розвитку ґрунтовно розкрита Л. Виготським, який доведено,
що «нові типи зв’язків і співвідношень функцій передбачають в якості своєї
основи рефлексію як відображення власних процесів у свідомості» [60, с. 13].
Досить важливою рефлексія виявляється у процесі оволодіння професіями
сфери послуг, яка характеризується насиченим психологічним фоном, що
значно ускладнює технологічне упорядкування діяльності. У таких умовах,
за твердженням Д. Шона, рефлексія як уміння професіонала інтегрувати
власний досвід, теоретичні знання та дослідницький підхід з метою пошуку
оптимального вирішення різноманітних практичних завдань та проблем стає
показником високого рівня професіоналізму, для якого властивими є
обдуманість

та

гуманістичність [444, с. 98].

С. Степановим

зроблено

висновок, що рефлексивний компонент професійної компетентності полягає
в обізнаності фахівців щодо процесів актуалізації особистості, реалізації
рефлексивних здібностей, в осмисленні й подоланні стереотипів мислення,
переосмисленні особистісного та професійного досвіду [412, с. 266]. Згідно з
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твердженням М. Романової, професійна рефлексія являє собою процес
самоосмислення і переосмислення особистості в якості суб’єкта з метою
аналізу, оцінки ефективності, реорганізації й прогнозування професійного
саморозвитку [375, с. 120].
У

психолого-педагогічній

передбачення

висвітлені

літературі

Б. Гершунським,

питання

прогнозування

В. Лисичкіним,

і

Б. Ломовим,

Л. Регуш, М. Севастюком. Зокрема, українська дослідниця Ю. Білова вважає,
що прогностичний компонент – це інтегральна психологічна якість
особистості, яка проявляється у мотивованій здатності до творчого пошуку та
дає

змогу

вирішувати

професійному,

різноманітні

соціальному

житті [35].

проблеми

у

повсякденному,

Прогностичний

компонент

професійної компетентності М. Ткаченко розглядає як підготовленість
майбутніх фахівців до вирішення реальних підприємницьких завдань на
основі знань у сфері економіки, маркетингу, менеджменту, права і
початкового

досвіду

практичної

підприємницької

діяльності.

Його

сформованість характеризується рівнем знань, позитивним ставленням
майбутніх

фахівців

сфери

послуг

до

підприємництва,

самостійним

застосуванням знань, усвідомленістю і якістю виконання проєктних завдань,
рівнем сформованості ділових якостей, елементів підприємницької культури,
готовністю

до

прийняття

економіко-обґрунтованих

рішень [427].

У

дисертаційному дослідженні О. Яковенко, прогностичну компетентність
визначено як здатність особистості до розроблення планів реалізації заходів
щодо подальшого вдосконалення процесу виробництва, підвищення його
рентабельності, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці,
зменшення витрат на виготовлення й збут продукції; спроможність до
впровадження інновацій у діяльність підприємства; володіння техніками
планування й прогнозування; сформованість вмінь щодо складання поточних
і перспективних планів, володіння методами їхньої реалізації [482, с. 153].
Сформований рефлексивно-прогностичний компонент професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК ми
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визначаємо як здатність до: усвідомлення себе повноправним учасником
виробничого процесу в

умовах кластерної структури; передбачення

результатів своєї професійної діяльності та кар’єрного зростання відповідно
до перспектив розвитку сфери послуг; володіння технологіями застосування
просторової часової екстраполяції.
Отже, нами з’ясовано, що ефективність професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК залежить від сформованості
їхньої професійної компетентності, яка складається з загальнокультурного,
мотиваційно-ціннісного,
когнітивного,

соціально-особистісного,

професійно-технологічного,

комунікативно-

рефлексивно-прогностичного

компонентів [224]. Така конкретизація є необхідною умовою для з’ясування
сучасного стану професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК.

1.3. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах освітньо-виробничого кластера

Тенденції розвитку системи П(ПТ)О у сучасних умовах вимагають
розроблення більш досконалої педагогічної системи, що базується на
принципах державно-приватного партнерства і потребує регулювання ринку
освітніх послуг відповідно до економічних, соціальних, культурних потреб
українського суспільства. Світова практика доводить, що професійна
підготовка майбутніх фахівців сфери послуг стає значно результативнішою
за умови об’єднання інтересів зацікавлених у якісному кадровому продукті
сторін. Отже, в умовах ОВК враховуються особливості та структура
освітнього

процесу,

орієнтованого на

формування

«нового

іміджу

випускника закладу П(ПТ)О як конкурентоспроможного та мобільного на
ринку праці фахівця, всебічно розвиненої особистості, здатної до вибору
індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, до
розвитку професійної кар’єри, підприємництва та самозайнятості»

і
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визначається чинною нормативно-правовою базою та сучасним станом сфери
послуг в Україні [371].
У цьому аспекті існує необхідність здійснення оцінки поточного стану
сфери послуг та професійної підготовки кадрів для цієї галузі з метою
подальшого визначення переваг інтеграційного впливу науки, виробництва й
освіти

на

формування

затребуваних ринком

праці компетентностей

майбутніх фахівців у сучасних умовах кластерного об’єднання.
Сьогодні сфера послуг є однією з перспективних і найбільш
динамічних галузей економіки, основоположним елементом становлення
постіндустріального суспільства. У дослідженнях П. Друкера, Дж. Гелбрейта,
М. Кастельса, Е. Тоффлера, А. Турена, Ф. Фукуями розвиток сфери послуг
розглядається

як закономірне

явище

еволюції економічної системи,

основними особливостями якої є зміна форм взаємодії між виробником і
споживачем. На теперішньому етапі розвитку суспільства вирішальним
фактором придбання товару виступає не тільки ціна та його споживчі
властивості, а й реальна можливість і здатність виробників забезпечити
задоволення наявних потреб людини.
Згідно з теорією трьох секторів, що сформувалась у середині
ХХ століття

підвищення

продуктивності праці зумовлює

поступовий

перерозподіл виробничих ресурсів і зайнятості від першого (аграрного) та
другого (промислового) секторів економіки на користь третього сектора
(сфери послуг) у рамках фазової тріади «доіндустріальне – індустріальне –
постіндустріальне суспільство». В умовах ринкових методів господарювання
сфера послуг стає одним з найпотужніших секторів економіки, що в умовах
структурної кризи нарощує обсяги виробництва. Слід зазначити, що
інтенсивність розвитку цієї галузі безпосередньо залежить від економічного
рівня країни, тому як в країнах з високим рівнем життя роль сфери послуг
стає більш значущою, вона відіграє важливу роль у розвитку людського
капіталу; впливає на функціонування і розвиток матеріального виробництва;
сприяє збільшенню вільного часу; створює можливості для повнішого
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задоволення та розвитку потреб людей і суспільства; забезпечує якість
економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності країни.
За даними Статистичної служби Європейського Союзу (Eurostat) для
країн-членів у 2018 році зайнятість у сервісному секторі становила 73,1 %,
тоді як в аграрному – 5 %, промисловому – 21,9 %. За інформацією
Держстату, відповідна диверсифікація зайнятості характерна і для України,
зокрема її скорочення в аграрному (19,1 %) та індустріальному (15,1 %)
секторах економіки, зростання у сфері послуг (65,8 %). Так, за даними
Держстату України обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах протягом
2013-2018 рр. збільшився на 41,5 %, що пояснюється змінами у податковому
законодавстві, зокрема введенням в дію Законів України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України» (2018 р.) та «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в
Україні» (2017 р.).
Отже,

загальною

тенденцією

сучасного

соціально-економічного

розвитку України є глибинні перетворення у системі суспільних потреб, що
супроводжуються

розширенням

сфери

послуг,

трансформацією

її

організаційної та функціональної структури: появою нових секторів і видів
послуг, заснованих на інноваційних технологіях; збільшенням чисельності
підприємств малого та середнього бізнесу, обсягів реалізованих послуг і їх
різноманітністю. Серед них особливе місце постають технології смартспеціалізації, кейтерингу, стрімінгового сервісу, особливостями яких є
розширення співробітництва між бізнесом, владою, освітою, наукою і
громадськістю, а отже полегшення доступу до інвестиційних ресурсів,
зокрема у сфері цифрових технологій. Також галузь характеризується
значним

ступенем

непостійності,

індивідуалізацією

обслуговування,

персоніфікацією послуг, диференційованим попитом споживачів, що вимагає
забезпечення належної якості послуг як провідного напряму соціальноекономічного розвитку більшості країн світу й України.
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Слід відзначити, що за даними Всесвітнього економічного форуму
Україна

в

2019

році

втратила

дві

позиції

в

Індексі

глобальної

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) й опустилася на
85-те місце (загальна чисельність країн – 141), зокрема у сфері професійної
підготовки – на 63-тє місце, впровадження інформаційно-комунікативних
технологій – 77-ме, інноваційної спроможності – 58-ме, макроекономічної
стабільності – 131-ше, за кваліфікацією випускників – 62-ге. Серед
негативних факторів для ведення бізнесу дослідниками вказано на
недостатню освіченість працівників, обмежувальне регулювання ринку
праці, невідповідну якість інфраструктури, невисокий рівень інноваційної
активності, зокрема як основну проблему виділено низький рівень
сприйняття персоналом підприємств нововведень, відсутність у багатьох
активної

інноваційної

позиції.

Таким

чином,

визначальними

характеристиками майбутніх фахівців сфери послуг стають самостійність,
професійна мобільність, нестандартність мислення та дій, готовність у
мінімальні терміни адаптуватися й ефективно виконувати професійні дії у
складних умовах, змінюватися та навчатися відповідно до потреб ринку
праці, ефективно вирішувати завдання з розроблення і впровадження
передових виробничих технологій для досягнення поставлених цілей.
Здійснений у підрозділі 1.1 аналіз професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК, як педагогічної проблеми, довів
недостатній рівень розробленості теоретичних і практичних основ з цього
питання, що стало предметом дослідження існуючого стану професійної
підготовки кваліфікованих кадрів для сфери послуг. З метою комплексного
вирішення означеної проблеми нами проаналізовано Державні стандарти
професійно-технічної освіти (далі – ДСПТО) 2006-2016 рр. (на прикладі
професії «Кравець») у розрізі відповідності їхнього змісту вимогам сучасної
економіки, узгодженості теоретичної та практичної частин підготовки,
процедури оцінювання набутих компетентностей здобувачами освіти;
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опрацьовано освітні програми та типові навчальні плани професійної
підготовки кваліфікованих робітників.
Процес створення вітчизняних ДСПТО, зокрема для сфери послуг,
розпочався з 2006 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від
17.08.2002 р. № 1135 «Про затвердження державного стандарту професiйнотехнiчної освiти», відповідних наказів Міністерства освіти і науки України,
погоджених із Міністерством праці і соціальної політики України та мав на
меті «усунення відмінностей у змісті підготовки конкурентоспроможних на
ринку

праці

кваліфікованих

робітників

та

у

термінології,

що

використовується у професійно-технічній освіті» [117]. Розроблені ДСПТО
містили освітньо-кваліфікаційну характеристику (далі – ОКХ) випускника
професійно-технічного навчального закладу; типовий навчальний план
підготовки кваліфікованих робітників; типові освітні програми з навчальних
предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачені
типовим навчальним планом; систему контролю знань, умінь і навичок учнів
(слухачів) та критерії кваліфікаційної атестації випускників; перелік
основних обов’язкових засобів навчання, які були зорієнтовані на традиційну
систему П(ПТ)О.
Здійснений аналіз ДСПТО 2006 року (на прикладі професії «Кравець»)
виявив тенденції відірваності освітнього процесу від сучасного виробництва
та технологій; суперечності між змістом освітнього стандарту та реальною
потребою підприємств сфери послуг у сучасних трудових функціях,
компетентностях та рівнях кваліфікації відповідно до технічних та
технологічних змін у виробництві, появи нових видів робіт, використання
сучасних основних та допоміжних матеріалів і зрослих вимог до професійної
компетентності майбутніх фахівців. В основу ОКХ покладено перелік
завдань, обов’язків, знань, зазначених у кваліфікаційних характеристиках, які
не відповідають міжнародним стандартам професійної компетентності
фахівців, зокрема зміст професійної підготовки кваліфікованих робітників 4го, 5-го кваліфікаційних розрядів обтяжений навчальним матеріалом щодо
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ремонту й оновлення швейних виробів (кравець 2-го кваліфікаційного
розряду повинен уміти штопати, 3-го – ремонтувати натільну білизну (типу
трусів і сорочок), столову та постільну білизну (типу простирадл), 4-го –
ремонтувати й оновлювати натільну білизну (типу піжам, кальсонів, нічних
та нижніх сорочок); 5-го – виконувати художню штопку, розпошив швів під
час ремонту різних виробів та матеріалів); не надано належної уваги
матеріалу щодо використання пристосувань до швейних машин, що
підвищують ефективність праці (відкидна дворіжкова розсувна лінійка, лапка
з пересувною направляючою лінійкою, лапка для пришивання тасьми
«блискавка») [225]. У змісті типових освітніх програм з навчальних
предметів не враховано сучасні галузеві тенденції, зміни в організації праці
робітників,

а

також

соціально-психологічні

аспекти

їх

професійної

діяльності. Зосереджено увагу на недоцільності проходження здобувачами
освіти виробничої практики «на робочих місцях підприємств» після
професійної підготовки на 2-й кваліфікаційний розряд, оскільки перелік їх
професійних знань та вмінь обмежується вміннями виконувати найпростіші
технологічні прийоми та способи діяльності, і як наслідок – підприємствазамовники робітничих кадрів не виявляють зацікавленості у кваліфікованих
робітниках з таким робітничим розрядом.
У наступному ДСПТО, затвердженому Наказом Міністерства освіти і
науки України від 28.10.2013 р. № 1504, на відміну від попереднього,
передбачено поділ змістової частини ОКХ «повинен знати» і «повинен
вміти» на навчальні модулі в рамках освітньо-кваліфікаційних рівнів
професії, а також здійснено упорядкування інформації щодо загального
переліку навчальних модулів за кваліфікаційними рівнями та отримання
документів,

що

підтверджують

володіння

відповідним

рівнем

кваліфікації [118]. На базі модульної ОКХ побудовано структуру освітніх
програм і типових навчальних планів, важливою ознакою яких стало
створення «базового блоку» – структурного компонента ДСПТО, в якому
об’єднано

програми

двох

предметів

загальнопрофесійної

підготовки
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(«Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»), п’яти предметів
професійно-теоретичної
«Матеріалознавство»,

(«Технологія
«Обладнання

виготовлення

швейного

одягу»,

виробництва»,

«Основи

конструювання одягу», «Охорона праці») та виробничого навчання,
оволодіння якими необхідно для подальшого засвоєння навчальних модулів.
Позитивною новацією ДСПТО 2013 року стало інтеграція змісту
професійної підготовки за кваліфікаціями 2-го і 3–го розрядів із врахуванням
вилученого

матеріалу,

що

сконцентрований

у

базовому

блоці.

Ця

трансформація відбулася відповідно до запитів ринку праці, який вже з 2008
року не потребував окремої кваліфікації кравця 2-го розряду [219, с. 97].
Однак, незважаючи на окремі зміни, слід зазначити, що проблема
змістового наповнення робочих освітніх програм загальнопрофесійної,
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки залишилася
невирішеною, оскільки зазначений ДСПТО було розроблено на основі таких
діючих в сфері праці нормативних документів (Національний класифікатор
України

«Класифікатор

Професій»

ДК

003:2010 [315],

Довідник

кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – ДКХП) [111]),
що за своєю структурою і змістом на час створення ДСПТО не відповідали
сучасним світовим тенденціям професійної стандартизації та не давали у
повній мірі можливості формувати актуальні професійні компетентності для
випускників закладів П(ПТ)О.
Останній

ДСПТО

(ДСПТО

7433.C.14.10 – 2016),

затверджений

Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.09.2016 р. № 1176
розроблено за принципами: системності (забезпечення формування змісту
професійної підготовки з конкретної професії як системи взаємопов’язаних
структурних компонентів ДСПТО); гнучкості (можливість зміни змісту і
строків оволодіння професією відповідно до вимог ринку праці, запитів
роботодавців, потреб особистості); прозорості (забезпечення чіткого й
зрозумілого опису кінцевих результатів, вимог, понять, термінів навчання);
безперервності (наступність в оволодінні новими знаннями, вміннями,
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компетентностями

впродовж

професійної

діяльності);

індивідуалізації

(організація освітнього процесу з урахуванням особистісних потреб);
орієнтації на кінцевий результат (відповідність кінцевих навчальних
результатів запланованим) [116]. ОКХ на відміну від попередньої, вказаної у
ДСПТО 2013 року, значно розширено за рахунок включення: кваліфікаційної
характеристики професії, порівняльної таблиці завдань й обов’язків
кваліфікаційної

характеристики

компетентностей;

сфери

та

професійного

професійних
використання

профільних
випускника

із

врахуванням досягнень науки і техніки, сучасних технологічних процесів,
передових

методів

праці,

регіональних

особливостей

галузі,

вимог

роботодавців тощо. Зазначимо, що для створення цієї ОКХ також було
використано кваліфікаційну характеристику, розроблену ще у 2005 році.
Як і попередній, аналізуємий ДСПТО містить базовий навчальний блок
та Типові навчальні плани з кожного рівня кваліфікації, структуровані за
навчальними модулями. Базовим навчальним блоком визначено зміст
професійних базових компетентностей. Навчальний матеріал названого
блоку є підґрунтям для формування загальнопрофесійних і професійних
компетентностей, необхідних для розуміння основ галузевої економіки та
підприємництва, трудового законодавства, асортименту швейних виробів;
основ

матеріалознавства,

електротехніки,

креслення,

спеціального

малювання, конструювання одягу, професійної етики, інформаційних
технологій; дотримання та виконання вимог охорони праці, промислової
пожежної

безпеки,

виробничої

санітарії,

вимог

енергозбереження,

раціональної роботи електрообладнання. На цьому етапі здобувачі освіти
оволодівають професійними компетентностями з відпрацювання знань та
вмінь на швейному обладнанні, виконання найпростіших ручних і машинних
робіт, волого-теплової обробки та клейових з’єднань.
Зауважимо, що змістове наповнення структурних елементів документу
відрізняється від попереднього ДСПТО і містить наступні нові одиниці:
зведений Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників,
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типову програму базового навчального блоку (розділ «Зміст професійних
базових компетентностей»), загальний перелік навчальних модулів та
професійних профільних компетентностей за кваліфікаціями 2-3-го, 4-го, 5го, 6-го розрядів; типові освітні програми підготовки кваліфікованих
робітників з кожного рівня кваліфікації даної професії (розділ «Зміст
професійних профільних компетентностей»).
У типовому навчальному плані визначено кількість годин для
оволодіння

базовим

блоком

та

чотирма

кваліфікаційними

рівнями

(розрядами), що включають 28 навчальних модулів. Так, для здобуття 2-3-го
кваліфікаційного

розряду

майбутнім

кравцям

необхідно

опанувати

навчальний матеріал дев’яти навчальних модулів, зміст яких охоплює
виготовлення столової, постільної білизни, ламбрекенів, поясних виробів та
виробів платтяно-блузочного асортименту, виконання нескладного ремонту
окремих деталей виробів, пошиття штор. Робітнича кваліфікація 4-го
кваліфікаційного розряду потребує засвоєння восьми навчальних модулів, що
передбачає формування професійних компетентностей з виготовлення
верхніх (чоловічих) сорочок, штанів, жіночого верхнього одягу, виконання
ремонту одягу та оновлення швейних виробів. Для 5-го кваліфікаційного
розряду необхідно засвоїти шість навчальних модулів, що уможливлює
виготовлення виробів платтяного асортименту складної технологічної
обробки, жіночого одягу костюмно-пальтового асортименту та чоловічого
верхнього одягу. Для 6-го кваліфікаційного розряду передбачено п’ять
навчальних модулів, їх змістове наповнення зорієнтовано на формування
компетентностей з виготовлення виробів платтяного асортименту та
сучасного верхнього одягу складної технологічної обробки. Особливістю
навчального плану є процедура визначення переліку навчальних предметів,
яка здійснюється закладами П(ПТ)О спільно з роботодавцями, що докладно
розглянуто у підрозділі 4.3.
Зведений Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих
робітників охоплює напрями підготовки (загальнопрофесійну, професійно-
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теоретичну, професійно-практичну, кваліфікаційну пробну роботу, Державну
кваліфікаційну атестацію (або поетапну атестацію за умови продовження
навчання), консультації, загальний обсяг навчального часу. У цьому ДСПТО
сформульовано ключові) компетентності, відповідно до яких здобувач освіти
має набути вмінь з розвитку соціально-психологічних якостей, необхідних
для ефективної соціалізації, працевлаштування, взаємодії у колективі,
самостійного прийняття рішень, адаптації до нових умов праці та життя
тощо, зокрема: оперативність у прийнятті правильних рішень у позаштатних
ситуаціях під час виконання виробничих завдань; здатність відповідально
ставитись до професійної діяльності; знання професійної лексики та
термінології; здатність діяти у нестандартних ситуаціях; здатність працювати
у команді; дотримання професійної етики; запобігання конфліктних
ситуацій [116].
Важливою частиною дослідження ДСПТО з професії «Кравець» є
порівняльний аналіз термінів навчання, який виявив, що загальний фонд
навчального часу, зазначений у Типовому плані ДСПТО 2016 року, було
збільшено порівняно з попереднім освітнім стандартом на 137 годин, у тому
числі, за рахунок збільшення обсягу часу професійно-теоретичної підготовки
кравця 2-3-го розрядів – на 85 годин та професійно-практичної – на 51
годину, що не знайшло схвалення у більшості роботодавців.
Разом з тим, у ДСПТО нового зразка є деякі неузгодженості, такі як:
використання застарілої кваліфікаційної характеристики професії «Кравець»,
що призводить у деяких випадках до формування неактульних на сьогодні
професійних компетентностей; протиріччя між чинною 12-ти бальною
системою оцінювання знань і умінь здобувачів освіти та новими критеріями
оцінки набутих компетентностей за результатами державної кваліфікаційної
атестації «знає – не знає», «вміє – не вміє»; наведені загальні (ключові)
компетентності є єдиними для всіх кваліфікацій професії, хоча логіка
побудови змісту освітнього процесу, яка відповідає принципу «від простого –
до складного», мала б передбачати диференційованість у визначенні цих
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компетентностей за рівнями кваліфікації. Також необхідно зауважити на
відсутності оптимального співвідношення теоретичної та практичної частин
навчання,

що

є

причиною

виникнення

розбіжностей

у

викладанні

теоретичного матеріалу викладачем та демонстрацією прийомів майстром
виробничого навчання. Зазначене дає змогу стверджувати, що існуючі
ДПСТО не враховують у повній мірі особливостей майбутньої виробничої
діяльності, а отже система формування професійної компетентності
майбутніх фахівців сфери послуг потребує вдосконалення [231].
Поглиблений аналіз реального стану професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що передбачав використання
емпіричних

методів

дослідження

(спостереження;

діагностування

(опитування, анкетування, тестування); статистичне опрацювання отриманих
результатів), виявив, що більшість опитуваних роботодавців вважають за
необхідне

вдосконалення

існуючої

системи

формування

професійної

компетентності (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Експертна оцінка реального стану сформованості професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг

У ході дослідження було з’ясовано, що 26,5 % майбутніх фахівців
сфери

послуг

мають

певний

рівень

сформованості

професійно-

технологічного компоненту, але відчувають труднощі у процесі його
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застосування на практиці; у 29,2 % випускників закладів П(ПТ)О виявлено
недостатні професійні мотиви, слабкі уявлення про професійні цінності, що
складають основу мотиваційно-ціннісного компоненту; 31,2 % здобувачів
освіти мають труднощі у реалізації соціально-особистісного компоненту;
24,8 % майбутніх фахівців характеризуються недостатньо сформованим
загальнокультурним

компонент;

38,2 %

опитуваних

мають

труднощі

застосування комунікативно-когнітивного компоненту; 30,1 % потребують
удосконалення рефлексивно-прогностичного компоненту.
Результати дослідження дають змогу зробити висновки, що більшість
майбутніх фахівців сфери послуг потребують удосконалення окремих
компонентів професійної компетентності. Так, опитування роботодавців
щодо сформованості комунікативно-когнітивного компоненту у майбутніх
фахівців сфери послуг, прояву їхніх індивідуальних особливостей в
комунікативній діяльності та готовності до професійного спілкування
засвідчили, що переважна кількість опитуваних відчувають труднощі під час:
встановлення

контакту

з

колегами,

педагогічними

працівниками,

спеціалістами підприємств при проходженні виробничого навчання та
практики (44,3 %); налагодження зворотного зв’язку та виявлення потреб
клієнтів (42,9 %); пошуку й опрацювання інформації (36,7 %); самостійного
користування навчальною літературою (40,1 %). Майже третина майбутніх
фахівців сфери послуг зазнають складнощі під час пристосування до нового
колективу (34,6 %);

мають

проблеми

щодо

об’єктивного

сприйняття

партнерів по взаємодії (29,1 %); володіння вербальними та невербальними
засобами комунікації (31,5 %). Водночас встановлено, що 28,3 % здобувачів
освіти неспроможні уникати конфліктів під час спілкування; 24,6 % не
вміють аргументувати свою точку зору, переконувати, чітко висловлювати
свої думки (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Експертна оцінка формування комунікативно-когнітивного
компоненту професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг за
показниками

Здійснення

комплексного

діагностування

рівня

сформованості

соціально-особистісного компоненту довело, що майбутні фахівці сфери
послуг:
– не мають навичок проєктування стратегії свого життя відповідно до
усталених норм і правил соціальної взаємодії (32,4 %);
– не здатні виявляти ініціативу, регулювати міжособистісні, групові
відносини (46,2 %);
– не адаптовані до змін у соціально-професійному середовищі
(41,1 %);
– відчувають складність

у

встановленні контактів

і реалізації

міжособистісного спілкування (33,2 %);
– не здатні до самоосвіти та саморозвитку (38,9 %);
– не зацікавлені у професійному зростанні (27,6 %);
– мають

слабкі

самовираженні (23,9 %) (рис. 1.3).

потреби

в

індивідуальному
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Рис. 1.3.

Експертна

оцінка

формування

соціально-особистісного

компоненту професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг за
показниками

У процесі дослідження було виявлено, що не всі майбутні фахівці
сфери послуг мають достатній рівень сформованості загальнокультурного
компоненту, зокрема більшість майбутніх фахівців сфери послуг не
розуміють:
– органічного взаємозв’язку розвитку культури і техніки (35,6 %);
– необхідності навчання впродовж життя (43,2 %);
– важливості вивчення іноземної мови (32,6 %);
– терміну «толерантність» (38,9 %);
– етичних норм суспільства (26,7 %);
– суті духовно-ціннісних орієнтирів (40,7 %) (рис. 1.4).
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Рис. 1.4.

Експертна

оцінка

формування

загальнокультурного

компоненту професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг за
показниками

До

причин

технологічного

недостатнього

компоненту

рівня

професійної

формування

професійно-

компетентності

експертами

віднесено:
– недостатній рівень володіння сучасними технічними прийомами та
способами виконання практичних робіт (42,6 %);
– негативне ставлення до сприйняття і впровадження інновацій,
бажання

здійснювати

професійну діяльність

традиційними

методами

(33,4 %);
– наявність

початкового

рівня

уявлень

про

методи

і

засоби

самостійного пошуку професійної інформації (24,8 %);
– неусвідомленість взаємозв’язку між раціональною організацією
професійної діяльності та її кінцевим результатом (35,1 %);
– труднощі використання отриманих знань й умінь у виробничій
діяльності (29,7 %);
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– недостатня обізнаність зі створення і використання програм
особистого професійного розвитку (36,7 %) (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Експертна оцінка формування професійно-технологічного
компоненту професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг за
показниками

У процесі дослідження зосереджено увагу, що значна частина
здобувачів освіти мають недостатній рівень сформованості мотиваційноціннісного компоненту професійної компетентності, на що вказують:
– нечітке розуміння більшістю здобувачів освіти специфіки сфери
послуг (36,7 %);
– формальний

інтерес

до

змісту

майбутньої

професійної

діяльності (24,1 %);
– недостатні та нестійкі професійні мотиви (19,8 %);
– поверхневе розуміння вимог до особистісних і професійних якостей
фахівця сфери послуг (32,9 %);
– слабкі уявлення про професійні цінності (25,7 %);
– неусвідомленість
взаємодії (42,1 %) (рис. 1.6).

потреби

у

суб’єкт-суб’єктній
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Рис. 1.6.

Експертна

оцінка

формування

мотиваційно-ціннісного

компоненту професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг за
показниками

Опитування

роботодавців виявило

недостатній рівень розвитку

рефлексивно-прогностичного компоненту у майбутніх фахівців сфери
послуг, а саме:
− інертне ставлення здобувачів освіти до подальшої професійної
діяльності (28,9 %);
− нерозуміння значення професійно важливих якостей та байдужість
до їх формування (36,4 %);
− невпевненість майбутніх фахівців сфери послуг у правильності свого
вибору (21,5 %);
− помірна здатність до аналізу партнерських відносин (34,4 %);
− нездатність до планування, складання прогнозів і передбачення
наслідків власної професійної та інноваційної діяльності (46,2 %);
− повільна адаптація до нових ситуацій (41,2 %) (рис. 1.7).
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Рис. 1.7. Експертна оцінка формування рефлексивно-прогностичного
компоненту професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг за
показниками

З метою обґрунтування педагогічної системи роботодавцями було
визначено дієвість методів та форм професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг. Більшість респондентів найефективнішими вважають
використання

інтерактивних

методів

(57 %),

проблемних

(32 %),

пояснювально-ілюстративних (11 %) (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Оцінювання респондентами ефективності методів професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг

До основних форм, що сприяють успішній професійній підготовці
майбутніх фахівців сфери послуг респондентами віднесено: дистанційну
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(34,5 %), ділові ігри (23,5 %), дослідницьку діяльність (19,3 %), участь у
семінарах, тренінгах, круглих столах (26,4 %), самоосвіту (24,2 %) (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Оцінювання ефективності форм професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг

Відповідно до отриманих результатів можна зробити висновок, що
такий рівень розвитку компонентів професійної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг спричинений незадовільною професійною орієнтацією
та відсутністю якісного професійного відбору здобувачів освіти на навчання
за професіями сфери послуг; недостатнім рівнем мотивації майбутніх
фахівців до опанування професійною діяльністю за фахом; використанням у
професійній підготовці переважно традиційних форм і методів навчання;
невідповідністю

змісту

загальнопрофесійної

і

професійно-теоретичної

підготовок сучасним вимогам сфери послуг; відсутністю ефективних
інноваційних освітніх технологій; пасивністю здобувачів освіти на заняттях
та нездатністю брати участь у колективній діяльності; неспрямованістю
професійної підготовки на формування у майбутніх фахівців впевненості у
своїх знаннях, уміннях, навичках, професійних якостях; низьким рівнем
самоосвітньої діяльності здобувачів освіти (низька мотивація, неготовність
до такого виду діяльності, відсутність відповідного заохочення з боку
викладачів та майстрів виробничого навчання закладів П(ПТ)О); відсутністю
механізмів проєктування індивідуальних освітніх траєкторій професійної
підготовки; недостатнім навчально-методичним і матеріально-технічним
забезпеченням

закладів

П(ПТ)О;

відсутністю

зацікавленості

з

боку
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роботодавців у співпраці з закладами освіти щодо підвищення якості
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг.
На

думку

провідних

спеціалістів

сфери

послуг,

ефективному

формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців сприятиме:
організація єдиного освітнього середовища закладів П(ПТ)О і виробництва;
використання їхньої спільної матеріально-технічної бази; впровадження в
освітній процес інноваційних технологій професійної підготовки; методик
проблемно-дослідного та проєктного характеру, що моделюють майбутню
професійну діяльність здобувачів освіти, активізують їхню пізнавальну
активність;

участь

у

круглих

столах,

семінарах,

тренінгах

щодо

запровадження інноваційного досвіду використання сучасних виробничих і
педагогічних технологій. Такий стан потребує налагодження взаємовигідних
зв’язків між професійною освітою та виробництвом; урахування виробничих
і регіональних потреб у змісті професійної підготовки; вирішення проблем
професійної адаптації випускників закладів П(ПТ)О на підприємствах
сучасної сфери послуг із залученням всіх зацікавлених сторін (виробництва,
освіти, науки, органів влади); постійного використання активних форм і
методів навчання; здійснення систематичної освітньої та виховної роботи зі
здобувачами освіти по формуванню в них ціннісних орієнтацій; виявлення
особистісних здібностей та перетворення їх на професійні компетентності;
формування необхідного рівня професійної спрямованості та системи
мотивів щодо уявлення про обрану професію.
Саме тому, стратегія держави спрямована на інтеграцію інтересів
влади, бізнесу, науки і освіти, об’єднання їх у кластерні структури,
впровадження інноваційних технологій, форм і методів професійної
підготовки

майбутніх

фахівців

із

врахуванням

базових

принципів,

зумовлених євроінтеграційною стратегією України, зокрема зростанням ролі
освіти у формуванні «конкурентоспроможної економіки з високим рівнем
зайнятості заради соціальної та територіальної згуртованості».
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На теперішній час існує достатня кількість ознак класифікації освітніх
кластерів: за характером діяльності, складом та кількістю учасників,
географічним розташуванням, стратегією економічного розвитку, місією,
стадією життєвого циклу, ступенем концентрації, характером зв’язків його
учасників, формою

управління, галузевим спрямуванням. Відповідно

визначають науково-освітні, освітньо-промислові, малі, середні, великі,
локальні, регіональні, внутрішньорегіональні, міжрегіональні, географічні,
горизонтальні, вертикальні, латеральні, технологічні, внутрішньогалузеві,
міжгалузеві кластери. Для нашого дослідження доречним є обґрунтування
моделі регіонального кластера як сукупності взаємопов’язаних закладів
П(ПТ)О, об’єднаних за галузевою ознакою та партнерськими відносинами з
підприємствами,

органами

влади,

науково-дослідними

установами,

об’єднаннями роботодавців і громадськими організаціями, визначення якого
надано у підрозділі 1.2.
Модель освітньо-виробничого кластера є універсальною, інноваційною
і складається з кластерних структур: кластеру експериментальних досліджень
та

освітньо-виробничих

кластерів

за

галузевим

та

територіальним

спрямуванням (рис. 1.10).
Стратегічне керівництво діяльністю ОВК забезпечує колегіально
створений орган – Координаційна рада, функціями якої визначено:
– формування стратегії розвитку ОВК;
– розроблення та затвердження планів і програм діяльності учасників
ОВК;
– здійснення контролю і координації діяльності всіх учасників та
партнерів ОВК у напрямку стратегічного партнерства;
– обмін інформацією між членами та партнерами ОВК шляхом
проведення семінарів, круглих столів, конференцій, створення веб-сайтів;
налагодження діалогу між виробництвом, закладами освіти, науковим
співтовариством і органами регіональної влади;
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– надання

інформації

та

розроблення

рекомендацій

щодо

вдосконалення професійних компетентностей в рамках замовлень на
професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітничих
кадрів учасників та партнерів ОВК;
– розроблення напрямів перспективних досліджень, інноваційної та
виробничої діяльності ОВК.

Рис. 1.10. Модель освітньо-виробничого кластера (розроблено автором)

Отже,

освітньо-виробничий

кластер

являє

собою

багаторівневу

мережеву організацію, що складається з міжфункціональних команд
(робочих груп, створених з числа його учасників для реалізації конкретного
інноваційного проєкту), з одного боку, і функціональних механізмів
забезпечення їх діяльності – з іншого, єдність яких досягається завдяки
координації діяльності учасників з відповідними функціями:
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– регіональні органи

влади

здійснюють

державну політику та

нормативно-правове регулювання функціонування кластерної структури,
координацію діяльності закладів П(ПТ)О, надають державні послуги і
управляють державним майном, спряють реалізації стратегій розвитку тієї чи
іншої галузі в рамках регіональних цільових та державних програм;
– науково-дослідні

установи

надають

допомогу

в

навчально-

методичному та науковому забезпеченні освітнього процесу;
– громадські організації займаються упорядкуванням та встановленням
взаємовідносин між приватними і громадськими секторами, підтримкою
кластерних ініціатив, приймають участь у моніторингу та прогнозуванні
потреб економіки й ринку праці регіону у кваліфікованих кадрах і сприяють
досягненню поставлених цілей кластеру;
– підприємства та організації є базою для проходження виробничого
навчання і виробничої практики майбутніх фахівців; забезпечують участь
провідних фахівців підприємств у науково-педагогічної діяльності та роботі
державних атестаційних комісій за погодженням сторін; сприяють скорішій
адаптації здобувачів освіти до виробничих умов, виходу на ринок нових
продуктів і послуг, приймають участь у визначенні змісту, обсягів та
напрямів професійної підготовки; вживають заходи щодо зміцнення
матеріально-технічної бази закладів П(ПТ)О;
– заклади П(ПТ)О запроваджують нові напрями розвитку з метою
розширення спектру освітніх та платних послуг, приведення системи
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг у відповідність до
потреб регіонального ринку праці.
Відповідно

до

моделі,

галузеві

освітньо-виробничі

кластери

створюються шляхом інтеграції підприємств з регіональними центрами
П(ПТ)О в обласному центрі, а територіальні освітньо-виробничі кластери
об’єднують підприємства крупних районних центрів з багатопрофільними
центрами професійної освіти, створеними шляхом об’єднання закладів
П(ПТ)О за територіальним принципом.
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Ефективне
сформована

функціонування

усередині

інфраструктура

нього

(кластер

кластерного

об’єднання

підкластерна

регіональна

експериментальних

досліджень),

забезпечує
інноваційна
що

сприяє

формуванню взаємозв’язків між носіями нових ідей, знань, наукових
досліджень і сучасних виробничих технологій. Діяльність цієї структури
зорієнтована на оновлення змісту освіти, ефективність використання
трудових ресурсів шляхом вдосконалення форм і методів професійної
підготовки майбутніх фахівців відповідно до потреб роботодавців у сфері
послуг, а також створення конкурентного освітнього середовища для
закладів П(ПТ)О [230].
У

рамках кластера

експериментальних досліджень

здійснюється

реалізація освітніх програм й окремих курсів з використанням кадрового
потенціалу та матеріально-технічної бази підприємств та організацій ОВК;
надання інформаційно-консультаційних послуг у галузі П(ПТ)О; проведення
науково-практичних конференцій з актуальних питань; узагальнення і
впровадження сучасних особистісно-орієнтованих технологій навчання у
практику діяльності закладів П(ПТ)О регіону.
Бурхливий розвиток інформаційного суспільства та швидке «старіння»
професійних знань змушує педагогічних працівників і фахівців підприємств
постійно розвиватись та вдосконалювати свої компетентності шляхом
підвищення кваліфікації й стажування, що відбувається за процедурою, чітко
визначеною законодавством України, проте потребує удосконалення з
урахуванням вимог сучасного суспільства. Завдання та цілі ОВК сприяють
створенню ефективної системи підвищення кваліфікації та стажування
фахівців системи П(ПТ)О, інших відомств й установ; надання додаткових
освітніх

послуг

за

заявками

організацій

і

громадян;

забезпечення

неперервності освіти, удосконалення рівня професійної компетентності
керівних та педагогічних працівників. У рамках інтеграції П(ПТ)О та
виробництва створюються

умови для організації курсів підвищення

кваліфікації, стажувань викладачів і майстрів виробничого навчання на
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підприємствах для ознайомлення з новітніми типами обладнання та
технологічними процесами; проводяться спільні заходи та конференції,
ділові зустрічі, екскурсії; складається сприятливий морально-психологічний
клімат взаємної співпраці.
Організаційна структура ОВК сприяє впровадженню нових форм і
технологій

державно-приватного

партнерства,

що,

за

твердженням

Л. Мельничук, виступає «дієвим інструментом поєднання економічної
ефективності та соціальної справедливості, інструментом регулювання,
формування та реалізації соціальної й освітньої політики в цілому та
соціально-трудових відносин, зокрема» [290]. Тісна взаємодія педагогічних
працівників закладів П(ПТ)О та фахівців підприємств з питань розроблення і
корекції вимог, пов’язаних з освітнім процесом в умовах виробництва, на
конкретному робочому місці, використання сучасних матеріалів сприяє
розробленню більш ефективних методів навчання.
Важливим напрямом співпраці підприємств і закладів П(ПТ)О,
зацікавлених у динамічному розвитку, є маркетингові дослідження, що, за
твердженням С. Ковальчук, повинні проводитись професійно і продумано на
всіх етапах, починаючи від вибору типу дослідження і закінчуючи методами
обробки

даних,

формою

представлення

результатів

тощо [186, с. 46].

Враховуючи особливості функціонування ОВК, реалізація маркетингової
стратегії здійснюється на принципах орієнтації на перспективний попит;
оновлення існуючих освітніх стандартів з урахуванням вимог суспільства та
ринку праці; аналізу й оцінки конкурентоспроможності закладів П(ПТ)О;
об’єктивності

та

достовірності

отриманої

інформації.

Дотримання

маркетингової політики дає змогу вивчити попит на освітні послуги, оцінити
вплив різних факторів ринку праці на діяльність освітніх установ, виявити
закономірності формування фахівців затребуваних професій, вирішити
проблеми з виробничою практикою та працевлаштуванням майбутніх
фахівців, а для підприємств – з професійною підготовкою, перепідготовкою і
підвищенням кваліфікації кадрів.
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Одним з найбільш актуальних і складних напрямів в реалізації
державно-приватного партнерства є організація профорієнтаційної роботи,
розуміння структури та змісту якої, на думку П. Помарана, дає змогу дібрати
її відповідні форми, зробити її більш ефективною та цілеспрямованою, що
забезпечує

збалансування

освітніх

професійних

запитів

громадян,

можливостей закладу П(ПТ)О і потреб регіонального ринку праці [342]. Слід
зазначити, що умови функціонування ОВК дають змогу розробляти нові
підходи до профорієнтаційної роботи, здійснювати переорієнтацію майбутніх
фахівців, пошук ефективних сучасних форм: використання засобів масової
інформації; організація допрофільної підготовки та підготовчих курсів для
абітурієнтів; використання агітаційної друкованої продукції; проведення днів
відкритих дверей, спільних конкурсів, спортивних змагань тощо.
Науково-інноваційний напрям діяльності кластеру експериментальних
досліджень спрямований на стратегічний розвиток змісту П(ПТ)О та
кадрового потенціалу (оновлення змісту освітніх стандартів професійної
підготовки, розроблення і проведення моніторингу дисемінації передового
педагогічного

досвіду;

аналіз

практики

проведення

дослідно-

експериментальної діяльності в закладах П(ПТ)О регіону, узагальнення
досвіду

їх

роботи;

науково-методична

підтримка

проєктування

та

впровадження систем управління освітою; оцінка наявних ресурсів (за
компонентами

компетентностей)

працівників

закладів

П(ПТ)О

та

підприємств сфери послуг; оперативне задоволення потреб виробництва у
високопрофесійних

кадрах для

забезпечення

ефективного

соціально-

економічного розвитку галузі; формування банку розвитку кадрового
потенціалу закладів П(ПТ)О).
В умовах ОВК ефективніше реалізуються проєкти, спрямовані на
організацію

і розвиток

інформаційно-освітнього

середовища

шляхом

впровадження в освітній процес: інноваційно-інформаційних форм навчання
(мережева взаємодія, телекомунікаційні проєкти, online-лекції, дистанційне
навчання,

кейс-технології,

форуми,

слайд-лекції,

e-mail-консультації,
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комп’ютерне тестування тощо); сучасних програмних засобів навчання
(програмна, технічна та інформаційна підтримка мережевих комплексів, що
використовуються в освітньому процесі; інформаційний пошук матеріалів з
інновацій у сфері професійної підготовки відповідно до запитів з боку
взаємодіючих структур;

програмно-технічна

робота

по

створенню

і

тиражуванню інформаційних ресурсів й електронних засобів навчання для
системи П(ПТ)О, підвищення кваліфікації, перепідготовки тощо; надання
послуг по розробці Web-ресурсів, ксерокопіювання; підготовка електронних
засобів навчання.
Одним з головних засобів формування професійної компетентності
майбутніх

фахівців

сфери

послуг

є

зміст

професійної

підготовки,

формування якого в умовах ОВК здійснюється відповідно до вимог ринку
праці за участі всіх учасників кластерної структури. Специфіка та принципи
функціонування ОВК суттєво впливають на процес проєктування змісту
освітніх програм і структури навчальних планів. Так, учасники ОВК
самостійно визначають переліки навчальних дисциплін, розподіляють
бюджет часу, відведений на опанування кожним предметом; визначають
зміст професійної підготовки, коректують його з урахуванням напрямів,
спеціалізації та вимог до підготовки майбутніх фахівців сфери послуг,
встановлюють

співвідношення

теоретичних

і

практичних

занять,

розробляють критерії оцінювання навчальних досягнень тощо.
Обов’язковим у формуванні освітніх програм є врахування у змісті
предметів

професійно-практичного

циклу

регіонального

компоненту

професійної підготовки, що є необхідною умовою засвоєння конкретної
професії, формування затребуваних ринком праці рівнів кваліфікації. Слід
зазначити

варіативний

характер

змісту

професійної

підготовки,

що

змінюється в залежності від замовлень роботодавців на підготовку фахівців
відповідної

кваліфікації,

діяльність

яких

спрямована

на

виконання

актуальних видів робіт. Загалом в умовах ОВК зміст освіти складається з
обов’язкової базової частини, в якій визначено перелік загальнопрофесійних
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предметів,

що

доповнюється

варіативною

частиною,

професійною

підготовкою, виробничою практикою із врахуванням профілю підготовки та
регіональної специфіки. Саме варіативна частина та виробнича практика
забезпечує оперативне «втручання» в зміст навчання відповідно до
регіональних особливостей, з урахуванням специфіки взаємовідносин
закладів П(ПТ)О з підприємствами-замовниками кадрів і уможливлює
врахування індивідуальних запитів й інтересів здобувачів освіти.
Зауважимо, що в умовах ОВК змінено і механізм впровадження
новацій у зміст навчання, зокрема його коригування відбувається відповідно
до змін у технологіях виробництва, «від конкретного підприємства до
закладу освіти», а не «зверху вниз», як раніше. Педагогічні працівники
закладу П(ПТ)О разом із провідними фахівцями підприємств самостійно
вирішують низку завдань, пов’язаних із коригуванням освітніх програм,
створенням сучасних навчальних матеріалів (відео-лекцій, презентацій,
кейсів для розбору практичних ситуацій, проблемних і творчих завдань).
Гнучкий зміст професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК
сприяє переходу до відкритого способу формування змісту освіти. За рахунок
диференціації освітнього процесу і взаємозв’язку його компонентів така
відкритість дає можливість впроваджувати гнучкі організаційні форми
професійної підготовки, відповідні методи та засоби навчання, отримувати
нову якість освіти.
В умовах ОВК актуальним є застосування модульно-компетентнісного
підходу до розроблення освітніх програм і навчальних планів, що сприяє
індивідуалізації освітнього процесу для кожного здобувача освіти відповідно
до його рівня знань і вмінь, попереднього досвіду практичної діяльності
тощо. Таким чином вирішується основна проблема професійної підготовки
майбутніх

фахівців

співвідношення

сфери

теоретичної

й

послуг – забезпечення
практичної

складових

оптимального
навчання,

що

відбувається у рамках інтегрованого навчального модуля, теоретична
складова якого забезпечує засвоєння компетентностей через продуктивні
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форми надання інформації з профільних предметів, практична – формування
у здобувачів освіти стійкого стереотипу професійної діяльності.
Слід відзначити, що особливості побудови освітніх програм і
навчальних планів професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах ОВК сприяє організації первинної професійної підготовки,
курсовому навчанню, перепідготовці, навчанню на курсах цільового
призначення, підвищенню кваліфікації як педагогічних працівників, так і
спеціалістів підприємств та організацій, програми для яких розробляються на
замовлення роботодавців. Метою такої підготовки є засвоєння професійних
компетентностей,

необхідних для

виконання

конкретних виробничих

функцій на реальному робочому місті та формування «гнучних» навичок,
розвиненість яких сприятиме успішній соціалізації майбутніх фахівців сфери
послуг.
Аналіз наукових досліджень щодо організації професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК довів його переваги та
відмінності від традиційного навчання (табл. 1.1):
Таблиця 1.1
Порівняння організації професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг за традиційною системою та в умовах освітньовиробничого кластера
1
Мета

Зміст

Традиційна система професійної Професійна підготовка в умовах
підготовки
ОВК
2
3
Формування знань, умінь і
Формування професійної
навичок, засвоєння визначеного
компетентності, орієнтація на
ДСПТО обсягу інформації.
результат; працевлаштування без
«адаптаційного» періоду
Вимоги до змісту встановлено
системою освіти (за плановою
кількістю годин).
Теоретичні знання не ґрунтуються
на потребах ринку праці.
Перевантаження теоретичними
предметами.
Чітко визначена тривалість
професійної підготовки.

Зміст орієнтовано на потреби
ринку праці, розробляється сумісно
з роботодавцями.
Своєчасне впровадження новацій в
зміст підготовки.
Обсяг теорії і практики
визначається роботодавцями.
Гнучкий підхід до тривалості
професійної підготовки відповідно
до вимог всіх учасників ОВК.
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Продовження табл. 1.1
1
Роль здобувача
освіти
Роль педагога

Методи

Форми

Способи
засвоєння

Використання
знань
Джерело
мотивації
Система
оцінювання

Результат
підготовки

2
3
Переважно пасивна, здобувач
Активна, здобувач освіти – суб’єкт
освіти – об’єкт освітнього процесу. освітнього процесу
Транслятор знань, носій інформації. Консультант, організатор спільної
роботи майбутніх фахівців з
урахуванням їх особистісних
якостей .
Ілюстративно-пояснювальні,
Проблемні, пошукові, дослідницькі,
інформаційні.
активні; орієнтовані на особистість,
засновані на самостійній і
практичної діяльності.
Фронтальна, індивідуальна.
Групова, індивідуальна, колективна,
семінари, тренінги, підготовка на
робочому місці.
Акцент на повторення знань в
Переважно навчання на робочому
аудиторіях закладу П(ПТ)О.
місці; педагогічні технології
інтегруються з сучасними
виробничими технологіями.
Переважно у типових завданнях,
Прикладне використання в умовах
підготовка до контрольних робіт
реального виробництва
Зовнішнє: педагог, батьки, оцінки. Внутрішнє: інтерес самого
здобувача освіти.
Не дозволяє коректувати процес
Участь всіх учасників ОВК у ДКА.
професійної підготовки.
Результат визначається комплексом
Оцінювання на екзамені.
набутих компетентностей; здатністю
особи діяти в різноманітних
проблемних ситуаціях.
Знання нестійкі.
Сформовано систему
Відсутній практичний досвід.
компетентностей.
Досвід застосування їх на практиці.

Наведені переваги професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК уможливлюють заощадження навчального часу,
усунення

дублювання

формальності

його

навчального
викладення,

матеріалу,

створює

фрагментарності

сприятливі

умови

та
для

працевлаштування випускників закладів П(ПТ)О на конкретні робочі місця
без адаптаційного періоду.
Отже,

в

умовах

ОВК

створюється

інноваційне

середовище

спрямованості майбутніх фахівців сфери послуг до професійного зростання;
забезпечується

можливість постійного підвищення

рівня

кваліфікації

фахівців підприємств і педагогічних працівників за рахунок участі у спільних
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семінарах, тренінгах, конкурсах професійної майстерності, конференціях,
виставках. Саме тому кластерний розвиток вважається необхідною умовою
для

відродження

виробництва,

зокрема

сфери

послуг,

підвищення

ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня
конкурентоспроможності вітчизняної економіки [226].
Наразі в Україні простежуються тенденції створення кластерних
структур у найбільш конкурентоспроможних галузях економіки, зокрема ІТ–
кластери, сільськогосподарські й органічні кластери, туристичні та швейні
кластери. Кластерними ініціативами охоплені майже всі регіони країни,
процеси формування кластерів набувають розвитку у Вінницькій, ІваноФранківській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській,
Рівненській,

Чернігівській

областях.

Найбільш

креативними

та

інноваційними стартапами вважаємо створення інноваційного кластера
«Регіональний

інноваційний

HUB»

(Миколаївська

область);

агротуристичного кластера «ГорбоГори» (Львівська область); освітньоінвестиційно-технологічного
біомедичного

кластера

легкої

промисловості

інноваційно-технологічного кластера

(м. Київ),

«Бітек» (м. Одеса),

аерокосмічного кластера «Мехатроніка» (м. Харків), кластера художніх
промислів (Волинська область). Завдяки проєкту «Підтримка кластерних
ініціатив у текстильній галузі» за сприяння ЄБРР та ініціатив ЄС
ЕU4Business у м. Хмельницькому виробники жіночого одягу об’єдналися в
«Подільській кластер виробників жіночих суконь», «Кластер виробників
весільного одягу»; представники легкої промисловості, виробництва та
дизайну одягу у м. Львові створили «Західноукраїнський кластер індустрії
моди»; за підтримки Управління інноваційного розвитку Харківської міської
ради виробники одягу та дизайнери об’єдналися в «Харківський кластер
легкої промисловості та дизайну». Завдяки співпраці учасників кластерів
збільшилася довіра між компаніями, став можливим спільний обмін
інформацією щодо вирішення питань, актуальних для галузі, зокрема
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розвиток

внутрішнього

ринку,

заохочення

споживачів

купувати

українське [216].
Однак, незважаючи на безперечні переваги кластеризації економіки
регіонів, здійснений аналіз сучасного стану професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК дає змогу стверджувати, що
процес формування професійних компетентностей означеної категорії
фахівців відбувається без врахування специфіки інноваційно-освітнього
кластерного середовища, що потребує вивчення досвіду економічнорозвинутих країн щодо ефективного вирішення окреслених проблем.

1.4. Зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг на основі кластерного підходу

Вирішення проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг на основі кластерного підходу потребує аналізу відповідного досвіду,
накопиченого за часи багатолітньої практики, зокрема в країнах зарубіжжя.
Швидкі темпи оновлення технологій сучасного виробництва в економічно
розвинутих країнах відбуваються завдяки стрімкому розвитку науки як
головної рушійної сили інноваційного розвитку. Разом з цим, змінюються
основні суспільні функції закладів освіти, вони набувають підприємницького
характеру, що за визначенням Г. Іцковіца, передбачає «інші цілі на дещо
іншому рівні» [165].
Названий підхід передбачає активну співпрацю влади, науки і бізнесу,
тобто урахування принципу «потрійної спіралі» (Triple Helix), обов’язкову
взаємодію

між

суб’єктами

освітнього

процесу,

суміщення

потреб

виробництва й освітніх програм, реалізацію цільової підготовки фахівців
необхідного кваліфікаційного рівня [165].
Відповідно до особливостей функціонування кластерних структур,
рівня зв’язків і конкуренції з іншими кластерами, розвитку інновацій,
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наявності фірм-лідерів, присутності прямих іноземних інвестицій професійна
підготовка майбутніх фахівців в умовах кластерів північноамериканської
групи кластерного розвитку, західноєвропейської й азіатської має певні
відмінності. Так, в кластерах північноамериканської групи майбутніх фахівців
орієнтують на високий рівень конкуренції між фірмами (кампаніями), що
розглядається як фактор їх розвитку. Кластерний підхід сприяє формуванню
мобільності

висококваліфікованої

робочої

сили,

посиленню

її

підприємницької активності. Прикладом успішного впровадження названого
підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців є Вашингтонський
кластер індустрії моди і одягу (Washington State Fashion and Apparel Industry
Cluster) [548, с. 1]. Освітня складова названого кластера підтримується
програмами

університетів,

коледжів

та

професійних

шкіл,

зокрема

Центрального коледжу у Сіетлі, Тихоокеанського університету Сіетла,
Міжнародної академії Дизайну і технологій, Сіетлського інституту мистецтв
та Державного університету Вашингтона. Навчання проходить за напрямами
виготовлення одягу, дизайну, мерчандайзингу. На факультетах проводяться
дослідження

аспектів

особливості

поведінки

розробкам

текстилю

міжнародної
потенційних
з

високими

торгівлі,

вивчаються

споживачів,
захисними

вимоги

приділяється
та

та

увага

функціональними

властивостями, прогнозується ефективність запропонованих дизайнерами
моделей тощо. До сфери відповідальності освітніх та науково-дослідницьких
установ також відноситься впровадження інновацій для розвитку кластера,
розробка нового інструментарію. Так, Тихоокеанською північно-західною
лабораторією (Pacific Northwest National Laboratory – PNNL) розроблено
нанотехнологію

надання

тканинам

вологостійкості

та

стійкості

до

забруднення. Широке застосування у дизайнерських програмах моделювання
одягу набула технологія «сканування тіла» для більш швидких і точних
вимірів.
Програмне забезпечення кластера підтримує ефективну діяльність його
учасників на високому рівні. Так, досягненню швидкого зворотного зв’язку
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та порозумінню зі споживачами сприяє використання соціальних мереж,
технологій

електронної

комерції,

мобільних

технологій.

Інтерфейси

прикладного програмування, 3-D моделювання уможливлюють створення
комерційних продуктів відповідно до точних специфікацій клієнтів.
Враховується, що робота з клієнтами передбачає, окрім здійснення
торгівельних операцій, неодмінну супутню діяльність, зокрема: розроблення
маркетингових

планів,

створення

брендів,

підвищення

культури

рекламування, вдосконалення технологій продажу продукції через інтернетмагазини, виявлення сучасних трендів, проведення шоу з демонстрацією
моделей одягу бізнес [548, с. 31].
Безпосередній вплив на освітній процес має посилення уваги галузевих
експертів до вирішення низки задач, таких як: уможливлення більш
ефективного використання мережевих ресурсів; розширення доступу до
необхідного фінансування; усунення митних перешкод; розвиток плідної
міжнародної співпраці з бізнес-структурами; підвищення закладами освіти
якісного рівня освітніх послуг, підготовки майбутніх фахівців до успішної
інтеграції в бізнес.
Організація кластера дає можливість прискорити трансформації нових
технологій безпосередньо у виробничі процеси: дизайнери динамічно
реагують на сучасні тенденції. Підприємства беруть участь у розробленні
зразків нових моделей та їх виготовленні. Логісти організують і координують
своєчасну, з мінімальними витратами, доставку товарів від виробника до
реалізатора, зокрема із застосуванням технології електронної комерції,
онлайн-продаж,

маркетингових

каналів

тощо.

На

стадії

масового

виробництва одягу допускається аутсорсинг (підрядництво), тобто передача
компанією (фірмою, установою) частини її завдань або процесів стороннім
виконавцям на умовах субпідряду [548, с. 5–6]. Збільшення продажів сприяє
одночасному зростанню кількості робочих місць.
При наборі персоналу роботодавці надають переваги недосвідченим
працівникам, вважаючи їх навчання більш рентабельним, ніж пошуки
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робочої сили зі значним досвідом. Власники бізнесу очікують від освітніх
програм формування технічних і ділових навичок. Набір технічних навичок
залежить від ринкового попиту, наприклад, час від часу виникає потреба у
фахівцях,

які

вміють

гаптувати

візерунки.

Перелік

бізнес-навичок

залишається стабільним, зокрема охоплює морально-психологічні принципи
ділового спілкування [548, с. 27].
Держава активно бере участь у регулюванні освітнього процесу,
допомога здійснюється на всіх рівнях влади – федеральному, регіональному
та муніципальному. У Канаді, наприклад, на федеральному рівні відсутня
єдина концепція реалізації освітньої політики. Реалізація конкретних
кластерних ініціатив (проєктів) делегується адміністраціям провінцій і
муніципалітетів. У той же час освітня стратегія є частиною національної
інноваційної стратегії країни, координацію якої здійснює Національна
дослідницька рада (NRC – National Research Council) – провідне федеральне
агентство з науково-дослідного розвитку. Вона складається більш ніж з 20
закладів освіти, нараховує десятки національних програм, що охоплюють
широкий спектр дисциплін і пропонують послуги на всій території Канади
для допомоги в стимулюванні інноваційної діяльності на місцевому рівні. На
рівні провінцій Канади кластерний підхід до професійної підготовки
майбутніх фахівців передбачає фінансування наукових розробок, реалізацію
освітніх програм, залучення додаткових інвестиції та виявлення супутніх
послуг.
Суттєва фінансова підтримка держави активізує здійснення в освітніх
установах

науково-дослідницької,

дослідно-експериментальної

роботи.

Підтвердженням цьому є Массачусетский університет, де відсотковий
показник інвестицій на науково-дослідні та дослідно-конструкторські
розробки (НДДКР, R&D – Research & Development) від ВВП Сполучених
Штатів вищий за названий показник по країні в цілому [533, с. 22]. Посилена
увага інвесторів до названого закладу освіти викликана тим, що він являє
собою важливий структурний елемент освітнього кластера в Массачусетсі –
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наочного

прикладу

збалансованої

роботи

кластерних

складових

за

принципом «потрійної спіралі». Його структура охоплює мережу закладів
освіти

різного

Массачусетський

рівня,

зокрема

технологічний

Гарвардський
інститут,

університет

дослідницькі

США,

лабораторії,

високотехнологічні компанії, інноваційні фірми, асоціації, сотні тисяч
робочих міст. Массачусетс є осередком утворення освітніх стандартів і
традиційно залишається законодавцем їх удосконалення.
Кластер надає освітні послуги, забезпечує

економіку держави

висококваліфікованими випускниками, впроваджує дослідницькі розробки,
комерціалізує патенти, здійснює ліцензування, трансфер технологій. Вагому
частку від усіх видів послуг займають консалтингові. Це підтверджується
тим фактом, що провідні консультанти консалтингових компаній світового
рівня, зокрема Monitor Group, Boston Consulting Group, Bain & Company, у
минулому мали відношення до Массачусетського кластера – Гарварда,
Бостона, Кембриджу. Некомерційні дослідницькі інститути, консалтингові
фірми укладають чисельні контракти зі здобувачами освіти, з викладачами
закладів освіти, науковцями щодо надання консалтингових послуг, чим
посилюють конкурентоздатність кластера у діловому середовищі, його
привабливість

як

соціального

партнера

й

постачальника

висококваліфікованих фахівців. Високий рівень культури співпраці, зокрема
спільна діяльність здобувачів освіти та викладачів (організація семінарів,
проєктна діяльність, обмін даними тощо), вільний доступ до інфраструктури
й інформаційних ресурсів є візитною карткою кластера. Співпраця також
налагоджена із чартерними й елітними школами.
Фінансові питання з професійної підготовки майбутніх фахівців у
Массачусетському
корпорацією;

кластері

державними

вирішуються
агентствами

Міжнародною
економічного

фінансовою

розвитку,

що

об’єднують лідерів уряду, представників виробництва, закладів освіти,
торгових асоціацій, некомерційних організацій; за рахунок державного
кредитування студентів банківськими структурами (уряд практично усунув
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посередницьку роль приватних кредиторів, грантів федерального уряду й
уряду

штатів,

пожертв

закладів

вищої

освіти,

приватного

сектору) [533, с. 26]. Відповідно до дій приватного сектору, він розглядається
як споживач, що стимулює попит на послуги кластера (знання здобувачів
освіти, досвід викладачів, науковців, патенти, ліцензії, інноваційні ідеї тощо),
а також як підтримуюча або суміжна галузь кластера у разі співпраці з
установами вищого рівня (інвестування в освітні стартапи, участь у
дослідницьких консорціумах, фінансування науково-дослідних і дослідноконструкторських розробок). Додаткові елементи названого кластерного
утворення складають послуги громадського харчування, служби безпеки та
прибирання.
Отже, визначальними рисами професійної підготовки майбутніх
фахівців

у

кластерних

структурах

північноамериканської

групи

є

зорієнтованість здобувачів освіти на високий рівень глобальної конкуренції,
формування в них підприємницької активності та мобільності. Навіть
взаємодія

між

учасниками

кластера,

зокрема

бізнесом,

державою,

розглядається скоріше як суперництво, аніж партнерство. Наукові розробки,
що знаходять своє місце у змісті освітніх програм, фінансуються на кошти
приватних осіб (компаній, фірм, підприємств). Освітня політика формується
ринковим попитом, а не державними документами.
Професійна підготовка майбутніх фахівців у кластерних структурах
західноєвропейської групи здійснюється за умов потужної державної
підтримки. У Франції, наприклад, професійна підготовка майбутніх фахівців
передбачає співпрацю із високотехнологічними підприємствами, участь в
освітньому

процесі

університетських

національних

лабораторій [84].

центрів
Активна

наукових
співпраця

досліджень,
освітнього

та

наукового сектора, залучення приватних промислових компаній уможливлює
швидке оновлення змісту освітніх програм інформацією щодо новітніх
технологій, сучасних тенденцій розвитку виробництва. Прикладом реалізації
кластерного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців є кластер
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технічного

текстилю

північного

регіону

Франції

(Пікардія)

Up-Tex

департаменту Нор-Па-де-Кале (Nord-Pas-de-Calais) – асоціація виробничих
компаній

(як французьких,

так

і транснаціональних),

університетів,

текстильних малих і середніх підприємств, дослідницьких центрів та центрів
технологічного

трансферу,

постачальників

і

споживачів

технічного

текстилю [129].
Посилена увага до освітнього сектора у кластерних структурах
зумовлює високий рівень інновацій. Яскравим прикладом цього є діяльність
Освітнього кластера Південно-Східної Фінляндії (Ecsef – Educational Cluster
of South-East Finland), що об’єднує організації, зацікавлені у розвитку
міжнародних ділових відносин у галузі освіти. Освітня діяльність названого
кластера характеризується як гнучка, мобільна та різнопланова, що охоплює
широке коло галузей. Зокрема, ключовими напрямами є: експорт знань і
технологій; розвиток науково-технічного співробітництва з міжнародними
партнерами; створення освітніх програм додаткової П(ПТ)О; впровадження в
освітні процеси якісно нових форм навчання, сучасних технологій;
проведення тематичних семінарів для фахівців; організація проєктноорієнтованих курсів, в яких групи здобувачів освіти різних напрямів
вирішують певні творчі та дослідницькі завдання, самостійно шукають
рішення визначених проблем. Кластер об’єднує підприємства й освітні
організації, здатні надати повний спектр послуг з розвитку кадрового
потенціалу

партнерів,

зацікавлених

у

науково-технологічному

співробітництві.
Надзвичайно важливим для кластерних організацій є налагодження
досконалих механізмів обміну інформацією, що суттєво «розширює мережеві
відносини, ініціює процеси навчання, використовуючи синергізм між
учасниками».

Ефективність

технології

розповсюдження

знаннєвого

потенціалу доцільно розглянути на прикладі міжгалузевого кластера
Інтелектуальних Технічних Систем OWL (Intelligent Technical Systems
Ostwesftfalen-Lippe) – одного із 15 провідних, що на конкурсній основі
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одержали фінансову підтримку Федерального міністерства освіти і наукових
досліджень Німеччини (Bundesministerium für Bildung und Forschung –
BMBF) у рамках програми кластерного фінансування (близько 40 млн. євро
протягом п’яти років). OWL представляє собою агломерацію 174 компаній,
16 університетів, інститутів, науково-дослідних установ, а також інших
організацій, що колективно працюють над інноваціями в широкому спектрі –
від мехатроніки до інтелектуальних технічних систем.
Для названого кластера характерна тісна співпраці бізнесу та науки.
Нові технології надаються через велику кількість малих і середніх
підприємств. Використовуються трансфертні проєкти розповсюдження
інформації. Прикладом одного з них є ступенева модель. Її структура
охоплює чотири етапи. На першому проводяться заходи, спрямовані на те,
щоб привернути увагу зацікавлених компаній до діяльності кластера, зокрема
виставкові ярмарки, розповсюдження цільової інформації тощо. На другому
пропонується більш детальна інформація, адаптована для легкого сприйняття
слухачами. Технічні аспекти кластера обговорюються, наприклад, на
семінарах, у форматі робочих груп, в умовах спеціалізованих майстерень.
Для третього етапу характерним є проведення семінарів безпосередньо на
робочих об’єктах компанії. Потенційні партнери кластера навчаються
виконувати конкретні завдання, що відповідають виробничим вимогам.
Четвертим етапом є розроблення концепцій для цілеспрямованих проєктів.
Після

застосування

промисловими

останніх,

компаніями,

більш
науковими

успішні

з

них

реалізуються

організаціями,

навчальними

структурами.
Кластерна

мережа

волоконно-оптичних

матеріалів

у

Баден-

Вюртемберзі e. V. (Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg e. V. –
AFBW), заснована у 2010 році, на сьогоднішній день завдяки професійному
менеджменту є однією з 30 найбільш потужних міжгалузевих технологічних
мереж у Європі. Її діяльність охоплює весь ланцюжок доданої вартості
волоконних матеріалів – від дослідницьких інститутів до постачальників,
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покупців,

і

складається

із

проєктування,

виробництва,

маркетингу,

дистрибуції й обслуговування споживачів після продажу продукції. Альянс
AFBW має потужну платформу для обміну інформацією між своїми членами
та партнерами, демонструє нові підходи до рішення проблем. Для виявлення
нових

тенденцій

у

секторі

технологій

текстильної

промисловості,

впровадження інноваційних ідей, проєктів, передачі знань й обміну
інформацією проводяться спеціалізовані конференції, об’єднані торгові
ярмарки, збираються робочі групи, налагоджуються суспільні зв’язки.
З 2015 року у кластерній структурі працюють над проєктом FIBER
PUSH, що об’єднує дослідників, підприємців і політиків, для розроблення
волокна з відновлюваної сировини та нових волоконних матеріалів.
Зорієнтованість виробників на ринкові потреби відображена у гаслі проєкту:
«Інноваційні волокнисті матеріали в масове виробництво», що сприяє
виявленню існуючого потенціалу та шляхів подальшого розширення галузі
поновлюваних ресурсів у ланцюжку створення текстилю. Так, вже сьогодні є
волокна рослин, що застосовуються в автомобілях. Деревні волокна
використовуються для заміни нових пластмас і викопних ресурсів
біополімерами. Постійний прогрес у роботі AFBW робить її важливою
частиною «волоконно-орієнтованого світу», широко відомою і за його
межами [534].
Науково-дослідницька рада Текстиль (e. V. – FKT) сьоме десятиліття є
координатором 16 німецьких текстильних науково-дослідних інститутів й
одним із членів Асоціації промислових досліджень (Arbeitsgemeinschaft
industrieller Forschungsvereinigungen «Otto von Guericke» e. V – AiF). На
період 2018 року до складу Ради входять більш ніж 1200 промислових
компаній. Унікальна мережа наукових структур в області текстилю є
об’єднуючою ланкою між освітою і бізнесом. Державне фінансування
забезпечує постійний стратегічний розвиток текстильної галузі як однієї з
найбільш інноваційних в країні після автомобільної та машинобудівної.
Фінансова підтримка надходить від Федерального міністерства економіки і
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енергетики (Bundesministeriums für Wirtschaft – BMWi) за програмами
«Дослідження

промислових

співтовариств»

(Industrielle

Gemeinschaftsforschung – IGF) і «Центральна інноваційна програма для малих
і середніх підприємств» (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand – ZIM).
Майбутні фахівці беруть участь у науково-дослідній і конструкторській
роботі,

що

ґрунтується

«Перспективи 2025»

на

концептуальних

(«Perspektiven 2025»).

положеннях

Документ

визначає

проєкту
основні

напрями подальшого розвитку текстильної індустрії. Прогнози зроблено на
основі аналізу й узагальнень результатів чисельних досліджень (більше 50),
вивчення тенденцій розвитку багатьох регіонів. Окреслено перспективи
вирішення соціальних проблем

у десяти предметних областях, що

стосуються одягу, архітектури, енергії, харчування, здоров’я, мобільності,
виробництва / логістики, побуту, загальних тем, мегаполіса майбутнього.
Оскільки увага науковців зосереджується на виготовленні текстильних
матеріалів з інтелектуальними додатковими функціями, майбутніх фахівців
орієнтують на те, що одяг стає більш природним, функціональним та
індивідуальним.
Отже, професійна підготовка майбутніх фахівців у кластерних
структурах західноєвропейської групи здійснюється з урахуванням невеликих
розмірів ринків збуту, обмеженості національних природних ресурсів,
однобокості галузевих структур промисловості. Перелічені фактори впливу
корегуються потужною державною політикою. Висока ступінь делегування
функцій

господарського

значення

центральним

державним

органам

пояснюється історично сформованим позитивним ставленням суспільства до
влади. Структурні елементи моделі державно-приватного партнерства
«держава – промисловий бізнес» функціонують у тісному зв’язку, що сприяє
побудові конструктивного

діалогу

влади

з

бізнесом

без

широкого

проникнення у структури приватних промислових фірм. Безумовний
авторитет держави серед представників бізнесу уможливлює впровадження й
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опрацювання нових ідей щодо управління освітніми процесами, заснованими
на кластерному підході.
Кластерний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців в
азіатській групі передбачає урахування тривалої стагнації політичного й
економічного розвитку, відносну ізольованість від світових ринків. Мала
ємність

національного

ринку,

обмеження

на

розвиток

доволі

диверсифікованої галузевої структури пояснюють необхідність активного та
цілеспрямованого втручання державних органів в економічні процеси з
метою

їх

захисту

від

небезпечної

конкуренції

з

іноземними

товаровиробниками, надання допомоги в експансії на зовнішньому ринку
щодо ефективної реалізації програм кластеризації економік.
У процесі підготовки майбутніх фахівців враховується модель
безперервного вдосконалення виробничих процесів та якості продукції,
відома також під назвою циклу Шухарта-Демінга (PDCA – Plan (планування);
Do (реалізація); Check (перевірка); Action (дія). Управління якістю
розглядається як процес, що проходить у три етапи, зокрема: розробка
специфікації (визначення технічних умов виробництва; особливості системи,
продукції, послуг; вимоги, пристрої, завдання, допуски тощо); виготовлення
продукції та її перевірка (контроль) на відповідність стандартам. Планування
є обов’язковою частиною виробничого процесу, тому окрема увага
приділяється саме питанням оптимального розподілу ресурсів, необхідних
для

досягнення

поставленої

мети.

Наступним

кроком

є

пробне

(експериментальне) виготовлення продукції (її обсяги не повинні бути
малими, що ускладнює отримання максимально повної інформації, але і не
багаточисельними, на випадок можливих негативних сценаріїв). При
розподілі ресурсів, окрім прибутковості найближчого часу, враховуються
довгострокові цілі і перспективи. Ретельно формуються навички щодо
створення так званого «портфеля сервісів» для замовників з урахуванням
індивідуальних потреб кожного з них. Майбутніх фахівців орієнтують не на
виправлення помилок, дефектів, браку тощо, а на їх запобігання. Відповідно,
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якість, як невід’ємний елемент виробничого процесу, вбудована в його
структуру. Освітні установи, зокрема в Японії, розглядаються як ключовий
ресурс для розвитку інновацій. Уряд країни прикладає зусилля для
перетворення

освітніх

установ

на

дослідницькі

центри – двигуни

економічних інновацій та конкурентоспроможності. Їх функціонування
спрямоване на задоволення потреб суспільства [331].
Відхід

від

стратегії

«наздоганяючого

розвитку»

до

«розвитку

фундаментальних наук» сприяє підвищенню рівня професійної підготовки
майбутніх фахівців. Наукові дослідження поставлені на комерційну основу:
створюються офіси ліцензування технологій, венчурні бізнес-інкубатори,
спільні галузеві дослідні центри; суттєва увага приділяється розвитку
стартапів; активно налагоджуються стосунки із бізнес-середовищем. Так, з
1999 року працює Закон Бай Доула, що регламентує зменшення перешкод
для співпраці між освітніми установами та приватними підприємствами.
Названий Закон дозволяє компаніям купувати інтелектуальну власність, у
тому числі права на результати наукових досліджень, профінансованих
державою.
З успішних прикладів професійної підготовки майбутніх фахівців в
умовах кластерної структури можна виділити Техно-центр Кітакюсю в
префектурі Фукуока. Освітня діяльність названої структури поєднує у собі
співпрацю

з

підприємствами,

приватним

сектором,

корпоративними

структурами (кейрецу), що часто закриті від зовнішнього впливу для
збереження комерційних таємниць і власної індивідуальності. Налагоджена
співпраця із місцевою владою, а також партнерство з корейськими
компаніями та науковими парками. Подібним прикладом взаємодії освітніх
коаліцій є кластер Кіото, що охоплює потужну наукову інфраструктуру
(офіси, лабораторії), підприємницькі соціальні мережі, спільні виробництва.
Зорієнтованість

на

розвиток

науково-дослідницької

та

дослідно-

конструкторської роботи (НДДКР), фінансова незалежність уможливили
високу

конкурентоспроможність

випускників

на

зарубіжних

ринках.
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Гібридна система управління освітнім процесом поєднує сильні сторони
американської і японської систем освіти. Американська, наприклад,
характеризується

сміливими

стратегічними

змінами,

націленими

на

підвищення якості освіти, а також ефективним використанням фінансів, в той
час як в японській системі першочергова увага приділяється постійному
вдосконаленню

професійної

підготовки

майбутніх

фахівців

у

закладів освіти кластерної структури поєднує

33

довгостроковому порядку.
Агломерація

університети й 11 коледжів. Їх тісний зв’язок із промисловим сектором
забезпечує сформований у дослідному парку Кіото (Kyoto Research Park)
Офіс взаємодії наукового середовища і промисловості (Industry Academia
Liaison). На території парку площею 5,9 га активно проводяться наукові
дослідження місцевих університетів і зарубіжних дослідників; розміщується
близько 420 компаній-орендарів (державних і приватних) та дослідницьких
установ з кількістю співробітників 4400 осіб.
На початку XXI століття суттєво зростає інноваційна спрямованість
професійної підготовки майбутніх фахівців на основі кластерного підходу.
Пріоритети надаються інформаційним технологіям. Збільшуються державні
витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Центром
уваги стають питання екології, логістики, енергоефективності. Дизайн, як
мистецтво, виходить на новий виток розвитку. Активно розробляються
державні стратегії з підтримки статусу дизайн-діяльності, формуються
системи неперервної дизайн-освіти. Так, прикладом тісної співпраці
підприємців, досвідчених дизайнерів і дизайнерів-початківців, менеджерів,
представників консалтингових фірм, проєктних інститутів є дизайнерський
кластер в Індії (Design Clinic Scheme – DCS), створений за ініціативою
Міністерства мікро-, малих і середніх підприємств (Ministry of Micro, Small &
Medium Enterprises – MSME), урядом Індії та Національного інституту
дизайну Ахмадабада (National Institute of Design – NID) [497].
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Освітня діяльність кластера здійснюється за двома напрямами:
організація просвітницької та проєктної роботи. Зокрема, для поширення в
суспільстві ідей щодо необхідності інтеграції дизайну з бізнес-процесами та
виробництвом проводиться активна робота у формі консультацій, навчальних
курсів, семінарів тривалістю від 1-го до 5-ти днів. Зміст освітніх програм має
чітко визначену зорієнтованість, наприклад, на пересічних громадян,
фахівців з певною спеціалізацією, а також консультантів, експертів, лекторів,
організаторів дизайн-проєктів. Групи формуються на основі попередньо
складених експертами звітів щодо оцінки потреб дизайну. В обов’язковому
порядку звіти містять перелік конструктивних рішень, що після подальшого
опрацювання формуються у бізнес-рішення з окресленою послідовністю
запланованих

дій.

Проведення

семінарів,

як

правило,

доручається

промисловим асоціаціям, технічним установам або іншим відповідним
органам з певним досвідом роботи. По закінченню семінарів до кластерного
центру надаються підсумкові звіти.
Дизайн-проєкти проводяться виключно компетентними фахівцямипроєктувальниками. Як і просвітництво проєктна робота містить аналіз,
консультації та пропозиції. Аналіз потреб дизайну здійснюється за
шаблоном, розробленим Національним інститутом дизайну. Результатом
консультативної

діяльності

є

бізнес-рішення,

складені

на

основі

конструктивних висновків. Проєктні пропозиції готуються у необхідному
форматі для подальшого схвалення експертною групою. Тривалість проєктів
у більшій своїй частині не перебільшує одного року.
На сьогоднішній час, відома своїми віковими традиціями Індія,
впевнено тримає лідерство серед країн, що успішно впроваджують політику
професійної підготовки майбутніх фахівців на основі кластерного підходу,
ініційовану урядом з 2005 року. Типові індійські кластери за специфікою і
розмірами суттєво відрізняються між собою, територіально обмежені (іноді
невеликим селищем). Виробники часто належать до однієї спільноти, що має
нерозривний зв’язок із попередніми поколіннями. Це характерно для
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невеликих за розміром кластерів рукоділля (handicraft), ручної роботи
(handloom) та ремісничих (artisan) кластерів. Традиції народного промислу
зберігаються віками і це має відображення у змісті професійної підготовки
майбутніх фахівців. Так, відомий на весь світ центр ткачів сарі міста Чандер з
1350 року практикує неперевершений стиль ткацтва з використанням
бавовни, шовкової нитки та зари або золотої нитки. На період 2010 року
центр нараховував близько 3500 ткацьких верстатів та 7000 ткачів [497, с. 3].
Кластерний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців
передбачає урахування у її змісті змін, що впливають на функціонування
кластерних структур країни, і здійснюються за трьома напрямами, а саме:
модернізація
функціональне

процесу

виробничих

оновлення.

систем,

Модернізація

оновлення

продукту

та

процесу виробничих систем

передбачає оновлення виробничого обладнання, скорочення часу на
виготовлення продукції та на її доставку, підвищення кваліфікаційного рівня
робітників, впровадження нових організаційних підходів, використання
інформаційно-комунікаційних технологій. До пріоритетних заходів також
відноситься підвищення якості продукції, розширення її асортименту,
використання нових тканин і сировини, зокрема традиційно акцент робиться
на бавовняному текстилі та поліефірі. Функціональне оновлення відбувається
через дизайн, маркетинг і брендинг [546, с. 17].
Для нашого дослідження представляє інтерес позитивний досвід
професійної підготовки майбутніх фахівців у кластері міжнародного рівня,
ключовим учасником (ядром) якого є національний інститут технології моди
в Ахмадабаді (National Institute of Fashion Technology – NIFT). До основних
пріоритетів інституту належить «професійна освіта, зорієнтована на
соціальні та людські цінності» [530]. Структура закладу освіти охоплює
16 студентських містечок (compuses) з розвинутою інфраструктурою. У
кожному з NIFT campuses діє децентралізована мережа ресурсних центрів
(Resource Centre – RC). Утворення представляє собою єдину інформаційну
систему в Індії з надання інформаційних послуг дизайнерській спільноті.
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Мережа частково автоматизована, координується Національним ресурсним
центром (National Resource Centre – NRC) Нью-Делі; містить інтегрований
набір друкованих і недрукованих матеріалів, документованих джерел для
вивчення міжнародної та індійської моди від давніх часів до сучасності
(історія костюма, виробництво предметів одягу, становлення дизайнерського
мистецтва тощо). У відкритому доступі знаходяться навчальні посібники,
довідникова література, періодичні видання, аудіовізуальні матеріали, кращі
колекції робіт випускників [200].
В інституті організована робота навчальних лабораторій різного
призначення, діяльність яких спрямована на вдосконалення практичних
вмінь та навичок студентів. Так, комп’ютерні лабораторії оснащені
найсучаснішими апаратними та програмними засобами, такими як Macintoshсервери та робочі станції, комп’ютери, плоттери, цифровізатори, сканери,
широкоформатні принтери, звукові мікшери, цифрові фотоапарати тощо. По
всій території інституту діє Національна мережа знань (National Knowledge
Network – NKN).

Створено

комфортні

умови

для

проведення

відеоконференцій. Технологія Wi-Fi (Wireless Fidelity) забезпечує комфортне
спілкування студентів і викладачів через мережу Інтернет. Студенти
оволодівають

навичками

проєктування

користування

(computer-aided

засобами

design/drafting

автоматизованого

CAD)

програмним

забезпеченням для дизайну одягу, текстильного дизайну, графічного дизайну
та дизайну аксесуарів; засвоюють 2D / 3D моделювання, фотомонтаж та
редагування; вивчають особливості планування корпоративного ресурсу,
управління життєвим циклом продукту, статистичний аналіз та вебпрограмування.
Лабораторії візерунків та малювання містять спеціалізовані таблиці
оформлення

візерунків.

Високий

сучасний

рівень

інфраструктури

середовища уможливлює підвищення креативності студентів, реалізацію
унікальних

підходів,

ідей

та

новаторських

перспектив.

Наприклад,

лабораторія ткацтва оснащена стільницею для настільних зразків, що
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забезпечує ефективну інтеграцію теоретичного матеріалу та практичних дій.
Навчальні задачі щодо вибору матеріалів, технологій і методів вирішуються
комплексно, проблеми розглядаються цілісно.
Освітнє середовище лабораторії фарбування та друку (відділ дизайну
текстилю) уможливлює вивчення різноманітних методів фарбування та
друку, оцінювання переваг і недоліків кожного з них. Важливе місце в
процесі

навчання,

дистанційного

зокрема,

займають

технологічні

лабораторії. Трикотажна лабораторія сприяє поглибленню знань щодо
устрою й експлуатації спеціалізованих машин для зшивання та обробки
трикотажної тканини, а також ручних, комп’ютеризованих плоских і круглих
в’язальних машин. У лабораторіях розміщуються плоскі в’язальні машини.
Отримані

знання

полегшують

розуміння

системи

автоматизованого

проєктування (САПР).
Новітні технології обробки матеріалу студенти опрацьовують у
лабораторії

дизайну

аксесуарів,

оснащеній

сучасними

машинами

й

обладнанням, лазерними та металорізальними верстатами. В лабораторії
дизайну шкіри студенти отримують досвід роботи щодо пошиття та обробки
шкіряного одягу, аксесуарів тощо. Інфраструктура лабораторії охоплює
машини для різання, шиття, плавлення, гравірування, тиснення, шерфування
шкіри тощо. У спеціалізованих лабораторіях вивчають функціонал і
властивості

специфічного

ідентифікаційними

одягу,

маркерами

RFID

зокрема

з

радіочастотними

(radio-frequency

identification),

особливості експлуатації транспортно-технологічної лінії ETON, новітні
техніки створення візерунків тощо. Додаткові можливості розкрити свій
творчий

потенціал

надає

фотолабораторія

інституту,

облаштована

сучасною апаратурою з високою точністю і широким спектром дій.
В інституті налагоджені зв’язки з іноземними університетами,
міжнародними інститутами, зокрема: Державним університетом штату НьюЙорк – Fashion Institute of Technology (FIT), Університетом Глазго –
University of Glasgow (Велика Британія), міжнародним інститутом моди –

109
Mod’Art (Франція); працюють програми з обміну студентами закладів вищої
освіти різних держав для отримання культурного досвіду, набуття
додаткових професійних вмінь та навичок. Для надання кредитів студентам
інститут співпрацює з комерційними структурами, наприклад Union Bank.
Здобувачі освіти

беруть

участь

у

міжнародних

конференціях,

семінарах, дослідженнях, престижних міжнародних конкурсах молодих
дизайнерів, зокрема: Mittelmoda Premio, World of Wearable Art, New Zealand,
Arts of Fashion Foundation USA, Triumph Inspirational awards, Exporting Art
Together (E.A.T.), IF Design Awards in Medellin Colombia, Click! Japan Photo
Contest Exhibition,

Knitting For Juliet Italy; MAX Design Awards –

загальноєвропейському конкурсі в стилі digital, зорієнтованому на пошук
релевантного

інсайту

для

комплексного

впливу

на

споживача

з

використанням можливостей всіх існуючих каналів комунікації [530, с. 5].
Адміністрація інституту створює сприятливі умови для всебічного
розвитку

майбутніх

фахівців,

залучає

їх

до

активної

участі

у

внутрішньоколегіальних і міжкультурних заходах. Яскравим підтвердженням
цього є

амфітеатр на території інституту, сучасні зали, оснащені

гідравлічними рампами для демонстрації мод, аудиторії, спеціально
облаштовані для інтерактивного спілкування із представниками швейного
сектору економікиї, для проведення творчих вечорів, музичних ток-шоу,
концертів, виставок тощо. Співпраця інституту із представниками сфери
послуг максимально скорочує розрив між освітою і виробництвом, сприяє
швидкому реагуванню на сучасні тенденції моди, попит споживачів, потреби
замовників робітничих кадрів.
Академічні програми інституту складені за міжнародними стандартами
та забезпечені ІТ-додатками. Інтегровані програми освіти (co-curricular)
допомагають отримати теоретичні знання і практичні уміння щодо ведення
бізнесу моди, вивчити напрями мистецтва, особливості ремісництва,
кустарного промислу, різноманітних технологій та стратегій створення
продукції, набути навичок, що сприяють пристосуванню до зростаючих
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потреб промисловості. В інституті налагоджена тісна співпраця між
учасниками освітнього процесу, а також із їх зовнішніми соціальними
партнерами. Для виявлення талановитих студентів в інституті проводиться
щорічний

фестиваль

«Спектр

Моди».

Діяльність

широкої

мережі

студентських клубів дослідно-конструкторських розробок, поїздки за кордон
націлені на забезпечення всебічного розвитку студентів, формування умінь
працювати в команді, нестандартно мислити, самостійно приймати рішення і
брати на себе відповідальність за кінцевий результат виконаної роботи.
Вбудований у зміст навчальних планів ремісничий компонент
уможливлює співпрацю студентів інституту, ремісників і ткачів із різних
куточків Індії. Така кластерна ініціатива сприяє укріпленню зв’язків між
поколіннями, збереженню національних традицій, посиленню інтересу до
народного колориту, розширенню ремісничої бази знань і спрямуванню
творчого

потенціалу

митців

на

більш

ринкові

та

прибуткові

підприємства [530, с. 4].
Окрім класичних форм оцінювання навчальних досягнень здобувачів
освіти в інституті практикується нетрадиційний підхід до визначення рівня
теоретичних знань, практичних умінь і навичок майбутніх фахівців. Зокрема
наукові роботи, проєкти, презентації студентів можуть бути оцінені
інтерактивними журі. Практикуються усні екзамени, так звані viva voce, як
остаточна оцінка засвоєної інформації.
Для посилення мотивації майбутніх фахівців до оволодіння професією
у рамках освітньої програми організовуються виїзні майстерні. Проживання
у кемпінгах, спілкування з місцевими жителями, засвоєння елементів
командної роботи, координованої фасилітаторами, соціалізують підлітків,
формують у них навички планування, уміння аналізувати, забезпечують
якісний навчальний досвід.
Отже, специфіку професійної підготовки майбутніх фахівців у
кластерних структурах азіатської групи визначають стійкі традиції східних
феодальних державних утворень. Активна підтримка кластерних ініціатив
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державою, безпосередня участь у формуванню змісту та структури
освітнього процесу уможливлює задоволення запитів сучасного ринку праці
на фахівців як з високим, так і з низьким кваліфікаційним рівнем.
Аналізуючи

світовий

досвід

професійної

підготовки

майбутніх

фахівців на основі кластерного підходу, важливо відзначити посилену увагу
до сучасних філософських парадигм, що передбачають новий спосіб
мислення, зокрема: «інновація набуває цінності, якщо баланс між її
практичністю, ціною і витратами є оптимальним» (стратегія «блакитного
океану» (Blue Ocean Strategy) В. Чан Кіма, Р. Моборна). У цьому контексті
створюються ефективні організаційні форми та ділове оточення, що
заохочують інновації і підприємництво, охоплюють комерційні структури,
наукові та дослідні центри, освітні й інші установи, що діють в інтересах
розвитку глобальних знань і, одночасно, трансформуючись відповідно до
місцевих вимог,

застосовують знання

для

вироблення

інноваційних

продуктів, послуг та шляхів реалізації ділових операцій.
Урахування положень теорії конкурентної співпраці (сoopetition )
А. Бранденбургера,

Б. Нейлбаффа

сприяє

дотриманню

балансу

між

кооперацією (cooperation) і конкуренцією (competition), що відкриває
додаткові можливості для підвищення мобільності та креативності майбутніх
фахівців. За твердженням Е. Демінга досягти ефективної конкуренції без
співпраці неможливо. Їх нерозривний зв’язок стимулює розвиток економіки,
оскільки уможливлює додаткові прибутки всіх учасників бізнес-процесу,
покращує

маркетинговий

потенціал

кожного,

посилює

динаміку

та

потужність спільних дій [104].
Реалізація комплементарної стратегії (Н. Бор, Е. Демінг, Б. Райзберг)
характеризується дотриманням балансу сил усередині кластерних утворень,
раціональним

розподілом

фізичних

ресурсів,

скороченням

витрат,

створенням єдиних стандартів якості професійної підготовки майбутніх
фахівців,

побудовою

відповідальності [104; 363].

ділового

партнерства

на

принципах
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Стратегічні рішення щодо близьких і далеких перспектив професійної
підготовки майбутніх фахівців приймаються з урахуванням глобальних
тенденцій макроекономічного рівня. До таких мега-тенденцій належить
динаміка інновацій. Зміни характеру інновацій пояснюються тим, що в
умовах стрімкого збільшення джерел (носіїв) знань, їх набуття стає все
складнішим. Змінюється формат і структура знань – вони стають біль гнучкі,
поширюється їх регіональне розповсюдження, зростає мобільність, а також
випадковість розподілу між декількома та більше носіями.
Стійкою є тенденція використання комп’ютерної техніки й інтернетзв’язків для управління спектром соціальних функцій, що постійно зростає.
Наголошується на тому, що кількість пристроїв, підключених до Інтернет,
перебільшує загальну кількість людей на планеті. Очікується, що у
найближчі роки ця цифра наблизиться до 50 мільярдів. Майже 80-100 %
виробників будуть використовувати відповідні додатки, що призведе до
розширення основних можливостей і функцій продукції, створення нових
бізнес-моделей.
Названа тенденція зумовлює наступну, що полягає у зорієнтованості
виробників на мобільні додатки. Набувають вагомості такі елементи
сучасного виробництва, як надійні, збалансовані й функціональні інтерфейси.
Ефективність функціонування підприємств визначатимуть зручні та доступні
способи

отримання

споживачами

інформації;

безпечні

електронні

торговельні платформи; прості, орієнтовані на конкретні задачі функції
корпоративних додатків, адаптованих для смартфонів й інших мобільних
пристроїв.
Посилюється

вплив

соціальних

мереж,

що

прискорює

обмін

інформацією між клієнтами (споживачами), робить його більш зручним.
Змінюються методи вибору продукції, дослідження її якості; прискорюється
динаміка маркетингу в цілому.
Комерційну цінність представляють собою бази великих даних (Big
Data). Їх накопичення, аналіз, застосування, управління ними дає змогу
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вирішувати складні бізнес-питання на більш сучасному якісному рівні. В
умовах експоненціального зростання обсягу даних важливо швидко й
ефективно перетворювати цей потік у дієву, цінну для підприємства (фірми,
корпорації, виробництва) інформацію.
Тенденція до персоналізації продуктів і послуг виникла внаслідок зміни
споживацьких запитів, зниження лояльності до брендів. Перспективним є
поєднання низької питомої вартості масового виробництва з гнучким
індивідуальним підходом до потенційних клієнтів. Набуває привабливості
перспектива модуляції продукції без розширення її асортименту.
Негайна доступність продуктів і послуг для сучасного споживача стає
високопріоритетною, майже такою ж значущою як ціна і якість. Урахування
цієї тенденції у процесі професійної підготовки забезпечить майбутнім
фахівцям постійну присутність в середовищі світового ринку; мінімізує
витрати та збої у виробничій діяльності; підвищить її якісний рівень.
Скорочення життєвого циклу продукції вказує на необхідність більш
швидкого оновлення продукції чи послуг. У іншому випадку є ризик не
витримати конкуренцію, зазнати збитків. Тому увага здобувачів освіти
посилюється на більш точному плануванні та прогнозуванні попиту в
перспективі, у тому числі, з урахуванням сезонних факторів, зокрема
практикується

впровадження

ребрендингу

–

активної

маркетингової

стратегії, що сприяє виходу компанії на новий рівень розвитку.
Вагомий вплив на зміст професійної підготовки майбутніх фахівців має
тенденція до зростання попиту на низьковуглецеву продукцію. Усвідомлення
у сучасному світі небезпеки від глобальних викидів вуглецю стимулює
використання більш чистих видів палива та заощадження електроенергії, а
також сприяє зростанню екологічних, «зелених» інвестицій. Вплив названих
тенденцій на соціальні, технологічні, економічні, екологічні та політичні
сфери суспільства відчутний вже сьогодні; вони стійкі, повільно змінюються
і триватимуть, як очікується, протягом десятиліть.
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До уваги також беруться виявлені тенденції, прогнозовані близькі та
далекі перспективи. В процесі професійної підготовки майбутніх фахівців
для сфери послуг та швейно-текстильної галузі враховуються, наприклад,
можливі

сценарії

подальшого

розвитку

світу

моди

до

2025 року,

представлених у форматі міжнародного форуму «Майбутнє» (Forum for the
Future, 2010) за підтримки компанії Levi Strauss & Co незалежними
експертами з питань збалансованого розвитку суспільства спільно з
експертами у галузі моди з виробництва, дизайну та роздрібної торгівлі, а
також науковцями, представниками університетів, профспілок та неурядових
організацій (non-governmental organizations – NGOs) [507]. За першим із
чотирьох сценаріїв (Slow is Beautiful) очікується уповільнення моди, що
передбачає скорочення сезонних колекцій, перенесення акценту з кількості
одягу на його якість; виробництво «розумного» одягу, здатного до
самоочищення і захисту організму від негативних впливів навколишнього
середовища. У зв’язку зі зміною клімату та геополітичної ситуації автори
сценарію прогнозують подальше змішення стилів, конкуренцію «низької
моди» і вуличних брендів, поширення попиту на одяг з других рук (secondhand), зростання інтересу до вінтажного стилю, поширення практики
перероблення,

реставрування

одягу – його

продаж

здійснюватиметься

переважно у невеличких магазинах та через мережу Інтернет.
Другий сценарій (Community Couture) передбачає строго сегментоване
виробництво одягу. Наприклад, територія Haute couture для розвитку
індустрії

високої

моди.

Окремий

територіальний

сектор

займатиме

виготовлення грубої, жорсткої, щільної тканини саржевого переплетення
(деніму) та інших видів текстилю. Посилюватиметься полярність індустрії
моди, що буде зорієнтована або ж на надмірно дорогу продукцію, але
виготовлену

із

якісних,

натуральних

матеріалів,

або

на

дешеву,

широкодоступну з волокон, отриманих шляхом повторної переробки
матеріальних відходів виробництва (рециклювання). Для оренди старого
одягу, що пройшов реставрацію, створюватимуться переробні Центри,
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«бібліотеки одягу», де можна взяти будь-яку річ на певний час, а потім
повернути її.
Головною ідеєю третього сценарію (Techno-Chic) є отримання переваг
від низьковуглецевого виробництва, високотехнологічного сервісу, дизайну
та матеріалів, наприклад, тканин-«хамелеонів», що можуть змінювати колір і
стиль. 3D сканери для тіла дозволять людям «приміряти» одяг перед
віртуальними дзеркалами. Модульні деталі одягу уможливлюватимуть його
індивідуальний

добір

й

оформлення.

Такий

одяг

у

подальшому

призначатиметься для біодеградації або повторного використання.
Відповідно до четвертого сценарію (Patchwork Planet) пріоритети в
індустрії моди отримають національні бренди, з їх колоритом релігійних і
культурних традицій. У тренді залишатимуться біотехнології, тобто одяг
може бути «вирощений» з бактеріальної целюлози. Для скорочення шляхів
до споживача пропонується формування мережі світового виробництва,
наприклад, бавовняного в Азії, лляного в Індії, вовняного в Австралії тощо.
Розроблені сценарії мають вагоме значення для створення та функціонування
кластерних структур; спонукають вийти за рамки короткострокових
перспектив;

надихають

на

пошук

нових

можливостей,

генерування

інноваційних ідей.
Отже, вивчення досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців на
основі кластерного підходу в країнах зарубіжжя, зокрема Сполучених
Штатах Америки, Франції, Німеччині, Канади, Фінляндії, Японії, Індії,
уможливило виокремлення таких тенденції як: реалізація в освіті пріоритетів
розумного, стійкого та всеосяжного зростання суспільства; освітні установи
стають активними учасниками економічних процесів і все активніше
переходять від моделі «сейф знань» до моделі «провайдер компетентностей»;
посилюється інноваційна спрямованість освіти, змінюється її роль, місце й
основні суспільні функції; посилюється зорієнтованість освітнього процесу
на парадигму раціональної і збалансованої співпраці між учасниками
кластерних структур, поширення ідей постфордизму, консалтингових форм
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діяльності, аутсорсингу, трансферу технологій [200]. Позитивний досвід
економічно розвинутих країн щодо професійної підготовки майбутніх
фахівців на основі кластерного підходу може бути корисним для
удосконалення системи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК.

Висновки до першого розділу

1.

Результати

наукових

досліджень

педагогічної

проблеми

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
свідчать про її надзвичайну актуальність і необхідність подальшого
опрацювання. Бібліографічний аналіз окресленої проблеми здійснено за
такими напрямами як: розроблення й обґрунтування теоретичних засад
професійної підготовки; визначення методологічних підходів до розвитку
професійної компетентності, дидактичних принципів цілісного педагогічного
процесу;

обґрунтування

педагогічних

систем,

методологічних

основ

безперервної П(ПТ)О впродовж життя, ефективного кар’єрного зростання,
створення та розвитку кластерів, формування засад кластерної політики;
розроблення й удосконалення педагогічних технологій; дослідження шляхів
удосконалення

державно-приватного

партнерства

в

сфері

П(ПТ)О;

визначення теоретичних положень технологічного прогнозування; вивчення
зарубіжного досвіду створення та функціонування кластерних структур.
У філософському аспекті названа проблема розглядається у контексті
концептуальних положень теорій «штандорта», кластерного розвитку,
людиноцентризму,

гуманістичної

парадигми

постіндустріального

суспільства. Соціально-економічне підґрунтя процесу професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК складають ключові
положення соціологічної теорії формування потреб В. Зомбарта, концепції
М. Вебера, нових теорій економічного зростання. Управлінський аспект
визначають основні ідеї теорії наукового управління персоналом Ф. Тейлора,
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адміністративної

школи

управління

А. Файоля,

неокласичної

теорії

управління (доктрини «людських відносин» Е. Мейо). Розуміння етикопсихологічних аспектів надають ключові положення теорій очікування
В. Врума, самоактуалізації К. Роджерса, морального розвитку Л. Колберга,
людського капіталу, двохфакторної теорії потреб Ф. Герцберга, концепції
раціогуманізму,

сучасної ділової етики.

Методичне

та

дидактичне

підґрунтя професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК складають ідей екзистенціальної педагогіки, концептуальні положення
педагогічних теорій розвивального навчання і неперервного професійного
розвитку.
Результати теоретичного аналізу окресленої педагогічної проблеми у
філософському,

соціально-економічному,

управлінському,

етико-

психологічному, методологічному, дидактичному аспектах дають змогу
стверджувати, що окреслена проблема має надзвичайно важливе значення.
Водночас встановлено, що вирішення проблеми професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК не дістало належного
висвітлення у наукових дослідженнях. Додаткової уваги потребують сучасні
методологічні підходи та концепції, що уможливлюють внесення змін в
існуючу практику професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК, обґрунтування і проєктування інноваційної моделі, педагогічної
системи їх професійної підготовки.
2. Дослідження інституційних засад створення та функціонування
кластерних структур, їхнього впливу на розвиток професійної підготовки
майбутніх
виробничого

фахівців

сфери

кластера

послуг
як

обумовило

комплексу

визначення

освітньо-

взаємопов’язаних

та

взаємодоповнюючих об’єктів (наукові установи, органи виконавчої влади,
підприємства різних форм власності, заклади освіти, громадські організації),
дії яких спрямовані на створення умов для розширеної диверсифікації,
забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців сфери послуг на
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ринку праці, впровадження результатів інтелектуальної діяльності в практику
роботи підприємств й організацій реального сектора економіки.
Конкретизовано суть поняття «професійна підготовка майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера» як
безперервної системи організаційних і педагогічних заходів із специфічними
особливостями освітнього процесу, що має багатоаспектний та інтегрований
характер, зумовлений особливостями функціонування кластерної структури
(об’єднання та максимально ефективне використання спільних об’єктів
інфраструктури, наукових, економічних, матеріально-технічних і людських
ресурсів), та створює єдиний освітньо-інформаційний простір, забезпечує
конкурентоспроможність кожного учасника освітньо-виробничого кластера.
Структура професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК охоплює сукупність таких взаємопов’язаних компонентів:
загальнокультурний
оволодіння

(формування

принципами

культури міжособистісних відносин,

толерантності

і

плюралізму);

соціально-

особистісний (вміння проєктувати стратегію свого життя з урахуванням
інтересів і потреб інших людей); мотиваційно-ціннісний (уміння визначати
цілі у своїй професійній діяльності; усвідомлення власної користі від
економічних,

соціальних,

екологічних

переваг

ефективної

трудової

діяльності, переконання у необхідності здійснювати її на високому якісному
рівні); комунікативно-когнітивний (сукупність сучасних теоретичних знань);
професійно-технологічний (практичні вміння та навички, зокрема: швидко
оцінювати

ситуації

для

прийняття

оптимально

правильних

рішень;

прогнозувати результати дій); рефлексивно-прогностичний (осмислення,
співставлення, порівняльний аналіз отриманих результатів та попередніх
практичних дій (операцій).
3. Дослідження сучасного стану професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг дає змогу зробити висновки, що більшість
випускників закладів П(ПТ)О цієї галузі потребують удосконалення окремих
компонентів професійної компетентності. Результати аналізу виявили у них

119
слабку зацікавленість майбутньою професією, недостатній рівень розвитку
культури міжособистісних відносин, труднощі у реалізації особистісного
потенціалу, невисокий рівень технологічного мислення, негативне ставлення
до сприйняття і впровадження інновацій, низький рівень адаптації до певного
соціально-професійного середовища. З’ясовано, що процес формування
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг здійснюється
переважно без урахування їх особистісних якостей і можливостей, з
орієнтацією на традиційні методи навчання; недостатньо уваги приділяється
оновленню змісту професійної підготовки, активізації освітньої діяльності
майбутніх фахівців сфери послуг; спостерігається відсутність сучасних
методичних розробок, що гальмує впровадження особистісно орієнтованих
технологій професійної підготовки. Наголошено, що вирішення проблем
професійної адаптації випускників закладів П(ПТ)О на підприємствах
сучасної сфери послуг потребує залучення усіх зацікавлених сторін
(виробництва, освіти, науки, органів влади).
Результати аналізу ДСПТО

засвідчили використання

застарілої

кваліфікаційної характеристики як основи розроблення змісту професійної
підготовки, що призводить до формування неактульних професійних
компетентностей; неузгодженість між теоретичною і практичною частинами
навчання,

що

є

причиною

виникнення

розбіжностей

у

викладанні

теоретичного матеріалу викладачем та демонстрацією прийомів майстром
виробничого навчання.
Наголошено, що в умовах ОВК створюється інноваційне середовище
спрямованості майбутніх фахівців сфери послуг до професійного зростання;
постійного

підвищення

рівня

кваліфікації

фахівців

підприємств

і

педагогічних працівників за рахунок участі у спільних проєктах.
4. Узагальнення досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг на основі кластерного підходу в країнах зарубіжжя, зокрема
Сполучених Штатах Америки, Франції, Німеччині, Канаді, Фінляндії, Японії,
Індії, сприяло виокремленню таких тенденцій в освітньому процесі:

120
реалізація пріоритетів розумного, стійкого та всеосяжного зростання
суспільства; освітні установи стають активними учасниками економічних
процесів і все активніше переходять від моделі «сейф знань» до моделі
«провайдер компетентностей»; посилюється інноваційна спрямованість
освіти, змінюється її роль, місце та основні суспільні функції; освітній
процес стає більш зорієнтованим на парадигму раціональної і збалансованої
співпраці

між

учасниками

кластерних

структур,

поширення

ідей

постфордизму, консалтингових форм діяльності, аутсорсингу, трансферу
технологій.
Комплексна підтримка професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг у країнах зарубіжжя регулюється чисельними регіональними,
муніципальними та національними програмами кластерного розвитку.
Враховуються концептуальні положення теорій «штандорта», просторової
економічної

рівноваги,

«потрійної

спіралі»,

«блакитного

океану»,

конкурентної співпраці, комплементарної стратегії. З’ясовано, що зміст
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг добирається з
урахуванням глобальних тенденції макроекономічного рівня, таких як:
динаміка інновацій; використання комп’ютерної техніки й інтернет-зв’язків
для управління спектром соціальних функцій; зорієнтованість виробників на
мобільні додатки; вплив соціальних мереж; персоналізації продуктів і послуг;
зміни у геоекономічній динаміці ринків; конвергенції продуктів, пристроїв і
послуг; скорочення життєвого циклу продукції; зростання попиту на
низьковуглецеву продукцію.
Позитивний досвід економічно розвинутих країн щодо професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг на основі кластерного підходу
може бути корисним для удосконалення системи професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК регіону.
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2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ОСВІТНЬОВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРА

2.1. Авторська концепція професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера

Авторська концепція професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК (далі – Концепція) спрямована на обґрунтування цілей,
завдань, методологічних підходів, дидактичних принципів, форм, методів,
засобів, педагогічних умов; зумовлює побудову цілісної педагогічної
системи,

а

отже,

розглядається

як

основа

планування,

реалізації,

діагностування результатів професійної підготовки досліджуваної категорії
фахівців.
З огляду на те, що в енциклопедичній літературі поняття «концепція»
(від лат. conceptio – сприйняття, осягнення) визначено як умоглядну систему
поглядів, що презентує конструктивний принцип для реалізації певного
задуму [54]; спосіб розгляду, розуміння, тлумачення [54]; у педагогіці (за
С. Гончаренком) як провідну ідею педагогічної теорії [78], розроблена нами
Концепція трактується як сукупність вихідних положень, спрямованих на
удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК й узгоджених із державною політикою розвитку країни.
В основу Концепції покладено стратегічні орієнтири розвитку
професійної

(професійно-технічної)

освіти

і

навчання,

зазначені

у

міжнародних нормативно-правових документах, зокрема ЮНЕСКО та
Європейського Союзу; тенденції макроекономічного рівня, притаманні
постіндустріальному інформаційному суспільству щодо змін формату і
структури знань, посилення впливу соціальних мереж на динаміку
маркетингових Інтернет-комунікацій підприємств сфери послуг, тотального
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використання комп’ютерної техніки для управління спектром соціальних
функцій; ідеї компетентнісного підходу; освітні парадигми навчання і
виховання; філософські та теоретико-методологічні засади професійної
педагогіки; методологічні принципи цілісного педагогічного процесу;
методологічні положення сучасної ділової етики, психології професіоналізму
та професійного розвитку особистості.
Важливим теоретичним підґрунтям Концепції є результати наукових
праць з проблем: вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців;
розвитку їхніх професійних компетентностей; визначення змісту, структури,
особливостей реалізації педагогічних і виробничих технологій; застосування
компетентнісного підходу до побудови змісту професійної підготовки;;
формування засад кластерної політики на принципах державно-приватного
партнерства; створення регіональних кластерів й оцінки їхньої ефективності.
Специфічною особливістю професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК є: єдність змістового, процесуального та
результативного аспектів реалізації державно-приватного партнерства в
системі П(ПТ)О; використання інноваційного інструментарію ефективної
взаємодії його учасників (наукових установ, підприємств галузі, закладів
освіти, соціально-громадських установ, організацій) на принципах інтеграції,
корпоративності, саморозвитку, соціальної адаптації, що уможливлює
випереджувальний

характер

освітнього

процесу,

орієнтованого

на

забезпечення неперервності, багаторівневості системи П(ПТ)О; відбір і
структурування змісту професійної підготовки з урахуванням інтересів усіх
суб’єктів ОВК; стимулювання професійного росту педагогів; гарантування
майбутнім фахівцям працевлаштування, перспектив кар’єрного зростання,
формування та удосконалення їхньої професійної компетентності.
Метою Концепції є обґрунтування теоретичних і методичних основ
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК як
гнучкої,

прозорої,

багаторівневої та

безперервної системи взаємодії

організаційних, управлінських, педагогічних, змістових і технологічних
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заходів,

заснованих на

мотивованій

кооперації суб’єктів кластерної

структури, що передбачає розроблення та впровадження в освітній процес
модульних, багаторівневих, компетентнісно-орієнтованих освітніх програм,
інноваційних технологій, формування у майбутніх фахівців комплексу
сучасних, затребуваних виробництвом, компетентностей для забезпечення
їхнього гарантованого працевлаштування на підприємствах регіону без
адаптаційного періоду [229].
Концепція ґрунтується на таких вихідних положеннях:
– професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК

має

багатоаспектний

особливостями

й

функціонування

інтегрований

характер,

кластерної структури

зумовлений

(об’єднання

та

максимально ефективне використання спільних ресурсів інноваційної
інфраструктури (наукових, економічних, матеріально-технічних і людських)),
що створює єдиний освітньо-інформаційний простір, умови для здорової
конкуренції та забезпечує конкурентоспроможність кожного учасника ОВК;
– професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК ґрунтується на основоположних принципах: загальних (науковості,
об’єктивності,

своєчасності,

ефективності,

адаптивності),

узгодженості

інтересів,

забезпеченості,

цілеспрямованості,
специфічних

партнерства,

моделювання),

прогресивності,

(кооперації та
взаємозв’язку,

системних

конкуренції,
інформаційної

(синергізму,

саморозвитку,

оптимальності, структурної функціональності);
– оновлення,

наповнення,

структурування

змісту

професійної

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК здійснюється
науковцями,

представниками

виробництва,

освітніх

і

громадських

організацій на основі інтегративного підходу за результатами аналізу
діяльності та перспектив розвитку галузевих підприємств та закладів
П(ПТ)О;
– професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК

здійснюється

на

мотиваційно-орієнтаційному,

когнітивно-
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технологічному

та

рефлексивно-оцінювальному

етапах

реалізації

педагогічної системи, результативність якої забезпечується ефективною
взаємодією усіх її складових і визначається рівнем сформованості комплексу
компетентностей, затребуваних сучасним виробництвом;
– якість професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК залежить від запровадження в освітній процес принципово
нових форм, способів, методів взаємодії підприємств галузі та закладів
П(ПТ)О, ефективного використання і поєднання різноманітних інноваційних
технологій, що сприяють засвоєнню майбутніми фахівцями широкого
спектра визначених замовниками кадрів комплексу компетентностей;
– професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК

залежить

від

якісного

інтегративного

навчально-методичного

забезпечення, що визначає його структуру, зміст, порядок оцінювання
результатів набутих компетентностей майбутніми фахівцями, встановлює
особливості перебігу освітнього процесу в інноваційних підкластерних
структурах відповідно до положень про їх діяльність з урахуванням стратегії
розвитку ОВК.
Реалізація Концепції охоплює чотири взаємопов’язані концепти:
методологічний, теоретичний, методичний і практичний.
Методологічний концепт відображає взаємозв’язок і взаємодію різних
підходів філософської, загальнонаукової і конкретно-наукової методології, на
основі яких здійснюється професійна підготовка майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК, а саме: системного (аналіз окремих елементів
професійної

підготовки

як

цілісної

системи

взаємопов’язаних

і

взаємообумовлених компонентів кластерної структури, спрямованої на
досягнення балансу інтересів всіх суб’єктів інтеграції); суб’єктного (розгляд
особистості майбутнього фахівця сфери послуг в умовах ОВК як суб’єкта
професійної діяльності із урахуванням його індивідуальних якостей в
контексті

ціннісних

орієнтацій,

інтересів,

перспектив

розвитку

й

особистісного досвіду); культурологічного (інтеріоризація культурних норм і
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цінностей пізнавальної та професійної діяльності майбутнього фахівця, що
сприятиме

процесу

діяльнісного
майбутніх

неперервного

(виокремлення
фахівців

компетентності);

на

професійного

способів
кожному

аксіологічного

самовдосконалення);

активізації
етапі

освітньої

формування

(формування

і

діяльності
професійної

розвиток

системи

егоцентричних, суспільних, громадянських, національних, загальнолюдських
цінностей

відповідно

до

вимог

професійної

діяльності

в

умовах

функціонування кластерної структури); компетентнісного (переорієнтація
освітнього процесу з транслювання знань, умінь і навичок на розвиток
особистісного

потенціалу,

створення

умов

до

успішної

соціалізації

продуктивної самостійної виробничої діяльності); кластерного (взаємо- і
саморозвиток суб’єктів ОВК на основі партнерства, спрямованого на спільне
вирішення

завдань

технологічного

освіти

та

виробництва

(інструментальне

у

управління

мінімальні
освітнім

терміни);

процесом

з

гарантованим досягненням поставлених цілей, використання інноваційних
технологій

випереджувального,

підготовки,

колективного

проблемного,

взаємонавчання);

проєктного,

виробничої

контекстного

(організація

освітнього процесу майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК у
контексті майбутньої професії) [211].
Теоретичний концепт визначає систему психолого-педагогічних ідей,
концепцій, вихідних категорій, основних понять, дефініцій, оцінок, що
виявляють розуміння суті та структури поняття «професійна підготовка
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера»,
педагогічних умов, моделі, змісту і сприяють розробленню педагогічної
системи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК. Процес їхньої підготовки ґрунтується на урахуванні: принципів
філософської,

загальнонаукової,

конкретно

наукової

методології;

особливостей цілісного педагогічного процесу; ідей методології наукового
пізнання, функціоналізму, самоактуалізації, екзистенціальної педагогіки,
розвивального, випереджувального навчання, «Я-концепції», неперервної
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освіти, кар’єрного зростання; концептуальних положень: людиноцентризму,
раціогуманізму,

економічного

зростання,

раціональної

(праксиології),

раціогуманізму,

наукового

управління

діяльності
персоналом,

кластерного розвитку (потрійної спіралі, кластерного підходу, конкурентної
співпраці, «полюсів росту», кластерних механізмів розвитку науки, освіти і
виробництва),

технологічного

прогнозування,

постіндустріального

суспільства, морального розвитку; освітніх парадигм навчання і виховання
(компетентнісної, когнітивно-інформаційної, культурологічної, суб’єктнодіяльнісної,
освітнього

особистісно
середовища;

орієнтованої);
мережевих

проєктування

моделей

інформаційно-

організації

управління;

закономірностей освітнього процесу, механізмів взаємодії його учасників;
дидактичних принципів (загальних і специфічних).
Методичний концепт репрезентує педагогічну систему професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, представлену
сукупністю ієрархічно підпорядкованих компонентів (цільового, змістового,
організаційного,

процесуального,

результативно-оцінювального);

застосування організаційних форм (дистанційної, індивідуальної, групової,
колективної; партнерських тренінгів, стажування, семінарів, лабораторних
практикумів, самостійної роботи, ділових ігор), методів (пояснювальноілюстративних, репродуктивних, інтерактивних, проблемного викладення,
дослідницького,

контекстного,

проєктного

навчання)

для

ефективної

реалізації цілей професійної підготовки в умовах ОВК; впровадження
інноваційних технологій професійної підготовки (технологій STREAMосвіти, дистанційного, змішаного, інтерактивного навчання, інформаційнокомунікативних, модульно-компетентнісних технологій), що забезпечують
організацію названого процесу як детерміновану діяльність майбутніх
фахівців; створення інтегративного навчально-методичного забезпечення
професійної підготовки (плануючої, навчально-методичної та контролюючої
документації), розробленого з урахуванням тенденцій розвитку галузі та
вимог роботодавців [212].
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Практичний

концепт

передбачає

врахування

вітчизняного

і

зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК; застосування інструментарію, що дає змогу розробити
педагогічну систему їхньої професійної підготовки, адаптивну до умов ОВК;
експериментальну

перевірку

педагогічної

системи

й

оцінювання

її

результативності; прогностичне обґрунтування перспектив професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК [207].
Концепція спрямована на подолання проблем, що негативно впливають
на результативність професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах ОВК. Це, насамперед:
– відсутність системного прогнозування потреб сфери послуг регіону в
кваліфікованих кадрах у розрізі професій та кваліфікацій із урахуванням
перспектив розвитку галузі,

що є

причиною невідповідності рівня

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців цілям і
завданням конкретного підприємства галузі;
– невідповідність професійної підготовки майбутніх фахівців умовам
швидкого розвитку виробничих технологій;
– недостатня мотивація і готовність випускників до оволодіння
робітничою професією, низький рівень цілеспрямованої профорієнтаційної
роботи;
– слабка партнерська взаємодія у зв’язці «науковці – педагоги –
майбутні фахівці – спеціалісти підприємств»;
– відсутність

механізмів

стимулювання

професійного

росту

педагогічних працівників, можливості швидко адаптуватись до змін у
професійній реальності;
– низький рівень професійної адаптації майбутніх фахівців сфери
послуг на виробництві;
– обмеженість матеріально-технічних можливостей закладів П(ПТ)О;
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– відсутність професійних стандартів, як основи для розроблення
освітніх програм, заснованих на компетентнісному підході, зміст яких
відповідатиме запитам сучасного виробництва;
– недостатня розробленість інноваційного по змісту навчальнометодичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК;
– відсутність науково обґрунтованої педагогічної системи професійної
підготовки майбутніх фахівців сфері послуг в умовах ОВК, здатної
підготувати практико-орієнтованих, компетентних фахівців за короткий
період часу;
– низька поінформованість представників виробничого сектору про
суть

понять

«кластер»,

«освітньо-виробничий

кластер»,

недостатнє

поширення інформації про позитивні результати діяльності кластерної
політики в інших регіонах і за кордоном;
– відсутність нормативних документів щодо регулювання і координації
дій соціальних партнерів ОВК, в яких були б ураховані інтереси та обов’язки
всіх сторін.
Зазначене

є

причиною

невідповідності

рівня

сформованості

професійної компетентності у майбутніх фахівців сфери послуг вимогам
сучасного виробництва.
Концепція розробляється як основа професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК з урахуванням основних стратегічних
завдань розвитку партнерства: створення системи освітніх послуг відповідно
до попиту виробництва; створення соціальних гарантій для майбутніх
фахівців; організації профорієнтаційної роботи, популяризації освітніх
технологій; забезпечення розробки нормативно-правової бази партнерських
відносин;

спільного

проєктування

освітньої

діяльності.

Професійна

підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК передбачає
створення адаптивної педагогічної системи, спрямованої на вирішення
стратегічних і тактичних цілей професійної підготовки, визначення та
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структурування змісту, методів, форм, інноваційних технологій навчання,
розроблення

інтегративного

навчально-методичного

забезпечення

професійної підготовки, що враховує сучасні пріоритети та стратегічні
орієнтири регіонального соціально-економічного розвитку [208].
Важливу роль у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК відіграє її зміст, оновлення якого здійснюється на
основі компетентнісного підходу, орієнтованого на набуття майбутніми
фахівцями комплексу компетентностей, необхідних для здійснення успішної
виробничої діяльності на підприємствах галузі.
Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах

ОВК

розглядається

як

цілісна

динамічна

сукупність

її

функціональних компонентів: предметно-понятійного (уможливлює процес
оволодіння

необхідним

професійним

апаратом);

у

професійній
технологічного

діяльності

термінологічним

(містить

науково-технічну

інформацію з питань використання сучасних технологій, відомостями щодо
провідних тенденцій у відповідній галузі); праксиологічного (відображає
результативність діяльності у нових, невизначених, проблемних ситуаціях);
культурологічного (сприяє визначенню загальних ціннісних орієнтирів);
естетичного (забезпечує залучення здобувачів освіти до світу мистецтва,
розвиток

і

особистісного,

культивування
індивідуального

здібностей
досвіду

інтелектуального

уявлення,

світосприймання);

морально-

етичного (враховує морально-етичний підтекст професійної діяльності);
психологічного (містить загальні розуміння індивідуально-психологічних
якостей

особистості);

інформативно-комунікаційного

(передбачає

формування комплексу компетентностей щодо отримання, поширення,
збереження та управління інформацією в мережі Інтернет з використанням
хмарних сервісів) [209].
Для узгодження теоретичної і практичної складових навчання
професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК до структури
експериментальних навчальних планів введено інтегрований навчальний
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модуль (далі – ІНМ), побудований за принципами конкретності, гнучкості,
прозорості, усвідомленої перспективи, орієнтації на кінцевий результат.
Теоретична складова ІНМ забезпечує засвоєння компетентностей через
продуктивні форми надання інформації з профільних предметів, практична –
сприяє формуванню у майбутніх робітників стійкого стереотипу виробничої
діяльності.
Оновлення змісту професійної підготовки в умовах ОВК на основі
компетентнісного підходу уможливлює заощадження навчального часу,
усунення

дублювання

формальності

його

навчального
викладення,

матеріалу,

створює

фрагментарності

сприятливі

умови

та
для

індивідуалізації освітньої діяльності, працевлаштування майбутніх фахівців
сфери послуг на конкретні робочі місця без адаптаційного періоду.
Якість професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг у
кластерній структурі забезпечують такі педагогічні умови, що дають змогу
реалізувати інновації, уможливлюють забезпечення взаємозалежності її
складових, зокрема: формування позитивної мотивації до оволодіння
сучасними

виробничими

технологіями

(виявлення

переваг

високотехнологічних операцій; підвищення рівня відповідальності майбутніх
фахівців за результати своєї роботи; використання переваг ОВК для прояву
ініціативи, професійного самовизначення та подальшої самореалізації у
суспільстві); оновлення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах

ОВК на основі компетентнісного підходу

(розроблення й оновлення освітніх стандартів відповідно до перспективних
напрямів професійної діяльності учасників ОВК); застосування інноваційних
педагогічних і виробничих технологій (введення інноваційних змін в освітнє
середовище відповідно до програми розвитку ОВК, стимуляція активної
участі всіх зацікавлених сторін у проблемних ситуаціях, створення єдиної
інноваційної системи професійної підготовки, адаптованої до динаміки
розвитку сучасного виробництва); впровадження інтегративного навчальнометодичного

забезпечення

професійної

підготовки

(розроблення
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оптимальної системи навчально-планової документації, навчальної та
методичної

літератури,

діагностування

та

дидактичних

контролю

і

набутих

технічних

засобів

компетентностей

навчання,
майбутніми

фахівцями, дидактичні функції яких забезпечують якість професійної
підготовки на основі підвищення рівня наочності, доступності навчального
матеріалу,

інтенсифікації

й

індивідуалізації

самостійної

діяльності

особистості, розвитку її пізнавальних інтересів, темпів оволодіння новими
компетентностями,

надання

професійній

підготовці

фахового

й

особистісного спрямування, формування індивідуального стилю професійної
діяльності в галузі).
Ефективність реалізації завдань професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК забезпечується запровадженням
педагогічної системи та її реалізацією на таких етапах: мотиваційноорієнтаційному (формування у здобувачів освіти інтересу і позитивного
ставлення до виконання професійних функцій, що активізує їх мислення,
актуалізує пізнавальні та соціальні потреби, забезпечує успіх у виробничій
діяльності); когнітивно-технологічному (формування в майбутніх фахівців
сфери послуг

в

умовах ОВК

визначених компонентів професійної

компетентності шляхом спільної розробки усіма зацікавленими сторонами
гнучких освітніх технологій, заснованих на проблемно-орієнтованому
навчанні із використанням активних й інтерактивних методів, інноваційних
форм

і

засобів

професійної

підготовки);

рефлексивно-оцінювального

(моніторинг результатів упровадження педагогічної системи професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК; оцінювання,
аналіз

та

корекцію

результатів

процесу

формування

професійної

компетентності).
Особливе місце у педагогічній системі професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК належить інноваційним
технологіям, спрямованим на удосконалення професійної компетентності. В
умовах ОВК педагогічні технології інтегруються з сучасними виробничими
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технологіями, що сприяє диференціації й індивідуалізації процесу набуття
професійних компетентностей, наближення його до вирішення завдань
конкретного виробництва.
Для професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК використовується спільна матеріально-технічна база підприємств і
створених у рамках ОВК інноваційних інфраструктур (Центру розвитку
професійної компетентності та Навчально-практичного центру інноваційних
швейних технологій), діяльність яких забезпечує неперервний зв’язок між
носіями нових ідей, знань, наукових досліджень, сучасних виробничих
технологій і зорієнтована на оновлення змісту освіти; опрацювання дослідноекспериментальних технологій, виробничих інновацій; організацію цільових
курсів професійної підготовки, стажування та підвищення кваліфікації
фахівців підприємств, здобувачів освіти, педагогічних працівників закладів
П(ПТ)О; надання консультативно-методичної допомоги з організаційних,
освітніх, виробничих питань в умовах інтеграції інтересів усіх зацікавлених
сторін.
Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК, зокрема швейників, здійснюється на сучасному обладнанні з
використанням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення САПР,
що сприяє підвищенню якості набутих професійних компетентностей і рівню
особистісного розвитку здобувачів освіти за рахунок освоєння технологій
розкрою та виготовлення швейних виробів у системі автоматизованого
проєктування ASSYST; поступового ускладнення технологічних операцій;
запровадження і реалізації інноваційних програм проєктно-виробничої
діяльності. Навчання на робочому місці стимулює пізнавальну активність
здобувачів

освіти,

забезпечуючи

наочність

і

зрозумілість

процесу

формування професійної компетентності.
В умовах функціонування кластерної структури розширюється коло
суб’єктів – учасників освітнього процесу. Співпраця з фахівцями різних
профілів,

зокрема

екологами,

психологами,

соціологами,

медичними
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працівниками, працівниками освіти, виробництва, юристами тощо, набуває
нового

формату,

стає

більш

соціально-орієнтованою,

гнучкою,

продуктивною і мобільною.
Отже, для реалізації концептуальних положень професійної підготовки
майбутніх фахівців в умовах ОВК необхідно:
− забезпечити взаємодію усіх учасників освітнього процесу за
принципами: структурної інтеграції, балансу інтересів освітніх установ і
підприємств, колективної відповідальності учасників кластерної структури з
метою зниження сукупних витрат на освіту за рахунок оптимізації наявних
кадрових і матеріально-технічних ресурсів.
− оновити зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК з урахуванням сучасних галузевих тенденцій,
перспективи розвитку сфери послуг, змін в організації праці робітників, а
також

соціально-психологічних

аспектів

їх

професійної

діяльності,

використовуючи методики його відбору та структурування;
− забезпечити використання інноваційних технологій професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що сприяють
засвоєнню

майбутніми

фахівцями

широкого

спектра

визначених

замовниками кадрів професійних компетентностей;
− розробити

інтегративне

навчально-методичне

забезпечення

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що
сприятиме

модернізації

процесу

формування

їхньої

професійної

компетентності відповідно до вимог роботодавців;
− оновити матеріально-технічну базу закладів П(ПТ)О, що має
забезпечити необхідний рівень професійної підготовки та підвищення
кваліфікації робітників підприємств, педагогічних працівників і незайнятого
населення, створити умови для здійснення інноваційної діяльності протягом
тривалого часу.
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2.2. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера

Система професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, в
умовах ОВК потребує врахування ідей і положень сучасних методологічних
підходів, що відображують вимоги суспільства й виробництва до рівня
професійної компетентності випускників закладів П(ПТ)О.
Трактування методології (від грецьк. methodos – метод; logos – поняття,
учення) як науки є досить поширеним у працях зарубіжних і вітчизняних
вчених. У Великому енциклопедичному словнику це поняття розглядається
як

«вчення

про

структуру,

логічну

організацію,

методи

і

засоби

діяльності» [54]. Разом з цим методологія із системно-діяльнісних позицій
визначається як упорядкована сукупність підходів, способів, методів,
прийомів та процедур, що застосовуються у процесі наукового пізнання та
практичної

діяльності

для

досягнення

визначеної

мети [363, с. 22].

С. Гончаренко розглядає методологію як «систему знань про структуру
педагогічної теорії, принципи підходу і способи набуття знань, які
відображають педагогічну дійсність, вчення про побудову людської
діяльності, що уможливлює цілеспрямоване та ефективне теоретичне
пізнання й практичне перетворення світу» [75, с. 498]; Е. Юдін – як науку, що
характеризує компоненти наукового дослідження (об’єкт, предмет аналізу,
завдання,

сукупність

дослідницьких

засобів,

необхідних

для

їх

вирішення) [476, с. 142]; Д. Чернілевський – як самостійну регулятивнодіяльнісну система, спосіб наукової діяльності, вчення про структуру,
логічну організацію і засоби діяльності, що зорієнтовані на досягнення
результату [295, с. 34]. В основі ієрархії методології лежать концепції,
наукові підходи, що спрямовані на подолання недоліків традиційної системи
професійної

підготовки

кваліфікованих

робітників.

Осмислюючи

теоретичний і соціокультурний досвід, методологія розробляє загальні
принципи

створення

нових

пізнавальних

засобів.

Головною

метою
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методології є вивчення й аналіз методів, засобів, прийомів, за допомогою
яких отримують нові знання як на емпіричному, так і теоретичному рівнях
пізнання. Головним об’єктом вивчення методології є метод, його суть і сфера
функціонування, структура, взаємодія з іншими методами та елементами
пізнавального інструментарію та його зв’язок із пізнавальною метою чи
цілями практичної діяльності [237, с. 59].
Інструментом реалізації методологічних підстав наукового аналізу
педагогічних явищ і процесів є методологічні підходи. Ці підходи
розглядаються науковцями як: сукупність ідей для визначення загальної
наукової світоглядної позиції дослідника; принципи, що становлять основу
стратегії дослідницької діяльності, а також способи, прийоми, процедури
забезпечення

реалізації

обраної

стратегії

в

практичній

діяльності [130, с. 112]. На думку І. Беха, поняття «підхід» консолідує
найбільш загальні положення, систему приписів, правил (принципів), на
основі яких організовують і здійснюють освітній процес [30, с. 2]. О. Тітова
розуміє поняття «підхід» як «теоретичне чи логічне підґрунтя для розгляду,
аналізу, опису, проєктування, конструювання чого-небудь у вигляді теорії,
моделі, гіпотези; сукупність специфічних пов’язаних способів і прийомів
здійснення діяльності, адекватних певній ідеї, принципу тощо; сукупність
ознак якості здійснення діяльності, її якісної характеристики» [425, с. 12]. У
контексті професійної підготовки,

методологічні підходи,

на

думку

Н. Іпполітової, повинні відповідати цілям і завданням дослідження; для
реальності уявлення про досліджуване явище необхідно використовувати
декілька підходів, відповідних принципам сучасної методології; група
методологічних підходів, що застосовуються у дослідженні, не повинна
містити взаємовиключних наукових позицій, а також вони мають уточнювати
та доповнювати один одного [164, с. 46].
На підставі вищезазначеного у структурі методологічного підходу
науковці виділяють три рівні, використовуючи які можна здійснити
дослідження конкретної проблеми, розглянути певні явища на основі
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окремого аспекту: філософський рівень методології (загально-наукова
світоглядна позиція дослідника); конкретно-науковий (сукупність принципів,
що становлять основу стратегії дослідницької діяльності); рівень методики і
технології дослідження (способи, прийоми, процедури, що забезпечують
реалізацію обраної стратегії діяльності) [191, с. 28].
Основні методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх
фахівців досліджували А. Баскаков, Н. Дюшева, Л. Кравченко, О. Лєванова,
Г. Мітіна,

Н. Морозкова,

культурологічного

Л. Новоточина,

підходу

обґрунтована

Д. Чернілевський.
Л. Виготським,

Концепція
І. Лернером,

В. Радкевич; особливисті компетентнісного підходу розкрито у працях
О. Бермуса,

В. Дьоміна,

інтегративного

підходу

В. Болотова,

Е. Зеєра,

розглянуто

Ю. Татура;

Б. Кедровим,

специфіку

Г. Онковичем,

В. Сластьоніним; підвищення якості професійної (професійно-технічної)
освіти на засадах впровадження середовищного підходу актуалізовано в
роботах

Дж. Дьюї,

К. Кречетнікова,

І. Шедрика;

науковці

В Ігнатова,

І. Пригожин, Г. Хакен вивчали особливості синергетичного підходу.
Виявлення та обґрунтування пріоритетних методологічних підходів до
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
відбувалось на основі аналізу видів їхньої професійної діяльності, за
результатами якого доведено, що фахівці цієї галузі повинні володіти
декількома видами професійної діяльності, зокрема: творчо вирішувати
композиційні, колористичні та технічні завдання; критично осмислювати
поточну діяльність; мати розвинене логічне мислення; зорову пам’ять; бути
ініціативними,

відповідальними,

комунікативними,

інноваційними

тощо [472, с. 79]. Отже, в умовах функціонування кластерного об’єднання,
враховуючи специфіку його зовнішніх і внутрішніх зв’язків, на формування
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг найбільш
ефективно впливатиме застосування провідних методологічних підходів:
системного, суб’єктного, культурологічного, діяльнісного, аксіологічного,
компетентнісного, кластерного, технологічного та контекстного.
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Ключове методологічне значення для проєктування системи кластерної
взаємодії має системний підхід. У теорії системного підходу система
розглядається як множина елементів, що пов’язані між собою певними
відносинами, або як цілісність, утворена завдяки зв’язкам між компонентами,
що володіє власними інтегративними властивостями. Основні положення
системного

підходу

до

професійної

підготовки

майбутніх

фахівців

розглядалися І. Андрощук, Б. Ананьєвим, В. Беспалько, Б. Гершунським,
Н. Кузьміною, С. Марнитенко, С. Ткачуком, С. Ящуком; його особливості з
філософської

точки

зори

досліджували

О. Аверьянов,

П. Анохін,

В. Новосельцев, В. Садовський.
Методологічна специфіка системного підходу полягає у вивченні
закономірностей і механізмів формування складного об’єкта з певних
складових шляхом об’єднання основних понять у єдину теоретичну картину,
що дає змогу виявити суть цілісності системи [247, с. 5]. Один із перших
дослідників цього напряму Ф. Корольов наголошує, що педагогічні явища
належать до складних систем і мають такі особливості як цілісність, вплив
змін

одного

параметру

на

інші,

необхідність

наукового

обґрунтування [195, с. 211]. С. Архангельський, С. Бутаков, А. Кузнєцова,
О. Кустовська

розуміють

суть

системного

підходу

в

узагальненні,

конкретизації ключових (фундаментальних) компонентів системи, які
зорієнтовані на досягнення визначеної мети; безпосередньо взаємодіють між
собою,

мають

зовнішні,

внутрішні,

прямі

і

зворотні

зв’язки,

що

цілеспрямовано впливають на професійну підготовку майбутніх фахівців,
зокрема сфери послуг. С. Гончаренко розглядає системний підхід як
напрямок методологічної науки, що передбачає розроблення методів
дослідження і конструювання складних за організацією об’єктів як
систем [79, c. 305]. Науковці Житомирської науково-педагогічної школи
вважають, що системний підхід є методологічною орієнтацією в діяльності,
за якої об’єкт пізнання або перетворення розвивається як система. Під
системою при цьому розуміють комплекс взаємодіючих компонентів, які
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складають цілісне утворення, що має, крім властивостей окремих елементів,
свої особливі властивості [119, с. 6]. Ряд вітчизняних науковців вважають, що
системний

підхід

є

загальнонауковим

методологічним

напрямом,

інструментарієм розроблення методів і способів теоретичного дослідження
складних об’єктів, явищ і процесів, який виходить, насамперед, із якісного
аналізу цілісних об’єктів та явищ, розкриття механізмів інтеграції їхніх
частин у єдине ціле та спрямований на формування і розвиток специфічних
предметів наукового дослідження [15, с. 16].
Для нас важливим є розуміння системи як єдиного, цілісного
утворення, що складається з величезної безлічі систем, які взаємодіють одна
з

іншою [101, с. 130].

Основоположними

у

системному

підході

до

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є
принципи: державно-приватного партнерства (врахування закладами П(ПТ)О
вимог роботодавців, швидке реагування на зміни кон’юнктури ринку праці та
забезпечення якісної професійної підготовки за професіями сфери послуг);
інтеграції (спрямування системи на високий рівень організації, що дає змогу
одержувати синергетичний ефект); розвитку (урахування змінності системи,
здатності до розвитку,

розширення,

заміни складових,

накопичення

інформації); стійкості (вимоги до побудови системи (статичний стан) і до її
функціонування (динамічний стан)); інформованості (новизна, достовірність,
оперативність наукової, фахової, методичної інформації та інформації
стосовно функціонування сфери послуг).
Згідно з теорією системного підходу професійна підготовка майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК розглядається як специфічна цілісна
складно-структурована педагогічна система, що складається з різноманітних
компонентів із їх функціональними зв’язками та відносинами: цілі, зміст,
методи,

форми,

технології

навчання,

необхідних

професійної компетентності. Системний підхід

для

актуалізує

формування
інтеграцію

освітніх установ і підприємств регіону в єдину систему; визначає структурні
елементи моделі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг;
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передбачає органічне взаємопроникнення і взаємодоповнення усіх елементів
інтегрованої системи (зовнішніх і внутрішніх) у рамках методичного,
інформаційного, практичного та виробничого супроводу.
Застосування системного підходу щодо формування професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК реалізується
у таких аспектах [22]:
− професійна підготовка в умовах ОВК є відкритою системою,
складається з підсистем (підприємства, установи, організації, органи влади,
заклади освіти), між якими відбувається постійний обмін інформацією;
− структура професійної компетентності майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК розглядається як сукупність функціонально пов’язаних
елементів;
− учасники

освітнього

процесу

виступають

відкритими

саморегулюючими, самодетермінованими системами, які прагнуть до
розвитку суб’єктності.
Отже, системний підхід стосовно завдань нашого дослідження
уможливлює розгляд системи кластерної взаємодії закладів П(ПТ)О та
підприємств регіону як найважливішої умови формування професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг; упорядковує системні
компоненти професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК (зовнішні та внутрішні системоутворюючі чинники, властивості
системи та

її компонентний

склад,

керованість

та

інтегрованість);

представляє систему професійної підготовки в умовах ОВК у вигляді
структурно-функціональної моделі, що складається із взаємозв’язаних й
взаємодоповнюючих блоків.
В умовах ОВК системний підхід має тісний зв’язок з суб’єктним, який
у педагогічних теоріях визначено в поняттях «активність», «самостійність»,
«ініціативність», «творчість» і вимагає визнання особистості як суб’єкту
соціального й професійного розвитку. Реалізація професійної підготовки,
заснованої на ідеях суб’єктного підходу, сприятиме формуванню в
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здобувачів освіти комплексу компетентностей, необхідних для розвитку
особистісного

потенціалу,

творчих

можливостей,

інноваційності,

рефлексивності, та передбачає специфічну організацію освітнього процесу в
умовах

ОВК,

зокрема

максимального

урахування

індивідуально-

психологічних та функціональних особливостей майбутніх фахівців сфери
послуг через зміст, форми та методи навчальних завдань, характер
міжособистісного спілкування тощо. Цей методологічний підхід базується на
психологічній теорії особистості та визнає необхідність використання різних
видів діяльності для її повноцінного розвитку.
Основи суб’єктного підходу до організації освітнього процесу були
закладені працями А. Ананьєва, Г. Балла, А. Брушлинського, Г. Костюка,
С. Максименка, С. Рубінштейна, В. Семиченко (обґрунтування та розвиток
суб’єктно-діяльнісної методології); В. Роменця, В. Ямницького (концепції
життєтворчої

активності

особистості);

О. Ванькова,

В. Галузяка,

А. Осницького, В. Осьодла (дослідження суб’єктності як професійноважливої якості), І. Гусєвої, О. Єремеєвої, В. Свистун, Р. Серьожнікової
(формування особистості на етапі професійної підготовки) тощо. В. Сєріков
головну функцію суб’єктно-орієнтованої освіти вбачає у забезпеченні
особистісного розвитку кожного суб’єкта освітнього процесу з визнанням
права на самовизначення та самореалізацію у процесі пізнання шляхом
індивідуалізації навчальної роботи [390, с. 16–21]. О. Пєхота вважає, що в
основу формування особистості мають бути покладені ідеї гуманістичної
парадигми особистісно орієнтованої освіти, мета якої «не сформувати і
навіть не виховати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині,
закласти в ній механізм самореалізації» [337, с. 3]. У працях А. Боднар,
Ю. Журат зазначено, що суттєвим здобутком для адекватного розуміння
феномену професійної суб’єктності є здатність самостійно ставити цілі,
планувати

та

прогнозувати

власне

життя,

раціонально

його

організовувати [38]. О. Галян основними характеристиками суб’єктного
підходу вважає активну життєву позицію особистості; ініціативність та
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креативність у розв’язанні завдань; інноваційність, рефлексивність і
здатність прогнозувати результати своєї діяльності. Педагогічний феномен
суб’єктності особистості розкрито з погляду визнання та реалізації «себе як
цивілізаційної цінності, стратега власної самореалізації, агента творчого
впливу на середовище» [68].
Для нашого дослідження важливим є врахування таких характеристик
суб’єктності як активність і надситуативність, що забезпечують здатність
особистості реалізовувати поставлені цілі, управляти, контролювати й
оцінювати процес і результат своєї діяльності.
Враховуючи специфіку сфери послуг та тенденції розвитку самої
особистості, застосування суб’єктного підходу в процесі професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК створює умови
для

розвитку

гармонійної,

морально-досконалої,

соціально-активної,

професійно-компетентної та конкурентоспроможної особистості, яка здатна
активно реагувати на зміни, що відбуваються у соціальній та професійній
сферах. Такий підхід зумовлює зорієнтованість майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК на виконання конкретних освітніх програм із
урахуванням індивідуальних якостей здобувачів освіти в контексті їхніх
ціннісних орієнтацій, інтересів, перспектив розвитку та особистісного
досвіду.
Наступним

важливим

підходом

до

формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК вважаємо
культурологічний,
гуманітаризації.
О. Леонтьєв,

суть

якого

Л. Виготський,
А. Лурія,

обумовлена
Н. Гарашкін,

А. Рогова,

процесами

гуманізації

Д. Дегтярьов,

С. Уфімцев

і

С. Косян,

наголошують,

що

культурологічний підхід на основі системоутворюючих культурологічних
понять, таких як культура, культурні норми й цінності, уклад, спосіб життя,
культурна діяльність, забезпечує аналіз будь-якої сфери соціальної та
психологічної діяльності. Культурологічний підхід передбачає вивчення
загальних закономірностей розвитку культури особистості та соціуму,
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принципи їх функціонування, взаємодії і взаємозалежності, основні
положення

якого

можуть

використовуватися

у

дослідженні

впливу

зовнішнього середовища на професійне становлення здобувачів освіти, їхню
здатність жити у контексті світової культури, сприймати загальнолюдські
цінності, гармонійно співставляти їх з національними цінностями і
цінностями свого життя. Проблемою культурологічного підходу в освіті у
різних її аспектах займалися вітчизняні й зарубіжні дослідники, якими
розроблено його головні концептуальні положення, принципи розбудови
освітнього процесу в контексті цього підходу в умовах навчання за різними
професіями

(Г. Гайсіна,

М. Бастун,

Є. Бистрицький,

Є. Бондаревська,

О. Отич, Л. Руденко, О. Рудницька). За переконанням В. Радкевич, при
використанні культурологічного підходу, на відміну від традиційного, до
організації освітнього процесу в закладах П(ПТ)О, зміст і форми професійної
підготовки доцільно спрямовувати «на активне і творче оволодіння базовими
культурними цінностями, народними традиціями; культурними формами
взаємодії, співробітництва; способами і методами діяльності, що ґрунтуються
на колективному й особистісному культурному досвіді» [361, с. 109]. З
позицій культурологічного підходу професійну підготовку майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК представлено як процес поетапного
оволодіння змістом виробничої діяльності у ході опанування професією, в
якому здобувачі освіти і педагогічні працівники реалізують себе як суб’єкти
освітньо-виробничої культури на етапах освоєння норм, вимог, установок й
способів професійної діяльності; засвоєння провідних ідей культурологічної
концепції; внутрішнього прийняття і трансляції цінностей культури на рівнях
міжкультурного спілкування [212, с. 128 ].
Культурологічний підхід, будучи методологічною основою і методом
проєктування

особистісно-орієнтованої

освіти,

трактує

професійну

підготовку майбутніх фахівців сфери послуг в умова ОВК як процес
оволодіння культурою, спрямований на розвиток, цілісне перетворення
особистості, використання культурних критеріїв оцінки рівня готовності
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майбутніх фахівців до виробничої діяльності. Тому для всіх учасників
кластерного об’єднання принципово важливим є розуміння культури не лише
як історично визначеного рівня розвитку суспільства, творчих сил і
здібностей людини, відтворених у різних типах і формах організації
професійної діяльності, а і як чинника становлення та властивості
особистості [378, с. 67]. Такий підхід має реалізовуватися на всіх рівнях
взаємодії між суб’єктами ОВК на засадах співробітництва та співдружності,
що забезпечить самореалізацію особистості у сучасному суспільстві,
розкриття його творчого потенціалу, формування ціннісних орієнтацій та
морально-етичних якостей.
Ми розуміємо культурологічний підхід як інтеріоризацію культурних
норм і цінностей пізнавальної та професійної діяльності майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК, що сприятиме процесу їхнього культурного
розвитку та неперервного самовдосконалення.
У дисертаційному дослідженні звертаємось до діяльнісного підходу,
який є одним із основних підходів будь-якої діяльності та розкриває суть
освітніх і виробничих процесів у їхньому взаємозв’язку, взаємозумовленості
та розвитку. Стосовно професійної підготовки цей підхід пов’язаний із
діяльністю як засобом становлення і розвитку професійних знань, умінь,
особистих якостей майбутніх фахівців, формування особистості, здатної
планувати, вибирати, оцінювати, модифікувати та використовувати ті види
діяльності, які їй потрібні, задовольняючи потреби у саморозвитку,
самореалізації тощо.
Питанням

діяльнісного

підходу

присвятили

свої

дослідження

Л. Виготський, П. Гальперін, В. Загвязинський, Г. Костюк, О. Лєонтьєв,
розглядаючи діяльність людини у загальному значенні цього слова
(динамічна система взаємодії людини із зовнішнім середовищем), а також у
конкретному (специфічна професійна, наукова, освітня форма активності
людини щодо досягнення визначеної мети). Для розкриття особливостей
застосування діяльнісного підходу використовувалися роботи Г. Атанова,
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Г. Балла, В. Давидова, Д. Ельконіна, С. Рубінштейна, Н. Тализіної, які
вважають діяльність головним джерелом формування особистості та
чинником її розвитку. Діяльнісний підхід базується на положенні про те, що
психіка людини нерозривно пов’язана з її діяльністю, якою вона обумовлена.
При цьому діяльність розуміється як цілеспрямована активність людини, що
проявляється у процесі її взаємодії з навколишнім світом, і ця взаємодія
полягає у вирішенні життєво важливих завдань, що визначають існування та
розвиток людини [43, с. 74]. В. Шарко вважає, що «в контексті діяльнісного
підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців основною умовою
ефективного здійснення навчальної діяльності є дотримання її структури та
самостійний

характер

виконання» [464, с. 98].

За

оцінкою

академіка

Н. Ничкало особистісно-діяльнісний підхід «сприятиме духовному розвитку
особистості майбутнього фахівця, формуванню національної свідомості,
патріотизму, почуття професійної честі і гідності, вміння працювати у
виробничому колективі» [320, с. 92]. Такий підхід до професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК визначає розвиток
професійних

здібностей,

формування

перцептивних

якостей,

пошук

компромісних рішень під час надання послуг та забезпечення їхньої якості.
Ми поділяємо думку С. Сисоєвої, яка вважає, що на сучасному етапі
розвитку суспільства в основі діяльнісного підходу «полягає не стільки дія
(діяльність), скільки взаємодія» [392]. Діяльнісний підхід в умовах ОВК
сприяє розбудові діяльності освітніх установ, пошуку ефективних форм
роботи, нових моделей професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг, що сприятиме збереженню і зміцненню традицій вітчизняної системи
П(ПТ)О, а також збільшенню його потенціалу за рахунок взаємодії усіх
учасників кластерної структури.
У контексті нашого дослідження діяльнісний підхід застосовується
через таку організацію освітнього процесу, за якої майбутній фахівець сфери
послуг в умовах ОВК діє як активний суб’єкт пізнання і сам є ініціатором
формування професійних компетентностей, планування етапів та траєкторії
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освітньої діяльності, аналізування й оцінювання результатів своєї діяльності.
Цей підхід сприяє визначенню цілей і змісту професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг на основі аналізу виробничих функцій за
різних умов організації праці та передбачає здійснення професійної діяльності
відповідно до специфіки виробництва й поставлених завдань.
Діяльнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК розглядається нами як система сформованості
професійних компетентностей;

позитивного

ставлення

до

виробничої

діяльності; впровадження інноваційних технологій і способів організації
освітньої та професійної діяльності; орієнтації на креативність; прагнення до
творчого самовираження й самовдосконалення тощо.
Важливим методологічним підходом до професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК ми вважаємо аксіологічний
підхід, орієнтований на людину як на найвищу цінність суспільства та
самоціль соціального розвитку. Означений підхід характеризує цінності як
основу освітньої

й

професійної діяльності,

дає

змогу здійснювати

ефективний аналіз процесу формування системи компетентностей через
детермінацію ціннісного ставлення усіх учасників освітнього процесу до
змісту та результатів власної діяльності, а також вирішувати проблеми
гуманістичного суспільства, в центрі яких – людина, її особистість, задатки і
здібності. Аксіологізація професійної підготовки забезпечує зміщення
акцентів із зовнішніх аспектів формування знань, умінь і навичок на
внутрішні фактори активізації ціннісно-смислової сфери, самоорганізації
освітньо-виробничої діяльності здобувачів освіти.
Психолого-педагогічні

аспекти

категорії

цінностей

і

ціннісних

орієнтацій у життєдіяльності людини, значущість їх впливу на поведінку й
прийняття рішень у суспільному житті, професійній діяльності відображено у
працях Б. Ананьєва, І. Беха, Г. Дегтярьової, І. Зязюна, В. Сластьоніна,
Н. Ткачової, якими зроблено висновки, що кожен учасник освітнього процесу
є активним ціннісно-мотивованим суб’єктом діяльності; аксіологічний підхід

146
сприяє побудові суб’єкт-суб’єктних стосунків та вільній орієнтації у
складних соціальних і професійних ситуаціях.
Аксіологічний підхід призначений формувати в людині систему
загальнолюдських і професійних цінностей, що визначають її ставлення до
світу, до своєї діяльності, до самої себе як особистості і професіонала. У
світлі нашої проблематики доречним є звернення до визначень концепту
«професійні цінності». Так, А. Позднякова визначає їх як похідні від
загальнолюдських, групових й особистих цінностей, що формуються у ході
професійної підготовки та виробничої діяльності [340]; Ю. Потуй – найбільш
значущі для особистості явища, що визначають смисл професійної
діяльності, стають основою для вибору та оволодіння професією й
професійного зростання [351]; В. Сластьонін – як систему відносин фахівця
до найбільш значущих аспектів професійної діяльності, що формуються на
основі широкого спектру духовних якостей особистості [396].
Негативні тенденції в області духовної культури українського
суспільства призвели до руйнування моральних устоїв s життєвих орієнтирів,
в тому числі девальвації цінностей виробничої праці, що обумовлює
проблему формування

висококваліфікованого фахівця, націленого на

конкурентоспроможність, професіоналізм, відданість своїй професії, ціннісне
ставлення до професійної діяльності, а також подальший професійний
розвиток. В умовах інтеграції виробництва й освіти таке ставлення
здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності розглядається як
результат осмислення отриманих компетентностей, зацікавлене ставлення до
оволодіння професією, розуміння важливості безперервного професійного
саморозвитку протягом усього професійного шляху, позитивно позначається
на психологічному стані здобувачів освіти та сприяє розвитку мотивації до
професійної підготовки. У контексті професійної підготовки важливо
враховувати

механізми

перетворення

загальнолюдських

цінностей

в

особистісні цінності професійного розвитку і саморозвитку, що вимагає
створення

умов для

самореалізації майбутніх фахівців,

формування
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«особистої філософії», досягнення особистого успіху, надання здобувачам
освіти можливості брати участь у формуванні змісту своєї освіти,
стимулюванні його активності у цьому напрямі.
В умовах ОВК засобами формування ціннісного ставлення майбутніх
фахівців сфери послуг до професійної діяльності вважаємо: стимулювання
пізнавального інтересу здобувачів освіти; формування у них позитивних
уявлень про виробництво; ознайомлення здобувачів освіти з традиціями
підприємства, його структурними підрозділами, продукцією, послугами
організацією виробничого процесу; засвоєння

майбутніми фахівцями

корпоративної культури; впровадження у процес професійної підготовки
інноваційних методів, форм і засобів навчання, що мають ціннісну
спрямованість, враховуючи особистий інтерес здобувачів освіти; підготовка
їх до конкурсів професійної майстерності, зокрема WorldSkills, наставниками
від підприємств. Саме застосування аксіологічного підходу сприятиме
формуванню і розвитку системи егоцентричних, суспільних, громадянських,
національних, загальнолюдських цінностей відповідно до вимог професійної
діяльності в умовах функціонування кластерної структури.
Наступним підходом, закладеним в основу професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є компетентнісний підхід,
який спрямовує процес формування професійної компетентності на потреби
та вимоги виробничої діяльності; акцентує увагу здобувачів освіти не лише
на отриманні теоретичної інформації, а й на розвиток умінь діяти у різних
ситуаціях, зокрема у нестандартних. Саме тому, компетентнісний підхід,
спрямований на досягнення результатів навчання, стає продуктивною,
визнаною у світовому просторі освітньою концепцією, а компетентність –
новою одиницею виміру готовності випускників закладів П(ПТ)О до
здійснення ефективної професійної діяльності в динамічних умовах
сучасного соціуму [266, с. 30–31].
Засади компетентнісного підходу обґрунтовано у працях зарубіжних і
вітчизняних

вчених,

а

саме:

А. Бермуса,

Н. Бібіка,

А. Вербицького,
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І. Зимньої, І. Зязюна, Л. Львова, А. Маркової, А. Новікова, В. Радкевич,
О. Савченка, С. Сисоєвої, О. Шапран, О. Пометуна та багато інших. За
визначенням Е. Зеєра, компетентнісний підхід – це пріоритетна орієнтація на
цілі-вектори

освіти:

(самодетермінація),
індивідуальності.
виступають

здатність

до

навчання,

самоактуалізація,
Як

інструментальні

принципово

нові

соціалізація
засоби

освітні

самовизначення
та

досягнення

конструкти:

розвиток
цих

цілей

компетентності,

компетенції та метапрофесійні якості. С. Калашнікова стверджує, що
впровадження компетентнісного підходу у систему професійної підготовки
веде до зміни самої процедури розроблення й формату побудови освітніх
програм, трансформує зміст освіти відповідно до принципів його відбору та
структурування, спрямованих на кінцевий результат освітнього процесу –
набуття компетентностей [169, с. 33]. Як зазначає О. Биковська, актуальність
застосування компетентнісного підходу в освіті, зокрема професійній,
визначається необхідністю формування компетентностей особистості, її
сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей, навичок самостійного
наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації [33, с. 158].
Законом

України

«Про

освіту»

компетентність

визначено

як

«динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів,
цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно
соціалізуватися,

здійснювати

професійну

та/або

подальшу

освітню

діяльність» [141]. У сучасній педагогічній літературі під «компетентністю»
мають на увазі: здатність приймати рішення; особистісні якості до
забезпечення необхідного результату на робочому місці; сукупність
індивідуальних

здатностей,

необхідних

для

виконання

професійних

обов’язків; інтегральну якість особистості, що проявляється у здатності та
готовності до діяльності. Дж. Равен у зміст поняття «компетентність»
вкладає особливу здатність людини, яка дає їй змогу ефективно виконувати
конкретну роботу в певній галузі та передбачає наявність загальних і
вузькоспеціальних знань, особливого роду предметних навичок, способу
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мислення, розуміння відповідальності за свої дії [356, с. 6]. Вітчизняні
науковці В. Свистун та В. Ягупов наголошують на тому, що компетентність –
це «підготовленість (теоретична і практична), здатність (інтелектуальна,
діяльнісна та суб’єктна), наявність позитивних ставлень і розвинених якостей
особи та її готовність (професійна, особистісна, психологічна) як суб’єкта
діяльності до певного виду діяльності» [478, с. 4].
Використання компетентнісного підходу у підготовці майбутніх
фахівців орієнтує процес навчання на впровадження освітніх технологій, що
відповідають меті та завданням формування професійної компетентності,
зміст якої визначається видами професійної діяльності. Компетентнісний
підхід у підготовці майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК сприяє
адаптації особистості до сучасних соціально-економічних умов праці, її
здатності

до

налагодження

міжособистісних

стосунків;

формуванню

функціональних професійних знань й умінь; оволодінню сучасними
виробничими технологіями особистісного впливу на якість послуг. Отже,
компетентнісний підхід передбачає концентрацію на кінцевих результатах
навчання,

уміння

вирішувати

практичні

завдання;

мобільність

і

конкурентоспроможність у професійній сфері.
Відповідно до нашого дослідження компетентнісний підхід займає
ключову позицію у формуванні професійної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг, забезпечує якість освіти, основною вимогою якого є
формування

компетентного,

працівника.

Цей

самовизначення,

конкурентоспроможного

підхід

виступає

пріоритетною

самоактуалізацію,

соціалізацію

на

ринку праці

орієнтацією
та

на

розвиток

індивідуальності [151, с. 25]; його метою є формування особистості, здатної
ефективно

вирішувати

складності [124, с. 27].

професійні

Нами

відзначено,

завдання
що

різного

ключовою

ступеня
відмінністю

компетентнісного підходу в умовах ОВК є сукупність його взаємопов’язаних
принципів: державно-приватного партнерства (встановлення взаємовигідної
співпраці з метою прогнозування потреб ринку праці, формування
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професійно-кваліфікаційної структури підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг, оновлення змісту професійних й освітніх стандартів, підвищення
якості професійної підготовки); орієнтації на кінцевий результат (набуття
майбутніми

фахівцями

сфери

послуг

комплексу

компетентностей,

необхідних для успішного здійснення професійної діяльності); модульності
(здійснення навчання за модулями відповідно до змісту професійної
діяльності);

конкретності

(чітке

визначення

конкретного

результату,

відокремлення головного, актуального у навчальному матеріалі, його
систематизація, узагальнення й усвідомлення майбутніми фахівцями);
гнучкості (постійна адаптація освітніх програм і навчальних планів до умов
ринку праці, нових тенденцій виробництва тощо); усвідомленої перспективи
(осмислення здобувачами освіти етапів і цілей навчання); цілісності
(побудова освітньої програми на основі єдності та взаємозв’язку складових її
компонентів); прозорості (зрозумілість і відкритість змісту компетентностей
як для роботодавців, так і для здобувачів освіти).
Реалізація компетентнісного підходу в умовах об’єднання зусиль
органів

влади,

супроводжується

наукових

установ,

диверсифікацією

підприємств

освітніх

та

і

закладів

виробничих

освіти
програм;

розширенням профілю підготовки майбутніх фахівців сфери послуг;
підвищенням рівнів їхньої кваліфікації; зростанням продуктивності праці на
основі

найбільш

підвищенням

раціонального

змістовності

праці

використання
та

трудових

привабливості

нових

ресурсів;
професій;

оновленням асортименту освітніх послуг з урахуванням пріоритетних
напрямків розвитку регіональної економіки. Метою цього підходу у
професійній освіті вважаємо підвищення ефективності діяльності закладів
П(ПТ)О, що є учасниками ОВК, а також підвищення рівня сформованих
компетентностей і конкурентоспроможності випускників на регіональному
ринку праці.
Таким чином, компетентнісний підхід в умовах ОВК розуміємо як
переорієнтацію освітнього процесу з транслювання знань, умінь і навичок на
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розвиток особистісного потенціалу, створення умов до продуктивної
самостійної діяльності й успішної соціалізації.
В умовах ОВК значно підвищується необхідність використання
кластерного підходу, який у країнах Європейського Союзу вважається одним
із

результативних

засобів

забезпечення

конкурентоспроможності

національної економіки, сталого регіонального та місцевого розвитку.
Теоретичні аспекти кластерного підходу у професійній підготовці майбутніх
фахівців

розроблено

та

розглянуто

вітчизняними

та

зарубіжними

дослідниками, серед яких слід відзначити Е. Бергмана, Г. Мухаметзянову,
Н. Сафонцеву, Т. Цихана, А. Шайдулліну, Д. Ялова. Вітчизняний науковець
В. Ільчук під кластерним підходом розуміє реалізацію інтеграційних
процесів у сфері освіти та виробництва, започаткування нових форм
взаємодії між суб’єктами діяльності, які функціонують на високому рівні
інтеграції, що забезпечує високу ефективність управління, цілеспрямоване
використання

сукупного

економічного

ресурсу

виробничого

усіх

учасників

потенціалу
кластерного

й

організаційно-

об’єднання [167].

Розглядаючи переваги кластерного підходу, Т. Шамова зазначає, що він
надає можливість: виявити проблеми та переваги відповідного напряму в
освіті; використовувати органами управління конкретний інструментарій
ефективної взаємодії усередині системи, здійснювати науково обґрунтоване
планування розвитку регіону; створювати нову синергетичну якість за
рахунок інтеграції науки, освіти та виробництва; практично підвищувати
конкурентоспроможність професійної підготовки тощо [463]. А. Суходімцева
трактує кластерний підхід як «спосіб розвитку проєктної компетентності
спеціаліста, застосування якого дає змогу майбутньому фахівцю «вийти» за
рамки своєї звичної професійної діяльності під час здійснення особистісно
значущих проєктів за рахунок організованої взаємодії закладу П(ПТ)О з
різними структурами: закладами вищої освіти, науковими установами,
державними

органами,

громадськими

та

комерційними

організаціями» [417, с. 92]. Значний внесок в адаптацію кластерного підходу
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до українських умов зроблено вітчизняним вченим С. Соколенко, за
твердженням якого кластерний підхід дає підприємствам перевагу над більш
ізольованими конкурентами, доступ до більшої кількості постачальників і
послуг, пристосованих до вимог споживачів, до висококваліфікованої
робочої сили тощо. Серед усіх переваг кластерного підходу найбільш
важливим науковець вважає доступ до інновацій, знань, «ноу- хау» [406].
На використанні кластерного підходу як інструментарію інтеграції
держави, суспільства та промисловості у сфері освіти, взаємовигідного для
усіх учасників даного процесу, наголошено у працях М. Чванової.
Регіональна система отримує можливість концентрувати наявні ресурси при
забезпеченні високої якості та доступності освітніх послуг, а також
регулювати ринок освітніх ресурсів з ринком праці, що є необхідною умовою
для формування професійного самовизначення майбутніх фахівців. Автор
розглядає

кластерний

підхід

як

один

із

прогресивних

механізмів

удосконалення не тільки економічного та соціального середовища, але й
системи

освіти,

що

пояснюється

можливістю

залучення

освітніх,

матеріально-технічних, економічних ресурсів [458]. Кластерний підхід дає
змогу реформувати організаційну й управлінську структуру закладу П(ПТ)О,
формувати й оптимізувати стратегію і тактику його розвитку, розв’язувати
проблеми сегментації ринку, асортименту освітніх послуг, використовувати
різні форм їх просування із урахуванням специфіки регіонального ринку
праці.
Зазначимо, що даний підхід передбачає дослідження особливостей
освітнього процесу з позицій взаємодії та взаємного впливу учасників ОВК
один на одного. Процес професійної підготовки на основі кластерного
підходу

розглядається

нами

з

позицій

забезпечення

ефективності

формування в здобувачів освіти професійних компетентностей. Відбір і
структурування змісту профільної підготовки здійснюється на основі
принципів оптимального поєднання фундаментальності та професійної
спрямованості, наступності, диференціації, багатофункціональної взаємодії

153
учасників з урахуванням індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх
фахівців. На думку О. Тєлєтова, використання такого підходу забезпечує
дослідження попиту на освітні послуги та певні знання понад встановлені
державою стандарти, впливає на розвиток освітніх потреб громадян шляхом
«розроблення і впровадження концепції надання їм якісного освітнього
продукту» [423, с. 79].
У рамках кластерної моделі найефективніше реалізуються та взаємно
доповнюються інноваційні професійно- й особистісно-орієнтовані освітні та
виробничі технології. Так, у закладах П(ПТ)О кластерної спрямованості
успішно вирішуються проблеми працевлаштування випускників профільних
напрямів та спеціальностей, які легко адаптуються до умов виробничої
діяльності на стадії практичної підготовки. Використання кластерного
підходу

уможливлює

здійснення

практично-професійної

підготовки

здобувачів освіти у вигляді виробничої практики, стажування, участі в
проведенні науково-дослідних робіт, підготовки дипломних проєктів на
різних етапах навчання. При цьому забезпечуються умови створення системи
безперервної освіти, а також своєчасної кадрової перепідготовки, підвищення
кваліфікації фахівців профільного та професійного спрямування. Зокрема,
використання

кластерного

підходу

спрямовано

на

вирішення

таких

проблем як:
− узгодження ринку освітніх послуг та ринку праці;
− вирішення проблем дефіциту кваліфікованих кадрів, особливо у
високотехнологічних й інноваційних галузях економіки;
− налагодження партнерських відносин між системою П(ПТ)О і
виробництвом;
− скорочення термінів професійної підготовки майбутніх фахівців;
− соціальний захист випускників ЗП(ПТ)О, підвищення престижу
робітничих професій;
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− розвиток навчально-матеріальної бази закладів освіти відповідно до
сучасних технологій виробництва;
− залучення інвестицій у систему П(ПТ)О;
− створення умов для продуктивної взаємодії підприємств і закладів
П(ПТ)О з організації й управління освітнім процесом, побудованим на
сучасній технологічній базі;
− поширення позитивного досвіду участі роботодавців у фінансуванні
та управлінні закладами П(ПТ)О [205].
Кластерний підхід забезпечує більш ефективну взаємодію між
учасниками ОВК за рахунок створення спільних ринків праці, технологій,
знань і підвищення доступу учасників до використання загальних ресурсів,
скорочення загальних витрат на підготовку майбутніх фахівців і формування
синергетичного ефекту від впровадження сумісних інноваційних рішень.
Отже, кластерний підхід розглядаємо як взаємо- і саморозвиток
суб’єктів ОВК на основі державно-приватного партнерства, спрямованого на
спільне вирішення завдань освіти та виробництва у мінімальні терміни.
Здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК на основі кластерного підходу сприятиме розширенню способів
і форм взаємодії здобувачів освіти з державними та приватними партнерами,
використання потенціалу кластерної структури для вирішення виробничих
завдань [206].
У

сучасних

умовах

домінуючою

характеристикою

професійної

діяльності людини, ефективності й оптимальності освітнього процесу стає
технологічність. Технологічний підхід до професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК розглядається нами як альтернативний
традиційному, використання якого сприяє оптимізації процесу управління
освітньою діяльністю здобувачів освіти на основі застосування максимально
ефективних, теоретично обґрунтованих й експериментально перевірених
технологій. Особливості використання технологічного підходу до навчання
ґрунтовно

досліджено

І. Дичківською,

М. Корець,

В. Курило,
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Л. Оршанським,

А .Сєргєєвим,

В. Сидоренком,

С. Ткачуком,

І. Цином,

І. Шелудько, у працях яких зроблено наголос, що технологічний підхід є
оптимальним для дослідження складних багатовимірних об’єктів, процесів,
явищ. На їхній погляд, він являє собою «метод пізнавальної та управлінської
діяльності, що дозволяє за допомогою об’єкта-замінника системи адекватно й
цілісно відобразити її суть, найважливіші якості та засоби». Використання
технологічного підходу сприяє розв’язанню стратегічних для системи
професійної підготовки завдань, таких як: прогнозування розвитку освітніх
технологій, проєктування цілей, результатів, основних етапів, способів,
організаційних

форм

освітнього

процесу.

Технологічний

підхід

у

професійній підготовці характеризується спрямованістю педагогічного
процесу на підвищення результативності, інструментальності, інтенсивності
здійснення фахової підготовки та передбачає гарантоване досягнення
встановлених цілей навчання і проєктування майбутнього освітнього
процесу [206].
В умовах ОВК технологічний підхід відкриває нові можливості для
засвоєння різних аспектів освітньої, педагогічної, соціальної, виробничої
дійсності, зокрема:
− передбачення результатів та керування освітніми і виробничими
процесами;
− аналіз та систематизацію на науковій основі наявного практичного
досвіду і його використання;
− комплексне вирішення освітніх, соціальних та виробничих проблем;
− створення сприятливих умов для розвитку особистості;
− зменшення впливу несприятливих обставин на діяльність майбутніх
фахівців;
− оптимальне

використання

фінансових, інформаційних ресурсів;

наявних

людських,

матеріальних,
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− розроблення та використання інноваційних технологій і моделей для
вирішення соціально-педагогічних проблем [203].
Ми дотримуємося думки ряду дослідників, які вважають, що
основними тенденціями технологічного підходу у професійній освіті є
подальше вдосконалення та впровадження в освітній процес прогресивних
традиційних і створення інноваційних професійно-орієнтованих технологій
навчання

на

основі

системності,

концептуальності,

науковості,

інтегрованості, ефективності, які забезпечують стійкий результат [470].
В умовах ОВК результатом використання технологічного підходу є
створення умов для підвищення пізнавальної і творчої активності здобувачів
освіти, досягнення результативності професійної підготовки, формування
готовності майбутніх фахівців сфери послуг до застосування у професійній
діяльності різноманітних традиційних й інноваційних освітніх, виробничих
технологій тощо.
Здійснивши

аналіз

наукових

праць,

технологічний

підхід

до

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК ми
розуміємо як інструментальне управління освітнім процесом з гарантованим
досягненням поставлених цілей, використанням інноваційних технологій
випереджувального,

проблемного,

проєктного,

виробничого

навчання,

колективного взаємонавчання тощо.
В умовах динамічного розвитку сфери послуг для здійснення
ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців цієї галузі в умовах
ОВК важливим є застосування контекстного підходу як основного
механізму взаємодії ринку освітніх послуг з ринком праці. У сучасній
науковій літературі контекстний підхід визначається як полігранне явище, у
якому динамічно поєднуються предметний і соціальний зміст виробництва,
що забезпечує умови трансформації освітньої діяльності здобувачів освіти у
виробничу діяльність; як форма активного навчання, зорієнтована на
професійну

підготовку

майбутніх

фахівців

і

реалізується

засобами
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системного використання професійного контексту, поступового наповнення
освітнього процесу елементами виробничої діяльності.
В Україні проблемою контекстного підходу у професійній підготовці,
його педагогічними та психологічними аспектами опікуються такі науковці
як

О. Андреєва,

В. Круглікова,

Н. Бакшаєва,
І. Марчук,

К. Гамбург,

А. Самсонова,

Т. Дубовицька,
Т. Тіханкіна,

Н. Жукова,

О. Шевченко.

Контекстний підхід розглядається як шлях до підвищення якості професійної
підготовки, зміни мотивації здобувачів освіти до навчання; як форма
особистісної активності, що забезпечує формування необхідних професійних
й особистісних якостей майбутнього фахівця. Науковцями визначено, що в
умовах використання контекстного підходу майбутні фахівці з самого
початку навчання опиняються у діяльнісній позиції, коли засвоєння знань
здійснюється в контексті вирішення майбутніх виробничих ситуацій
(предметних і соціальних); активність здобувачів освіти носить як
індивідуальний, так і колективний характер; центром освітнього процесу стає
сама

особистість

у

її

розвитку.

Дослідники

контекстного

підходу

(В. Калашников, В. Коткова, А. Маджуга, М. Марусинець, О. Шевченко)
вважають, що формування ключових та професійних компетентностей
майбутніх фахівців сфери послуг ефективніше здійснюється в освітньому
середовищі кластерного типу та відтворюється за допомогою педагогічних
ситуацій, що моделюють процес виробничої діяльності. Контекстний підхід
орієнтує майбутніх фахівців на визначення мети, аналіз й оцінювання
проблемних ситуацій, самооцінювання, конструювання моделей взаємодії,
осмислення змісту виробничої діяльності, пошук оптимальних рішень для
досягнення успіху у професійній сфері. У дослідженнях Ю. Вєрхової, як
основний аспект контекстного підходу розглядається ціннісно-смислова
рефлексія, а саме використання синтезу міждисциплінарної інформації у
реалізації внутрішньої активності особистості щодо знаходження сенсів
майбутньої професії [56].
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В умовах ОВК перевагами контекстного підходу до професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг вважаємо діяльнісну позицію
здобувачів освіти; формування професійних компетентностей у процесі
аналізу та розв’язання спеціально змодельованих виробничих ситуацій;
поєднання індивідуальних і колективних форм роботи; набуття досвіду
використання навчальної інформації як засобу регуляції своєї діяльності;
зорієнтованість освітнього процесу на особистість майбутнього фахівця, що
складає реальну «гуманізацію освіти»; інтеграція освітньої, наукової і
професійної діяльності здобувачів освіти; формування цілісної моделі
професійної діяльності майбутніх фахівців [210].
Визначені

й

обґрунтовані

методологічні

підходи

(системний,

суб’єктний, діяльнісний, культурологічний, аксіологічний, компетентнісний,
кластерний, технологічний, контекстний) істотно сприяють формуванню
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК [225]. Зазначені аспекти враховано нами при визначенні чинників
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.

2.3. Чинники професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах освітньо-виробничого кластера

Необхідною

передумовою

моделювання

педагогічної

системи

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є
аналіз чинників, що визначають її особливості.
У контексті наукових публікацій і дисертаційних робіт поняття
«чинник» активно використовується як «умова, рушійна сила, причина будьякого процесу, що чинить його, здійснює вплив, визначає його характер або
одну з головних рис» [54, с. 1526]; «фактор», «мотиватор», «обставина».
Однак, аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури засвідчує різні
підходи до класифікації (за характером (ступенем) впливу та походженням)
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названої дефініції, розуміння її суті, змісту та структурування. Так,
О. Масляєва чинники визначає як внутрішні та зовнішні сили, інструменти,
що обумовлюють об’єктивний та суб’єктивний вплив на формування
конкурентного середовища; І. Підласий – як причини, що впливають на
динаміку і кінцеві результати освітнього процесу [339, с. 334]; А. Донських –
як явища виробничо-господарської діяльності підприємства та соціальноекономічного

життя

суспільства,

що

викликають

зміну

рівня

конкурентоспроможності підприємства [113]; М. Мінченко – як умови,
рушійні сили,

що впливають на

зміни за

окремими показниками

діяльності [300].
Враховуючи
О. Бородієнко

практичну

розглядає

значущість

сукупність

досліджуваної

чинників

розвитку

категорії,
професійної

компетентності «за аналогією із класифікацією людського капіталу на
макрорівні (рівень зовнішнього середовища), мезорівні (рівень підприємства)
та мікрорівні (індивідуальний рівень)» [44, с. 170]. Г. Романова виділяє групи
індивідуально-типологічних і дидактичних чинників [374]. В. Гаффорова
поділяє всі чинники на організаційні, методичні та технологічні, В. Сафонова
обґрунтовує необхідність їх розподілу безпосередньо на чинники і на умови,
що впливають на окремі складові якості, зокрема освітній процес, його
результати, підготовку здобувачів освіти тощо. Самі ж чинники науковець
пропонує умовно поділити на вхідні, внутрішні й вихідні [374]. На думку
В. Зінченко, доцільним є розподіл чинників впливу на якість підготовки
фахівців на такі, що визначають зміст професійної підготовки, особливості її
організації та реалізації; безпосередньо виявляються в освітньому процесі;
визначають результати освітнього процесу [153]. М. Михнюк виокремлює
професійні чинники (фахова компетентність до здійснення інтегративних
процесів, пов’язаних з технологіями основної і суміжних професій) та
педагогічні (вдосконалення, самовдосконалення та саморозвиток фахівців;
інтеграція змісту і форм підвищення кваліфікації; створення інформаційнокомунікативного

середовища;

забезпечення

умов

для

педагогічної
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творчості [299, с. 130]; І. Андрощук розподіляє чинники на соціальноекономічні (величина заробітної плати, престижність професії, умови
діяльності); організаційно-педагогічні (особливості освітнього процесу,
якісний склад педагогічного персоналу); особистісні (загальний рівень
культури, особистісні цінності, організаторські здібності, творчі якості та
наявність мотивації до самовдосконалення) [8, с. 182]. О. Карпюк класифікує
чинники за рівнем впливу особистості (суб’єктивні та об’єктивні); рівнем
впливу на ринок освітніх послуг (зовнішні та внутрішні); характером впливу
(позитивні та негативні); функціональною ознакою (соціально-економічні,
політико-правові,

соціально-психологічні;

інтернаціоналізація,

демографічні;

розвиток

відносин) [174].

ринкових

глобалізація

регіональний
Л. Онищук

розвиток;
поділяє

та

інновації;

чинники

на

економічні, політичні, правові, культурні, природно-кліматичні, соціальнодемографічні, національно-етнічні, соціально-психологічні [326, с. 18].
Узагальнюючи

результати

досліджень

і

враховуючи

специфіку

діяльності закладів П(ПТ)О, підприємств сфери послуг, особливості
функціонування ОВК, чинники професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК ми розглядаємо як зовнішні та внутрішні
інструменти впливу на освітній процес, його зміст, структуру,

якісний

рівень.
Методом експертного оцінювання, в якому брали участь науковці
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, КЗ «Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної
ради,

провідні

фахівці

підприємств

сфери

послуг

Запорізької,

Дніпропетровської, Харківської областей, педагогічні працівники закладів
освіти, представники обласних адміністрацій, громадських організацій,
учнівського самоврядування, визначено сучасні чинники, що максимально
впливають на якісний рівень професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК (рис. 2.1).
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За результатами опитування чинники, що знаходяться поза контролем
закладу П(ПТ)О, але впливають чи можуть впливати на професійну
підготовку майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, нами визначені
як

чинники

економічні,

зовнішнього

впливу,

соціально-демографічні,

зокрема

це:

законодавчо-правові,

науково-технологічні.

При

виборі

названих чинників ми враховували методику PEST-аналізу, відповідно до
якої на зовнішнє середовище максимальний вплив мають і, практично, його
формують політика (politics), економіка (economics), соціум, культура (socio –
culture) та технології (technology).

Рис. 2.1. Чинники професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК

До

законодавчо-правових

чинників

ми

відносимо

конституційні

обов’язки держави щодо забезпечення права кожної людини та громадянина
на освіту «незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового
стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до
партій, ставлення до релігії, стану здоров’я та інших обставин», визначеного
Конституцією України (ст. 53). Суттєвий вплив на професійну підготовку
майбутніх фахівців в умовах ОВК має характер чинних законодавчих актів

162
державного, регіонального, місцевого рівнів та правових норм, що
окреслюють межі правового поля, перспективи подальшого розвитку,
регулюють відносини між учасниками освітнього процесу за такими
напрямами як: удосконалення системи управління освітою; стандартизації її
змісту, гуманізації та демократизації; методологічної переорієнтації процесу
навчання. Пріоритетні напрями та основні шляхи розвитку професійної
підготовки визначають доктрини, програми, концепції. Так, зміст Концепції
реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до
2027 року (2019) підкреслює значущість державно-приватного партнерства у
системі професійної підготовки майбутніх фахівців «через формування
системи професійних кваліфікацій

та

створення

єдиного освітнього

середовища П(ПТ)О; впровадження механізмів стимулювання роботодавців
до участі в освітньому процесі; визнання неформальної та інформальної
освіти, повних і часткових професійних кваліфікацій; популяризацію П(ПТ)О
серед дітей, молоді, дорослих, планування професійного розвитку та
кар’єри» [371].
Правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування
системи професійної підготовки закріплюються законами, договорами,
законодавчими актами, наказами та розпорядженнями Президента України,
Міністерства освіти і науки України, регіональних (місцевих) органів
виконавчої влади; постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів
України. Існує думка науковців про доцільність прийняття Кодексу про
освіту, що покращило б стан правового регулювання галузі освіти і сприяло б
«акумуляції та інтеграції розробленої й існуючої законодавчої бази у галузі
освіти в одному законодавчому акті» [292, с. 208].
Вплив

економічних

чинників

розглядається

на

глобальному,

державному та регіональному рівнях. На глобальному рівні – це врахування
всесвітніх тенденцій суспільного розвитку, зокрема: процесів глобалізації,
інтеграції, діджиталізації; нових геополітичних моделей багатополярного,

163
поліцентричного «мережевого» світу. На державному рівні професійну
підготовку майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК формують
стабільність політичної ситуації у країні. На рівні регіону важливе значення
має збалансованість бюджетно-фінансової системи, наявність трудового
потенціалу, інтелектуального капіталу. Відповідно професійна підготовка
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК зорієнтована на парадигму
раціональної і збалансованої співпраці між учасниками освітнього процесу,
посилення його інноваційної спрямованості, розширення й укріплення нових
зв’язків між існуючими та потенційними роботодавцями.
Серед

соціально-демографічних

чинників

важливе

місце

займає

соціальне замовлення, оскільки висвітлює інтереси всіх учасників освітнього
процесу та забезпечує можливість функціонування системи освіти. Залежно
від суб’єкта соціального замовлення професійна підготовка фахівців
розглядається як державна функція (якщо замовником є органи влади) і як
державна послуга (якщо замовниками виступають окремі громадяни,
громадські формування чи організації).
Безпосередній вплив на професійну підготовку майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК має статево-вікова структура населення країни,
динаміка його відтворення, загальна чисельність, природний приріст,
зайнятість працездатного населення. Тривогу викликає втрата

трудового

потенціалу (фізичного, інтелектуального) країни, погіршення його кількісних
та якісних характеристик.
Окрім урахування інтересів зацікавлених у процесі якісної професійної
підготовки сторін важливе значення надається також освітнім потребам
особистості. Критерієм якості професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК виступає відповідність реальних й очікуваних
результатів освітньої діяльності. Важливим є те, наскільки задоволена
потреба

особистості

у

соціалізації,

самовизначенні,

підвищенні

матеріального добробуту у результаті освітньої діяльності; у безпечних,
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комфортних, зручних умовах отримання освітніх послуг, здобуття нових
знань, підвищення рівня професійної майстерності.
Безпосередньо впливають на якість професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК і визначають її структуру науковотехнологічні чинники. Необхідно відзначити, що під впливом стрімкого
розвитку виробничих технологій виникають нові критерії якості професійної
підготовки, їх перелік поповнюється особистісними компетентностями, що
визначають

творчий

потенціал

фахівця,

його професійну гнучкість,

адаптивність, здатність вирішувати проблеми, аналізувати ситуації, логічно
мислити, пристосовуватися до змін в економічній кон’юнктурі, вести
вартісний аналіз, працювати в комп’ютерних мережах, управляти ресурсами
(у тому числі витратами часу), відповідати за прийняті рішення і наслідки
своєї професійної діяльності. Зростаючий рівень конкуренції зумовлює
підвищення вимог до якісного рівня професійної діяльності, визначає
виникнення її нових форм, видів, спеціалізації.
До чинників внутрішнього впливу на якісний рівень професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК віднесено:
управлінську діяльність; створення єдиного інформаційного освітнього
середовища; професійну компетентність педагогічних працівників.
Управлінська діяльність в умовах ОВК представляє собою складний
динамічний багатовимірний процес, що визначається інтеграцією суб’єктів,
пов’язаних освітньо-виробничим циклом. Підвищення якості освітніх послуг
розглядається у контексті державно-приватного партнерства на засадах
кластерного підходу до управлінського процесу, що передбачає визначення
та задоволення запитів і потреб як здобувачів освіти, так і зацікавлених
державних і приватних партнерів завдяки впровадженню єдиної стратегії
професійної підготовки та розвитку кадрового потенціалу з відповідними
методами і формами управління.
Процес управління професійною підготовкою майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК здійснюється в соціальній реальності, має чітко
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визначений

практико-орієнтований

урахуванням

внутрішніх

суб’єкт-суб’єктний

і зовнішніх зв’язків ОВК,

характер

із

функціональних

можливостей усіх учасників кластерної структури, цілей, завдань, принципів,
функцій та механізмів реалізації мети професійної підготовки, що
спрямований на взаємодію учасників освітнього та виробничого процесів під
час формування комплексу компетентностей майбутніх фахівців, необхідних
для успішного виконання виробничих завдань.
Ключовими характеристиками управління професійною підготовкою
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є орієнтація на кінцевий
результат; можливість швидкого й адекватного реагування на вплив
зовнішніх і внутрішніх факторів; зацікавленість кожного учасника кластерної
структури у підвищенні ефективності як своєї роботи, так і спільного
продукту діяльності; впровадження моніторингу якості всіх процесів, що
забезпечують необхідний рівень професійної підготовки майбутніх фахівців.
Керована взаємодія учасників ОВК

спрямована на формування

комплексу затребуваних виробництвом компетентностей і характеризується
концептуально-цільовою,

функціональною,

організаційно-технологічною,

результативно-рефлексивною складовими (Додаток В).
Функціональна складова відображає традиційні (планування, організація,
стимулювання, контроль) та інноваційні (координацію, прогнозування,
консолідацію, реорганізацію) управлінські функції професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, поєднані між собою
процесами комунікації. Так, координуюча функція передбачає чіткий
розподіл повноважень між учасниками кластерної структури, узгоджену
взаємодію соціальної інфраструктури та виробництва з урахуванням
специфіки регіону й інтересів суб’єктів освітнього процесу, а також перехід
від традиційних форм управління на рівень самоуправління. Прогностична –
обумовлює

оновлення

форм

управління

відповідно

до

соціального

замовлення суспільства шляхом спільного вирішення освітніх і виробничих
завдань, що сприяє випереджальній практиці впровадження новітніх форм,
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методів, інноваційних педагогічних і виробничих технологій, спрямованих на
підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців, формування
конкурентоспроможної особистості, готової постійно вдосконалювати набуті
компетентності. Названа функція передбачає орієнтацію процесу підвищення
кваліфікації фахівців, виходячи з виробничих потреб підприємств сфери
послуг регіону. Консолідуюча функція спрямована на об’єднання учасників
ОВК у єдину систему із збереженням своєї цілісності як самостійної
організації; орієнтує державних і приватних партнерів на загальні цінності й
інтереси. Реорганізуюча – передбачає коригування й оновлення процесу
управління з урахуванням вимог суспільства, ринкової економіки, освіти та
науки;

особистісне

та

професійне

становлення

майбутніх

фахівців,

формування в них комплексу компетентностей, необхідних для подальшої
освіти,

працевлаштування,

досягнення

індивідуальних

інтересів

і

професійного зростання; створення системи професійної підготовки, сумісної
з європейською.
Організаційно-технологічна складова містить спеціалізовані механізми
державно-приватного партнерства із учасниками освітнього процесу та
зацікавленими сторонами (особами; організаціями), зокрема: регіональними
органами

влади,

науково-дослідними

установами,

провідними

підприємствами регіону, освітніми установами, громадськими організаціями.
Перелічені учасники освітнього процесу взаємодіють за принципами
законності, добровільності, довіри, взаємовигідності, відкритості, цілісності,
регіональності. Вони визначають пріоритетні напрями запровадження
інновацій в освітньому процесі; надають пропозиції щодо покращення якості
підготовки здобувачів П(ПТ)О та набуття необхідних компетенностей для
опанування інноваціями у технологіях та наукових розробках; активно
залучаються до проведення конкурсів професійної майстерності, дипломного
проєктування, читання спецкурсів; беруть участь в експертній оцінці якості
освітніх програм, роботі державної кваліфікаційної комісії.
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Діалог із учасниками освітнього процесу та зацікавленими сторонами
проходить у форматі роботи фокус-груп, відкритих зборів, багатосторонніх
форумів, консультацій, дискусій, публічних виступів, телефонних «гарячих
ліній»,

зустрічей

«віч-на-віч»,

опитувань,

анкетувань,

використання

інформаційно-комунікаційних ресурсів, онлайн-механізмів тощо.
Загальне керівництва діяльністю ОВК здійснює Координаційна рада, що
об’єднує учасників кластера для виконання стратегічних (розроблення
стратегії розвитку ОВК, формування іміджу кластера і його учасників, їх
позиціонування на ринку праці та ринку освітніх послуг; залучення
інвестицій), тактичних (організація внутрішнього середовища відповідно до
вимог учасників ОВК) та структурно-організаційних завдань (розвиток
інфраструктури

для

розширення

інноваційної

діяльності

учасників,

розроблення заходів щодо підтримки та реалізації інвестиційних і дослідних
проєктів).
Для практичної реалізації функцій управління створено постійно діючі
Координаційні органи (галузевий, науково-освітній, територіальний), що
формують структурно-організаційний склад системи управління професійної
підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК і виконують комунікативну та
контролюючу функції: здійснюють адміністрування дій учасників ОВК,
відповідно до їхнього функціонального спрямування, поточний контроль
діяльності тощо. Так, до складу галузевого координаційного органу
управління входять представники підприємств й організацій регіону за
галузевим спрямуванням; до територіального – представники виконавчої
влади; до науково-освітнього – члени науково-дослідних установ й закладів
П(ПТ)О (рис. 2.2).
Науково-освітній координаційний орган здійснює адміністрування та
контроль діяльності наукових установ і закладів П(ПТ)О щодо забезпечення
якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК відповідно
до вимог ринку праці. Так, діяльність наукових установ спрямовано на:
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– генерування нових ідей і продукування інновацій, необхідних для
удосконалення діяльності та підвищення ефективності роботи усіх учасників
кластерного об’єднання;

Рис. 2.2. Структура Координаційної ради ОВК

– вивчення передового міжнародного досвіду функціонування освітніх,
інноваційних, наукових, виробничих кластерів;
– здійснення порівняльно-педагогічних досліджень у галузі професійної
підготовки з урахуванням кластерної специфіки щодо виявлення найбільш
ефективних форм і методів організації освітнього процесу;
– розроблення програм розвитку закладів П(ПТ)О з урахуванням
передових інноваційних практик;
– здійснення прикладних наукових досліджень з проблем теорії і
практики проєктування інформаційно-освітнього середовища професійної
підготовки;
– теоретичне обґрунтування інноваційних виробничих й освітніх
технологій професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
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умовах ОВК, розроблення методичних рекомендацій щодо їх впровадження в
освітній процес за умови використання кластерного підходу;
– обґрунтування

та

розроблення

науково-методичних

основ

дистанційного навчання майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК;
– експериментальну

перевірку

розроблених

науково-методичних

матеріалів щодо удосконалення системи професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК;
– проєктування

SMART-комплексів

для

формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, створення
електронних навчальних ресурсів тощо;
– організація

та

проведення

наукових,

науково-практичних

та

експертних заходів з метою обміну результатами досліджень з учасниками
ОВК та іншими зацікавленими суб’єктами;
– виконання наукових досліджень з оцінювання стану і визначення
тенденцій розвитку системи професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК на основі моніторингу і статистичного аналізу;
– поширення

статистичних

даних

щодо

результатів

професійної

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК (статистичні
публікації, Інтернет) з метою забезпечення всіх зацікавлених користувачів
достовірною інформацією;
– розроблення й апробація системи показників та індикаторів щодо
управління якістю професійною підготовкою на регіональному рівні;
теоретичне

й методичне

забезпечення

процесу кар’єрного розвитку

випускників закладів П(ПТ)О;
– публікацію результатів досліджень у виданнях, індексованих в
українських і міжнародних реферативних базах даних наукових публікацій
(РІНЦ, Scopus, Web of Science).
Заклади П(ПТ)О в умовах ОВК здійснюють підтримку освітніх
ініціатив, виступають інформаційно-методичним центром, комунікаційною
платформою; їх діяльність спрямована на вирішення таких завдань як:
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– формування й ефективне використання інноваційного освітнього
середовища закладу П(ПТ)О як складової ОВК, створення сприятливих умов
для його модернізації в умовах ринкових відносин;
– забезпечення організації освітнього процесу професійної підготовки
висококваліфікованих робітників, конкурентоздатних в умовах сучасного
ринку праці;
– організація процесу професійної підготовки на основі інтеграції
системного, суб’єктного, культурологічного, діяльнісного, аксіологічного,
компетентнісного,

кластерного,

технологічного

та

контекстного

методологічних підходів;
– забезпечення адаптації випускників закладів П(ПТ)О до соціальних,
економічних і культурних запитів суспільства та змін на ринку праці;
– запровадження нових напрямів розвитку з метою розширення спектру
освітніх послуг і приведення системи професійної підготовки у відповідність
до потреб регіонального ринку праці;
– упровадження інноваційних освітніх технологій на рівні освітнього й
управлінського процесів;
– посилення практичної спрямованості науково-методичної роботи в
контексті реалізації завдань соціального замовлення;
– ліцензування нових професій відповідно до прогнозованих потреб
регіонального ринку праці;
– організація умов для підвищення кваліфікації і нарощування кадрового
педагогічного потенціалу, мотивація їх успішності;
– коригування та розроблення експериментальних освітніх програм і
начальних планів із урахуванням вимог роботодавців;
– формування планів прийому здобувачів освіти з урахуванням
регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у
професійній підготовці та замовлень центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій тощо;
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– визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм
реалізації стратегічних завдань, раціональний розподіл функціональних
обов’язків між працівниками закладів освіти з урахуванням їх кваліфікації,
досвіду та ділових якостей;
– забезпечення високого рівня працездатності усіх учасників освітнього
процесу;
– створення

творчої

та

психологічно

здорової

атмосфери

у

педагогічному колективі.
Управлінська діяльність адміністрації закладу освіти ґрунтується на
стратегічному плані його розвитку, річному плані навчально-виховної роботи
педагогічного колективу. Пріоритети надаються громадсько-державному
стилю управління.
Важливою умовою систематизації й удосконалення роботи суб’єктів
управління закладом на усіх рівнях є запровадження в управлінську
діяльність

інформаційно-комунікаційних

технологій,

що

передбачає:

створення веб-сайтів, обмін інформацією через електронні скриньки, сервіси
Google та Zoom, застосування у роботі соціальних мереж Facebook, Instagram
YouTube, месенжерів Telegram, Viber, WhatsApp тощо.
Галузевий координаційний орган організовує роботу та контроль за
діяльністю регіональних підприємств і організацій, об’єднань роботодавців
щодо впровадження

нових форм

і технологій державно-приватного

партнерства:
– участь у проєктуванні й організації освітнього процесу за всіма
видами

професійної

підготовки,

у

розвитку

практико-орієнтованої

підготовки, створенні гнучких, мобільних цільових програм навчання в
інтересах підприємств і закладів П(ПТ)О;
– експертне оцінювання освітніх програм професійної підготовки
відповідно до вимог сучасного виробництва;
– дослідження ринку праці з метою корегування переліку професій,
змісту професійних і ДСПТО, освітніх програм професійної підготовки;
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– участь у незалежному моніторингу якості формування комплексу
компетентностей майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК з
використанням сучасного інструментарію;
– забезпечення виконання кадрової, матеріально-технічної, фінансової
частин професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг
та їх гарантоване працевлаштування;
– участь в організації і проведенні конкурсів професійної майстерності;
– забезпечення керівництва і роботи державних кваліфікаційних
комісій;
– сприяння

професійному

розвитку

педагогічних

працівників

(підвищення кваліфікації, стажування, покращення умов праці, матеріальне
стимулювання);
– залучення

кадрового

складу

підприємств

до

педагогічної

і

профорієнтаційної діяльності.
Завданнями територіального координаційного органу є нормативноправове

забезпечення

системи

управління

професійною

підготовкою

майбутніх фахівців в умовах ОВК, зокрема:
– здійснення маркетингових досліджень щодо демографічної ситуації в
регіоні, контролю за якістю надання освітніх послуг;
– аналіз, проведення розрахунків, розробка рекомендацій, пропозицій та
інших матеріалів щодо розвитку професійної підготовки у взаємодії з ринком
праці;
– співпраця з інформаційними партнерами, міжнародними проєктами;
стимулювання учасників ОВК в рамках регіонального законодавства;
– інформаційно-аналітична

підтримка

регіональних

кластерних

ініціатив;
– моніторинг і прогнозування потреб учасників ОВК в трудових
ресурсах і сприяння в підготовці та перепідготовці кадрів на базі закладів
П(ПТ)О;
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– зниження адміністративних бар’єрів для реалізації інвестиційних та
інноваційних проєктів.
Необхідно підкреслити, що оновлення форм управління в умовах ОВК
відбувається

шляхом

спільного

вирішення

освітніх,

економічних,

організаційно-управлінських функцій, що сприяє отриманню максимального
результату від кооперації ресурсів і спеціалізації учасників (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Розподіл функціональних обов’язків між координаційними органами ОВК
Функціональні обов’язки

1
Аналіз ринку праці з метою визначення потреб у
кваліфікованих фахівцях, рівнів їх кваліфікації та
компетентності
Розроблення програм розвитку закладів П(ПТ)О з
урахуванням передових інноваційних практик
Розроблення професійних стандартів
Удосконалення переліку перспективних професій,
затребуваних виробництвом, та умов ліцензування
освітньої діяльності
Створення освітніх стандартів професійної підготовки
на основі професійних стандартів та оновлення вже
існуючих
Формування обсягів регіонального замовлення на
підготовку кваліфікованих робітників у закладах
П(ПТ)О
Здійснення практико-орієнтованої підготовки,
створення гнучких, мобільних цільових освітніх
програм
Впровадження в освітній процес інноваційних
виробничих й освітніх технологій професійної
підготовки майбутніх фахівців
Здійснення дослідно-експериментальної діяльності,
розвиток фундаментальних досліджень
Організація та проведення наукових, науковопрактичних та експертних заходів з метою обміну
результатами досліджень з учасниками кластера й
іншими зацікавленими суб’єктами
Проведення незалежного моніторингу якості
формування комплексу компетентностей майбутніх
фахівців з використанням сучасного інструментарію
Забезпечення професійного розвитку педагогічних
працівників (стажування, покращення умов праці,
матеріальне стимулювання, підвищення кваліфікації)

Науковоосвітній
КО

Галузевий
КО

Територіальний
КО

2
+

3
+

4
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Продовження табл. 2.1
1
Створення належних умов для проходження
виробничої практики, адаптації та закріплення
випускників на робочих місцях, забезпечення їх
кар’єрного зростання
Здійснення експертного оцінювання освітніх програм
професійної підготовки відповідно до вимог сучасного
виробництва

2
+

3
+

4

+

+

Такий підхід відображає розподіл функцій в ОВК й визначає систему
управління

як

особливу

організацію

спеціалізованих

управлінських

елементів, об’єднаних в єдине ціле і призначених для вирішення завдань
професійної підготовки майбутніх фахівців, що уможливлює вирішення
проблеми необґрунтованості сфер дії органів управління.
У контексті результативно-рефлексивної складової розглядаються
якісні зміни усіх суб’єктів управління професійною підготовкою майбутніх
фахівців в умовах ОВК. Так, для органів влади – це ефективне виконання
регіональних програм, спрямованих на економічне зростання, розвиток
регіональних ефективно діючих освітніх структур; для підприємств – якісне
кадрове забезпечення виробництва, зниження власних витрат у зв’язку з
професійною підготовкою персоналу; для закладів П(ПТ)О – здійснення
ефективної освітньої діяльності з використанням інноваційних педагогічних
та виробничих технологій, спрямованої на формування професійної
компетентності майбутніх фахівців відповідно до потреб замовників кадрів;
для громадськості – зниження соціально-економічної напруги у суспільстві,
зростання активної життєвої позиції громадян.
Представлена
майбутніх

структура

фахівців

невідповідностей

між

в

управління

умовах
потребами

ОВК

професійною
сприяє

економіки

та

підготовкою

усуненню

значних

системою

П(ПТ)О;

ефективному розподілу ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових,
інформаційних) та їх раціональному використанню; підвищенню контролю
за відповідними аспектами управління; забезпеченню регіонального ринку
праці висококваліфікованими фахівцями, які мають високий загальноосвітній
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рівень, багатопрофільну професійну підготовку, спроможних швидко
адаптуватися до структурних змін в економіці.
Інформаційне освітнє середовище, як важливий чинник внутрішнього
впливу на якісний рівень професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК, оцінюється за такими критеріями як: визначеність,
оцінюваність, структурованість, відкритість, безпечність, динамічність,
соціальна

комфортність,

інтегративність,

багатоаспектність,

поліфункціональність, доступність, емоційна насиченість. Передбачається,
що властивості інформаційного освітнього середовища, зокрема фізичні
(температура, освітленість, циркуляція повітря, гігієна), його цінності
(відсутність дискримінації і булінгу, неконфліктність, емоційний комфорт) і
допустимі механізми діяльності визначено, сформульовано й оприлюднено у
зручній для сприйняття, розуміння і використання формі та відображено в
документах закладу освіти, таких як статут, освітні програми, положення,
заходи, рішення тощо.
Достатня

кількість

характеристик

уможливлює

об’єктивність

моніторингу, вимірювання й оцінювання стану інформаційного освітнього
середовища.

Зазначимо,

що

отримані

при

цьому

результати

використовуються для його подальшого вдосконалення.
Структура інформаційного освітнього середовища має матеріальну та
нематеріальну
приміщення:

складові.
кабінети,

До

матеріальної

лабораторії,

відносяться

спеціалізовані

навчально-професійні

майстерні,

виробнича база підприємств-учасників ОВК для проходження здобувачами
освіти виробничого навчання та практики, стажування і підвищення
кваліфікації; територія зі встановленими фізичними властивостями, що
відповідають

застосовним

вимогам;

засоби

навчання

та

спеціальне

обладнання, зокрема для забезпечення швидкого та безперебійного доступу
до мережі Інтернет.
Результатом інтеграції органів виконавчої влади, наукових установ,
об’єднань роботодавців, громадських організацій, підприємств регіону та
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закладів П(ПТ)О є диверсифікація і розвиток інноваційної інфраструктури,
створеної для забезпечення умов ефективної взаємодії учасників ОВК,
реалізації спільних проєктів й ініціатив щодо розвитку професійної
компетентності

майбутніх

фахівців.

Необхідно

відзначити,

що

при

формуванні стратегії управління професійною підготовкою майбутніх
фахівців в умовах ОВК учасники освітнього процесу постійно взаємодіють із
зовнішнім середовищем за допомогою інформаційних і матеріальних
потоків, враховуючи державну політику у сфері освіти, пріоритетні програми
та проєкти розвитку регіону, фінансове забезпечення системи професійної
підготовки, демографічну ситуацію, політичні та соціокультурні процеси.
Нематеріальна складова охоплює освітні програми з наявними
можливостями вибору та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для
здобувачів освіти; організаційне забезпечення педагогічної та навчальнопізнавальної діяльності здобувачів освіти відповідно до освітніх програм;
кадрове забезпечення освітньої діяльності; цінності корпоративної культури.
Відкритість інформаційного освітнього середовища передбачає його
інтегрованість в глобальний освітній простір сучасної людини. Важливо
наскільки освітнє середовище спрямоване на спонукання до педагогічної і
навчально-пізнавальної

діяльності

здобувачів

освіти

та

педагогічних

працівників. Враховуються його динамічність, безпечність для життя та
здоров’я (фізичного, психічного й духовного) учасників освітнього процесу;
можливість змінюватися, трансформуватися для різних видів діяльності,
вдосконалюватися з урахуванням потреб замовників освітніх послуг й
очікувань зацікавлених сторін.
Соціальна

комфортність

інформаційного

освітнього

середовища

передбачає можливість особистісної самореалізації суб’єктів освітнього
процесу, їх індивідуального прогресу у професійному та психологічному
аспектах. Важлива увага приділяється адаптації освітнього простору до
потреб кожного, без винятку, із здобувачів освіти. Повна участь в освітньому
процесі здобувачів освіти з обмеженими можливостями й особливими
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потребами

забезпечується

просторовою

доступною

організацією,

(безбар’єрною)

особистісною

і

архітектурно-

професійною

готовністю

педагогічних працівників до діяльності в умовах інклюзивної освіти,
активною співпрацею закладу освіти з відповідними фахівцями (медичними
працівниками,

психологами,

соціологами),

сучасними

засобами

та

системами, методичною гнучкістю освітніх програм, варіативністю методик,
сприятливим

психологічним

інформаційного

освітнього

мікрокліматом.
середовища

Емоційна

насиченість

визначається

соціально-

психологічним кліматом закладу П(ПТ)О, атмосферою співпраці та творчості
суб’єктів освітнього процесу.
Комплексна оцінка якості інформаційного освітнього середовища
здійснюється шляхом системної експертизи, вимірювання, інтерв’ювання,
моніторингу, внутрішнього аудиту, методами спостереження, вивчення
документації, опитування, анкетування. Програма діагностики ґрунтується на
уявленні про те, що будь-яке інформаційне освітнє середовище має сприяти
збереженню і зміцненню здоров’я здобувачів освіти, розвитку їх пізнавальної
й особистісної сфери.
Рівень професійної компетентності педагогічних працівників, зокрема
викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів, керівників гуртків,
має важливе значення для професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК, тому посилюється увага до оцінювання їх діяльності.
Метою запровадження оцінювання є створення системи прозорого й
об’єктивного аналізу якості кадрового забезпечення освітньої діяльності
закладу

П(ПТ)О,

ефективного
інноваційних

спрямованого

використання
технологій

і

на

пошук

кадрового
методик

і

реалізацію

потенціалу,

організації

механізмів

впровадження

освітнього

процесу,

забезпечення здорової конкуренції та підвищення мотивації до ефективної
праці.
Оцінювання та контроль рівня ефективності освітньої діяльності
педагогічних працівників

в

умовах ОВК

здійснюється

за

єдиними
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комплексними критеріями з урахуванням сучасних світових тенденцій
розвитку П(ПТ)О. Створено фактографічну інформаційну базу, що всебічно
відображає результативність роботи педагогічних працівників. Реалізація
принципів

змагання

та

здорової

конкуренції,

створення

умов

для

професійного зростання педагогічних працівників, формування системи їх
матеріального та морального стимулювання сприяє розвитку творчої
ініціативи,

підвищенню

результативності

професійної

діяльності

педагогічних працівників. Методика оцінювання їх діяльності ґрунтується на
принципах: прозорості – відкритість і чітка аргументованість показників, за
якими

визначається

рейтинг;

достовірності – отримання

об’єктивної

інформації на підставі сформованої системи визначених показників та
вагових коефіцієнтів; доступності – зрозумілість і доступність системи
оцінювання; педагогічного оптимізму – спрямованість не на штрафні санкції,
а на підтримку та заохочення працівників, які досягли високих здобутків у
професійній

діяльності;

гнучкості – можливість

встановлення

нових

пріоритетів через зміну вагових коефіцієнтів для оцінки видів освітньої
діяльності.
Об’єктивність оцінювання якості освітньої діяльності педагогічних
працівників забезпечується повнотою та достовірністю інформації. Якісний
педагогічний склад формується з урахуванням індивідуального внеску
педагогічних працівників у загальні результати діяльності училища та
підвищення його рейтингу. Пріоритетність надається питанням щодо
виявлення недоліків і проблем у діяльності педагогічних працівників,
посилення

їх

колективної

відповідальності

у

покращенні

кінцевих

результатів підготовки випускників. Результати оцінювання діяльності
педагогічних працівників враховуються адміністрацією закладу П(ПТ)О при
прийнятті рішень щодо їх відповідності займаній посаді, переведенні на іншу
посаду, позачерговій атестації для присвоєння більш високої кваліфікаційної
категорії, тарифного розряду, педагогічного звання, застосуванні моральних і
матеріальних видів заохочення тощо.
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Важливим є те, що в умовах ОВК підвищення рівня професійної
компетентності педагогічних працівників набуває додаткових форм, зокрема:
надається

можливість

використовувати

матеріально-технічну

базу

підприємств, опрацьовувати нові технології на сучасному обладнанні,
залучати до співпраці науковців, працівників закладів вищої освіти,
провідних

фахівців

підприємств

регіону,

представників

громадських

організацій тощо.
Отже, урахування чинників зовнішнього та внутрішнього впливу на
процес професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК уможливлює об’єктивне визначення сучасних ідей і положень
методологічних підходів, що максимально відображають вимоги суспільства
та виробництва до рівня

професійної компетентності випускників

закладів П(ПТ)О.

Висновки до другого розділу
1. Авторська концепція професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК полягає в обґрунтуванні цілей, завдань, освітніх
парадигм,

підходів,

принципів,

форм,

методів,

педагогічних

умов,

теоретичних і методичних основ професійної підготовки як гнучкої,
прозорої, багаторівневої та безперервної системи взаємодії суб’єктів
кластерної структури, що передбачає формування у майбутніх фахівців
сучасних, затребуваних виробництвом компетентностей для забезпечення їх
ефективної виробничої діяльності.
На основі аналізу концепції безперервної освіти, регіонального ринку
праці, особливостей функціонування ОВК та зумовлених ними вимог до
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг, окреслено
основні вихідні положення Концепції: професійна підготовка в умовах ОВК
має

багатоаспектний інтегрований

кластерної

структури;

ґрунтується

характер,
на

зумовлений специфікою

основоположних

принципах

180
(загальних, специфічних, системних); оновлення змісту здійснюється
учасниками ОВК на основі інтегративного підходу за результатами аналізу
діяльності та перспектив розвитку галузевих підприємств та закладів
П(ПТ)О; якість професійної підготовки залежить від запровадження в
освітній

процес

якісного

інтегративного

навчально-методичного

забезпечення професійної підготовки, нових форм, методів взаємодії
підприємств галузі та закладів П(ПТ)О, використання

і поєднання

різноманітних інноваційних технологій, що сприяють засвоєнню майбутніми
фахівцями сфери послуг комплексу затребуваних виробництвом професійних
компетентностей.
2. Доведено, що методологічною основою професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є такі підходи: системний
(розгляд професійної підготовки як специфічної цілісної педагогічної
системи, що складається з компонентів кластерного об’єднання з їх
функціональними зв’язками та відносинами, необхідними для формування
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг); суб’єктний
(орієнтація процесу професійної підготовки на виконання конкретних
освітніх

програм

із

урахуванням

індивідуальних

якостей

суб’єктів

виробничої діяльності у контексті їхніх ціннісних орієнтацій, інтересів,
перспектив розвитку й особистісного досвіду); культурологічний (засвоєння
провідних ідей культурологічної концепції; прийняття

й трансляція

цінностей культури на рівнях міжкультурного спілкування; використання
культурних критеріїв оцінювання

готовності майбутніх фахівців до

виробничої діяльності); діяльнісний (визначення цілей та змісту професійної
підготовки на основі аналізу виробничих функцій за різних умов організації
праці); аксіологічний (формування ціннісного ставлення майбутніх фахівців
сфери послуг до професійної діяльності в умовах ОВК); компетентнісний
(переорієнтація освітнього процесу з транслювання знань, умінь і навичок на
розвиток особистісного потенціалу майбутніх фахівців сфери послуг,
створення умов до успішної соціалізації і продуктивної самостійної
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виробничої

кластерний

діяльності);

(формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг у тісному взаємозв’язку з
усіма учасниками ОВК, в якому кожна із сторін має свої специфічні функції
для досягнення загальної мети); технологічний (використання інноваційних
технологій

випереджувального,

виробничої

підготовки,

проблемного,

колективного

проєктного

взаємонавчання);

навчання,

контекстний

(організація процесу формування професійної компетентності у контексті
майбутньої професії).
3. Узагальнюючи результати досліджень і враховуючи специфіку
діяльності закладів П(ПТ)О, підприємств сфери послуг, особливості
функціонування кластерного об’єднання, чинники професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК ми розглядаємо як зовнішні
та внутрішні інструменти впливу на освітній процес, його зміст,
структуру, якісний рівень.
За результатами опитування чинники, що знаходяться поза контролем
закладу П(ПТ)О, але впливають чи можуть впливати на професійну
підготовку майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК нами визначені як
чинники зовнішнього впливу, зокрема це: законодавчо-правові, економічні,
соціально-демографічні, науково-технологічні.
До чинників внутрішнього впливу на якісний рівень професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК віднесено:
управлінську діяльність; створення єдиного інформаційного освітнього
середовища;

професійну

компетентність

педагогічних

працівників.

Управлінська діяльність в умовах ОВК представляє собою складний
динамічний багатовимірний процес, що визначається інтеграцією суб’єктів,
пов’язаних освітньо-виробничим циклом, і характеризується концептуальноцільовою, функціональною, організаційно-технологічною, результативнорефлексивною

складовими.

Зміст

концептуально-цільової

складової

зорієнтовано на потреби здобувачів освіти, вимоги державних і приватних
партнерів, запити суспільства, визначену мету та принципи управління в
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умовах ОВК. Функціональна складова відображає традиційні (планування,
організація, стимулювання, контроль) й інноваційні управлінські функції
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК,
зокрема

координацію,

прогнозування,

консолідацію,

реорганізацію.

Організаційно-технологічна складова містить спеціалізовані механізми
державно-приватного партнерства із учасниками освітнього процесу та
зацікавленими

сторонами

(суб’єктами;

організаціями),

зокрема:

регіональними органами влади, науково-дослідними установами, провідними
підприємствами регіону, освітніми установами, громадськими організаціями.
У контексті результативно-рефлексивної складової розглядаються якісні
зміни усіх суб’єктів управління професійною підготовкою майбутніх
фахівців в умовах ОВК.
Інформаційне освітнє середовище як важливий чинник внутрішнього
впливу на якісний рівень професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК оцінюється за такими критеріями як: визначеність,
оцінюваність, структурованість, відкритість, безпечність, динамічність,
соціальна

комфортність,

інтегративність,

багатоаспектність,

поліфункціональність, доступність, емоційна насиченість.
Підвищення

рівня

професійної

компетентності

педагогічних

працівників (викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів,
керівників гуртків) в умовах ОВК набуває додаткових форм, зокрема:
надається

можливість

використовувати

матеріально-технічну

базу

підприємств, опрацьовувати нові технології на сучасному обладнанні,
залучати до співпраці науковців, працівників закладів вищої освіти,
провідних

фахівців

підприємств

організацій

тощо.

Ефективність

регіону,
освітньої

представників
діяльності

громадських
педагогічних

працівників оцінюється за єдиними комплексними критеріями та ґрунтується
на принципах: прозорості, достовірності, доступності, педагогічного
оптимізму, гнучкості.
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3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ОСВІТНЬОВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРА

3.1. Принципи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах освітньо-виробничого кластера

Проблема підвищення якості професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК є однією з актуальних, оскільки
трудовий потенціал розглядається як важливий стратегічний ресурс будь-якої
держави, що передбачає його відповідність соціально-економічним вимогам
сьогодення [108]. Вирішення зазначеного питання залежить від модернізації
не тільки змісту, форм, методів, а також від принципів П(ПТ)О, оптимізації
способів і технологій організації освітнього процесу, переосмислення мети та
кінцевого результату професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг.
Професійна підготовка, як цілеспрямований, системний і послідовний
процес, підпорядкована певній системі загальнодидактичних та специфічних
принципів, дотримання яких забезпечує ефективність навчання. На сьогодні
під впливом соціального прогресу та наукових досягнень низка принципів
втрачає свою актуальність, а інші, що зберегли своє значення, в нових умовах
змінюють зміст під впливом вимог суспільства до освіти; виникають нові
принципи, які відбивають ідеї світової глобалізації й інтеграції, тобто тих
процесів, які не були притаманні попереднім епохам. Нами проаналізовано
принципи навчання, представлені у наукових здобутках С. Гончаренка,
І. Зязюна, О. Пєхоти, Г. Пустовіта, В. Радула. У наукових дискусіях щодо
аналізу принципів професійної підготовки беруть участь вітчизняні і
зарубіжні

вчені,

а

саме:

Ю. Бабанський,

С. Баранов,

В. Бондар,

М. Вашуленко, М. Данілов, Т. Ільїна, І. Кизенко, І. Лернер, І. Малафіїк,
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Н. Ничкало,

О. Савченко,

М. Скаткін,

К. Сосницький,

В. Оконь,

М. Ярмаченко.
Поняття «принцип» (від лат. principium – початок, основа) означає
основне вихідне положення, яким треба керуватися при здійсненні певної
діяльності [400]. Слід зазначити, що у визначенні суті названого поняття
наукова спільнота не має узгодженості, а отже, відсутнє його чітке
трактування як за ознакою джерел формування, так і за ознакою
функцій [192]. Науковцями принципи розглядаються як: наукові закони, що є
стратегією керування педагогічними процесами, правила, положення теорій;
система вихідних, основних дидактичних вимог, установок до процесу
навчання,

виконання

яких

забезпечує

його

ефективність;

конкретні

рекомендації щодо шляхів досягнення освітніх цілей на основі визначених
закономірностей [481]; структурні елементи наукового обґрунтування
навчання

[236];

відображення

об’єктивних

закономірностей

процесу

навчання [409]; закономірності навчання тощо.
Принципами

навчання

С. Гончаренко

визначає

основні

вихідні

положення теорії навчання, система яких «ґрунтується на принципах: зв’язку
змісту та методів навчання з національною культурою і традиціями;
виховуючого характеру навчання, науковості, систематичності, наступності,
свідомості й активності студентів, наочності, доступності, індивідуалізації
процесу навчання, уважного вивчення інтересів, здібностей, нахилів кожного
студента» [76]. На думку М. Фіцули, принципи тісно взаємопов’язані між
собою, зумовлюють один одного та не можуть бути використані без
урахування інших. Науковцем виділено такі актуальні принципи навчання як:
науковості, систематичності та послідовності, доступності, наочності, зв’язку
навчання з життям, свідомості й активності у навчанні, міцності засвоєння
знань, умінь і навичок, індивідуального підходу, емоційності навчання [448].
Добираючи

принципи

формування

професійної

компетентності

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, ми дотримувалися їхньої
відповідності

завданням

професійної

підготовки,

її

змісту,

формам
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організації, контролю, оцінювання й аналізу досягнутих результатів, методам
і відповідним засобам, умовам проходження названого процесу [16]. Нами
враховано обґрунтовані принципи формування трудового потенціалу у
контексті збалансованого розвитку суспільства (співпраці та пошуку
компромісів, зорієнтованих на зміцнення зв’язків П(ПТ)О з «бізнесом і
виробництвом на засадах партнерства та взаємодії»); принципи реалізації
модульно-компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників (ціннісно-мотиваційного наповнення, практико- і
суб’єктно-орієнтованої
стандартизації,

спрямованості,

забезпечення

конкретності,

об’єктивного

моделювання

діагностування

і

результатів

професійної підготовки, модульності, виділення зі змісту навчання окремих
елементів, динамічності, оперативності та системності знань, гнучкості,
усвідомленої перспективи,
паритетності,

реалізації

різнобічності методичного консультування,
зворотного

зв’язку,

забезпечення

єдності

професійних знань та умінь, цільового призначення інформаційного
матеріалу) [360, с. 19; 480, с. 19].
До уваги взято визначені Ж. Аккасиновою дидактичні принципи
відбору змісту підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності в
умовах

міжнародного

кластера,

зокрема:

науковості,

доступності,

систематичності та послідовності, професійної спрямованості, наступності,
міждисциплінарної

інтеграції [4].

Відзначено

важливість

принципу

диверсифікації при проєктуванні кластерної моделі регіонального комплексу
П(ПТ)О в умовах державно-приватного партнерства, що ґрунтується на
необхідності врахування зовнішніх соціальних факторів (сучасного стану
сфери послуг, тенденцій створення глоболокального науково-освітнього
простору, рівнів розвитку культури, науки). Під час відбору принципів
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
максимально враховано специфіку взаємодії суб’єктів кластерного розвитку
на

принципах

інноваційності,

синергізму,

симбіозу,

самоорганізації,

збалансованості, кооперації, конкуренції, комплексності тощо. У контексті
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нашого дослідження акцентовано на важливості реалізації принципів
модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти західних
країн, зокрема Республіки Польщі, що є актуальними і для української
системи П(ПТ)О, зокрема: загальності освіти, наступності, безперервності,
державності, науковості та широкопрофільності навчання.
Усі вище зазначені дидактичні принципи мають вплив на формування
принципів професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК. Так, без знання класичних, історично перевірених дидактичних
принципів

неможливо

виділити

специфічні

принципи,

притаманні

конкретній професії. Отже, на основі аналітичних узагальнень, з урахуванням
результатів теоретичного аналізу та власного педагогічного досвіду, нами
було визначено три основних групи принципів, які вважаємо найбільш
значущими у контексті формування професійної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
До першої групи віднесено загальні принципи, що означають
традиційні загальноприйнятні правила організації професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, які об’єднують провідні
фундаментальні положення і виходять із закономірностей, умов, вимог,
пов’язаних з освітнім процесом: науковості, об’єктивності, своєчасності,
цілеспрямованості, прогресивності, ефективності, адаптивності.
До другої групи входять специфічні принципи, що пов’язані зі змістом
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, особливостями
функціонування

ОВК

й

обумовлені

цілями

професійної

діяльності:

кооперації та конкуренції, узгодженості інтересів, державно-приватного
партнерства, взаємозв’язку, інформаційної забезпеченості, моделювання.
До третьої групи відносяться системні принципи, що уможливлюють
дослідження процесу професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК у його цілісності як системну взаємодію складових
тріади «об’єкт, суб’єкт, освітній продукт»: синергізму, саморозвитку,
оптимальності, структурної функціональності.
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Охарактеризуємо

кожен

із

визначених

принципів

професійної

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Принцип науковості відображає взаємозв’язок професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК та сучасних наукових знань,
що стосуються різних галузей діяльності людини: виробничої, педагогічної,
психологічної. Саме цей принцип передбачає науковість аналізу соціальноекономічних

особливостей

розвитку

регіонів;

відповідність

змісту

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг вимогам ринку
праці, доцільність вибору форм, методів, засобів реалізації освітніх програм з
урахуванням

забезпечення

професійного

зростання

та

самоосвіти

особистості. Принцип науковості в умовах ОВК реалізується у процесі
об’єднання зусиль наукових організацій, виробництва й освіти, спрямованих
на розроблення методик організації дослідно-експериментальної роботи
щодо виявлення затребуваних сучасних виробничих технологій, визначення
ефективності їх впровадження в освітній процес, створення сприятливих
інституціональних умов для використання новітніх методів і засобів
інноваційних

організаційних

рішень;

інтелектуальних,

матеріально-

технічних, інформаційних ресурсів усіх учасників кластерного об’єднання
для якісного формування професійної компетентності майбутніх фахівців
сфери послуг. Важливого значення набуває відбір на принципах науковості
комплексу компетентностей майбутніх фахівців сфери послуг, визначення
педагогічних умов їхньої професійної підготовки в умовах ОВК, здійснення
педагогічного моделювання розвитку професійної компетентності здобувачів
освіти на основі науково обґрунтованого інтегративного навчальнометодичного забезпечення з використанням сучасної наукової інформації
щодо

застосування

сучасних

інструментів,

матеріалів,

інноваційних

технологій сфери послуг. За цими вимогами професійна підготовка
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК відбувається на основі
науково обґрунтованого навчального матеріалу, зміст якого оновлюється
відповідно до новітніх досягнень науки і техніки у сфері послуг.
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В умовах ОВК використання принципу науковості сприяє розвитку у
майбутніх фахівців сфери послуг професійного світогляду, формуванню
наукових підходів до вирішення професійних завдань шляхом використання
належної методології при проведенні досліджень, ознайомлення з загальними
методами наукового пізнання, різними напрямами наукового пошуку,
об’єктивними науковими фактами, теоріями, проблемами, законами та
закономірностями.

Врахування

принципу

науковості

у

професійній

підготовці передбачає формування здатності випускників закладів П(ПТ)О
вільно орієнтуватися у нових технологіях, самостійно приймати виважені
рішення, підвищувати кваліфікацію, при необхідності змінювати професію,
оволодівати новими компетентностями [274; 344].
Принцип об’єктивності заснований на визнанні професійної діяльності
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК як реальної дійсності,
зорієнтованої на дослідження логічних закономірностей, розкриття методів,
способів та форм її здійснення. Змістовне наповнення цього принципу
вимагає урахування наукових засад регіонального розвитку, неупередженого
аналізу закономірностей розвитку сфери послуг, об’єктивної необхідності
раціонального й ефективного використання досвіду виробничої діяльності,
застосування новітніх технологій, останніх досягнень науки та техніки,
природних,

науково-виробничих,

людських

ресурсів

тощо.

Принцип

об’єктивності передбачає організацію професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК відповідно до логіки як процесу
навчання, так і професійної діяльності у сфері послуг. Реалізація цього
принципу

потребує

здійснення

відкритих

діагностичних

процедур

оцінювання, однакових для усіх здобувачів освіти, що максимально усуває
суб’єктивізм з боку викладача за рахунок використання об’єктивних
критеріїв контролю й оцінювання набутих компетентностей; відкритості та
чіткої аргументованості показників; зрозумілості та доступності системи
оцінювання.
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Зазначимо, принцип об’єктивності актуалізує системний аналіз змісту
професійної підготовки, його оновлення шляхом розширення наявних
компетентностей новими, затребуваними виробництвом, оволодіння якими
надає можливість майбутнім фахівцям сфери послуг в умовах ОВК
обґрунтувати причини та наслідки власних дій під час моделювання
професійних ситуацій.
Принцип своєчасності передбачає можливість швидкого реагування
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК на
зміни, що відбуваються в освітній і виробничій сфері; вимоги роботодавців
та потреби ринку праці; запити споживачів освітніх послуг тощо. Реалізація
цього принципу в умовах ОВК передбачає здійснення освітнього процесу на
основі

модульно-компетентнісного

підходу,

що

забезпечує

постійне

оновлення, доповнення навчального матеріалу, вилучення застарілих модулів
і створення нових, зміст яких відбиває освітні інновації, технології сучасної
організації праці. Використання принципу своєчасності сприяє формуванню
у здобувачів освіти здатності до швидкого розуміння динамічних змін у
сфері послуг, прийняття самостійних і нестандартних рішень, спрямованих
на підвищення рівня їхнього професіоналізму, засвоєння новацій в
освітньому та виробничому середовищі.
Визначальним для професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК є принцип цілеспрямованості, який відображає
систему

планування

професійного

розвитку

та

самовдосконалення

особистості. Принцип цілеспрямованості вимагає формування у здобувачів
освіти відповідних цілей, спрямовує освітній процес на розв’язання
конкретних завдань щодо досягнення поставленої мети. Реалізація цього
принципу передбачає підпорядкування приватних цілей окремих учасників
кластерного

об’єднання

загальній

компетентності майбутніх фахівців

меті

–

формуванню

сфери послуг.

професійної

Цілеспрямованість

потребує єдності представників підприємств, педагогічних працівників і
здобувачів освіти, використання інноваційних форм, методів, технологій та
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засобів навчання для реалізації педагогічної системи професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Принцип прогресивності в умовах ОВК розглядається як орієнтація на
інноваційний професійний розвиток, самовдосконалення майбутніх фахівців
сфери послуг з орієнтиром на випередження часу. Принцип прогресивності
передбачає постійне оновлення змісту професійної підготовки, його
наповнення інформацією про передові методи праці; організацію освітнього
процесу відповідно до останніх досягнень науки, техніки та технологій
галузі. Пріоритетні завдання цього принципу полягають у розвитку в
майбутніх фахівців сфери послуг таких компетентностей, як системне
наукове мислення; інформаційна та технологічна культура; готовність до
професійно-особистісного

зростання;

творчість;

толерантність;

висока

моральність, наявність яких уможливлює їх успішне пристосування до
постійних змін, що відбуваються у сфері послуг. Реалізація цього принципу
здійснюється через залучення педагогічних працівників, здобувачів освіти до
участі у семінарах, наукових конференціях, круглих столах, на яких
відбувається обмін інформацією щодо використання нових, прогресивних
технологій виробництва, навчання, сучасних форм управління тощо. Також
даний принцип втілюється шляхом здійснення дослідно-експериментальної
діяльності, розроблення проєктів, спрямованих на досягнення стійкого,
довготривалого результату.
Принцип ефективності розглядаємо як показник якості професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що віддзеркалює
такі характеристики освітнього процесу та виробничої діяльності, як
цілісність,

багатовимірність,

динамічність,

різновекторність,

результативність. Реалізація цього принципу досягається за рахунок
забезпечення взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних факторів, що
сприяють успішному опануванню професійними знаннями, уміннями та
навичками: діагностичності цілей і результатів професійної підготовки;
стимулювання здобувачів освіти до навчання із урахуванням їхніх потреб,
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запитів й інтересів; вибір ефективних методів, засобів і форм навчання;
створення індивідуальних умов для саморегуляції пізнавальної діяльності
особистості.

Завдяки

такому

підходу

забезпечується

виконання

загальноосвітніх і професійних цілей навчання; пристосування освітніх
програм до потреб ринку праці; формування цілісної системи професійної
компетентності.
Принцип адаптивності передбачає створення таких педагогічних,
організаційно-освітніх,

соціально-психологічних

умов

професійної

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, які сприятимуть
їхньому оптимальному пристосуванню до освітнього процесу та засвоєнню
цінностей і норм виробничої діяльності. Практична реалізація принципу
досягається шляхом формування стійкого позитивного ставлення до обраної
професії; готовності до професійної діяльності, оволодіння її змістом на
рівні, достатньому для самостійної роботи; готовності до входження у
трудовий колектив; прийняття системи цінностей професійної підготовки.
Принцип адаптивності вимагає неперервного цілісного процесу підготовки
до виробничої діяльності, що здійснюється протягом усього періоду
навчання, зокрема під час проходження виробничого навчання та виробничої
практики на підприємствах ОВК, на реальних робочих місцях. Втіленням
цього принципу може слугувати інтеграція змісту та методів вивчення
спеціальних дисциплін; поєднання

теоретичної і практичної частин

професійної підготовки; освітньої, наукової і виробничої діяльності;
проведення навчальних занять в ігрових формах, постановки та розв’язання
проблем самими здобувачами освіти, що дає їм можливість приймати
активну участь у процесі опанування новою професією.
До специфічних принципів професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК нами віднесено такі принципи: кооперації та
конкуренції,

узгодженості

забезпеченості, моделювання.

інтересів

і

взаємозв’язку,

інформаційної
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Принцип кооперації та конкуренції є одним з основних принципів
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що
виконує функції каталізатора та регулятора внутрішньокластерних процесів,
виражається у готовності учасників до співпраці, сприяє встановленню
сприятливого клімату, налагодженню зв’язків з одночасною конкуренцією
між ними. Завдяки кооперації та конкуренції учасники ОВК більш ефективно
використовують наявні можливості сфери послуг, швидше сприймають і
використовують інновації, нові знання, технології тощо. Слід відзначити, що
конкуренція

всередині

кластерного

об’єднання

існує

переважно

у

горизонтальних зв’язках: між виробниками послуг, їх постачальниками,
дистриб’юторами, на ринках виробничої і соціальної інфраструктури.
Суттєве значення для інноваційної активності та конкурентоспроможності
підприємств-учасників ОВК має і зовнішня конкуренція, як всередині країни,
так і на світовому ринку. Такий стан викликає необхідність постійного
підвищення

якості

проміжного

конкурентоспроможності

та

споживаних

кінцевого
послуг,

продукту,

товарів

і

зростання
виробництв,

вдосконалення сервісного простору, що досягається за рахунок здійснення
коопераційних зв’язків між учасниками ОВК, спрямованих на формування
високоякісного трудового потенціалу, який використовується в інтересах
розвитку кожного суб’єкта кластерної структури. Реалізація зазначеного
принципу ґрунтується на відносинах довірі, взаємних інтересів, повазі та
партнерства усіх зацікавлених сторін заради досягнення спільних цілей.
Принцип узгодженості інтересів та взаємозв’язку передбачає плідну й
ефективну взаємодію освітньої та виробничої сфер щодо формування
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг у тісному
взаємозв’язку з усіма учасниками ОВК, в якому кожна із сторін має
виконувати свої специфічні функції для досягнення загальної мети. Суть
цього

принципу

визначається

рівноправністю

учасників

кластерного

об’єднання при прийнятті рішень; однаковою для всіх сторін обов’язковістю
виконання домовленостей; рівною відповідальністю за виконання прийнятих
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зобов’язань;

передбачає

залучення

партнерів

до

оптимізації

змісту

професійної підготовки й оцінювання рівня кваліфікації випускників.
Налагоджена

співпраця

суб’єктів

кластерного об’єднання

на

основі

укладених договорів встановлює рівновагу між попитом і пропозицією
фахівців на ринку праці, тому що використання принципу узгодженості
інтересів передбачає підготовку кваліфікованих робітників необхідної
кількості, відповідних кваліфікацій, затребуваних ринком праці. Цей
принцип враховує узгодженість професійної підготовки з організаційними
цілями ОВК; забезпечує відповідність освітніх програм сучасним вимогам
ринкової

економіки,

завданням

виробничої

стратегії

підприємств

й

організацій кластерного об’єднання; передбачає дотримання учасниками
ОВК норм законодавства, повноважності представників сторін, врахування
їхніх інтересів, рівноправ’я сторін у свободі вибору й обговоренні питань, що
складають зміст взаємовідносин і договорів про співпрацю, невтручання у
справи один одного, добровільності сторін у прийнятті на себе зобов’язань,
систематичності контролю за виконанням прийнятих угод, договорів і
рішень.
Реалізація цього принципу в умовах ОВК здійснюється шляхом
укладання договорів на підготовку майбутніх фахівців сфери послуг;
обговорення вимог та відповідності запитам роботодавців освітніх стандартів
П(ПТ)О;

участі

провідних

спеціалістів

підприємств

у

дослідно-

експериментальній діяльності; підвищення кваліфікації та стажування
викладачів спецдисциплін і майстрів виробничого навчання, опанування
ними новітніх технологій виробництва; проведення сумісних заходів щодо
обміну досвідом, ноу-хау, кращими практиками удосконалення виробничих й
освітніх процесів. Втілення цього принципу уможливлює створення такого
освітнього середовища, у якому всі суб’єкти ОВК об’єднані спільною метою,
матеріально-технічними, кадровими та фінансовими ресурсами, що сприяє
усуненню основних недоліків традиційних форм і методів навчання;
подоланню розриву між теорією і практикою, освітою та виробництвом;
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ефективному

формуванню

комплексу

професійних

компетентностей

майбутніх фахівців сфери послуг з урахуванням вимог роботодавців.
Принцип інформаційної забезпеченості стимулює інформаційний
пошук, оброблення, передачу та зберігання інформації з метою досягнення
високої

якості

виробництва

інноваційних

продуктів,

забезпечення

максимальних темпів впровадження новітніх технологій, удосконалення
діяльності усіх учасників ОВК, систематизації затребуваних матеріалів, що
уможливлюють організацію освітньої та професійної діяльності майбутніх
фахівців сфери послуг. Принцип інформаційної забезпеченості виконує
розвиваючу функцію, об’єднує в єдину інтегровану систему різноманітні за
призначенням, змістом і формою навчальні матеріали із урахуванням
попередніх рівнів підготовки здобувачів освіти. Такий принцип передбачає
впровадження нових форм освіти, що базуються на інформаційних
комунікаціях та зумовлені Інтернет-технологіями, зокрема дистанційної
освіти, характерними ознаками якої є гнучкість, модульність, економічність,
технологічність, соціальна рівність, якість тощо. Реалізація принципу
інформаційної забезпеченості надає можливість: використання комп’ютерних
засобів для ефективного обміну інформацією між суб’єктами кластерного
об’єднання; здійснення трансферу технологій; реалізації цілісної технології
навчання, суттєвої інтенсифікації освітнього процесу та гарантованого
досягнення

цілей професійної підготовки за

рахунок

інформаційної

складової, інтерактивності та зворотного зв’язку; сприяє інформаційноаналітичному забезпеченню розвитку пріоритетних напрямів науковотехнічної й інноваційної діяльності учасників ОВК.
Принцип

моделювання

зумовлений

необхідністю

обґрунтування

теоретичних і методичних основ професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК, визначення вимог до рівнів сформованості його
професійної компетентності. Відповідно до ідей кластерного підходу
моделювання процесу професійної підготовки передбачає визначення її
цілей, способів і засобів їх досягнення, має описово-прогнозувальний
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характер і здійснюється у певному порядку дій на основі сучасних вимог до
побудови

педагогічних

систем,

дотримання

принципів

ОВК

й

функціональних взаємозв’язків між його учасниками. Реалізація принципів
моделювання дає змогу: своєчасно вносити необхідні корективи у процес
навчання, спрямовані на удосконалення системи формування професійної
компетентності майбутніх фахівців; отримувати випереджальну інформацію
щодо визначення й обґрунтування принципів, цілей, змісту, засобів, методів,
форм

навчання,

розроблення

інтегративного

навчально-методичного

забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК тощо.
В умовах кластерного об’єднання важливим для підвищення якості
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг є урахування
принципів системності, що уможливлює розгляд актуальних питань з
організації процесу формування професійної компетентності як системи,
реалізація якої здійснюється послідовно: від розвитку елементарних
компетентностей до здійснення творчої й інноваційної діяльності із
урахуванням особливостей ОВК і балансу інтересів усіх його учасників.
Принцип саморозвитку визначається як один з ключових принципів
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК і
розглядається як систематична, цілеспрямована, високоорганізована форма
розвитку

особистості,

спрямована

на

опанування

професійних

компетентностей, необхідних для успішного виконання виробничих завдань.
Сучасний стан сфери послуг вимагає від майбутніх фахівців здатності
здійснювати аналіз своїх професійних можливостей щодо формування
програми

подальшого

професійного

зростання

на

будь-якому

етапі

професійної діяльності. Реалізація принципу саморозвитку потребує зніми
традиційних підходів до професійної підготовки шляхом надання цьому
процесу неперервності, системності й інноваційності на основі науково
обґрунтованих форм, методів, мотиваційно-ціннісних технологій навчання,
націлених на усвідомлення необхідності безперервного професійного
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розвитку; підвищення рівня сформованих компетентностей, орієнтованих на
самоаналіз, самооцінку власного професійного саморозвитку. Втілення цього
принципу у процес професійної підготовки сприятиме розвитку у майбутніх
фахівців сфери послуг таких компонентів саморозвитку як самопізнання,
самореалізація,

самовизначення,

самопереосмислення,

що

сприяють

самостійному вибору освітніх цілей, способів розв’язання професійних
проблем з урахуванням індивідуального досвіду; можливості максимально
виявити свій потенціал в освітній і виробничій діяльності у відносинах з
іншими учасниками ОВК; досягненню поставлених цілей тощо.
Принцип синергізму в умовах ОВК охоплює проблеми професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, пов’язані з їх постійним
розвитком

відповідно

до

особливостей

функціонування

кластерної

структури, здатної до самоорганізації. Принцип синергізму передбачає
зростання ефективності діяльності у результаті кооперації окремих частин в
єдину систему за рахунок емерджентності; передбачає збільшення кількості
узгоджених зв’язків, що сприяють появі якісно нових функцій інтегрованої
системи. Умовами реалізації означеного принципу вважаємо взаємозв’язок
освітнього процесу з наукою і виробництвом у рамках кластерної
інтегрованої структури. Синергетичний ефект формування професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК досягається
впровадженням результатів наукових досліджень в освітній і виробничий
процеси; сумісним використанням матеріально-технічної бази підприємствучасників ОВК, узгодженістю їх роботи відповідно до загальних цілей
кластерного об’єднання. Принцип синергізму орієнтує зміст професійної
підготовки

на

здійснення

взаємозв’язку

технічних,

технологічних,

економічних, екологічних, соціологічних, психологічних компетентностей,
виходячи з необхідності його комплексності, забезпечуючи перехід від
вузькоспеціалізованої підготовки до інтегрування і формуванню комплексу
затребуваних ринком праці компетентностей. Реалізація цього принципу
передбачає створення єдиного, цілісного процесу адаптації майбутніх
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фахівців до професійної діяльності, що здійснюється усіма суб’єктами ОВК
на протязі всього періоду навчання.
Принцип оптимальності розглядається нами як один з основних
шляхів підвищення ефективності процесу професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК. Під оптимальністю розуміємо ступінь
відповідності організації освітнього процесу визначеним цілям професійної
підготовки; досягнення максимальної ефективності сформованої професійної
компетентності з мінімальними затратами матеріальних засобів і зусиль
суб’єктів

освітнього

процесу.

Реалізація

цього

принципу

вимагає

удосконалення змісту професійної підготовки й оптимальної організації
освітнього процесу за участі усіх учасників ОВК, що передбачає розвиток
практико-орієнтованої підготовки, створення гнучких, мобільних цільових
програм навчання в інтересах підприємств і закладів П(ПТ)О; раціонального
відбору навчального матеріалу; забезпечення раціонального співвідношення
теоретичної і практичної частин навчання; оптимальної комбінації та
сполучення різних методів, форм і засобів професійної підготовки.
Оптимальність у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК досягається шляхом інтеграції декількох, затребуваних на ринку
праці, суміжних професій, участі роботодавців у формуванні змісту,
організації та визначенні термінів навчання, оцінюванні кінцевого результату
навчання. Інкорпорування цього принципу в систему професійної підготовки
сприяє

підвищенню

ефективності

використання

людських

ресурсів,

мобільності кваліфікованих кадрів і конкурентоспроможності підприємств.
Принцип структурної функціональності передбачає чіткий розподіл
управлінських функцій усіх учасників ОВК; ефективне використання їх
внутрішніх ресурсів; збалансування пропорцій розрізнених у зусиллях
суб’єктів кластерного об’єднання щодо вирішення проблеми якісної
професійної підготовки; оптимізацію мережі закладів П(ПТ)О з урахуванням
демографічної й економічної ситуацій; активізацію коопераційних зв’язків
між освітою, наукою, виробництвом, органами влади регіону з метою
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популяризації та розвитку робітничих професій. Умовами реалізації цього
принципу вважаємо можливість швидкого й адекватного реагування на вплив
зовнішніх

і

внутрішніх

факторів;

зацікавленість

кожного

учасника

кластерного об’єднання у підвищенні ефективності як своєї роботи, так і
спільного продукту діяльності; впровадження моніторингу якості усіх
процесів, що забезпечують необхідний рівень професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг. Реалізація цього принципу сприяє якісному
формуванню стратегії розвитку ОВК; сумісному розробленню планів і
програм діяльності суб’єктів ОВК; координації дій усіх учасників та
партнерів кластерного об’єднання у напрямку стратегічного партнерства;
розроблення

напрямів

перспективних

досліджень,

інноваційної

та

виробничої діяльності ОВК. Здійснюючи коопераційні взаємодії, усі
учасники ОВК отримують відчутні переваги за рахунок доступу до кадрових
ресурсів,

інноваційної

та

науково-технологічної

інфраструктури,

матеріально-технічної і виробничої баз, створення єдиного інформаційного
простору, обміну досвідом.
Підсумовуючи, зазначимо, що організація професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК базується на взаємозв’язку
загальних, специфічних і системних принципів, що враховують тенденції
формування професійної компетентності на засадах сучасної парадигми
освіти.
Подальша логіка досліджень передбачає обґрунтування педагогічних
умов, реалізація яких в умовах ОВК сприятиме ефективності професійної
підготовки, особистісному та професійному розвитку майбутніх фахівців
сфери послуг.
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3.2. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах освітньо-виробничого кластера

Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
передбачає створення таких педагогічних умов, які б максимально
забезпечили її ефективність, що зумовлює необхідність чіткого уявлення про
суть загальнонаукового поняття «умова». У науковій і довідковій літературі
назване поняття досить широко представлене та трактується як основа,
правило, ситуація [54, с. 1306]; особливості реальної дійсності, при яких
відбувається або здійснюється що-небудь; сукупність даних, положення, що
лежать

в

основі

чого-небудь [400, с. 632];

обставини,

що

сприяють

досягненню поставлених цілей, або, навпаки, гальмують їх виконання;
причини,

чинники,

засоби,

що

впливають

на

розвиток

особистості [256, с. 15].
Системний аналіз психолого-педагогічної, філософської, методичної та
соціологічної літератури дає можливість розглядати категорію «умови» як
складову будь-якого процесу, зокрема і процесу професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
У педагогіці існують різні підходи до визначення змісту поняття
«педагогічні умови»: якісна характеристика основних факторів, процесів і
явищ освітнього середовища з відповідними вимогами до організації
діяльності; сукупність об’єктивних можливостей та обставин освітньої
діяльності,

що

забезпечують

розв’язання

конкретного

педагогічного

завдання; комплекс заходів, що сприятиме підвищенню ефективності
освітнього процесу [5; 192; 255].
Вивчення наукових джерел засвідчило, що питаннями визначення
категорії

«педагогічні

умови»

опікуються

А. Алексюк,

В. Андреєв,

Ю. Бабанський, Н. Боритко, О. Городиська, В. Манько, П. Підкасистий,
Ю. Сокольников. На важливості педагогічних умов у процесі підготовки
майбутніх фахівців наголошують Л. Кондрашова, І. Лернер, Л. Лисенко,
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О. Мороз, М. Фіцула. Детальний аналіз питань, що стосуються розкриття
педагогічних умов в освітньому процесі здійснено у працях В. Андреєва,
С. Висоцького, Р. Гурової.
Майже всі дослідники вважають, що педагогічні умови певним чином
піддаються регулюванню, підвищують, а у разі відсутності чи неповноти –
знижують

ефективність

педагогічної

взаємодії.

Так,

на

думку

Ю. Бабанського, «ефективність педагогічного процесу закономірно залежить
від умов, у яких він здійснюється» [16, с. 78]. Науковець під педагогічними
умовами розуміє обставини, за яких компоненти освітнього процесу (зміст
навчання, викладання, навчання, матеріальні засоби) взаємодіють між собою
та дають можливість педагогічним працівникам плідно викладати та
керувати процесом навчання, а майбутнім фахівцям – успішно навчатися.
Педагогічні

умови

розглядаються

як

комплекс

різнопланових

соціально- педагогічних і дидактичних чинників, необхідних і достатніх для
виникнення

та

системи [256, с. 68];

сталого
сукупність

функціонування
природних,

певної

соціальних,

педагогічної
зовнішніх

і

внутрішніх впливів, що діють на фізичний, моральний, психічний розвиток
людини, її поведінку та навчання, формування особистості [256, с. 36];
синтез об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, прийомів, засобів
педагогічного процесу та навчально-методичного забезпечення, що сприяють
успішному

вирішенню

поставлених

завдань;

сукупність

об’єктивних

можливостей змісту, методів, організаційних форм і матеріальних ресурсів
здійснення педагогічного процесу, що забезпечує досягнення поставленої
мети; діяльний регулятор особистісних, психологічних, інформаційних і
педагогічних факторів навчання [61, с. 91]; взаємопов’язана сукупність
внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик функціонування, що
забезпечують високу результативність освітнього процесу [278, с. 153–161];
функціонування трисуб’єктної взаємодії «заклад освіти – здобувач освіти –
роботодавець» [304, с. 4]; компоненти (зміст, організаційні форми, засоби
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навчання, взаємовідносини між педагогом і здобувачем освіти), що
конструюють педагогічну і освітню систему [39, c. 88].
Реалізація педагогічних умов у процесі навчання, за визначенням
Т. Мельничук, зумовлює досягнення визначених цілей, забезпечує ефективну
навчально-виробничу діяльності здобувачів освіти на основі передбачення її
результатів, оптимізує зміст, форми та методи підготовки майбутніх
фахівців [293, с. 292–293]. Залежно від способу впливу на освітній процес
В. Жернов

підрозділяє

педагогічні

умови

на

зовнішні

та

внутрішні [128, с. 85]. Науковець вважає, що зовнішні умови виступають
продуктом функціонування політичної, соціально-економічної, освітньої й
інших систем зовнішнього середовища, які реалізуються через відповідні
фактори. Під внутрішніми автор визнає педагогічні умови, що є похідними
завданнями відповідного педагогічного процесу та являють собою сукупність
педагогічних заходів, які забезпечують ефективне рішення цих завдань. Таку
думку поділяє С. Рубінштейн, за словами якого характерною особливістю
розвитку особистості є його залежність від зовнішніх (об’єктивних) і
внутрішніх (суб’єктних) умов. Науковець наголошує, що зовнішні умови є
факторами, які визначають кінцевий результат опосередковано через
внутрішні причини, пов’язані з індивідуальністю людини [377, с. 251].
Внутрішні умови виступають як причини (саморозвиток, саморух, рушійні
сили, джерела розвитку), а зовнішні – як обставини [377, с. 289]. До
зовнішніх
підготовки,

умов

І. Ільїною

виділення

віднесено

основних

визначення

завдань

мети

професійної

педагогічної

діяльності,

моделювання, практичну реалізацію й оцінку результатів освітньої діяльності
здобувачів освіти; до внутрішніх – індивідуально-психологічні особливості
майбутніх фахівців (активність, мотивація, здібності, внутрішня позиція по
відношенню

до

зовнішніх

дій,

рефлексія,

самооцінка) [162, с. 8; 4].

Зовнішніми умовами, за твердженням О. Гулай, доцільно вважати: науковотехнічні та соціально-економічні зміни, що трансформують сучасне
виробництво; визначення роботодавцями потреб у нових уміннях і навичках
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фахівців

різних

ефективності

кваліфікаційних

використовуваних

рівнів;

усвідомлення

технологій

навчання;

незадовільної
можливість

продовжувати навчання для досягнення необхідного рівня компетентності.
Внутрішні умови спричинені особистісними потребами здобувачів освіти та
викладачів, спрямовані на зміни в управлінсько-організаційній, освітній і
виробничій діяльності [93, с. 157]; вони відображають можливості суб’єктів
педагогічної діяльності, рівень узгодженості їх дій, ступінь особистісної
значущості цільових пріоритетів і провідної мети освіти для майбутніх
фахівців. Ми погоджуємося з думкою І. Седової, яка вважає, що педагогічні
умови повинні відповідати наступним вимогам: бути обумовлені змістом
майбутньої професійної діяльності фахівця та специфікою його навчання;
містити у собі сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів і
матеріально-технічних факторів, що забезпечують успішне вирішення
поставлених завдань; включати зовнішні умови (соціально-економічні,
соціально-культурні)

і

містити мотиваційний,

внутрішні

(психолого-педагогічні,

організаційний,

змістовий,

дидактичні);

контрольно-оцінний

аспекти [386].
З урахуванням визначених у науково-методичній літературі змісту
поняття «педагогічні умови», розуміння його суті, класифікації, ми
розглядаємо педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК як сукупність змісту, методів, прийомів,
організаційних форм підвищення ефективності освітнього і виробничого
процесів, що забезпечують досягнення мети – формування професійної
компетентності майбутніх працівників.
Для визначення педагогічних умов, що ефективно впливають на якість
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
використано метод експертного оцінювання. В опитуванні взяли участь
30 викладачів загальнопрофесійної і професійно-теоретичної підготовок,
20 майстрів виробничого навчання ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище моди і стилю». Респондентам було запропоновано назвати чотири
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дієві, на їх погляд, педагогічні умови. Із загальної кількості відповідей
обрано 15 варіантів, що найчастіше повторюються серед названих (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Перелік педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК
Порядковий
номер
1
2
3
4

Педагогічні умови
Формування позитивної мотивації до оволодіння сучасними виробничими
технологіями
Організація освітнього процесу в єдності теоретичного та професійного
компонентів
Вибір оптимальних форм, методів і засобів стимулювання освітньопізнавальної діяльності здобувачів освіти
Організація безперервної професійно-педагогічної підготовки і підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладів П(ПТ)О

5

Впровадження методів самооцінки та взаємоперевірки

6

Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК на основі компетентнісного підходу

7

Поетапне формування професійних компетентностей

9

Урахування вимог суспільства та ринку праці до професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
Участь у конкурсах фахової майстерності

10

Застосування інноваційних педагогічних технологій

8

11
12
13
14
15

Впровадження
інтегративного
навчально-методичного
забезпечення
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
Виявлення потреб роботодавців в отриманні майбутніми фахівцями
додаткового набору професійних компетентностей
Інтеграція гуманітарної, науково-дослідницької, професійно-практичної
підготовки
Створення
професійно-орієнтованого
інформаційно-комунікаційного
освітнього середовища
Стимулювання
рефлексивної
позиції
на
етапах
удосконалення,
самовдосконалення і саморозвитку

Проранжувати

названі

педагогічні

умови

за

значимістю

було

запропоновано групі експертів, які добирались за визначеними П. Лузаном,
І. Сопівник та С. Виговською критеріями, з урахуванням запропонованої в
експертології моделі ідеального експерта [265, с. 95]. До групи експертів
увійшли фахівці з максимальним коефіцієнтом компетентності, визначеним
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комбінованим методом. Також увага приділялась таким важливим якостям
особистості

як

здатність

до

рефлексії,

неупередженість,

соціальна

адекватність, стійкість до зовнішніх впливів (фізичної і психологічної
природи). Зроблено розрахунки значень вектору пріоритетів факторів,
глобальних пріоритетів експертів, проведено оцінювання компетентності
експертів (Додаток Г).
За проведеними розрахунками, визначено, що оптимальну чисельність
експертів складають 5 осіб при генеральній вибірці N = 20. Для урахування
думок всіх учасників ОВК експертна група сформована із 10 осіб, з яких 3 –
це науковці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з
досвідом підготовки кваліфікованих робітників у системі П(ПТ)О, 2 –
представники підприємств – учасників ОВК, 3 – представники закладів
П(ПТ)О (1 заступник директора з навчально-виробничої (методичної)
роботи; 1 викладач професійно-теоретичної підготовки; 1 старший майстер
виробничого

навчання),

професійно-технічної

1 – методист

освіти

у

Науково-методичного

Запорізькій

області,

центру

1 – представник

громадської організації.
З’ясовано, що перше місце за значимістю для ефективної професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК посідає умова
«Формування позитивної мотивації до оволодіння сучасними виробничими
технологіями» (сума рангів Σ=21). Наступними за рангом педагогічними
умовами є умови під порядковим номером 6 (Σ=32), 10 (Σ=37), 11 (Σ=40).
Узгодженість думок експертів виявлена розрахунком коефіцієнта
конкордації Кендалла (коефіцієнта множинної рангової конкордації) за
формулою:

W

12  S
,
m  n3  n
2





де W – коефіцієнт конкордації;
m – кількість експертів у групі;
n – кількість педагогічних умов;
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S – сума квадратів різниць рангів (відхилення від середнього)
m (кількість експертів у групі) = 10;
n (кількість показників) = 15;
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Коефіцієнт конкордації узгодженості думок експертів складає 0,82. Це
свідчить про високу узгодженість думок експертів, враховуючи, що
коефіцієнт конкордації змінюється в діапазоні 0 ≤ W ≤ 1 і, чим більше він
приближений до одиниці, тим вища узгодженість думок експертів.
Отже,

за

результатами

експертного

оцінювання,

враховуючи

узгодженість думок експертів, обрано чотири педагогічні умови, що
позитивно впливають на професійну підготовку майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК, зокрема: формування позитивної мотивації до
оволодіння

сучасними

виробничими

технологіями;

оновлення

змісту

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК на
основі компетентнісного підходу; застосування інноваційних педагогічних і
виробничих

технологій;

впровадження

інтегративного

навчально-

методичного забезпечення професійної підготовки [218].
Формування

позитивної

мотивації

до

оволодіння

сучасними

виробничими технологіями передбачає заохочення здобувачів освіти до
свідомого засвоєння компетентностей, індивідуального розвитку через
самоосвіту, самовдосконалення, самопізнання та самооцінку. Визначити дієві
способи заохочення можливо за допомогою аналізу теорій мотивації
К. Альдерфера, Ф. Герцберга [468], у яких окреслено суттєві заохоченням, а
саме: формування інтересу до професійної діяльності, усвідомлення
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важливості її якості й ефективності для суспільства, виробництва та
безпосередньо для робітника; високий рівень відповідальності за доручену
справу. Теорії В. Врума, У. Оучі [531], Л. Портера – Е. Лоулера [346]
доводять, що творча, соціально значуща професійна діяльність посилює
позитивну мотивацію до її ефективного здійснення.
Необхідність формування у майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК позитивної мотивації для успішної освітньої діяльності підкреслюється
в працях A. Бодалєва, Р. Гуревича, Є. Ільїна, А. Маркової, Н. Нестерової,
М. Сметанського, В. Шахового. Розвиток «мотиваційної сфери особистості»,
за визначенням В. Радкевич, має важливе значення у її професійному
спрямуванні [628].
Основним мотивом педагогічного процесу професійної підготовки
кваліфікованих робітників стає досягнення успіху від ситуативного та
дидактичного (при виконанні певних завдань на навчальних заняттях) до
професійного

та

матеріального

у

трудовій

діяльності

за

обраною

професією [158]. Формування позитивної мотивації у майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК полягає в інтеграції спонукань, їх потреб, цілей,
пов’язаних

з

освітньою

і

професійною

діяльністю

з

урахуванням

різнопланових мотивів – професійних та особистісних.
Мотиви професійного розвитку та кар’єрного зростання пов’язані з
прагненням стати висококваліфікованими фахівцями, досягненням успіху у
реалізації
професійної

поставлених
діяльності,

цілей,

забезпеченні

розвитку

кар’єри

успішності
та

майбутньої

наявністю

потреби

працевлаштування на високооплачувану роботу завдяки сформованим
компетентностям. Організація діяльності ОВК забезпечує можливість
безперервного «занурення» майбутніх фахівців у сферу їх майбутньої
професійної діяльності, сприяє вивченню, узагальненню і накопичуванню
передового досвіду, оперативному використанню досягнень науки та техніки,
оновленню організації та змісту професійної підготовки. Позитивна
мотивація

формується

під

час

систематичного

розв’язання

завдань
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професійного

спрямування;

дослідження

процесів,

пов’язаних

із

професійною діяльністю за умови поєднання теоретичної та практичної
складових процесу навчання; проходження виробничих практик в умовах
реального виробництва на підприємствах, які є учасниками ОВК.
Особистісні мотиви пов’язані з усвідомленням потреби у професійній
освіті, придбанням глибоких і міцних знань, актуалізацією пізнавального
інтересу, отриманням задоволення від процесу навчання, постійним
інтелектуальним, духовним й особистісно-професійним зростанням. Процес
формування мотивації до пізнавальної діяльності включає організацію
освітньої діяльності з використанням інноваційних педагогічних технологій,
інтерактивних методів, новітніх досягнень у техніці та технологіях,
індивідуальних і колективних форм освітньої діяльності тощо. Для розвитку
позитивної мотивації майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
використовуються

методи

моделювання

різноманітних

ситуацій

професійного спрямування; застосовуються групові форми організації
освітнього процесу; забезпечується оперативне та своєчасне виконання
замовлень відповідно до запитів клієнтів і вимог роботодавців тощо.
Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК на основі компетентнісного підходу зумовлює
оволодіння професійними компетентностями, що уможливлює забезпечення
високого

рівня

підтверджується

якості

виробничих

науковими

процесів.

працями

Актуальність

В. Андрущенка,

питання
К. Бабака,

Ю. Бабанського, Н. Волкової, О. Железнякової, О. Коваленко, М. Пєтухова,
М. Фіцули.
Для забезпечення конкурентоспроможності, мобільності, відповідності
випускників закладів П(ПТ)О сфери послуг сучасним вимогам, зміст
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
мобільно реагує на зміни ринку праці, узгоджується з ними, має
випереджувальний характер, спрямований на вирішення проблем та завдань
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постіндустріального

суспільства,

на

розвиток

творчих

здібностей

особистості.
Оновлення змісту професійної підготовки в умовах ОВК передбачає:
здійснення аналізу ринку праці регіону з метою визначення потреб у
кваліфікованих робітниках, рівнях їх кваліфікації та компетентності;
залучення представників підприємств-учасників кластерної структури до
участі у державних кваліфікаційних атестаціях; проведення спільних засідань
щодо виявлення нових перспективних інтегрованих професій, видів робіт,
враховуючи появу нових матеріалів й технологій; проведення стажування
педагогічних працівників і виробничої практики майбутніх фахівців на
провідних підприємствах сфери послуг; коригування та розроблення нових
начальних планів і програм на основі компетентнісного підходу з
урахуванням вимог роботодавців.
Для досягнення високої якості професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК важливе значення має така педагогічна
умова як застосування інноваційних педагогічних технологій, спрямованих
на задоволення актуальних проблем системи П(ПТ)О.
У рамках ОВК, організація та принципи діяльності якого сприяють
ефективнішому використанню та поєднанню різноманітних інноваційних
технологій професійного навчання, відпрацьовуються нові педагогічні та
наукові ідеї, визначається їхня ефективність. Відбір педагогічних технологій
відбувається з орієнтацією на розвиток пізнавально-трудової активності,
професійної

мобільності,

самовизначення,

оволодіння

спеціальними

знаннями, уміннями, методами та засобами відповідної професійної сфери. У
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК набули широкого застосування інноваційні технології підготовки,
зокрема: STREAM-освіти (формування професійної компетентності в
контексті реального життя та конкретних виробничих процесів на основі
стійких зв’язків між суб’єктами кластерної структури); дистанційного
навчання на основі інформаційно-комунікативних технологій (організації та
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проведення професійної підготовки через мережу Інтернет за допомогою
власних дистанційних online-курсів);

змішаного навчання

(інтеграція

традиційних методик та технологій електронного навчання (e-learning);
інтерактивного

навчання

(проєктні

технології,

ігрове

проєктування,

тьюторство); модульно-компетентнісні (інтегрований підхід до модульної
побудови змісту професійної підготовки, зорієнтований на результати
навчання). Застосування інноваційних технологій професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК розкриває можливості для
формування

творчої

особистості,

сприяє

розвитку

інтелектуальних

здібностей, самостійності, відповідальності, уміння планувати, приймати
рішення, проявляти ініціативу. В умовах ОВК педагогічні технології
інтегруються

з

диференціації

сучасними
й

виробничими

індивідуалізації

технологіями,

процесу

набуття

що

сприяє

професійних

компетентностей, наближення його до вирішення завдань конкретного
підприємства.
Наступною
інтегративного

педагогічною

умовою

визначено

навчально-методичного

впровадження

забезпечення

професійної

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що уможливлює
досягнення стратегічної (загальної),

тактичних й операційних цілей

формування їхньої професійної компетентності.
Педагогічна інтеграція є доцільно організованим зв’язком однотипних
частин й елементів змісту, форм і методів навчання у рамках освітньої
системи. Проблема інтеграції у різних її аспектах досліджується багатьма
науковцями,
С. Гончаренком,

зокрема

Г. Білецькою,

Т. Мантули,

навчально-методичне

О. Вознюком,

Л. Сліпчишиною,

забезпечення

професійної

Я. Собко.

К. Волинець,
Інтегративне

підготовки

майбутніх

фахівців сфери послуг в умовах ОВК визначається як «оптимальна система
навчально-планової документації, навчальної і методичної літератури,
дидактичних і технічних засобів навчання, засобів діагностування та
контролю навчальних досягнень здобувачів освіти, що забезпечують якість
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професійної

підготовки,

надають

їй

фахового

та

особистісного

спрямування» [297, с. 315].
До основних дидактичних засобів навчання майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК нами віднесено: інтегровані освітні програми та робочі
навчальні плани, на основі яких здійснюється тематичне поєднання
поурочного змісту споріднених профільних предметів (наприклад, для
професії «Кравець. Закрійник» – «Технологія виготовлення одягу», «Основи
конструювання

одягу»,

«Матеріалознавство»,

«Обладнання

швейного

виробництва» та виробниче навчання); робоча освітня програма спеціального
курсу «Автоматизоване конструювання одягу» на основі програмного
комплексу CAD Assyst; електроний курс у системі дистанційного навчання
Moodle з професії «Кравець»; програма авторського курсу «Особливості
професійно-етичної культури майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
освітньо-виробничого

кластера»; методичні рекомендації «Професійна

підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого
кластера», «Управління професійною підготовкою майбутніх фахівців в
умовах освітньо-виробничого кластера», засоби контролю (тести для
поточного та підсумкового контролю результатів навчання майбутніх кравців
тощо).
Отже, реалізація визначених педагогічних умов професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК сприяє формуванню
висококваліфікованих

робітників

відповідного

рівня

та

профілю,

конкурентоспроможних на ринку праці, орієнтованих у суміжних сферах
діяльності, готових до постійного росту, соціальної та професійної
мобільності.
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3.3. Модель професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах освітньо-виробничого кластера

Система професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК потребує розроблення моделі, спроможної забезпечити
ефективне формування

їхніх професійних компетентностей згідно з

вимогами ДСПТО, державних і приватних партнерів.
Проблема розроблення моделей професійної підготовки у системі
П(ПТ)О достатньо вивчена та розроблена, вона розглянута у великій
кількості наукових досліджень з використанням різних концептуальних і
методологічних підходів, зокрема: І. Акуленко (праксиологічно-діяльнісний
підхід), Ю. Бабанського (особистісно-діяльнісний підхід), В. Беспалька
(системний

підхід),

В. Загвязінського,

О. Дубасенюк

Р. Карпюка

(компетентнісний

(синергетичний

підхід),

підхід),

І. Козловської

(інтегративний підхід), А. Хуторського (особистісно-орієнтований підхід),
Л. Петренко (інформаційний підхід).
Розглянемо більш детально метод моделювання у контексті проблеми
нашого дослідження. У Соціологічній енциклопедії поняття «модель» (від
лат. modulus – міра, зразок) визначено як узагальнений синтезований образ
об’єкта-прототипу (явища, процесу), що використовується для вивчення,
дослідження,

систематизації

та

допомагає

виявити

ключові

ознаки

визначених процесів, проаналізувати їх динаміку, розкрити причиннонаслідкові зв’язки між об’єктами дослідження [81, с. 238].
В. Шинкарук уявляє модель як аналог (графік, схема, знакова система,
структура) певного об’єкта (оригіналу), фрагмента реальності, артефактів,
витворів культури, концептуально-теоретичних утворень тощо [447, с. 391].
У своїх дослідженнях В. Штофф розглядає модель «як таку матеріально
реалізовану або мисленнєво уявлену систему, яка, відображаючи або
відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення
дає нам нову інформацію про цей об’єкт» [429, с. 89]. До основних якостей
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моделі

дослідником

віднесено:

відповідність,

цілеспрямованість,

нейтральність до суб’єктивних оцінок і переваг учасників моделювання,
абстрагування від деяких деталей і параметрів системи-оригіналу. Схожою є
й думка Г. Суходольського, який характеризує моделювання як процес
створення ієрархії моделей, у якій реально існуюча система моделюється у
різноманітних аспектах різними способами [418, с. 7]. За твердженням
О. Бородієнко, модель – «це схематизоване представлення керованого
процесу, який забезпечує послідовні якісні зміни, підпорядковані загальній
меті – розвитку професійної компетентності досліджуваної категорії фахівців
для забезпечення результативності їхньої діяльності» [44, с. 225].
У педагогічній літературі моделлю вважається знакова система, форма,
оболонка, усередині якої розвивається цілісний педагогічний процес зі своєю
метою, змістом, принципами, методами, функціями, технологіями, іншими
структурними елементами. За допомогою освітньої моделі можна відтворити
дидактичний процес як предмет дослідження, показати в єдності його
структуру на всіх етапах дослідження [479, с. 31].
На

думку

науковців

І. Богданова,

М. Вачевського,

М. Левіна,

Н. Уйсімбаєва, педагогічну модель освітнього процесу можна розглядати як
реалізацію системи послідовного розвитку педагогічної діяльності, що
спрямована на досягнення мети освіти та розвитку особистості. Як зазначає
В. Маслов, для розроблення моделі обов’язково потрібно знати та
враховувати ознаки, притаманні системам, серед яких: структурованість,
ієрархічність, взаємовплив і якісний взаємозв’язок між компонентами
системи, прагнення до первинного хаотичного стану та наявність системи
управління. Також науковець вважає, що при розробленні педагогічних
моделей доцільно враховувати такі їх властивості як цілісність, повнота,
замкненість,

обмеженість,

інформативність

і

культуровідповідність,

стійкість, адаптивність, керованість, цілеспрямованість, розгортуваність,
реалізованість,
тощо [284, с. 16].

адекватність,

ревалентність,

валідність,

наочність
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У

процесі

пізнання

модель

виступає

як

засіб

і

предмет

експериментального дослідження, що замінює справжній об’єкт вивчення.
Ми погоджуємося з твердження І. Зязюна, що модель є «штучно створений
зразок у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм чи формул,
який, будучи подібним до досліджуваного об’єкта (чи явища), відображає і
відтворює у більш простому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки і
відношення між елементами цього об’єкта» [159, с. 209]. Освітні моделі
В. Онушкін поділяє на три види: описові (уявлення про завдання, структуру,
основні елементи освітнього процесу); функціональні (відображення зв’язків
освітньої системи із соціальним середовищем); прогностичні (отримання
випереджальної інформації про досліджений об’єкт із метою оптимального
вирішення поставлених завдань і планування подальшого розвитку кожного
суб’єкта педагогічної взаємодії) [328, с. 88].
Існує також класифікація моделей за природою об’єкта моделювання,
масштабами, тимчасовою характеристикою, його динамікою, способом
відображення та формами її подання, ступенем складності моделі, цілісністю
і характером виконуваних функцій тощо [429, с. 56]. За базовими типами
педагогічні моделі поділяються на змістові, структурні та функціональні, а за
похідними – на структурно-функціональні, змістово-функціональні та
структурно-змістові моделі [259, с. 71]. І. Новік зазначає, що в моделі
знаходять відображення особливі властивості реального об’єкта, які
визначають його суть і зміст у зручній для сприйняття формі та дають змогу
отримати нову інформацію про тенденції його функціонування і розвитку.
С. Гончаренко виокремлює такі моделі: прогностичні (конкретизація цілей,
розподіл ресурсів); концептуальні (використання інформаційної бази даних і
складання

програми

дій);

інструментальні

(підготовка

педагогічних

інструментів і засобів); моніторингові (забезпечення системи зворотного
зв’язку та коригування відхилень); рефлексивні (розроблення та прийняття
рішень). На думку науковця, механізм побудови педагогічної моделі включає
такі етапи як постановка завдання, що передбачає перехід від природного
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об’єкта до моделі; побудова моделі, якій передує визначення інформаційних
потоків,

встановлення

їх

взаємозалежності

та

структурування;

експериментальне дослідження моделі, що означає

її перевірку на

достовірність; використання моделі, а у разі необхідності здійснення її
оновлення [77, с. 120].
Обґрунтовуючи модель формування

професійної компетентності

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, нами досліджено різні
позиції науковців до процесу моделювання. Моделювання є важливим
засобом педагогічних досліджень, за допомогою якого поєднуються
емпіричні та теоретичні знання для побудови спрощеної системи складних
процесів разом із спостереженням та експериментом. У науковій літературі
поняття «педагогічне моделювання» трактується як метод дослідження
педагогічних явищ або фактів на аналогічних фрагментах педагогічної
реальності; конструювання та вивчення динаміки моделей реальних
педагогічних феноменів, а також штучно створених педагогічних ситуацій.
Н. Салміна, Н. Солодухін, Г. Суходольський вважають, що моделювання
являє собою метод дослідження об’єктів на їх аналогах, що дає змогу
забезпечити всебічне

вивчення

об’єкта

у його різних аспектах із

застосуванням численних засобів [384; 408; 418].
Низкою

науковців

опосередкованого

пізнання,

моделювання
що

розглядається

передбачає

створення

як

метод

абстрактного

конструкту, аналогічному оригіналу, за допомогою якого досліджуються
особливості та тенденції розвитку реального об’єкту [317]. За твердженням
І. Дементьєвої та І. Гребенькова, моделювання являє собою спосіб діяльності,
результатом якого є створення моделі, що дає змогу простежити зв’язок між
компонентами реально існуючої системи [103; 85]. Роль цього процесу
полягає

у

виявленні

основних

ознак

і

закономірностей

розвитку

педагогічного процесу на простому об’єкті та створенні умов для
подальшого

його

розвитку [419, с. 165].

Доцільність

та

ефективність

використання цього методу у педагогічній науці обґрунтовано у наукових
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працях С. Архангельського, Г. Дутки, Є. Лодатка, Н. Нечаєва, Ю. Пінчук,
В.Сластьоніна, А .Смятських.
Мета моделювання пов’язана із його специфічними особливостями,
такими як вивчення елементів і зв’язків між ними, процесу до його
здійснення, виявлення можливих негативних наслідків, їх ліквідація або
мінімізація. Об’єктом педагогічного моделювання за будь-яких умов є
освітній процес, що реалізується чи планується у певному соціокультурному
просторі, у якому є можливість співіснування різних освітніх систем і рівнів,
зорієнтованих

на

окремі

соціальні

групи

суспільства.

Предметом

педагогічного моделювання є окремі компоненти цього процесу або його
характеристики [259; 122]. Широке використання методу моделювання у
педагогічних дослідженнях пояснюється різноманіттям його пізнавальнооцінних функцій, що зумовлює вивчення педагогічних явищ і процесів на
моделі, яка є проміжною ланкою між суб’єктом і предметом дослідження.
Моделювання у педагогічному дослідженні є актуальним через
інтегративність, що забезпечує можливості об’єднання емпіричного та
теоретичного,
здійснення

поєднання

експерименту,

процесу
що

аналізу

педагогічного

супроводжуються

об’єкта

побудовою

та

логічних

конструкцій та наукових абстракцій.
На думку Ю. Бабанського, В. Журавльова, В. Розова, моделювання, як
метод

наукового

пізнання,

допомагає

систематизувати

знання

про

досліджуване явище або процес, визначити шляхи їх більш цілісного опису,
виявити зв’язки між компонентами, відкрити можливості для створення
більш

цілісних

класифікацій [17; 16, с. 24].

В. Краєвський

педагогічне

моделювання трактує як «відображення існуючої педагогічної системи в
спеціально створеному об’єкті, як еталон для досягнення мети та як
інструмент

її

досягнення» [236, с. 118].

Застосовуючи

педагогічне

моделювання, Є. Лодатко враховує такі особливості «як нечіткість і
розпливчастість

педагогічних

понять,

відсутність

механізмів

виміру

навчальних досягнень і розвитку особистості у процесі навчання тощо».
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Науковець наголошу, що не існує моделі, котра відображала би повний набір
відомостей про функціонування педагогічної системи [258].
У науковій практиці виокремлені й обґрунтовані різноманітні
принципи створення педагогічних моделей, зокрема цілеспрямованості та
підпорядкованості меті; ієрархічної взаємообумовленості й узгодженості;
реальності виконання; конкретності; передбачуваності; зворотного зв’язку
стосовно

стану

структуризації

досягнутого

системності;

результату;

наочності;

функціонально-логічної

визначеності;

об’єктивності;

концептуальної єдності [173; 182; 189; 260].
Таким чином, можна зробити висновок, що моделювання повинне мати
описовий, роз’яснювальний, прогнозувальний характер і здійснюватися у
певному порядку дій на основі сучасних вимог (науковості, змістовності,
практичності, функціональності, гнучкості) до побудови педагогічних
систем, урахування у структурі традиційних і специфічних компонентів та їх
елементів, властивих підготовці майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК,

дотримання

принципів

діяльності

кластерного

об’єднання

та

функціональних взаємозв’язків між його учасниками.
Побудова моделі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК має на меті створення такої системи, що втілює
абстраговану структуру та реальний проєктований процес, уможливлює
спостереження за його розвитком і отримання достовірних висновків.
Характерною особливістю процесу формування професійної компетентності
майбутніх фахівців сфери послуг як системи є комплексний вплив кожного з
учасників ОВК на якість професійної підготовки через застосування різних
форм, способів, методів організації освітньої діяльності, що дає можливість
своєчасно вносити необхідні корективи у процес навчання, спрямовані на
удосконалення системи формування професійної компетентності майбутніх
фахівців і є необхідними для інформування педагогічних працівників про хід
професійної підготовки [189, с. 230].
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З плеяди вчених, які досліджують різні аспекти розроблення моделей
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, зокрема в умовах
ОВК, вагомими для нашого дослідження є наукові праці: Л. Руденко, у яких
наголошено, що створення моделі формування комунікативної культури
майбутніх фахівців сфери обслуговування ґрунтується на принципах
розвитку, ієрархії, функціональності (основою її структури є цільова,
концептуально-стратегічна,

організаційно-проєктувальна,

процесуально-

технологічна та контрольно-оцінна підсистеми) [379, с. 238]. І. Шпичко, у
яких

теоретично

обґрунтовано

модель

формування

соціальної

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування та окреслено
доцільність кожного компонента (мета, методологічні підходи, принципи,
зміст, форми, методи, педагогічні умови формування, критерії, показники,
рівні

та

діагностику

сформованості

соціальної

компетентності

для

досягнення поставленої цілі) [469, с. 109]; О. Загіки, у яких представлено
модель формування професійної компетентності майбутніх агентів з
постачання у вигляді структурно-логічної схеми, що утворює структуру
якісно різних, однак взаємопов’язаних і взаємодіючих компонентів –
цільового,

змістового,

організаційно-технологічного

та

діагностично-

результативного блоків [134, с. 106].
Заслуговує на увагу дисертаційне дослідження О. Гаврилової, у якому
дана

детальна

функціонування

характеристика
системи

освітнього кластеру як нової умови

професійної

освіти,

підготовки спеціалістів швейного виробництва

представлена
в

модель

умовах кластерної

структури, розкрито зміст її основних компонентів (цільового, змістового,
процесуального,

результативного),

наведено

етапи

та

результати

її

експериментальної перевірки [62, с. 145]. У контексті створення педагогічної
моделі професійної підготовки майбутніх маркетологів сфери послуг
В. Жуковські виокремлено найбільш вагомі чинники, що впливають на її
функціонування: зовнішнє середовище; зв’язки педагогічної системи та її
підсистем із зовнішнім середовищем; зв’язки між елементами педагогічної
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системи та суб’єктами навчання, із урахуванням впливу яких визначено
основні блоки моделі (цільовий, теоретико-методологічний, змістовотехнологічний, результативний) [132, с. 14].
Теоретична

модель

професійної

діяльності

дизайнера

одягу

з

проєктування швейних виробів, розроблена Н. Зимогляд, містить мотиви,
ціль діяльності, на основі яких базується програма діяльності [152, с. 51]. У
дисертаційній

роботі

О. Єжової

представлено

прогностичну

модель

підготовки фахівців у закладах П(ПТ)О швейного профілю як комплекс
взаємопов’язаних структурних елементів, умовно об’єднаних у блоки:
факторний, цільовий, теоретико-методологічний, змістово-технологічний,
результативний [125, с. 212].
Таким чином, на основі аналізу суті методу моделювання та
особливостей (технологічних, методологічних, змістових, організаційних)
процесу професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК нами у практичному аспекті під час розроблення моделі було
використано методологічні підходи, докладно розкриті в підрозділі 2.2,
визначено базові вимоги до структурно-функціональної моделі, виявлено
зв’язки між кластеризацією як сучасною умовою функціонування системи
підготовки кадрів і процесом формування їхньої професійної компетентності,
а саме: підвищення рівня професійної компетентності кваліфікованих
фахівців в умовах ОВК обумовлено варіативністю змісту, об’єднанням форм
і методів навчання, диференціацією освітнього процесу та визначається
інтеграцією суб’єктів, пов’язаних освітньо-виробничим циклом у єдину
систему.
Під час побудови моделі нами враховано особливості соціального
замовлення на фахівців сфери послуг регіону, зокрема професій швейного
напряму; визначено мету, відповідно до якої сформовано завдання;
розроблено вихідні методологічні позиції, систему педагогічних принципів;
спроєктовано зміст професійної підготовки у навчальних модулях за участі
представників підприємств-учасників ОВК; представлено форми, методи,
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прийоми

навчання

і

позаурочної

діяльності,

сукупність

необхідних

педагогічних умов; розроблено систему критеріїв оцінки результатів і
комплекс необхідних для цього діагностичних засобів; визначено рівні
сформованості досліджуваних компетентностей.
Розроблена

модель

обумовлює

багаторівневу,

розгалужену

за

напрямами діяльності учасників кластерного об’єднання, формами та
методами професійну підготовку майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК з урахуванням потреб регіонального ринку праці [205] (рис. 3.1).
Модель представлено у вигляді структурно-логічної схеми, що містить
систему взаємопов’язаних і взаємодіючих блоків, зокрема: цільового, у якому
сформульовано мету й основні завдання професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК; структурно-організаційного, у якому
описано основні способи організації освітнього процесу на основі інтеграції
теоретичного навчання і виробничої діяльності; теоретико-методологічного,
у якому окреслено методологічні підходи, специфічні для професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК й обґрунтовано
комплекс принципів, якими необхідно керуватися при визначенні змісту цієї
підготовки; змістово-процесуального, у якому охарактеризовано зміст
професійної підготовки, методи, засоби, форми навчання й інноваційні
педагогічні технології. У діагностично-результативному блоці, визначено
критерії та рівні оцінювання сформованості професійної компетентності,
описано очікувані результати професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК [213].
Схарактеризуємо зміст та структуру означених блоків. Так, цільовий
блок моделі виконує функцію наукового обґрунтування поставленої
проблеми та через мету і завдання відображає запланований результат.
Постановка цілей здійснюється на принципах конкретності (детальний опис
мети),

вимірності

(визначення

стадій

її

реалізації),

досяжності

і

реалістичності (передбачуваність реального шансу досягнення поставленої
мети), плановості за часом (наявність кінцевого терміну реалізації мети).
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Рис. 3.1. Модель професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК
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Мета професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК визначається соціальним замовленням на працівників з високим
рівнем професійної компетентності, готових до виконання різноманітних
виробничих завдань, застосування отриманих знань і вмінь у нових
соціально-економічних
нестандартних

умовах,

ситуаціях,

самостійного

здатних

прийняття

проявляти

рішень

ініціативу,

у

ефективно

спілкуватись із клієнтами тощо. Високі вимоги до підготовки майбутніх
фахівців для підприємств швейного напряму, орієнтованих на здійснення
експериментальної діяльності та вирішення проблемно-творчих завдань при
виготовленні моделей одягу, зумовлені необхідністю поліпшення якості
швейних

виробів,

постійного

оновлення

асортименту

одягу

задля

задоволення потреб різних категорій населення. Виконання соціального
замовлення передбачає підготовку конкурентоспроможних, затребуваних
підприємствами випускників заданої якості у необхідній кількості. Нами
були конкретизовані завдання, що визначають зміст спільної діяльності
робітників підприємств, педагогічних працівників і здобувачів освіти в
процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери
послуг як:
− формування стійкої системи взаємодії між підприємствами сфери
послуг та закладами П(ПТ)О;
− оновлення змісту та структури професійної підготовки відповідно
до вимог ринку праці;
− відбір

і

використання

новітніх

форм,

методів,

засобів

та

інноваційних технологій організації освітнього процесу, адекватних умовам
майбутньої професійної діяльності;
− розвиток творчих здібностей здобувачів освіти шляхом їх участі в
освітній,

проєктній,

дослідницькій

роботах,

конкурсах

професійної

майстерності, конференціях, предметних гуртках за допомогою використання
активних методів і технологій;
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− формування досвіду вирішення виробничих завдань, необхідного
для розвитку професійно важливих особистісних якостей майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК.
Рішення даних завдань реалізується в структурно-організаційному
блоці, представленому інтересами органів виконавчої влади, наукових
організацій, громадських організацій, підприємств сфери послуг та закладів
П(ПТ)О у рамках ОВК, єдність яких зумовлена оптимальною схемою
взаємодії між учасниками кластерного об’єднання на принципах державноприватного партнерства; науковою організацією праці; компетентнісним
підходом до професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг тощо.
Результатом їхньої співпраці є диверсифікація професійної підготовки
здобувачів освіти та розвиток інноваційної інфраструктури: Центру розвитку
професійної компетентності (далі – ЦРПК) і Навчально-практичного центру
інноваційних швейних технологій (далі – НПЦІШТ), на базі яких
здійснюється професійна підготовка та підвищення кваліфікації майбутніх
фахівців

сфери

послуг,

опрацювання

дослідно-експериментальних

технологій, реалізація регіональних програм цільового розвитку тощо.
Основним завданням НПЦІШТ є реалізація завдань щодо вдосконалення
практичної підготовки здобувачів освіти закладів П(ПТ)О швейного напряму,
підвищення

кваліфікації

фахівців

підприємств,

організацій,

установ,

впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних і виробничих
швейних технологій; поширення інформації стосовно використання новітніх
матеріалів, інструментів, обладнання; створення цілісної системи сучасних
методик професійної підготовки на основі вивчення кращого світового й
вітчизняного досвіду. З цією метою у НПЦІШТ підготовлено навчальнометодичне забезпечення діяльності експериментальної швейної майстерні;
введено

у

дію

лабораторію

з

автоматизованого

конструювання

та

моделювання одягу за допомогою САПР ASSYST; створено творчу
лабораторію з виготовлення сучасних та затребуваних моделей одягу і
виробів з текстилю; налагоджено виготовлення і реалізація лекал за
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індивідуальними замовленнями, на базовий розмір-зріст, за замовленням
швейних підприємств тощо. Положення про діяльність НПЦІШТ наведено у
додатку Д. 1.
Домінантою у реалізації інноваційних освітніх і виробничих програм
вважаємо ЦРПК, основними напрямами роботи якого, відповідно до
Положення про його діяльність, визначено: впровадження організаційноекономічних

механізмів

державно-приватного

партнерства

у

регіоні;

розроблення новітніх технологій навчання; координація та науковометодичний супровід інноваційної діяльності закладів П(ПТ)О і підприємствучасників ОВК; формування системи безперервного підвищення рівня
професійної

компетентності

трудового

потенціалу

регіону,

а

також

організація виробничо-комерційної діяльності (Додаток Д. 2). На виконання
поставлених завдань в структурі ЦРПК виокремлено чотири основних
відділи:

соціального

партнерства,

навчально-виробничий,

науково-

інноваційний, інформаційно-технологічний [215].
У відділі соціального партнерства вирішуються завдання щодо
реалізації

освітніх

програм

з

урахуванням

принципу

регіоналізації;

задоволення кадрових і соціально-економічних потреб регіону; створення баз
виробничої практики для майбутніх фахівців сфери послуг, а також
забезпечення

їхнього

працевлаштування.

Робота

цього

відділу

має

багатопрофільний характер, а саме:
– здійснення маркетингових досліджень (збір, систематизація, обробка,
аналіз інформації щодо потреб ринку праці та демографічної ситуації у
регіоні; співпраця з інформаційними партнерами, міжнародними проєктами;
розробка показників та індикаторів для здійснення моніторингів; поширення
серед методик статистичного спостереження у галузі П(ПТ)О (аналізу ринку
праці, прогнозу майбутнього контингенту тощо). Реалізація маркетингової
стратегії здійснюється на принципах орієнтації на перспективний попит;
оновлення існуючих освітніх стандартів з урахуванням вимог суспільства та
ринку праці; аналізу й оцінки конкурентоспроможності закладів П(ПТ)О;
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об’єктивності та достовірності отриманої інформації. У ЦРПК створено
служу

«інформаційного

маркетингу»,

основним

завданням

якої

є

забезпечення ефективної взаємодії із споживачами освітніх послуг і бізнеспартнерами шляхом використання цифрових інформаційно-комунікаційних
технологій та електронних пристроїв (мережі Інтернет, засобів телефонного
зв’язку, цифрового телебачення, інтерактивних екранів тощо);
– впровадження

нових форм

і технологій державно-приватного

партнерства (розроблення механізмів спільного використання матеріальних,
освітніх, кадрових ресурсів підприємств й освітніх установ, аналіз,
проведення

розрахунків,

розробка

рекомендацій,

пропозицій,

інших

матеріалів щодо розвитку професійної підготовки у взаємодії з ринком праці;
дослідження і впровадження інноваційних форм виробничої діяльності в
умовах виробництва). Ефективність такої співпраці в умовах ОВК
обумовлюється проходженням здобувачами освіти виробничого навчання і
виробничої практики на базі підприємств-учасників ОВК, під час якого у
майбутніх працівників сфери послуг під керівництвом фахового персоналу
формується готовність до виконання основних виробничих функцій у
відповідності до кваліфікаційних вимог; відбувається послідовне розширення
кола набутих загальнопрофесійних і професійних компетентностей;
– підвищення кваліфікації та стажування (підвищення кваліфікації та
перепідготовка кадрів системи П(ПТ)О, інших відомств та установ; надання
додаткових освітніх послуг за заявками організацій і громадян; забезпечення
безперервності

освіти,

підвищення

професійного

рівня

керівників

методичних служб і педагогічних працівників). У рамках інтеграційної
структури

створюються

умови

для

організації

курсів

підвищення

кваліфікації, стажування викладачів і майстрів виробничого навчання на
провідних підприємствах галузі з метою ознайомлення з новітніми типами
обладнання та технологічними процесами; участі у спільних заходах і
конференціях, ділових зустрічах, екскурсіях; формування сприятливого
морально-психологічного клімату, атмосфери взаємної співпраці.
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Основними

функціями

навчально-інноваційного

відділу

ЦРПК

визначено:
– забезпечення професійної підготовки (реалізація освітніх програм й
окремих курсів з використанням кадрового потенціалу та матеріальнотехнічної бази підприємств, організацій ОВК, надання інформаційноконсультаційних послуг у галузі П(ПТ)О; проведення науково-практичних
конференцій з актуальних питань; узагальнення і впровадження сучасних
особистісно-орієнтованих технологій

навчання

у

процес

професійної

підготовки; надання освітньо-консультаційних послуг у сфері П(ПТ)О);
– забезпечення
підготовки,

зокрема

психолого-педагогічного
розроблення

і

компоненту

впровадження

нових

професійної
технологій

соціально-педагогічного та психологічного супроводу майбутніх фахівців
сфери послуг; узагальнення та популяризація досвіду роботи соціальних
педагогів,

педагогів-психологів;

впровадження

активних

психолого-

педагогічних форм, методів в освітній процес; вивчення і формування банку
даних про соціально-педагогічну та психологічну інфраструктуру у закладах
П(ПТ)О та на виробництві;
– організація профорієнтаційної роботи та встановлення зв’язків із
громадськістю (координація взаємних дій закладів П(ПТ)О і працівників
швейних підприємств у проведенні роботи з професійної орієнтації
абітурієнтів та працевлаштування випускників; виявлення індивідуальноособистісних особливостей, професійних інтересів, схильностей абітурієнтів
і співвіднесення їх із вимогами майбутньої професії; відпрацювання та
впровадження методичних і нормативних документів, адміністративного
регламенту надання послуг з організації професійної орієнтації молоді з
метою вибору професії; збір, узагальнення та поширення інформації про
професії сфери послуг, стан і перспективи розвитку регіонального ринку
праці).
Діяльність науково-інноваційного відділу спрямована на:
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– постійне оновлення змісту П(ПТ)О відповідно до вимог ринку праці
та інноваційний розвиток кадрового потенціалу (удосконалення організації
освітнього процесу, коригування змісту освітніх програм і структури
навчальних

планів,

здійснення

інтенсивної

роботи

з

керівниками

підприємств-учасників ОВК, а саме: організація роботи постійного діючого
«круглого столу» щодо удосконалення підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг відповідно до вимог споживачів. Роботодавці беруть участь в
експертній оцінці освітніх програм, у роботі державної атестаційної комісії,
зокрема провідні спеціалісти підприємств залучаються для проведення
дипломного проєктування, читання спецкурсів; беруть участь у роботі
науково-практичних

конференцій,

проведенні

конкурсів

професійної

майстерності, що створює підґрунтя для взаємного співробітництва та дає
змогу системі П(ПТ)О гнучко й оперативно реагувати на зміни у техніці і
технологіях виробництва;
– розвиток інноваційної діяльності (проведення моніторингу дослідноекспериментальної діяльності; розвиток фундаментальних досліджень як
основи для створення нових знань і технологій; впровадження сучасних
технологій в освітній процес; використання наукових методів і результатів у
процесі професійної підготовки; виявлення змісту нових професійних
компетентностей у сфері професійної підготовки, визначення динаміки їх
розвитку; забезпечення наукового керівництва та координації регіональної
дослідно-експериментальної

діяльності;

розроблення

та

моделювання

інноваційних проєктів і програм; організація наукового керівництва та
координації регіональної інноваційної діяльності тощо).
Науково-методичне забезпечення ОВК спрямовано на вирішення
завдань щодо підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного
підходу до відбору змісту та методів навчання. Результатом інноваційної
діяльності є: створення єдиного інформаційно-методичного середовища для
обміну

методичними

консультування,

ресурсами,

тестування,

до

складу

моніторингу

й

якої

входить

інтерактивної

система
взаємодії
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викладачів, майстрів виробничого навчання, працівників підприємств;
проведення відео-конференцій; розробка консультаційних текстів; оновлення
матеріально-технічної бази закладів П(ПТ)О.
Для успішної реалізації завдань професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК вважаємо розвиток інформаційноосвітнього середовища ЦРПК, організацію якого віднесено до функцій
інформаційно-редакційного відділу:
– впровадження в освітній процес інноваційно-інформаційних форм
навчання; проведення

програмно-технічних розробок зі створення

і

тиражування інформаційних ресурсів й електронних засобів навчання для
системи П(ПТ)О, підвищення кваліфікації, перепідготовки тощо; надання
послуг

з

розроблення

web-ресурсів,

ксерокопіювання,

підготовки

електронних засобів навчання тощо;
– редакційно-видавнича діяльність (реклама та забезпечення закладів
П(ПТ)О навчальною літературою; видання наукової, освітньої, довідкової й
інших видів літературних видань з метою забезпечення освітнього процесу та
науково-дослідної роботи; виконання

окремих елементів редакційно-

видавничого циклу: редагування, виготовлення оригінал-макетів видань).
Отже, інтегративна діяльність НПЦІШТ та ЦРПК у рамках ОВК, з
одного боку, сприяє підвищенню рівня економічного розвитку, освіти,
здоров’я, культури населення області, з іншого – зростанню соціальноекономічної активності населення, створенню нових робочих місць,
збільшенню можливостей для професійної підготовки та підвищення
кваліфікації працівників, що призводить до поліпшення якості життя
населення регіону, зростанню продуктивності його праці за рахунок
розширених можливостей інвестування у людський капітал і використання
сучасних технологій.
Стратегічне керівництво діяльністю ОВК забезпечує Координаційна
рада, яка створюється на громадських засадах з представників учасників
ОВК.
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Таким чином освітньо-виробничий кластер являє собою багаторівневу
мережеву організацію, що складається з міжфункціональних команд
(робочих груп, створених з числа його учасників для реалізації конкретного
інноваційного проєкту), з одного боку, і функціональних механізмів
забезпечення їх діяльності – з іншого, єдність яких досягається завдяки
координації діяльності його учасників.
Теоретико-методологічний блок моделі відображає методологічні
підходи та дидактичні принципи, що дають змогу обґрунтувати й
охарактеризувати процес професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК у змістовому та технологічному аспектах. Так,
професійна підготовка має ґрунтуватися на системному, суб’єктному,
культурологічному,
кластерному,

аксіологічному,

технологічному,

діяльнісному,

компетентнісному,

контекстному

методологічних

підходах [203].
Зазначені методологічні підходи пов’язані з комплексом принципів
організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах ОВК, до яких нами віднесено загальні (науковості, об’єктивності,
своєчасності,

цілеспрямованості,

прогресивності,

ефективності,

адаптивності), специфічні (кооперації та конкуренції, узгодженості інтересів і
взаємозв’язку,

інформаційної

забезпеченості,

моделювання),

системні

(саморозвитку, синергізму, оптимальності, структурної функціональності).
Змістово-процесуальний блок репрезентує компоненти професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК; забезпечує
регулювання змістового наповнення процесу навчання на мотиваційноорієнтаційному,

когнітивно-технологічному,

рефлексивно-оцінювальному

етапах реалізації педагогічної системи; об’єднує педагогічні умови, методи,
форми,

інноваційні

технології,

інтегративне

навчально-методичне

забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК.
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Стрижнем змістово-процесуального блоку є структура професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, яка за
результатами опитування учасників кластерного об’єднання включає шість
взаємопов’язаних компонентів: загальнокультурний, соціально-особистісний,
мотиваційно-ціннісний,

комунікативно-когнітивний,

професійно-

технологічний, рефлексивно-прогностичний. Ця підсистема пов’язана із
педагогічними умовами (формування позитивної мотивації до оволодіння
сучасними виробничими технологіями; оновлення змісту професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК на основі
компетентнісного
технологій;

підходу;

застосування

впровадження

інноваційних

інтегративного

педагогічних

навчально-методичного

забезпечення професійної підготовки), що відображають ресурси та провідні
чинники, забезпечують бажану ефективність освітнього процесу та сприяють
успішному досягненню зазначених цілей. Визначені педагогічні умови,
проаналізовані у попередньому підрозділі, займають одне з провідних місць
у моделі та корелюють із компонентами професійної компетентності.
Визначаючи

етапи

реалізації педагогічної системи

професійної

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, нами враховано
особливості кластерної взаємодії усіх учасників освітньо-виробничого
процесу, передбачено активне залучення представників підприємств до
конструктивної взаємодії з педагогічними працівниками і здобувачами
освіти, використання інноваційних форм, методів, технологій та засобів
навчання.
Мотиваційно-орієнтаційний

етап

спрямований

на

формування

позитивної мотивації до процесу взаємодії закладів П(ПТ)О з виробництвом;
участі провідних спеціалістів підприємств у розробленні вимог до якості
професійної підготовки; ознайомлення майстрів виробничого навчання і
викладачів

із

новітніми

зразками

техніки,

обладнання,

функціями

працівників сфери послуг у сучасному виробничому процесі. На цьому етапі
здійснюється самовизначення здобувачів освіти, розвивається ціннісне
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ставлення майбутніх фахівців сфери послуг до професії; актуалізується
потреба

у професійному самопізнанні, самовираженні, саморозвитку,

самовдосконаленні, рефлексії. Реалізується мотиваційно-орієнтаційний етап
шляхом формування професійних і загальнопрофесійних компетентностей на
базовому блоці через зміст таких предметів як «Основи галузевої економіки і
підприємництва»,

«Основи

трудового

законодавства»,

«Основи

енергозбереження», «Професійна етика» та вивчення авторського курсу
«Особливості професійно-етичної культури майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах освітньо-виробничого кластера». Результатом цього етапу є
встановлення тісних контактів з соціальними партнерами, сформовані
мотиви й інтерес здобувачів освіти до майбутньої професії тощо.
Когнітивно-технологічний етап має на меті формування у майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК визначених компонентів професійної
компетентності через інтеграцію змісту навчальних предметів професійнотеоретичної

(«Технологія

виготовлення

одягу»,

«Матеріалознавство»,

«Обладнання швейного виробництва», «Основи конструювання одягу») та
професійно-практичної
інтегрованих

підготовки

навчальних

(виробниче

модулів.

Теоретичний

навчання)

у

рамках

компонент

модулю

забезпечує засвоєння компетентностей через продуктивні форми надання
інформації з профільних предметів, практична – сприяє формуванню у
майбутніх робітників стійкого стереотипу професійної діяльності.
Процес

розвитку

професійної

компетентності

базується

на

використанні активних й інтерактивних методів навчання, впровадженні
інноваційних
індивідуальної

форм

і

освітньої

технологій

професійної

траєкторії

із

підготовки,

урахуванням

побудові

особистісних

і

професійних якостей майбутніх фахівців.
Реалізація рефлексивно-оцінювального етапу дає можливість визначити
рівень професійної компетентності здобувачів освіти під час проходження
виробничої практики та за результатами державної кваліфікаційної атестації,
а також шляхом самоаналізу та самооцінювання. Цей етап передбачає
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адекватну оцінку і своєчасну корекцію результатів власної діяльності;
розвиток здатності творчого вирішення виробничих завдань; активну участь
у конкурсах і проєктах.
Важливу роль у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК відіграє її зміст, оновлення якого здійснюється усіма
учасниками інтеграційної структури на основі компетентнісного підходу з
урахуванням останніх змін у техніці і технологіях виробництва, що
сприятиме успішній професійної діяльності без адаптаційного періоду на
виробництві.
Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах

ОВК

розглядається

функціональних
праксиологічного,

як

компонентів:

цілісна

предметно-понятійного,

культурологічного,

психологічного,

динамічна

естетичного,

екологічного,

сукупність

її

технологічного,

морально-етичного,

інформативно-комунікаційного,

ресурсозбереження й енергоефективності.
Слід зазначити, що оновлення, наповнення, структурування змісту
професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК здійснюється на
основі компетентнісного підходу з врахуванням особливостей кластерної
взаємодії всіх учасників освітнього процесу, що передбачає активне
залучення представників підприємств до конструктивної взаємодії з
науковцями,

педагогічними

працівниками

і здобувачами освіти

для

розроблення державних стандартів, освітніх програм і планів відповідно до
сучасних потреб суспільства. Для реалізації основних принципів професійної
підготовки

на

основі

компетентнісного

підходу,

зокрема

інтеграції

теоретичної і практичної частин професійної підготовки; оптимізації
освітнього

процесу;

доступності,

відкритості,

демократичності тощо,

розроблення освітніх програм з погодинним розподілом часу на засвоєння
навчальних предметів здійснюється закладами П(ПТ)О самостійно за
погодженням з підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі
визначеного ДСПТО обсягу навчального часу.
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Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК уможливлює заощадження навчального часу, усунення
дублювання навчального матеріалу, фрагментарності та формальності його
викладення, створює сприятливі умови для індивідуалізації освітньої
діяльності, працевлаштування майбутніх фахівців на конкретні робочі місця
без адаптаційного періоду.
Ефективне вирішення завдань змістово-процесуального блоку в умовах
ОВК передбачає використання відповідно підібраних форм організації
навчання,

що сприяє

поєднанню групових

й

індивідуальних

видів

пізнавальної та творчої діяльності (дистанційної, індивідуальної, групової,
колективної, партнерських тренінгів, стажування, семінарів, лабораторних
практикумів, самостійної роботи, ділових ігор), методів професійної
підготовки

(пояснювально-ілюстративних, репродуктивних (презентації,

онлайн-консультації),

інтерактивних,

проблемного

викладення,

дослідницьких, контекстних, проєктних), використання яких сприятиме
актуалізації особистісного досвіду майбутніх фахівців сфери послуг,
активізації

творчої

і

практичної

діяльності

на

основі

реалізації

міжпредметних зв’язків. Також у цьому блоці представлено інноваційні
технології (STREAM-освіти; дистанційного, змішаного, інтерактивного
навчання;

модульно-компетентнісні;

інформаційно-комунікативні)

та

інтегративне навчально-методичне забезпечення професійної підготовки,
розроблене з урахуванням тенденцій розвитку галузі та вимог роботодавців
(плануюча,

навчально-методична

та

контролююча

документація),

які

детально будуть описані у наступних підрозділах.
Діагностично-результативний
педагогічних

вимірювань

блок

передбачає

здійснення

сформованості

компонентів

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК за
визначеними критеріями, їх показниками та рівнями.
Визначаючи критерії та показники, ми враховували, що вони мають
бути пов’язані з метою дослідження; відображати суть та структуру
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професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК;
їхня сукупність повинна цілісно відображати процес професійної підготовки;
кожен

із

визначених

критеріїв

має

характеризуватися

цілісністю

взаємопов’язаних показників, які підлягають спостереженню і вимірюванню
з метою більш точного оцінювання динаміки формування визначених
компонентів.
Таким чином, нами виокремлено основні критерії формування
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК:
ціннісно-мотиваційний,

когнітивно-комунікативний,

професійно-

технологічний, рефлексивно-прогностичний.
Критерії,

показники

та

методи

діагностування

сформованості

компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК наведено.
Відповідно

до

критеріїв

визначено

три

рівні

сформованості

професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК:
базовий

(репродуктивний),

достатній

(функціональний),

високий

(креативний), характеристику яких наведено.
Діагностика

якості

професійної

підготовки

передбачає

аналіз

результатів навчання майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК на всіх
етапах їх «життєвого циклу», а саме:
−

організація вхідної діагностики здобувачів П(ПТ)О;

−

моніторинг якості поточних результатів навчання здобувачів

освіти (проміжна кваліфікаційна атестація);
−
державної

проведення незалежного оцінювання якості підготовки у формі
кваліфікаційної

атестації

за

участі

провідних

фахівців

проведеного

аналізу

підприємств-замовників кадрів;

−

формування

на

основі

результатів

методичних рекомендацій щодо підвищення якості результатів навчання.
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Таким чином, представлена модель професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК, побудована на основі принципів
взаємовигідності, добровільності, відкритості, цілісності, законності, довіри,
регіональності, є складною, відкритою, динамічною системою, що містить
цільовий (соціальне замовлення, мета, завдання), структурно-організаційний
(інноваційне середовище ОВК), теоретико-методологічний (методологічні
підходи, принципи), змістово-процесуальний (педагогічні умови, етапи
реалізації педагогічної системи, зміст, форми, методи, технології, засоби
формування професійної компетентності), діагностично-результативний
(критерії, рівні та методи діагностування) взаємопов’язані блоки [221].
Використання усіх елементів розробленої моделі забезпечує позитивну
динаміку у підготовці майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК і
сприяє

формуванню

індивідуальної

освітньої

траєкторії,

створенню

найсприятливіших умов для самовизначення і соціалізації здобувачів освіти,
а також дає змогу ставити досяжні цілі у подальшій професійній діяльності.

3.4.

Критерії,

показники

та

рівні

сформованості

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньовиробничого кластера

Оцінювання ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК передбачає визначення критеріальних
характеристик

процесу

формування

професійної

компетентності,

які

найбільш повно відображають мету, специфіку та кінцевий результат
освітнього процесу. Для вирішення поставлених завдань необхідним є
з’ясування понять «критерії» і «показники» результативності будь-якого
процесу; вивчення досвіду їхнього розроблення у науковій літературі та
практиці; обґрунтування критеріїв, показників і рівнів сформованості
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
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Аналіз

психолого-педагогічних

досліджень

виявив

відсутність

однозначного підходу до трактування термінів «критерій» і «показник».
Критерій (від грец. kriterion – засіб для судження) – це ознака, на основі якої
проводиться оцінювання, засіб перевірки; у теорії пізнання – ознака
істинності або правильності положення [514, с. 174]. В Енциклопедії освіти
під критеріями і показниками якості освітнього процесу розуміють
сукупність ознак, на основі яких складається оцінка умов, процесу й
результату освітньої діяльності, що відповідає поставленій меті [239, с. 434].
На думку А. Галімова, критерій «виражає найзагальнішу сутнісну
особливість, на основі якої здійснюють оцінку, порівняння реальних
педагогічних явищ, при цьому ступінь вияву, якісна сформованість,
визначеність критерію виражаються у конкретних показниках» [65, с. 93]. На
думку науковця, критерії повинні бути об’єктивними, визначати основні
закономірності освітнього процесу, встановлювати зв’язки між усіма
елементами досліджуваної системи, мати здатність до порівнювання, містити
важливі показники тощо. С. Поярков стверджує, що критерієм вважається
oзнaкa, на пiдcтaвi якої пpoвoдитьcя оцінювання ефективності дослідноекспериментальної

роботи,

зокрема

з

формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг.
У науковій літературі більшість дослідників критерії сформованості
професійної компетентності поділяють на дві групи показників: об’єктивні
(продуктивність, якість, надійність, успішність, швидкість, точність, повнота
виконання,

відсутність

помилок,

ступінь

узагальнення

і

засвоєння,

самостійність, творчість) та суб’єктивні (ступінь відповідності суб’єкта
вимогам). Поділяємо думку В. Ягупова, що «критерії практично визначають
зміст і перебіг освітньої діяльності здобувачів освіти та безпосередньо
встановлюють її результативність» [481, с. 411].
Для педагогічного дослідження А. Маркова вважає за необхідне
виділити такі групи критеріїв: результативні (досягнення запланованих
результатів

професійної

підготовки)

та

процесуальні

(використання
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професійних знань й умінь, інноваційних технік і технологій); нормативні
(застосування норм, правил, стандартів, еталонів професійної діяльності) та
індивідуально-варіативні

(індивідуалізація

освітнього

та

виробничого

процесів); об’єктивні (відповідність особистості вимогам професії) та
суб’єктивні (відповідність професії вимогам особистості, її якостям);
наявного (досягнення необхідного рівня професійної компетентності) та
прогностичного (усвідомлення можливостей кар’єрного зростання) рівнів;
професійної навченості (готовність до постійного професійного розвитку) та
творчості (прагнення до пошуку креативних та оригінальних рішень
виробничих завдань); соціальної активності (спроможність особистості до
взаємодії із соціальним середовищем, уміння привернути увагу до потреб
професії) та професійної придатності (сукупність необхідних і достатніх
психофізіологічних

особливостей

майбутніх фахівців

для

здійснення

ефективної професійній діяльності); якісні та кількісні (визначення рівня
сформованості

професійної

компетентності

в

якісних

і

кількісних

показниках) [279, с. 62].
Наступна класифікація критеріїв запропонована А. Семеновою, яка
розглядає інтегральні критерії як оцінку загального стану процесу
професійної підготовки майбутніх фахівців; часткові критерії як оцінку
компонентів названого процесу; одиничні критерії як оцінку окремих сторін
компонентів цього процесу. Незважаючи на деяку умовність, критерії є
ідеальним зразком для порівняння з реальними подіями, за їх допомогою
можна встановити міру відповідності, наближення до заданої моделі
сформованості того чи іншого педагогічного явища; вони дають можливість
з’ясувати яким чином і з якими витратами можна досягти запланованих
результатів освітньої діяльності.
В Академічному Словнику української мови поняття «показник»
визначено як «свідчення, доказ, ознака чого-небудь; наочні дані про
результати якості роботи, якогось процесу; дані про досягнення в чомунебудь» [401, с. 10]. Головними ознаками показників є конкретність і
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вимірність, що уможливлює їхню доступність для спостереження й обліку.
Ми погоджуємось з думкою Р. Чубука, що поняття «критерій» по суті
ширше, ніж показник, тому можливе застосування за одним критерієм цілої
системи показників [460, с. 255].
Для нас цікавою є думка О. Єжової, яка вважає, що оцінювання рівнів
готовності

майбутніх

фахівців

швейного

профілю

до

застосування

інноваційних технологій у виробничій діяльності ефективніше здійснюється
за когнітивним, діяльнісним та ціннісно-мотиваційним критеріями. При
цьому ученою запропоновано три рівні готовності здобувачів освіти до
інноваційної діяльності, зокрема низький (рівень початківця), середній
(рівень

користувача),

високий

(рівень

кваліфікованого

користувача) [125, с. 370].
Л. Руденко

для

визначення

рівнів

сформованості

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування розглядає такі
критерії: ціннісний (прагнення до успішної професійної діяльності у сфері
послуг, усвідомлення значущості професійно-комунікативних цінностей),
знаннєвий (потреба в отриманні теоретичних і практичних професійнокомунікативних знань, опановування новою інформацією для розвитку
власних якостей), діяльнісний (здатність адекватного реагування на
конкретну виробничу ситуацію), адаптивний (здатний адаптації до нових
виробничих умов, професійного самоутвердження) [379, с. 321].
Визначаючи рівні розвиненості професійної компетентності керівників
структурних підрозділів з продажу послуг зв’язку та обслуговування
споживачів,

О. Бородієнко

виокремила

такі

критерії

та

показники:

мотиваційно-ціннісний – сформованість умотивованості до професійної
діяльності; демонстрація лояльності до підприємства як ціннісної орієнтації
діяльності; налаштованість на результативну діяльність і побудову взаємодії
у колективі; інтелектуально-когтітивний – знання порядку проведення
маркетингових досліджень, знання нормативно-правої бази, внутрішньо
корпоративних документів, розуміння специфіки конкурентних стратегій
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підприємства, знання особливостей різних форматів навчання персоналу
щодо

методів

оцінювання

результативності

професійної

підготовки;

операційно-діяльнісний – володіння технологіями продажу послуг, володіння
навичками активного спілкування, комунікативним інструментом щодо
прийняття рішень партнерами; здатність мотивувати підлеглих до досягнення
результатів; особистісний (професійно важливі якості) – наполегливість,
упевненість, здатність до самостійної організації роботи, чітке планування
власної діяльності, спрямованість на результат, витривалість, висока
працездатність. Для диференціації розроблених критеріїв дослідницею
використано три рівні розвиненості: базовий, достатній і високий, що є
релевантними специфіці дослідження [44, с. 233].
Г. Матукова у дослідженні професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери

послуг

виокремлює

такі критерії та

показники

формування

підприємницької компетентності: мотиваційно-потребовий (здатність до
успіху та добробуту, самореалізації; орієнтація на ефективність діяльності;
професійна

спрямованість;

ініціативність;

стійкий

активність),

навчально-пізнавальний

змісто-діяльнісний

інтерес;

(загальнокультурна

освіченість, знання з технології, психології, маркетингу, менеджменту, основ
підприємництва

та

обраної

галузі

виробництва,

працездатність,

самокритичність), комунікативний (знання основ комунікації та спілкування,
здатність переконання, впливу на інших, використання конструктивних
рішень, доброзичливість, чуйність), рефлексивно-оцінний (знання структури
професійної діяльності, шляхів професійного розвитку і саморозвитку,
здатність до самоорганізації, оволодіння новітніми технологіями, чутливість
до інновацій, ситуацій на ринку праці й у колективі) [287, с. 219].
Визначаючи
компетентності

критерії

майбутніх

та

показники

фахівців

сфери

сформованості
послуг,

нами

професійної
враховано

інтегративну суть професійної підготовки в умовах ОВК, її структуру й
інноваційну складову, кількісні та якісні характеристики кластерного
об’єднання; зорієнтованість суспільства XXI століття на «більш людські»
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вміння і навички; їхня сукупність повинна цілісно відображати процес
професійної

підготовки;

кожен

із

визначених

критеріїв

має

характеризуватися цілісністю взаємопов’язаних показників, що підлягають
спостереженню і вимірюванню з метою більш точного оцінювання динаміки
формування визначених компонентів.
На основі узагальнення наукових підходів до розроблення критеріїв та
показників, враховуючи інноваційну складову професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, нами виокремлено основні
критерії

формування

їхньої

професійної

компетентності:

ціннісно-

мотиваційний (вмотивованість до професійної діяльності в інноваційному
середовищі, розуміння значущості майбутньої професії для професійного
зростання

та

самоствердження,

гарантованого

працевлаштування

без

адаптаційного періоду на виробництві; прагнення до креативності, здатність
генерувати нові ідеї, використовувати різні форми підвищення рівня фахової
майстерності; особистісне професійне ставлення по відношенню до освітньовиробничого процесу в умовах кластерної структури, здатність, ефективно
використовувати коопераційні зв’язки між суб’єктами ОВК для досягнення
визначених цілей; потреба у якісному виконанні функціональних обов’язків,
здатність відповідально ставитись до своєї професійної діяльності в умовах
синергії кластерного об’єднання; здатність працювати у команді, розуміння
переваг командної роботи та взаємодії в умовах ОВК); когнітивнокомунікативний (володіння та вміння оперувати основним понятійним
апаратом в умовах ОВК; усвідомлення та прийняття системи набутих
компетентностей, необхідних для якісної професійної діяльності в умовах
інноваційного середовища, здатність до комплексного вирішення складних
когнітивних завдань; когнітивна гнучкість, розуміння переваг роботи у
кластерній структурі, здатність ефективно адаптуватись до інноваційних
умов функціонування ОВК; клієнтоорієнтованість, усвідомлення правил
професійної етики, здатність до взаємодії із споживачами вироблених у
кластерному середовищі товарів і послуг, враховуючи їхні інтереси та
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потреби; здатність до міжкультурної комунікації з державно-приватними
партнерами, клієнтами, колегами); професійно-технологічний (здатність
використовувати комплекс набутих компетентностей (загальнопрофесійних,
професійних, ключових) в умовах інноваційно-виробничого середовища,
адаптація

до

різних

умов

діяльності

та

рівнів

відповідальності,

зорієнтованість на підвищення рівня конкурентоспроможності кожного
суб’єкта кластерної структури; володіння й уміння використовувати у роботі
інноваційні виробничі технології щодо здійснення якісного надання послуг
відповідно до сучасних вимог учасників партнерів кластерного об єднання;
здатність досягати якісних виробничих показників з використанням
сучасного обладнання; володіння сучасними цифровими, інформаційнокомунікаційними технологіями; здатність до комплексного вирішення
проблемних ситуацій, вільне володіння навичками технічного діагностування
обладнання

щодо

виявлення

негативних

наслідків

з

й

усунення

подальшою

несправностей,

корекцією

і

ліквідація

прогнозуванням);

рефлексивно-прогностичний (усвідомлення себе повноправним учасником
виробничого процесу в умовах ОВК, розуміння емоцій і намірів учасників
кластерної структури, вміння аналізувати та зіставляти свої власні дії із
конкретною ситуацією, діями інших фахівців; критичний аналіз своєї
професійної діяльності, розширення власного досвіду за умови використання
кластерного

підходу;

здатність

до

індивідуального

самовираження,

самостійності, гнучкості, незалежності у вчинках й оперативності у
прийнятті рішень; здатність до передбачення результатів своєї професійної
кар’єри відповідно до перспектив розвитку сфери послуг, удосконалення
діяльності у цій галузі шляхом впровадження випереджальних форм і
методів організації освітніх і виробничих процесів; здатність виокремлювати
й бачити хід вирішення проблемних ситуацій, володіння технологіями
застосування просторової часової екстраполяції). У подальших розрахунках
будуть використовуватися такі позначення названих критеріїв: К1 – ціннісно-
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мотиваційний;

К2

–

інноваційно-когнітивний;

К3

–

професійно-

технологічний; К4 – рефлексивно-прогностичний.
Критерії,

показники

та

методи

діагностування

сформованості

компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК наведено у Додатку Е. 1.
Важливість

кожного

критерію

і

показника

для

виявлення

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах ОВК визначено методом експертного оцінювання. До експертної
групи увійшли 6 спеціалістів з найбільшим значенням показника глобального
пріоритету, зокрема: 2 доктора педагогічних наук з досвідом підготовки
фахівців у системі П(ПТ)О, 2 представника підприємств-учасників ОВК,
2 заступника директора з навчально-виробничої (методичної) роботи.
Методом

аналізу

ієрархій

була

визначена

ступінь

важливості

запропонованих критеріїв професійної компетентності майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК. Парне порівняння здійснювалося за шкалою
Т. Сааті, результати занесені в табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Матриця парних порівнянь критеріїв визначення сформованості
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК за методом Т. Сааті
Середнє
Оцінка нормалізованого
геометричне
вектору пріоритетів
(аn)
(НВП)

Критерії

К1

К2

К3

К4

К1

1

3

2

5

2,3403

0,458424

К2

0,33

1

3

6

1,5612

0,305812

К3

0,5

0,33

1

4

0,9013

0,176549

К4

0,2

0,167

0,25

1

0,3023

0,059215

Сума,
Σai

2,03

4,497

6,25

16

5,1051

1

max = 4,356708534; СІ = 0,1189; С.R. = 0,1321
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Середнє геометричне (аn) кожному ряду матриці обчислено за
формулою:

де n – кількість критеріїв.
Обчислення нормалізованого вектору пріоритетів (НВП) дало змогу
виявити найбільш вагомий критерій визначення сформованості професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
На думку експертів, таким критерієм є ціннісно-мотиваційний з
вектором

пріоритетності

0,458424.

Інноваційно-когнітивний

критерій

отримав вектор пріоритетності 0,305812. Вектор пріоритетності професійнотехнологічного

критерію

складає

0,176549.

Найменший

вектор

пріоритетності (0,059215) має рефлексивно-прогностичний критерій.
Перевірена узгодженість суджень експертів (max = сума елементів 1го стовпця × 1-й компонент НВП + сума елементів 2-го стовпця × 2-й
компонент НВП + … сума елементів n-го стовпця × n-й компонент НВП).
max = (2,03×0,458424)+(4,497×0,305812)+
(6,25×0,176549)+(16×0,059215) = 4,356708534
Індекс узгодженості (CI)

Відношення узгодженості (СR)

де ПВУ – показник випадкової узгодженості.
Показник ПВУ визначається теоретично та залежить від розміру
матриці (у нашому випадку складає 0,9). Оцінки пріоритетів критеріїв у
матриці вважаються узгодженими, оскільки СR = 13,2 % ≤ 10-15 %.
Обчислення

нормалізованого

вектору

пріоритетів

показників

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг
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в

умовах

ОВК

уможливило

їх

розподіл

за

рангом

пріоритетності (Додаток Е. 2). Так, за ціннісно-мотиваційним критерієм
показник «вмотивованість до професійної діяльності в умовах ОВК» отримав
найвищу

оцінку

значущості

(НВП = 0,376216).

Дещо

меншою

є

пріоритетність інших показників, зокрема: «потреба у якісному виконанні
функціональних обов’язків» (НВП = 0,304308); «особистісне професійне
ставлення по відношенню до освітньо-виробничого процесу в умовах ОВК»
(НВП = 0,283912); «здатність працювати у команді; розуміння переваг
командної роботи в кластерній структурі» (НВП = 0,279657); «прагнення до
креативності» (НВП = 0,276231). Думки експертів вважаємо узгодженими,
оскільки показник відношення узгодженості (СR) складає 9,4 % від
еталонного.
Серед показників когнітивно-комунікаційного критерію за рангом
пріоритетності найбільш вагомим визначено показник «володіння та вміння
оперувати основним понятійним апаратом в умовах ОВК» (0,297864). Інші
показники отримали такий ранг пріоритетності: «клієнтоорієнтованість»
(НВП = 0,268491); «когнітивна гнучкість; розуміння переваг роботи у
кластерній структурі» (НВП = 0,262519); «усвідомлення і прийняття системи
набутих компетентностей, необхідних для якісної професійної діяльності в
умовах

кластерного

об’єднання»

(НВП = 0,247382);

«здатність

до

міжкультурної комунікації з державно-приватними партнерами, клієнтами,
колегами» (НВП = 0,202384). Думки експертів можна вважати узгодженими,
оскільки показник відношення узгодженості (СR) складає 10,7 % від
еталонного.
Для визначення рівня сформованості професійної компетентності
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК за технологічнопрофесійним критерієм найбільш вагомим показником, на думку експертів, є
показник «здатність використовувати комплекс набутих компетентностей
(загальнопрофесійних, професійних, ключових) в умовах інноваційновиробничого середовища» (НВП = 0,378639). Менші вагові коефіцієнти у
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таких показниках: «володіння та

уміння використовувати в роботі

інноваційні виробничі технології» (НВП = 0,361473); «здатність досягати
якісних виробничих показників з використанням сучасного обладнання»
(НВП = 0,359581);

«володіння

сучасними

цифровими,

інформаційно-

комунікаційними технологіями» (НВП = 0,303168), «навички технічного
діагностування обладнання щодо виявлення й усунення несправностей»
(НВП = 0,287541). Думки експертів можна вважати узгодженими, оскільки
показник відношення узгодженості (СR) складає 12,4 % від еталонного.
Найвищу оцінку значущості

(НВП = 0,281746) за

рефлексивно-

прогностичним критерієм отримав показник «критичний аналіз своєї
професійної діяльності». Перелік показників з дещо меншим ваговим
коефіцієнтом за рангом пріоритетності складено у такій послідовності:
«усвідомлення себе повноправним учасником виробничого процесу в умовах
ОВК» (НВП = 0,279526); «здатність до передбачення результатів своєї
професійної діяльності відповідно до перспектив розвитку сфери послуг»
(НВП = 0,254163); «здатність виокремлювати та бачити хід вирішення
проблемних ситуацій» (НВП = 0,245371), «здатність до індивідуального
самовираження, самостійності, гнучкості й оперативності у прийнятті
рішень» (НВП = 0,228742). Думки експертів можна вважати узгодженими,
оскільки показник відношення узгодженості (СR) складає 11,7 % від
еталонного.
Відповідно до запропонованих критеріїв нами визначено три рівні
сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах ОВК: базовий (репродуктивний), достатній (функціональний),
високий (креативний) (Додаток Е. 3).
Базовий

(репродуктивний)

рівень

характеризується:

загальною

спрямованістю здобувачів освіти на репродуктивну діяльність; низькою
мотивацією до професійної діяльності в умовах кластерного об’єднання;
значними складнощами під час роботи у команді, відсутністю потреби у
взаємодії з суб’єктами ОВК, неусвідомленістю позитивних наслідків
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командної

роботи

особистісною

для

досягнення

неготовністю

до

кінцевого

якісного

результату

виконання

діяльності;

функціональних

обов’язків; недостатньою експресивністю, наполегливістю й інтенсивністю
творчої і креативної активності. На базовому рівні майбутні фахівці сфери
послуг мають слабкі уявлення щодо змісту майбутньої виробничої
діяльності, переваг роботи у сфері послуг в умовах ОВК, не володіють
понятійним апаратом; у них переважають негативні емоції щодо активної
участі в освітньому та виробничому процесах. Спостерігається наявність
базових знань з предметів загальнопрофесійної, теоретичної та професійної
підготовки без чітко вираженої потреби їх використання і перетворення на
компетентності.

Репродуктивний

рівень

сформованості

професійної

компетентності проявляється у неусвідомленості здобувачами освіти суті
професійно-важливих якостей фахівця сфери послуг, необхідності здійснення
міжкультурної комунікації, використання правил професійної етики для
успішного партнерства із дотриманням принципів клієнтоорієнтованого
підходу. Майбутні фахівці відрізняються слабо розвиненою здатністю до
сприйняття й осмислення інформації, відсутністю когнітивної гнучкості,
значними складнощами при зміні парадигми роботи; нестійким пізнавальним
інтересом до вирішення творчих завдань. Базовий рівень обмежується
відтворювальними діями, нездатністю майбутніх фахівців сфери послуг до
самостійного розв’язання професійних завдань; низьким рівнем володіння
інноваційними

виробничими,

сучасними

цифровими,

інформаційно-

комунікативними технологіями та навичками комплексного вирішення
проблемних ситуацій. На цьому рівні у більшості здобувачі освіти занижена
самооцінка, відсутній інтерес до саморозвитку та самоосвіти, вони не мають
потреби у професійній рефлексії, їм важко адекватно усвідомлювати
загальноприйняті соціально-професійні норми виробничої діяльності у
кластерному об’єднанні. Майбутні фахівці сфери послуг мають слабко
виражену здатність професійного передбачення і прогнозування результатів
взаємодії учасників ОВК відповідно до змін у сфері послуг.
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Достатній (функціональний) рівень характеризується поверхневим
інтересом

здобувачів

освіти

до

майбутньої

професії,

епізодичним

усвідомленням її значущості, нейтральним відношенням до освітнього та
виробничого процесів, недосконалим володінням понятійним апаратом
професійної діяльності, епізодичністю творчої і креативної активності.
Визначення шляхів особистого вдосконалення здійснюється за допомогою
педагогічних працівників і робітників підприємств ОВК, які сприймаються
як партнери виробничої взаємодії. На функціональному рівні майбутні
фахівці сфери послуг в умовах ОВК відрізняються достатнім рівнем
сформованості комплексу компетентностей, необхідних для успішного
виконання професійних завдань, спостерігається свідоме застосування
компетентностей у виробничій діяльності. У здобувачів освіти сформовані
уявлення про суть професійно-важливих якостей фахівця сфери послуг, вони
адекватно

сприймають

професійно-важливу

інформацію,

володіють

основами міжкультурної комунікації, правил професійної етики для
здійснення успішної міжсуб’єктної взаємодії, розуміють потреби клієнтів та
необхідність командної роботи. Майбутні фахівці зазнають незначних
труднощів

при

користуванні

сучасними

виробничими,

цифровими,

інформаційно-комунікативними технологіями та навичками діагностування
обладнання, визначення факторів, що їх спричинили несправності, ліквідації
негативних наслідків. Спостерігається поступовий перехід до самостійної
постановки завдань та їх практичного розв’язання (від дій за зразком до
пошуку нових способів); готовність до самодослідження, самооцінювання,
самоконтролю і самовдосконалення у процесі професійної підготовки;
осмислення та усвідомлення наявного рівня розвитку рефлексивних якостей і
здібностей;

здатності

у

деяких

випадках

прогнозувати

результати

професійної діяльності, але майбутні фахівці мають деякі труднощі у
ситуаціях, пов’язаних з елементами новизни та творчості.
Високий (креативний) рівень характеризується чітко визначеним
інтересом до обраної професії, використанням додаткових джерел інформації
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щодо змісту майбутньої діяльності; ціннісним відношення до роботи у сфері
послуг, розумінням переваг цієї діяльності в умовах ОВК; особистісною
зацікавленістю у професійному розвитку та підвищенні кваліфікації;
усвідомленим прийняттям суб’єктів ОВК як партнерів кластерної взаємодії:
здатністю працювати у команді. На цьому рівні здобувачі освіти
відрізняються високим рівнем сформованості комплексу компетентностей й
усвідомленим

використанням

їх

у

вирішенні

професійних

завдань;

оптимальним рівнем адаптації до умов виробництва; досконалим володінням
понятійного апарату аналізу та творчим застосуванням професійно-важливої
інформації. Креативний рівень виявляють майбутні фахівці сфери послуг в
умовах ОВК, для яких характерним є: розвинута когнітивна гнучкість,
спрямованість

на

творчу

самореалізацію,

володіння

інтелектуально-

логічними й евристичними уміннями, якостями дивергентного мислення,
здатність

до

саморегуляції

творчої

діяльності,

володіння

основами

міжкультурної комунікації, правилами професійної етики для здійснення
успішної міжсуб’єктної взаємодії, розуміння потреб клієнтів та необхідності
командної роботи. Здобувачі освіти володіють й успішно застосовують у
виробничій

діяльності

сучасні

виробничі,

цифрові,

інформаційно-

комунікативні технології, здатні проєктувати та удосконалювати власні
технології, усвідомлено брати участь в інноваційній, науково-дослідній
діяльності, встановлювати причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки,
робити аргументовані висновки. Характерною особливістю майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК на високому рівні є прагнення до
усвідомлення,

осмислення

і

переосмислення

особливостей

власної

особистості, особистих і професійних сценаріїв свого життєвого шляху;
спрямованість діяльності на рефлексію, саморозвиток, акумулювання
професійного досвіду; здатність сприймати нові підходи у розвитку сфери
послуг та удосконалювати діяльність у цій галузі шляхом впровадження
випереджальних форм і методів організації освітньої та виробничої
діяльності.
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Отже, обґрунтовані нами критерії, показники та рівні сформованості
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
є основою подальшого визначення стану та результативності професійної
підготовки цієї категорії здобувачів освіти.

Висновки до третього розділу

1. Ґрунтуючись на результатах теоретичного аналізу та власного
педагогічного досвіду, виокремлено три основних групи принципів, які
вважаємо найбільш значущими у контексті формування професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК: загальні
(традиційні загальноприйнятні правила організації професійної підготовки,
що

об’єднують

провідні

фундаментальні

положення

і

виходять

із

закономірностей, умов і вимог, пов’язаних з освітнім процесом); специфічні
(стосуються змісту, обумовлені особливостями функціонування ОВК і
цілями професійної діяльності); системні принципи (уможливлюють розгляд
процесу професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК у його цілісності). До загальних віднесено принципи: науковості
(взаємозв’язок професійної підготовки та сучасних наукових знань в умовах
ОВК); об’єктивності (визнання професійної діяльності майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК як реальної дійсності, конструктивно-критичне
оцінювання результатів професійної підготовки); своєчасності (швидке
реагування на зміни, що відбуваються в освітній й виробничій сферах;
вимоги роботодавців і потреби ринку праці); цілеспрямованості (формування
відповідних цілей, орієнтація освітнього процесу на розв’язання конкретних
завдань щодо досягнення поставленої мети); прогресивності (орієнтація на
інноваційний професійний розвиток з орієнтиром на випередження часу);
ефективності (показник якості професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК); адаптивності (оптимальне пристосування
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майбутніх фахівців до освітнього процесу, засвоєння цінностей і норм
виробничої діяльності).
До специфічних віднесено такі принципи: кооперації та конкуренції
(готовність учасників ОВК до співпраці з одночасною конкуренцією між
ними); узгодженості інтересів і взаємозв’язку (ефективна взаємодія
освітньої та виробничої сфер щодо формування професійної компетентності
майбутніх фахівців сфери послуг у тісному взаємозв’язку з усіма учасниками
ОВК); інформаційної забезпеченості (впровадження нових форм освіти, що
базуються

на

інформаційних

комунікаціях);

моделювання

(описово-

прогнозувальний характер обґрунтування теоретичних і методичних основ
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК).
Розглянуто
цілеспрямована,

системні

саморозвитку

принципи:

високоорганізована

форма

(систематична,

розвитку

особистості,

спрямована на опанування професійних компетентностей, необхідних для
успішного

виконання

виробничих

завдань);

синергізму

(зростання

ефективності діяльності в результаті кооперації окремих частин у єдину
систему);

оптимальності

(досягнення

максимальної

ефективності

сформованості професійної компетентності з мінімальними затратами
матеріальних засобів і зусиль суб’єктів освітнього процесу); структурної
функціональності (чіткий розподіл управлінських функцій усіх учасників
ОВК; ефективне використання їх внутрішніх ресурсів; збалансування
пропорцій розрізнених у зусиллях суб’єктів кластерного об’єднання щодо
вирішення проблеми якісної професійної підготовки).
2. До педагогічних умов, що впливають на формування професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, віднесено:
формування позитивної мотивації до оволодіння сучасними виробничими
технологіям; оновлення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери

послуг

інноваційних

на

основі

педагогічних

навчально-методичного

компетентнісного
технологій;

забезпечення

підходу;

впровадження
професійної

застосування
інтегративного

підготовки.

Дієві
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механізми формування у майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
позитивної мотивації до оволодіння сучасними виробничими технологіями
визначені з урахуванням концептуальних положень двохфакторної теорії
потреб К. Адельфера, Ф. Герцберга, теорії очікування В. Врума; теорії
самоактуалізації К. Роджерса; теорії «Z» У. Оучі; теорії набутих потреб
Д. Мак-Клелланда;

теорії

трудових

установок

О. Гастєва;

теорій

Д. Аткінсона, Л. Портера – Е. Лоулера, Х. Хекхаузена; ідей «виробничої
демократії»

А. Горца

і

Д. Коула;

положень

доктрини

«людських

відносин» Е. Мейо; екосистеми підприємництва Д. Мура; мережевої моделі
організації управління Д. Нейсбітта.
Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК на основі компетентнісного підходу передбачає
внесення до змісту освітніх програм з предметів загальнопрофесійної,
професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовок відомостей про
сучасні технології, досягнення науки та техніки у сфері послуг, позитивний
досвід економічно розвинутих країн світу.
Застосування у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК інноваційних педагогічних і виробничих
технологій стимулює прояв їх пізнавальної та творчої активності, розвиває
інтерес до виробничої діяльності тощо.
Інтегративне

навчально-методичне

забезпечення

професійної

підготовки, розроблене з урахуванням принципів і методологічних підходів
до формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг
в

умовах

ОВК,

сприятиме

впровадженню

набутих

професійних

компетентностей у професійну діяльність.
3. Модель професійної підготовки представляє собою фрагментарно
узагальнений

аналог

складного

процесу

формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. Структура
моделі складається із взаємопов’язаних між собою цільового, структурноорганізаційного, теоретико-методологічного, змістово-процесуального та
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діагностично-результативного блоків. Цільовий блок містить мету та
завдання, визначені соціальним замовленням. До структурно-організаційного
блоку віднесено інноваційне середовище ОВК, діяльність якого спрямована
на створення умов для забезпечення необхідного рівня професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг. Теоретико-методологічний
блок охоплює методологічні підходи та дидактичні принципи (загальні,
специфічні, системні). До змістово-процесуального блоку внесені педагогічні
умови, етапи реалізації педагогічної системи, інтегративна складова змісту
професійної підготовки, форми, методи, технології, засоби формування
професійної компетентності здобувачів освіти, інтегративне навчальнометодичне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК. Діагностично-результативний блок відображає
критерії,

показники,

рівні,

діагностувальні

методики

та

результат

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Модель виконує ілюстративну, трансляційну, пояснювальну, прогностичну
функції і дає змогу на основі схематичного представлення процесу
формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК визначити його особливості та виявити можливі механізми
удосконалення.
4. Запропоновано систему критеріїв і відповідних їм показників
сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах ОВК: ціннісно-мотиваційний (вмотивованість до професійної
діяльності в інноваційному середовищі; прагнення до креативності, здатність
генерувати нові ідеї; особистісне професійне ставлення по відношенню до
освітньо-виробничого процесу в умовах кластерної структури; потреба у
якісному виконанні функціональних обов’язків; здатність працювати у
команді, розуміння переваг командної роботи та взаємодії в умовах ОВК);
когнітивно-комунікативний

(володіння

і вміння

оперувати

основним

понятійним апаратом в умовах ОВК; усвідомлення і прийняття системи
набутих компетентностей, необхідних для якісної професійної діяльності в
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умовах інноваційного середовища; когнітивна гнучкість, розуміння переваг
роботи у кластерній структурі; клієнтоорієнтованість, усвідомлення правил
професійної етики; здатність до міжкультурної комунікації з державноприватними партнерами, клієнтами, колегами); професійно-технологічний
(здатність

використовувати

комплекс

набутих

компетентностей

(загальнопрофесійних, професійних, ключових) в умовах інноваційновиробничого середовища; володіння й уміння використовувати у роботі
інноваційні виробничі технології щодо здійснення якісного надання послуг
відповідно до сучасних вимог учасників партнерів кластерного об’єднання;
здатність досягати якісних виробничих показників з використанням
сучасного обладнання; володіння сучасними цифровими, інформаційнокомунікаційними технологіями; здатність до комплексного вирішення
проблемних ситуацій, ліквідація негативних наслідків з подальшою
корекцією і прогнозуванням); рефлексивно-прогностичний (усвідомлення
себе повноправним учасником виробничого процесу в умовах ОВК;
критичний аналіз своєї професійної діяльності; здатність до індивідуального
самовираження, самостійності, гнучкості, незалежності у вчинках й
оперативності у прийнятті рішень; здатність до передбачення результатів
своєї професійної діяльності відповідно до перспектив розвитку сфери
послуг; здатність виокремлювати та бачити хід вирішення проблемних
ситуацій). Методом аналізу ієрархій було визначено ступінь важливості
запропонованих критеріїв професійної компетентності майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК. Визначено три рівні її сформованості: базовий
(репродуктивний), достатній (функціональний), високий (креативний).
Перехід від базового до високого рівня сформованості професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК відбувається
за допомогою цілеспрямованих заходів, що ґрунтуються на урахуванні змін,
досягнутих на попередніх рівнях.
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4. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ОСВІТНЬОВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРА

4.1. Структура педагогічної системи професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера

Сучасні умови функціонування кластерних структур, створення
інноваційного освітньо-виробничого середовища висувають принципово нові
вимоги до формування професійної компетентності майбутніх фахівців
сфери послуг, нових форм організації цього процесу, що потребує
розроблення педагогічної системи професійної підготовки, визначення її
компонентів, спрямованих на активізацію освітньої діяльності учасників
ОВК.
Педагогічна система професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК має на меті задоволення освітніх потреб учасників
кластерної структури, пов’язаних з розширенням доступу до якісної освіти
щодо досягнення цілей навчання, швидкої адаптації до умов виробництва та
подальшого професійного розвитку.
Для виявлення структурних складових педагогічної системи нами
здійснено багатоаспектний аналіз визначених у науковій літературі понять
«структура», «система», «педагогічна система», їх характерних ознак та
властивостей, основних дидактичних принципів й методологічних підходів
до

структурування

(С. Гончаренко;

В. Загвязинський;

Н. Котелянець,

А. Пишкало). При розробленні педагогічної системи професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК за основу взято відповідну
модель формування професійної компетентності цієї категорії здобувачів
освіти, розглянуту в підрозділі 3.3, що передбачає її використання на рівні
кластерного об’єднання у цілому, закладу П(ПТ)О, окремих структурних
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підрозділів закладу освіти, створюючи кластери освітнього процесу за
участю таких суб’єктів як «керівник установи – керівники за функціями»,
«керівники структурних підрозділів – педагогічні працівники», «педагогічні
працівники – здобувачі освіти» тощо.
Отже, педагогічна система професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери

послуг

в

умовах

ОВК

представлена

сукупністю

ієрархічно

підпорядкованих компонентів, зокрема: цільового (охоплює цілі й основні
завдання професійної підготовки, що узгоджені з освітньо-кваліфікаційною
характеристикою випускника за відповідними рівнями кваліфікації та
вимогами сучасного ринку праці); змістового (відповідає змісту навчальних
предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійнопрактичної підготовок); організаційного (передбачає виявлення і створення
сприятливих педагогічних умов, добір організаційних форм для забезпечення
високоякісної професійної підготовки); процесуального (складається із
взаємопов’язаних,

взаємозумовлених

методів

і

засобів

навчання);

результативно-оцінювального (передбачає проведення контролю, аналізу та
коригування освітнього процесу) [214] (рис. 4.1). Урахування положень
системного підходу сприяло виявленню зовнішніх, внутрішніх, прямих і
зворотніх зв’язків між структурними складовими педагогічної системи.
Зв’язками між елементами системи забезпечується її цілісність і сталість. Всі
елементи системи зорієнтовані на досягнення визначених цілей, зокрема
стратегічної (загальної), тактичних, операційних.
Досягнення визначених цілей здійснюється засобами впровадження в
освітній процес інтегративного навчально-методичного забезпечення, що
охоплює навчально-планові документи (інтегровані освітні програми та
робочі навчальні плани, на основі яких здійснюється тематичне поєднання
поурочного змісту споріднених профільних предметів, засоби контролю
(тести для поточного і підсумкового контролю результатів навчання
майбутніх кравців тощо), дидактичних (засоби навчання для суб’єктів
освітньо-виробничого

процесу)

і

технічних

засобів

навчання

(носії
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навчальної інформації, обладнання, інструменти, пристрої тощо); інноваційні
технології; положення про регіональний освітньо-виробничий кластер;
положення про Центр розвитку професійної компетентності, Навчальнопрактичний центр інноваційних швейних технологій, плани їхньої роботи.

Рис. 4.1.

Модель

педагогічної

системи

професійної

підготовки

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК

Важливе значення у педагогічній системі має зміст професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, його відбір, розподіл, логічне
структурування. Відбір змісту професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК здійснено нами з урахуванням характерних рис
цієї галузі (вона розглядається як основа змістового наповнення професії) і
компетентностей фахівця, необхідних для успішної професійної діяльності в
умовах сучасного виробництва (за концепцією В. Лєдньова) [254].
Ефективність названого педагогічного процесу забезпечується його
загальним

відповідністю

принципам:

своєчасності,

цілеспрямованості,

(науковості,

прогресивності,

об’єктивності,
ефективності,
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адаптивності);

специфічним

(кооперації

та

конкуренції,

узгодженості

інтересів та взаємозв’язку, інформаційної забезпеченості, моделювання);
системним

(саморозвитку,

синергізму,

оптимальності,

структурної

функціональності).
Структурування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК здійснюється за принципом сходження від
абстрактного (часткового, фрагментарного, відносно однобічного) до
конкретного (більш повного, всебічного, синтезу різноманітного), що дає
змогу розглядати його цілісно, виявляти внутрішні та зовнішні зв’язки між
компонентами шляхом логічної дедукції. Розподіл змісту, послідовність
викладення, передбачувальна тривалість засвоєння навчальних предметів
визначена

Типовим

навчальним

планом

підготовки

кваліфікованих

робітників. Необхідно підкреслити, що зміст професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК спрямовано не тільки на
формування професійних компетентностей, удосконалення практичних умінь
і навичок у здобувачів освіти. Увага також приділяється заходам,
спрямованим на особистісний розвиток майбутніх фахівців, становлення
їхніх поглядів, усвідомлення громадянської відповідальності, гуманістичних
норм моралі, етики спілкування тощо.
Високоякісну професійну підготовку майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах ОВК забезпечують дієві педагогічні умови, а також залучення
нових

форм

організації

професійної

підготовки

через

дистанційне

забезпечення, налагодження навчальних електронних курсів, вебінарів,
форумів, поєднання фронтальних, групових й індивідуальних форм навчання.
Із загальних форм навчання, таких, що не залежать від дидактичних завдань і
визначаються виключно структурою спілкування учасників освітнього
процесу, нами використовуються традиційні (індивідуальні, парні, групові).
Також застосовується колективна форма організації навчання – робота у
парах змінного складу.
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Конкретні (спеціальні) форми навчання використовуються нами
залежно від поставленої мети і завдань. Це – урок, як основна форма
навчання, семінар, консультація, позаурочна робота (організація виставок;
проведення олімпіад, конкурсів ідей, конференцій).
Застосовуються
репродуктивні)

і

репродуктивні

продуктивні

(інформаційно-рецептивні,

(проблемного

викладання,

власне

евристичні,

дослідницькі) методи професійної підготовки (за класифікацією І. Лернера,
М. Скаткіна).

Проводяться

консультування,

творчі

дискусії.

Увага

приділяється аналізу нестандартних задач (розв’язання проблемних ситуацій,
розбір інцидентів, конфліктів тощо), активним методам, зокрема кейсметоду, методу проєктів, інсценування, імітації, діловим іграм. Проводиться
робота у малих групах. Відбір методів навчання здійснено з урахуванням
рекомендацій М. Фіцули щодо їх відповідності меті, завданням, змісту
професійної

підготовки;

навчальним

можливостям

здобувачів

освіти

(віковим, фізичним, психічним), рівню їх підготовки (освіченості, навченості,
вихованості і розвитку), особливостям складу навчальної групи; умовам і
часу навчання [448].
Обрані засоби професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг угруповано нами відповідно до їхнього визначення у педагогічній
літературі А. Хуторським, зокрема як «матеріальні й ідеальні носії
інформації» [455, с. 434]. Із матеріальних засобів нами використовуються
печатні

(картки-завдання,

тести,

технологічні

диктанти,

таблиці,

термінологічний словник), технічні засоби навчання, електронні навчальні
ресурси, відео-засоби, освітні веб-сторінки у мережі Інтернет. Також
застосовуються ідеальні засоби професійної підготовки: опорні схеми,
умовні позначення, креслення.
Значна

увага

приділяється

впровадженню

та

використанню

в

освітньому процесі системи електронного навчання Moodle – модульного
об’єктно-орієнтованого

динамічного

уможливлює: організацію

навчання

освітнього
за

середовища,

дистанційною

формою,

що
його
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повнокомплектне навчально-методичне забезпечення; встановлення чіткої
індивідуальної траєкторії здобуття П(ПТ)О; створення Інтернет-середовища
для електронних форм навчання; забезпечення оперативного контролю за
набутими

компетентностями.

Moodle

допомагає

здобувачам

освіти

самостійно опановувати й удосконалювати професійні знання і вміння,
проводити самоконтроль за результатами освітньої діяльності, підтримувати
дистанційний зв’язок із викладачами, майстрами виробничого навчання,
провідними фахівцями підприємств-учасників ОВК. Застосування системи
автоматизованого проєктування САПР (базовий комплект CAD ASSYST;
модуль LAY. ASSYST) сприяє формуванню у майбутніх фахівців базових
знань

щодо

сучасних

технологій

комп’ютерного

моделювання.

Використовуються можливості електронного ресурсу Google.com.ua, зокрема
оформлення тестів за допомогою Google Form уможливлює їх автоматичну
обробку, забезпечує збереження інформації в електронному вигляді та
швидкий зворотний зв’язок із респондентами.
Результативно-оцінювальний компонент педагогічної системи містить
очікувані результати професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК та діагностичний інструментарій визначення рівня
сформованості їхніх компетентностей. Критерії оцінювання розроблено з
урахуванням змісту освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника,
навчальних модулів та професійних компетентностей, а також вимог до
результатів

навчання.

Для

уточнення,

систематизації навчального матеріалу

закріплення,

узагальнення,

розроблено контрольні тести,

опитувальні листки, картки-завдання, технологічні диктанти, комплекти
контрольних запитань тощо (поточний, тематичний, проміжний і вихідний
контроль сформованих компетентностей майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК). Оцінювання проводиться за результатами контрольних зрізів,
навчально-виробничих завдань, участі здобувачів освіти у проєктах,
позаурочних заходах (конкурсах, олімпіадах, виставках тощо).
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Відповідно

до

специфіки

інтегрованих

зв’язків,

унікальність

педагогічної системи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК полягає в її можливості забезпечити потреби кожного
учасника освітнього процесу, швидкого реагування на запити та зміни
середовища:

задоволення

індивідуальних

потреб

здобувачів

освіти

відповідно до темпу засвоєння професійних компетентностей та попередніх
рівнів освіти, забезпечення постійного зв’язку освітньої та професійної
діяльності.
Отже, у контексті особливостей професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК сформована структура педагогічної
системи є доцільною та вмотивованою. Її використання уможливлює
організацію названого процесу на високому якісному рівні.

4.2. Цілі та завдання професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах освітньо-виробничого кластера

Виявлення і постановка цілей професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК ґрунтується на розумінні цілі як
філософської категорії, що являє собою уявну модель бажаного результату,
ідеальний образ майбутнього. Урахування структури та функцій цілей дало
змогу вибудувати обумовлену методологією педагогіки ієрархію цілей, що
відповідає вимогам сьогодення. Відповідно до структурування цілей
визначено цільовий об’єкт, цільовий предмет і цільові дії формування
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Розглянута можливість використовувати цілі як еталон передбачуваної
моделі кваліфікованого фахівця сфери послуг з високим рівнем професійної
компетентності, як стимул до дій, як норму для вибору засобів впливу. Так,
виконуючи функції еталона, цілі допомагають порівнювати досягнуті
результати з подальшим їх корегуванням. Цілі безпосередньо пов’язані із
мотивами діяльності учасників освітнього процесу та мають вагомий вплив
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на вибір засобів названої діяльності (матеріальних, ідеальних). Взаємна
зумовленість цілей і способів їх досягнення відповідає положенням цільового
детермінізму щодо доцільності дій для отримання очікуваних результатів.
За

алгоритмом

розроблення

логіко-конструктивного

цілей

визначається

процесу

провідними

цілепокладання

функціями

П(ПТ)О,

спрямованими на «… формування кваліфікованого кадрового потенціалу
держави для задоволення потреб особи, суспільства, ринку праці у набутті
знань, умінь, навичок у сфері професійної діяльності упродовж життя» [106].
Названий процес передбачає урахування вимог сучасних підприємств сфери
послуг до змісту професійної компетентності майбутніх фахівців, їх
психофізіологічних
позиціонуванню

і

соціально-психологічних

випускника

закладу

П(ПТ)О

якостей,
як

що

спряє

професіонала

та

громадянина. Тобто, чітко змодельований кінцевий результат професійної
підготовки визначає її цілі та завдання.
Цілі і завдання професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК розроблено з урахуванням рекомендацій Міжнародної
організації праці щодо необхідності враховувати перспективні потреби ринку
праці, підтримувати зв’язок зі стратегіями зростання, зайнятості, розвитку
країни і галузі, рекомендацій ЮНЕСКО щодо політики у сфері мобільного
навчання [365; 640].

Соціально-економічні

та

культурні

трансформації

українського суспільства передбачають переосмислення підходів до змісту
системи освіти, мета якої, за визначенням В. Кременя, полягає «у формуванні
такого практичного світогляду людини, який би краще поєднував її
професійну

діяльність

із

загальними

цивілізаційними

цінностями,

закладеними в основу цієї системи» [241, с. 219].
В основі моделювання кінцевого результату професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК покладена освітня
гуманітарно-культурна парадигма, що передбачає розвиток особистості на
основі

загальнолюдських,

«креативності,

критичного

гуманістичних
мислення,

цінностей,
вміння

формування
спілкуватися

її
і
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співпрацювати» [443, с. 20]. Важливими є здатність до саморозвитку, вміння
використовувати потенціал нових технологій. Актуальними вважаємо ідеї
формування фахівців, здатних одночасно поширювати та поглиблювати свої
теоретичні знання, практичні вміння, навички «T-shaped person» (Т-образна
людина). Така компетентнісна трансформація зумовлена їх уміннями швидко
вчитися, синтезувати ідеї із різних галузей, здатністю до адаптації.
Враховано критерії якості цілей, розроблені за системою постановки
цілей SMART (від англ. smart – розумний; абревіатура з англомовної назви
критеріїв якості: specific – конкретність; measurable – вимірність; assignable –
досяжність; relevant – актуальність; time-related – чітке визначення часу
досягнення). За діагностичною методикою цілеутворення визначення цілей
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК нами
використано спосіб постановки цілей через результати навчання, виражені у
конкретних діях особистості.
До уваги взято окреслені в таксономії Б. Блума положення щодо
визначення ієрархії педагогічних цілей, що охоплюють когнітивну (навички
розумової діяльності) область освітньої діяльності, афективну (емоційна
сфера) і психомоторну (фізичні вміння і рухові навички). Когнітивна область
містить такі категорії навчальних цілей як знання, розуміння, застосування,
аналіз, синтез, порівняльну оцінку матеріалів і методів з урахуванням
прийнятих цілей. Категоріями навчальних цілей афективної області є
сприйняття (готовність і здатність сприймати), реагування (реакція, прояв
відношення), засвоєння ціннісних орієнтацій (прийняття, осмислення), їх
організація (формування, побудова системи цінностей) та поширення (повна
інтерналізація (засвоєння) ціннісних орієнтацій на діяльність. Психомоторна
область таксономії охоплює цілі формування нервово-м’язової координації.
Критики

названої

таксономії

(Л. Андерсон,

Д. Кратвол,

Р. Марцано)

указують на її методологічний недолік, зокрема: зниження ефективності
навчання з розумовими операціями, спрямованими на досягнення цих
результатів, а саме знань, розумінь з аналізом і синтезом. Сучасним викликам
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часу, в певній мірі, відповідає таксономія Л. Андерсона, оскільки передбачає
інтелектуалізацію освіти [489]. Знання поділено на чотири категорії:
фактичне (фрагменти інформації), концептуальне (базові, системні поняття),
процедурне

(технології,

методики,

алгоритми)

і

метакогнітивне

(регулювання, контроль процесів мислення). Визначено та згруповано за
рівнем зростання складності навички, необхідні для вирішення освітніх і
виробничих задач: впізнавання
(пояснення,

інтерпретація,

і пригадування (пам’ять); розуміння

узагальнення);

застосування;

виокремлення

компонентів, співвідношення частини й цілого (аналіз); оцінювання;
творчість.

Названі

когнітивні

процеси

(навички)

співвідносяться

із

окресленими категоріями знань.
Певний інтерес для нашого дослідження представляє Нова таксономія
освітніх цілей Р. Марцано, в якій виділено три системи, зокрема: Я-система,
система метапізнання і когнітивна система, а також область знань. Я-система
охоплює переконання особистості, її почуття, що визначають мотивацію
особистості до виконання завдання.
До системи метапізнання віднесено самоаналіз, усвідомлення процесів
мислення,

освоєння

форм

і

методів

інтелектуальної

саморегуляції,

управління мисленнєвою діяльністю, її моніторинг, співставлення отриманих
результатів

із

запланованими.

Використання

елементів

окреслених

метакогнітивних методів і підходів, а саме: «мислення вголос», методи
Д. Келлі, Д. Еверсон, методика діагностики стильових параметрів навчання
(А. Саломон, Р. Фелдер), методика самооцінки метакогнітивних знань і
метакогнітивної активності (Ю. Пошехонова, М. Кашапов) шкала самооцінки
метакогнітивної поведінки Д. ЛаКоста, допомагає скласти інструментарій
формування

у

майбутніх

фахівців

сфери

послуг

метакогнітивних

компетентностей.
Когнітивна система передбачає оброблення необхідної інформації
через отримання знань, їх розуміння, аналіз і застосування. На рівні
отримання знань інформація відтворюється у тій формі та послідовності, у
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якій надається. Рівень розуміння передбачає структурування інформації за
категоріями,

визначення

більш

важливих

компонентів,

володіння

інтерактивними засобами, візуальними інструментами для ранжування,
інструментами для пояснення, демонстрації прикладів. Рівень аналізу
охоплює пошук відповідностей, класифікацію, аналіз помилок, генералізацію
(узагальнення)

та

специфікацію

(уточнену

класифікацію).

На

рівні

застосування знань важливого значення набувають такі когнітивні процеси
як прийняття рішення, вирішення проблем, експериментальна робота,
дослідження.
Окремо в таксономії Р. Марцано виділена область знань, що
розглядається як важливий фактор формування в здобувачів освіти навичок
мислення. Її розподіл за категоріями, зокрема: безпосередньо інформація,
розумові і фізичні операції, уможливлює оновлення, координацію знань,
контроль за їх якістю.
Важливими для нашого дослідження є концептуальні положення теорії
цілей Ю. Бабанського щодо класифікації виховних і навчальних цілей, теорії
багаторівневої структури цільових компонентів навчання І. Лернера і
М. Скаткіна; технологічні характеристики цілей В. Безпалька; обґрунтовані
В. Радкевич підходи (комплексний, структурний і цілісний) до формування
системи цілей; наукові доробки Р. Гуревича, В. Загвязінського, М. Кларіна,
В. Краєвського,

Б. Ліхачова,

А. Маркової,

А. Мітіної,

З. Рєшетової,

С. Смірнова, Н. Тализіної, Л. Фрідмана, А. Хуторського.
На основі аналізу викладених у науковій літературі принципів і
підходів до цілепокладання, а також з урахування освітніх стандартів ми
визначили такі цілі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг:
стратегічна (загальна); тактичні (локальні) (засоби досягнення стратегічних
цілей),

операційні

(засоби

досягнення

тактичних

цілей;

деталізація

стратегічної та тактичних цілей на рівні завдань), що зображені на рис. 4.2.
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Загальна
Стратегічні
Мотиваційна

Розвивальна

Компетентнісна

Предмети
загальнопрофесійної
підготовки

Виховна

Предмети
професійнотеоретичної
підготовки

Професійнопрактична
підготовка

Предмети, що вільно
обираються, onlain-,
offlain-заходи,
конференції,
семінари,
майстер-класи тощо

Тактичні
Формування
актуальних
теоретичних
знань

Формування
спеціалізованих
практичних
навичок

Формування
професійно
важливих
якостей

Формування навичок мета-навчання

Операційні

Власне
педагогічні
завдання

Функціональні
педагогічні
завдання

Рис. 4.2. Ієрархія цілей і завдань професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг (розроблено автором)

Стратегічна (загальна) ціль професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК визначена особливостями сучасного стану
розвитку системи П(ПТ)О, соціальним замовленням і змістом професійної
підготовки; вибудувані з урахуванням короткотривалих і довготривалих
перспектив.
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До

короткотривалих

перспектив,

за

визначенням

англійського

економіста А. Маршалла, нами віднесено такі, що окреслені певним періодом
часу, необхідним для зміни деяких умов, зокрема можливість для
випускників закладів П(ПТ)О реалізувати свій трудовий потенціал як для
горизонтального, так і для вертикального професійного зростання. Для
довготривалих перспектив період часу не встановлено. Вони встановлені на
основі синергетичного прогнозування стратегічної моделі розвитку системи
освіти з урахуванням виявлених О. Солодовою основних параметрів порядку
моделі, зокрема: фундаментальності освіти на основі її інтеграції з наукою,
міждисциплінарності,

неперервності

для

особистості

на

основі

її

саморозвитку, творчого характеру навчання, інформатизації, посилення
виховного потенціалу системи освіти [407].
Отже, ґрунтуючись на концептуальних положеннях компетентнісного
підходу, стратегічною ціллю професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК визначено формування їх професійної
компетентності

з

урахуванням

характеристик

постіндустріального

суспільства. Однією з таких характеристик є експоненціальний прогрес
інформаційно-комунікаційних технологій. Важливе значення надається
факторам,

що

визначають

загальнопрофесійні,

професійні,

ключові

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг, зокрема: автоматизація
процесів

виробництва,

дистанційне

виконання

виробничих

операцій.

Стратегічна (загальна) ціль професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК відповідає вимогам сучасних галузевих виробництв, а
також особистісним потребам випускників.
Формуючи тактичні (локальні) цілі, необхідні для досягнення
стратегічної, до уваги взято те, що сучасному світу притаманні мінливість,
невизначеність,

складності

різного

характеру

та

подвійності.

Ці

характеристики набули таких масштабів, що отримали загальну назву і
визначаються як середовище VUCA-світу (абревіатура від volatile –
мінливий; uncertain – невизначений, неясний; complex – складний; ambiguous
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– аморфний, двоїстий). Тактичні цілі узгоджені із терміном отримання
освітніх послуг майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. Їх зміст
ґрунтується на концептуальних положеннях чотиривимірної освіти щодо
необхідності отримання актуальних для професійної діяльності у сучасному
соціумі теоретичних знань, розвитку практичних навичок та особистісних
якостей, а також оволодіння стратегіям мета-навчання [443].
Тактичні цілі, згруповані відповідно до визначених в освітніх
стандартах

для

кравців

2-6

розрядів

(ДСПТО

7435.C.14.10 – 2016)

компетентностей, зокрема загальнопрофесійних і професійних. Так, на рівні
загальнопрофесійних

компетентностей

тактичні

цілі

зорієнтовані

на

формування в учнів теоретичних знань, що допомагають розуміти та
використовувати

потенціал

нових

технологій,

синтезувати

існуючі

дослідження і накопичений досвід. Формуються навички для успішної
соціалізації випускників, особистісні якості, що спряють їхній самореалізації,
уможливлюють

ефективну

співпрацю

для

«збалансованого

розвитку

суспільства» (дотримуємося точки зору науковців, зокрема Т. Гречко,
С. Лісовського, С. Романюка, Л. Руденко, Ю. Скиби щодо доцільності
використовувати термін «збалансований розвиток» замість лексеми «сталий
розвиток»). Важливе значення надається розвитку емоційного інтелекту
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Досягнення майбутніми фахівцями сфери послуг в умовах кластерної
структури тактичних цілей на рівні професійних компетентностей передбачає
їх готовність до подальшого засвоєння навчальних модулів. Для цього
здобувачам освіти необхідно розуміти основи галузевої економіки та
підприємництва, трудового законодавства; орієнтуватися в асортименті
швейних виробів; володіти знаннями з питань професійної етики, основ
матеріалознавства, електротехніки, спеціального малювання, креслення,
конструювання одягу, охорони праці, промислової пожежної безпеки,
виробничої санітарії; навичками ефективного використання енергетичних
ресурсів,

раціональної експлуатації

електрообладнання

й обладнання
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швейного виробництва, визначення складу та властивостей матеріалів для
виготовлення швейних виробів; вміти застосовувати у роботі інформаційні
технології; виконувати найпростіші ручні та машинні роботи, волого-теплову
обробку та клейові з’єднання. Тактичні цілі на рівні професійних
компетентностей вибудувані з урахуванням змісту навчальних модулів.
Досягнення

визначених тактичних

цілей

реалізується

широким

спектром позаурочних заходів, зорієнтованих на розвиток у майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК креативності, критичного мислення,
уміння спілкуватися і співпрацювати. Заходи охоплюють роботу гуртків
творчості; проведення культурно-масових заходів, виставок, олімпіад,
конкурсів

ідей,

екскурсій

на

підприємства

учасників

ОВК,

що

використовують у роботі високотехнологічне обладнання, майстер-класів, у
тому числі віртуальних, в режимі онлайн. Підтримується державно-приватне
партнерство з закладами освіти різних типів акредитації у форматі обміну
досвідом, творчими ідеями тощо [223].
Операційні цілі являють собою деталізацію стратегічної та тактичних
цілей на рівні завдань. Вони визначаються з урахуванням того, наскільки
відрізняється дійсний рівень знань, умінь, навичок і сформований досвід
здобувачів освіти від очікуваних результатів.
Ми

дотримуємося

розподілу

педагогічних

завдань

на

власне

педагогічні завдання та функціональні педагогічні завдання. Власне
педагогічні

завдання

зорієнтовані

на

формування

професійних

компетентностей майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, їх
особистісних і професійно важливих якостей (наприклад, ініціативності,
просторової уяви, розвинутої моторики). Функціональні педагогічні завдання
віднесено до завдань окремої педагогічної дії. Так, до переліку завдань
проведення семінару входять, наприклад, завдання сформувати у здобувачів
освіти навички самостійної роботи, зокрема пошуку та відбору додаткового
матеріалу, вміння аналізувати інформацію, робити висновки, узагальнювати).
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Отже, окреслені цілі (стратегічна (загальна), тактичні й операційні)
визначені з дотримання висвітлених у науковій літературі вимог до їх змісту і
структури, зокрема бути реальними, гнучкими, вимірними, суміжними між
собою, несуперечливими, прийнятними. Їх досягнення в умовах ОВК регіону
здійснюється більш ефективно

оскільки діючі механізми

державно-

приватного партнерства надають можливість використовувати ресурси всіх
учасників кластерного об’єднання (матеріальну базу; науковий, кадровий
потенціал тощо); сприяють оперативному реагуванню на соціальноекономічні виклики часу у сфері послуг із урахуванням потреб сьогодення і
подальших перспектив розвитку регіону.

4.3. Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах освітньо-виробничого кластера

Незаперечна соціально-економічна значущість професійної підготовки
майбутніх

фахівців,

загальновизнана

на

зокрема
рівні

сфери

прийняття

послуг,

для

політичних

розвитку

держави

рішень,

наукових

досліджень, усвідомлена широким загалом суспільства. Це зумовлює зрослі
вимоги до її ефективності, зокрема «підвищення якості послуг і їх
відповідності

замовленню,

навчання» [473, с. 97].

Для

більшої
якісної

ясності

принципів

професійної підготовки

і

методів
майбутніх

фахівців важливе значення має її змістове наповнення, що враховує сучасні
галузеві тенденції, зміни в організації праці робітників, а також соціальнопсихологічні аспекти їх професійної діяльності. Зміст професійної підготовки
розглядається як дидактично перероблений соціокультурний досвід, що
зосереджений у навчально-методичному забезпеченні, освітніх стандартах, й
особистісний досвід, що виявляється у формі «переживань, смислотворчості,
саморозвитку» [390]; науково обґрунтований методичний та дидактичний
навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і
кваліфікацій згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем. Підкреслюється
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пріоритетність формування прикладних умінь на базі сучасних наукових
знань, що визначає такі особливості процесу професійної підготовки як
нелінійність, варіативність, модульність, індивідуально зорієнтований спосіб
засвоєння змісту підготовки [40]. А. Тряпіцина зміст професійної підготовки
розглядає як динамічну конструкцію, що постійно проєктується у спільній
діяльності

педагогічних

працівників,

учнів,

роботодавців-замовників

робітничих кадрів відповідно до заданих цілей, сформульованих на мові
компетентностей,
реальної

освітніх можливостей здобувачів освіти, контексту

практики

та

результатів

дослідження

існуючих

проблем

П(ПТ)О [433].
Державні вимоги до змісту професійної підготовки майбутніх фахівців
встановлюють ДСПТО, які складають логіко-змістовну основу змісту
професійної підготовки. Зокрема освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника закладу П(ПТ)О містить перелік завдань й обов’язків фахівця;
перелік методів, прийомів, технологій виконання виробничих операцій, про
які фахівець повинен знати; перелік вимог до його кваліфікації; приклади
робіт, що необхідно засвоїти. Так, професійна підготовка фахівців за
професією

«Кравець»

загальнопрофесійної,
підготовок

та

(ДСПТО

професійно-теоретичної

зорієнтована

загальнопрофесійних

7433.C.14.10 – 2016)

на

і

формування

компетентностей.

складається

із

професійно-практичної
їх

Розроблення

професійних
робочих

та

освітніх

програм з погодинним розподілом часу на засвоєння навчальних предметів
здійснюється

закладами

П(ПТ)О

самостійно

за

погодженням

з

підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі визначеного
ДСПТО обсягу навчального часу для всіх видів підготовок.
Зміст професійних і загальнопрофесійних компетентностей визначено
базовим навчальним блоком. У майбутніх фахівців сфери послуг формуються
знання й уміння, необхідні для розуміння основами галузевої економіки та
підприємництва,

трудового

законодавства,

матеріалознавства,

електротехніки, креслення, спеціального малювання, конструювання одягу;

270
навички визначення складу та властивостей матеріалів; використання
інформаційних технологій; дотримання та виконання вимог охорони праці,
промислової

пожежної

безпеки,

виробничої

санітарії,

вимог

енергозбереження, раціональної роботи електрообладнання й обладнання
швейного виробництва. Здобувачі освіти набувають знання і вміння
працювати з обладнанням швейного виробництва, виконувати найпростіші
ручні та машинні роботи, волого-теплову обробку та клейові з’єднання [201].
Професійні

та

загальнопрофесійні

компетентності

відповідного

кваліфікаційного рівня майбутні фахівці сфери послуг набувають у процесі
засвоєння навчального матеріалу, оформленого у вигляді модулів. Так, для
отримання 2-3-го кваліфікаційного розряду здобувачі освіти засвоюють
дев’ять навчальних модулів. Робітнича кваліфікація 4-го кваліфікаційного
розряду потребує

засвоєння

восьми

навчальних модулів.

Для

5-го

кваліфікаційного розряду необхідно засвоїти шість навчальних модулів, для
6-го кваліфікаційного розряду – п’ять.
Загальнопрофесійна компетентність кравців виявляється у їх здатності
та готовності в умовах ОВК відповідально ставитись до професійної
діяльності, оперативно приймати правильні рішення у позаштатних ситуаціях
під час роботи, діяти у нестандартних ситуаціях, працювати у команді, знати
професійну лексику та термінологію, дотримуватися професійної етики,
запобігати конфліктним ситуаціям.
В умовах ОВК формування змісту професійної підготовки майбутніх
фахівців

сфери

послуг,

зокрема

кравців,

здійснено

з

урахуванням

концептуальних положень теорії конструктивного вирівнювання Д. Біггса, в
основі якої покладено ідеї соціального конструктивізму щодо необхідності
створення умов для залучення здобувачів освіти до активної пізнавальної
діяльності, самовизначення, самостійного конструювання своїх знань,
пошуку нових шляхів вирішення виробничих задач на основі самоаналізу
професійної

діяльності.

Конструктивне

«вирівнювання»

передбачає

узгодження таких елементів професійної підготовки: освітні цілі, очікувані
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результати, критерії оцінювання; навчально-методичні матеріали; навчальні
задачі та алгоритми їх вирішення; педагогічні умови щодо активної
пізнавальної діяльності здобувачів освіти. З огляду на це зміст професійної
підготовки

майбутніх

фахівців

сфери

послуг

в

умовах

ОВК

є

компетентнісно- , діяльнісно- й особистісно-орієнтованим.
Розгляд змісту з позиції матеріалістичної діалектики, як філософської
категорії,

уможливило

структурування

сукупності

елементів

змісту

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Поняття «структура» було розглянуто та проаналізовано докладно у
підрозділі

1.2,

що

уможливило

структурування

змісту

професійної

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК з урахуванням
концептуальних положень загальної теорії систем щодо визнання цілісності
складних об’єктів, наявності взаємозв’язків між структурними елементами
цілого, впливу зовнішнього середовища. Враховано методологічні підходи
до формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах кластерного об’єднання (системний, суб’єктний, культурологічний,
діяльнісний, аксіологічний, компетентнісний, кластерний, технологічний,
контекстний), що забезпечують цілісність і самотожність змісту професійної
підготовки на рівні загальних цілей і вимог, освітніх програм, навчального
матеріалу, на особистісному рівні тощо. Взято до уваги визначені у науковій
літературі

дидактичні

принципи

структурування

змісту

професійної

підготовки, зокрема принцип структурної побудови, який передбачає
«внутрішню

організацію

змісту

професійної

підготовки»,

зумовлену

етапністю формування необхідних компетентностей. Урахування принципу
програмно-цільового

розподілу

професійної

підготовки

досягнення

збалансованості

змісту

фахівців

є

важливим

конкретним

навчальних

при

змістом;

дисциплін

наповненні
уможливлює

(М. Самойлова,

О. Зайцева) [385, с. 89]. Проєктування змісту професійної підготовки за
принципами системності, послідовності, безперервності забезпечує, за
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визначенням Ю. Шереметьєвої, «наступність у змісті навчання», зумовлює
«інтеграцію компонентів професійної підготовки» [467, с. 113].
Розділяємо точку зору науковців щодо відповідності структурних
складових змісту професійної підготовки її основній цілі – формуванню у
майбутніх кваліфікованих робітників здатності та готовності до ефективної
професійної діяльності.
особистісному,

Так,

професійна

когнітивному

характеризують

та

підготовка

праксиологічному

«морально-психологічну,

теоретичну

розглядається
аспектах,
й

в
що

практичну

готовність» майбутніх кваліфікованих робітників до професійної діяльності.
Особистісний аспект «відображає міру внутрішньої готовності», когнітивний
і праксиологічний – «міру зовнішньої процесуально-діяльнісної форми
прояву відповідних характеристик» [163, с. 152]. Виокремлення структурних
і функціональних компонентів професійної діяльності характеризує її як
статичну (структурні компоненти) і динамічну (функціональні компоненти)
систему. Наприклад, Н. Кузьміна структурні компоненти розглядає як
«основні базові характеристики педагогічних систем, сукупність яких,
власне, утворює ці системи, по-перше, і відрізняє від усіх інших (не
педагогічних) систем, по-друге» [242, с. 11]. До структурних компонентів
науковець

відносить

педагогічної

цілі

комунікації,

навчання,
діяльність

навчальну
суб’єктів

інформацію,
педагогічної

засоби
системи

(здобувачів освіти, педагогічних працівників). Функціональні компоненти
визначені змістовими характеристиками функцій навчання.
Підкреслюючи системний характер процесу професійної підготовки,
Н. Іпполітова
теоретичний,

виявляє

морально-психологічний,

методичний

і

практичний

методологічний,

компоненти [164, с. 23].

Ф. Мустафіна наголошує на доцільності узгоджувати зміст професійної
підготовки фахівців з науково обґрунтованою моделлю, «ізоморфною
професійно-педагогічній культурі», а також «проєктувати у змісті тип
особистості, становленню якої він буде сприяти» [308]. Для вирішення
проблеми

професійної

підготовки

майбутніх

висококваліфікованих
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робітників Т. Хуторянською обґрунтовано її компонентний склад, що
охоплює цільовий, мотиваційний, змістовий, результативний компоненти.
Виявляється взаємозв’язок між окресленими компонентами, що «підкреслює
головну ознаку структури професійної підготовки майбутніх педагогів –
цілісність» [456, с. 234]. За визначенням Ю. Галагузової і Т. Дорохової,
пріоритетне значення має ціннісний компонент, оскільки без названої
складової неможливо сформувати «професійний менталітет» фахівця, образ
«Я-професіонала», що передбачає «усвідомлення соціальної значущості своєї
майбутньої професії, володіння мотивацією до здійснення професійної
діяльності, здатність нести відповідальність за результати» виконаних
дій [64, с. 131].

Рефлексивний

компонент з-поміж

інших виокремлює

О. Усачова. На її думку, значущість рефлексії для професійного становлення
особистості фахівця не викликає сумнівів. Тому формування техніки
рефлексивного

мислення,

зокрема

методом

введення

особистісного

контексту у пізнавальні задачі є питанням важливим і актуальним [442, с. 96].
На підставі логічного аналізу різних підходів до розв’язання окресленої
проблеми ми розглядаємо зміст професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера як цілісну динамічну
сукупність функціональних компонентів, виокремлених з урахуванням
специфіки інноваційного середовища кластерної структури, взаємоз’вязків
між його учасниками, постіндустріальних тенденцій у розвитку суспільства
тощо. Такими компонентами є: предметно-понятійний, технологічний,
праксиологічний,

культурологічний,

естетичний,

морально-етичний,

психологічний, екологічний, ресурсозбереження й енергоефективності,
інформативно-комунікаційний [202] (рис. 4.3).

274

Рис. 4.3. Функціональні компоненти змісту професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК (розроблено автором)

Дедуктивні й індуктивні умовиводи щодо теоретичного обґрунтування
визначених компонентів змісту професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг, зокрема кравців, в умовах ОВК здійснено нами з урахуванням
характерних

рис

підприємств

сфери

послуг

швейного

напряму

(розглядаються як основа змістового наповнення професії) і компетентностей
працівників, необхідних для успішної професійної діяльності в умовах
сучасного виробництва (за концепцією В. Лєдньова). Взято до уваги те, що
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професійна

підготовка

є

невід’ємною

складовою

П(ПТ)О,

при

її

структуруванні нами використана аналогія із теорії множин – діаграма
Ейлера-Венна для звуження множин (із предметної області вилучається деяка
сукупність елементів, що мають цілком однакові властивості, і створюють
нову предметну область).
Для більш чіткого уявлення про зміст об’єкту дослідження надаємо
предметну характеристику кожному з компонентів окремо. Так, предметнопонятійний компонент охоплює знання, що дозволяють майбутнім фахівцем
сфери послуг оволодіти професійною мовою. На етапі професійної
підготовки сукупність необхідних термінів, понять є «джерелом отримання
знань, інструментом освоєння професійного досвіду, в період професійної
діяльності – засобом

професійної

комунікації

та

теоретичною

базою

професійного зростання фахівця за умов її поповнення і оновлення» [42, с. 4].
Оволодіння необхідними у професійній діяльності термінами розглядається
як важливий фактор підвищення якості засвоєння навчального матеріалу
(Н. Абрамченко, В. Ващенко, Л. Вікторова, І. Власюк, М. Володіна, М. Гуць,
Т. Денищич, В. Лейчик, Л. Томіленко). Обсяг понятійно-термінологічного
словарного запасу майбутнього фахівця сфери послуг є показником його
зорієнтованості у «теоретичних і прикладних аспектах предметної галузі
професії»; «забезпечує точність розуміння професійно значимої інформації в
процесі професійної комунікації» [42, с. 5].
Для отримання максимальної користі від використання у професійній
діяльності термінологічного апарату важливе значення мають виявлені
Н. Бордовською, О. Кошкіною аспекти його функціонування (когнітивний,
прагматичний, комунікативний). Здобувачам освіти надається детальне
поясненню суті та відмінних ознак найменувань, словосполучень, понять.
Формуються навички відтворення дефініцій; уміння поєднувати їх у
тематичні групи, що сприяє реалізації когнітивної функції. Прагматична
функція передбачає «адекватне відображення індивідуального професійного
досвіду»; цілеспрямоване оперування термінами, зокрема у ситуаціях
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невизначеності, в умовах дискусії, різноплановості поглядів; здійснення
термінологічного аналізу, систематизації; побудову тезаурусу предметної
галузі. Комунікативна функція виявляється у забезпеченні «точності
розуміння професійно значущої інформації в процесі комунікації», у
коректному застосуванні термінів в усній і письмовій мові. Названа функція
охоплює уміння доречно вживати терміни при обговоренні виробничих
питань (проблем), спілкуванні з фахівцями (колегами) [42, с. 5–7].
Використання у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК, зокрема кравців, словника швейних термінів
уможливлює міцне їх засвоєння, розуміння необхідних понять та зв’язків між
ними. Змістове наповнення словника відповідає змісту освітніх програм із
предметів загальнопрофесійної і професійно-теоретичної підготовок. Так,
здобувачі освіти отримують чітке визначення того, що представляє собою
волого-теплова обробка деталі швейного виробу, відтягування зрізу деталі;
розуміння відмінних ознак між пропарюванням матеріалу (виробу) і
відпарюванням швейного виробу, пресуванням деталі та її пропрасуванням;
між

розпрасовуванням,

запрасовуванням

і

припрасовуванням

шва,

спрасовуванням зрізу деталі.
Враховується те, що розвиток ринку праці швейного напряму, зокрема
використання сучасного обладнання, новітніх матеріалів, супроводжуються
змінами

у

термінології.

Підкреслюється

недопустимість

вживання

жаргонізмів, визначень, що не розкривають суті поняття, різних визначень
одного й того ж поняття; некоректний переклад термінів, невиправдане
використання кальки, «непродуктивних словотвірних моделей» [376, с. 165].
Розглядаються терміни іншомовного походження, аналізуються моделі та
способи словотворення термінів останніх років, що сприяє їх більш
усвідомленому засвоєнню.
Важливим для формування термінологічної грамотності майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК є чітке розмежування таких
лінгвістичних

понять

термінознавства

як

«термін»,

«термінологічне
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словосполучення»,

«номенклатурне

позначення»,

«професіоналізм».

Їх

принципову різницю підкреслюють А. Д’яков, Т. Михайлова, О. Романова,
зокрема ступінь конотації (емоційно-експресивне забарвлення), ознаки
номінації, наявність системних зв’язків і чіткого наукового визначення, різну
сферу

функціонування,

спеціалізацію

словотворчих

засобів,

ступінь

нормативності та кодифікованості. Також увага звертається на необхідність
володіння

термінологією

абревіації.

Так,

використання

майбутніми

швейниками назв розмірних ознак (Дв – довжина виробу; В – висота; Г –
глибина; Дст – довжина спини до талії; Ор – обхват руки) уможливлює
скорочення часу на зняття мірок, сприяє підвищенню ефективності
виконання технологічних операцій.
Високий рівень професійної компетентності майбутніх фахівців сфери
послуг передбачає розуміння нових тенденцій у соціально-економічному
розвитку суспільства. Для цього необхідними є знання основ філософії, її
законів і категорій, економічних теорій, що максимально пояснюють
закономірності отриманих результатів від дій ы їх можливі наслідки,
характеризують зв’язки між явищами в природі і суспільстві. А отже,
виникає потреба у відповідному термінологічному апарату. Так, до змісту
навчального предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»
вводяться терміни, що пояснюють закони спадної граничної корисності,
ефективності

виробництва,

концептуальні

положення

зростаючих
двохфакторної

альтернативних
теорії

«збагачення

витрат;
праці»

Ф. Герцберга, теорії потреб К. Альдерфера або ERG – теорії (ERG – existence,
relatedness, growth – існування, приналежність, зростання), мотиваційної
теорії очікування В. Врума, теорій Л. Портера – Е. Лоулера, «Z» У. Оучі,
трудових установок О. Гастєва. Ці знання мають важливе значення для
вивчення попиту на ринку товарів і послуг, регулювання результативності
праці, визначення виробничих можливостей, посилення мотивації до
продуктивної праці. Майбутні фахівці сфери послуг в умовах ОВК
отримують уявлення про суть термінів «ефект рикошету» (парадокс
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Джевонса), «макроетика», «людський капітал», «збалансований розвиток»
сучасного

суспільства,

«зелені

технології»

(EGT – Emerging

Green

Technologies), «енергетичний парадокс».
Технологічний компонент змісту професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК передбачає оволодіння науковотехнічною інформацією з питань використання сучасних технологій
виготовлення одягу, відомостей щодо провідних тенденцій у швейній
промисловості, зокрема відхід від масового виробництва; виготовлення
невеликих партій виробів цільним, безперервним процесом під прямим
контролем замовника; індивідуальний пошив на високотехнологічній основі.
Все більшого поширення набуває вироблення тканин з використанням
наукомістких технологій – «розумного» текстилю технічного, медичного,
інформаційного, побутового призначення, тому окрема увага приділяється
його властивостям.
За функціональністю «розумні» матеріали мають умовну класифікацію,
а саме: «пасивні», «активні» і «високоінтелектуальні». Пасивні «розумні»
матеріали налаштовані на отримання даних про умови довкілля, наприклад,
для захисного одягу від шкідливого випромінювання з УФ-фільтром,
тканини оброблені плазмою, з оптичними сенсорами тощо. Активні
«розумні» матеріали містять механічні частини, за допомогою яких можливо
їм запам’ятовувати форму, регулювати температуру, зберігати тепло,
захищати від вологи, поглинати пар. «Високоінтелектуальні» матеріали
оснащені

мікрокомп’ютером,

здатні

аналізувати

умови

зовнішнього

середовища, робити прогнози.
Враховується тенденція використання абсолютно у всіх сферах життя
тканин нового покоління з наночастинками певних речовин. У розвинутих
країнах світу (США, Японія, Китай, Південна Корея) їх виробництво
здійснюється з 1990 року. Майбутні фахівці швейного профілю отримують
новітню інформацію про дослідження, що ведуться у двох напрямах:
колористичному й інтелектуальному. Колористичний напрям передбачає
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розроблення фото-, термо- і гідрохромних барвників для досягнення
відповідних ефектів, зокрема змінювати колір тканин під дією води, тепла та
світла.
Дослідження

в

інтелектуальному напрямі охоплюють

освоєння

наукомістких технологій (hi-tech) створення текстильних матеріалів з новими
властивостями, що розширює області їх застосування. Майбутні фахівці
отримують загальні уявлення про властивості наночастинок різних речовин.
Наприклад,

частинки

срібла

антисептично

активні,

бактерицидні,

протимікробні, захищають одяг від забруднення, надають йому здатність до
самоочищення. Тканини з вуглецевими наночастинками – багатостінними
циліндричними волокнами стійкі до дій багатьох хімічних реагентів,
екранують радіаційне випромінювання. Посилені тканинні композити
використовуються в елементах уніформи солдатів, спецодягу представників
екстремальних видів професій. До переліку високотехнологічних тканин
також входять тканини з використанням полімерних білкових нановолокон
(«павуковий шовк»); наночастинок електропровідної сажі, оксиду цинку,
діоксиду титану, олова з домішкою сурми; мікрокапсул з лікувальними
(активними)

речовинами

для

профілактики

захворювань,

лікування,

діагностики, моніторингу та контролю, досягнення косметичного ефекту.
Широкими перспективами привертають увагу інноваційні ідеї створення,
зокрема шляхом мікроінкапсуляції, ароматизованих тканин.
Високий рівень впровадження до складу різних видів швейного
обладнання мікропроцесорної техніки, електроніки, удосконалення багатьох
технічних операцій зумовило необхідність введення до змісту професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК навчального
матеріалу, що містить відомості, технічні характеристики, особливості
експлуатації обладнання нового покоління. Так, у процесі професійної
підготовки розглядаються способи роботи на обладнанні з тиристорним
керуванням і приводами змінного струму, що працює у декількох
швидкісних режимах; можливості сучасного обладнання виконувати окремі
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функції у різних форматах, наприклад, можливість зміни довжини стібка і
напрямку лінійки, що йде по краю; здатність машин здійснювати
автоматичну корекцію виробничого процесу у залежності від показників
датчиків. При цьому підкреслюється, що технологічний процес може
виконуватися в окремому порядку або як один з групи завдань.
Практичні вміння і навички щодо володіння технологіями розкрою та
виготовлення швейних виробів здобувачі освіти відпрацьовують на базі
НПЦІШТ та підприємствах-учасниках ОВК, зокрема техніку оброблення
різних видів тканин на універсальних швейних одноголкових машинах
човникової строчки (TYPE SPESIAL S-F 01/6150 M; TYPE SPESIAL SF 01/6150 H) з вбудованим сервоприводом, що споживають на 90% менше
електроенергії ніж двигуни зі зчепленням. Названі машини відмінно
підходять для початківців, оскільки їх технічні характеристики дозволяють
легке регулювання швидкості шиття.
Технологію

обробки

зрізів

майбутні

кравці

опрацьовують

на

швидкісних одноголкових 4-х ниткових краєобметувальних машинах (TYPE
SPESIAL S – L / 747 F – 514 M 2 – 24 / TY) для легких, середніх тканин та
трикотажних матеріалів. На швидкісній двоголковій 5-ти нитковій машині
(TYPE SPESIAL S – L / 757 – 516 M 2 – 35 / TY) здобувачі освіти навчаються
зшивати легкі та середні матеріали (тканини та трикотаж) з одночасним
обметуванням краю ланцюговим стібком; самостійно задавати ширину шва,
створювати плоскі шви Fatlock. Особливості виготовлення (обметування,
прорубування) на тканинах і трикотажі прямих петель з двома закріпками на
кінцях здобувачі освіти засвоюють на одноголковому напівавтоматі
човникового стібка з механізмом обрізки ниток (TYPE SPESIAL S –
A 10 / 783). Навчальний матеріал охоплює питання щодо добору голок
відповідно до характеристик тканин, встановлення оптимального розміру
петлі; регулювання натяжіння верхньої та нижньої ниток, тиску лапки,
частоти (довжини, ширини) стібка строчки «зиґзаґ».
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Технології виготовлення косої бейки, підшивання зрізів у трикотажних
виробах, зшивання встик, внахлест здобувачі освіти опрацьовують на
швидкісних 5-их машинах плоского ланцюжкового стібка (TYPE SPESIAL
S – M / 562 – 04 / CB).

Ознайомлення

з

технічними

характеристиками

диференціального механізму переміщення тканини дає змогу максимально
використовувати потенційні можливості названого механізму; усвідомлено
дотримуватись правил його експлуатації, технологічних режимів виконання
операцій, технологій виконання ручних прийомів шиття; запобігати
виникненню різного роду дефектів, зокрема деформації матеріалів на ділянці
формування стібка (вздовж стібка), їх ковзання тощо.
Зміст професійної підготовки майбутніх кравців в умовах ОВК містить
навчальний матеріал щодо способів підшивання низу швейних виробів,
манжетів, кишень, обшивки горловини з тканин і трикотажного полотна.
Практичні навички із зазначених тем здобувачі освіти відпрацьовують на
швейних машинах потайного та тамбурного стібка з циліндричною
платформою (Shumfa SF 500). Надаються технічні характеристики механізму
захвату кожного стібка через стібок; розглядаються принципи роботи
фрикційного мотору, виявляються його відмінності від сермомотору.
Удосконалення сучасного обладнання для волого-теплової обробки
швейних

виробів

передбачає

ускладнення

технологічних

процесів,

пов’язаних із обробкою різних видів швів, кінцевою обробкою швейного
виробу, наданням об’ємно-просторової форми окремим його деталям,
з’єднанням деталей клеєм. Це зумовлює необхідність детального вивчення
будови та технічних характеристик обладнання для волого-теплової обробки
швейних виробів. Наявність функції нагріву робочої поверхні прасувальної
дошки суттєво підвищує якісний рівень названого процесу. Розглядаються
можливості вакуумної аспірації (aspiratio – вдихання) повітря, зокрема:
притягнути та надійно утримувати тканини, що складно зафіксувати на
робочій поверхні прасувальної дошки. Відповідно полегшується процес
закладання формотворчих та декоративних складок на одязі. Увага
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зосереджується на тому, що проникнення пари через товсті щільні тканини
(складені у кілька разів) відбувається значно глибше. Функція «подача
повітря вниз» допомагає швидше висушити вологі вироби, усунути
найскладніші складки (заломи, замятини) на них.
З метою надання майбутнім кравцям в умовах ОВК теоретичних знань,
практичних умінь і навичок автоматичного проєктування швейних виробів
роботодавцями-учасниками кластерного об’єднання до змісту професійної
підготовки запропоновано внесення змін про відомості функціональних
особливостей програми CAD ASSYST, її головного меню (клавіши бічної
панелі, рядом діалогу, вікно вимірювань тощо). Здобувачі освіти отримують
уявлення про базу даних, вивчають правила її створення і доповнення
новими деталями; опрацьовують навички створення розкладки лекал деталей
швейного виробу (вручну, напівавтоматичне), її редагування, автоматичної
обробки, побудови нової розкладки на основі існуючої; навички конвертації
даних, роботи із макросами, з таблицями атрибутів, розмірів; розглядають
функціональні можливості плоттера, зокрема алгоритм дій для виведення
деталей на друк. Зазначимо, що навчальний матеріал містить відомості, що
допомагає створювати та редагувати об’ємні зображення нових моделей на
основі тривимірного манекена, а саме: посадку одягу на фігурі, розподіл
напруги тканини; колір, малюнок і фактуру тканин.
Праксиологічний (від грец. praktikos – діяльний, активний) компонент
передбачає формування у майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
компетентностей щодо здійснення результативної діяльності у нових
невизначених проблемних ситуаціях «на основі пізнаних законів і за
допомогою різного роду технік і технологій» [352, с. 2]. Представники
світової

наукової

спільноти,

зокрема

С. Вовканич,

Дж. П. Ганнінг,

В. Гаспарський, Д. Дев’ятловський, С. Злупко, Д. Мюллер, Т. Пщоловський,
Г. - Г. Хоппе розглядають праксиологію як винятково важливу галузь
теоретичних відомостей і знань, необхідних для успішної професійної
діяльності, раціонального підходу до виконання технологічних операцій. На

283
думку Т. Котарбінського, визначальною особливістю праксиології є те, що у
ній безпосередньо пов’язані загальні питання теорії і конкретні питання
практики. Вона дозволяє визначити об’єктивні та суб’єктивні дії фахівця,
сприяє становленню його ідеалів і цінностей, допомагає оптимізувати
життєдіяльність і життєзабезпечення як в індивідуальному, так і у
громадському, загальному плані.
Впровадження у зміст професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК концептуальних положень праксиології
відповідає новій освітній парадигмі, у якій на перший план виведені
соціально-освітні цінності. Саме вони, за визначенням Н. Ничкало, є
«основним критерієм модернізації освітньо-виховного процесу і містять
професійний, педагогічний і соціальний ресурс перетворень, спрямований на
забезпечення його ефективності» [318, с. 26–27].
Для підготовки майбутніх фахівців сфери послуг до успішної
професійної діяльності Д. Дев’ятловським запропоновано алгоритм, що
охоплює такі етапи: здійснення праксиологічної діяльності, засвоєної у
процесі власної життєдіяльності; відтворення праксиологічної діяльності за
зразком і за допомогою інших учасників освітнього процесу; здійснення
такої діяльності у нестандартних професійних ситуаціях, за рахунок
примноження їх особистого досвіду праксиологичної діяльності. На кожному
етапі

формується

певний

рівень

сформованості

праксиологічної

підготовленості, зокрема: критичний, допустимий, продуктивний.
Перед здобувачами освіти ставляться задачі практичного спрямування,
зміст яких зорієнтовано на формування у них раціональної системи
внутрішніх спонукань до активної перетворюючої діяльності. Основними
ознаками такої діяльності, за визначенням Д. Дев’ятловського та В. Ігнатової,
є: раціональність, свідомість, самопізнання, практичність. Увага майбутніх
фахівців сфери послуг концентрується на необхідності свідомо обирати
засоби, прийоми та методи роботи, що забезпечать результативність праці,
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активізують творчість у постійно мінливих умовах, ситуаціях ризику та
невизначеності [102].
В основі формування раціональної системи внутрішніх спонукань
покладено концептуальні положення теорії потреб Г. Мюррея. У названій
теорії потреба розглядається як конструкт, яким визначено діючу у мозку
силу, що організовує перцепцію (чуттєве, безпосереднє пізнання предметів
навколишнього світу), апперцепцію (свідоме сприйняття відомого чуттєвого
враження, що є переходом до пізнання), інтелектуальну діяльність, а також
довільні дії таким чином, щоб незадовільна ситуація трансформувалася у
певному напрямі [528]. Враховуючи специфіку професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг, її зміст зорієнтовано на формування їх
соціальних, особистісних потреб, а також потреб у самоактуалізації. До уваги
взято те, що соціальні потреби, за класифікацією Г. Мюррея, поділено на два
полюси, протилежні за своїм емоційним забарвленням. Актуалізація у
людини потреб одного з полюсів безпосередньо залежить від специфіки
сформованих відносин у соціумі. Відповідно акцент у процесі професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг робиться на тому, щоб
активізувати позитивні потреби (вибудовувати дружні зв’язки з людьми,
завойовувати їх довіру; проявляти повагу до інших людей, підтримувати їх,
мати приклади для наслідування; прагнути успіху, виявляти наполегливість в
усуненні перешкод на шляху до мети, у досягненні високих показників
самовдосконалення,

реалізовувати

свої

таланти;

надавати

допомогу,

проявляти турботу, альтруїзм, виявляти співчуття; прагнути впорядкованості,
організованості,

зрозумілості,

охайності,

акуратності,

точності)

і

максимально нейтралізувати потреби негативного плану (ігнорувати інтереси
інших людей, принижувати їх, виявляти агресію, жорстокість, презирство);
ухилятися від труднощів; уникати уваги з боку оточуючих (відсутність
ініціативи; острах поразки, невдачі); дистанціюватися від реального світу
(небажання адекватно сприймати ситуацію) [452].
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Реалізація особистісних потреб, за А. Маслоу, у самоповазі й у повазі з
боку інших людей передбачає досконале оволодіння ними майбутньою
професійною діяльністю. Разом з тим, що здобувачі освіти набувають
теоретичних знань, практичних умінь і навичок, формується їх упевненість у
своїх силах, здібностях незалежно від схвалення інших людей, можливостях
досягти високих якісних показників у професійній діяльності. Позитивна
атмосфера для реалізації особистісних потреб у самоповазі створюється
шляхом надання здобувачам освіти можливості вирішувати завдання різного
рівня складності, зміст яких відповідає рівню їх загальноосвітньої
підготовленості, психофізіологічним якостям і віковим особливостям. У
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК формується впевненість у
важливості своїх професійних функцій для виробничого процесу в цілому.
Реалізувати потребу людини у повазі з боку інших людей, у визнанні іншими
її заслуг дозволяє колективна діяльність, що, за визначенням М. Артюшиної,
«є

механізмом

розвитку

особистості» [13, с. 17],

сприяє

формуванню

активності, самостійності, конструктивності, ініціативності, відповідальності,
комунікативності,

аналітичного

мислення,

здатності

до

критичного

опрацювання можливих варіантів рішення виявлених проблем.
В основі формування у майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
потреб

у

самоактуалізації

(самовираженні,

особистісному

зростанні)

покладено концептуальні положення теорії А. Маслоу щодо ієрархії базових
потреб особистості; ідеї «Я – концепції» К. Роджерса; адаптовані для
педагогіки концепції психологічного сприйняття часу і тимчасової орієнтації
суб’єкта Р. Мея, концепція Ф. Перлза щодо здатності особистості гнучко,
творчо контактувати із середовищем тощо. Зміст професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах кластерної структури передбачає
виявлення, формування й подальший розвиток характерних рис і якостей
особистості, зорієнтованої на самоактуалізацію, що охоплює віру у свої сили;
упевненість у собі; уміння використовувати досвід минулого; аналізувати;
робити висновки; усвідомлювати значення своїх дій; виявляти ініціативність,

286
переконливість, контактність, психологічну гнучкість, комунікабельність,
стійкість до негативних зовнішніх впливів, здатність до швидкої адаптації
адекватно сприймати час (розглядати минуле, теперішнє й майбутнє у
нерозривному зв’язку); працювати у команді. Так, у навчальний матеріал,
контрольні запитання, завдання, тести, у тому числі й практичного
спрямування, закладається психологічний елемент. Наприклад, здобувачам
освіти

пропонується:

прийняти

рішення

у

нестандартній

ситуації;

обґрунтувати свій вибір; закінчити діалог змодельованої ситуації; обрати
оптимальну відповідь (форму поведінки) для уникнення конфліктної
ситуації; підготувати публічний виступ з чітко окресленими вимогами (час,
структура, форма); переконати співрозмовника у зворотному; аргументовано
довести свою точки зору.
Поширення

у сучасному суспільстві ідей мультикультуралізму,

культурно-соціальної інтеграції різних етнічних і культурних груп зумовлює
необхідність посилення уваги до культурологічного компоненту у змісті
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Його суть визначена культурологією – сукупністю наукових знань про
культуру, результат взаємодії філософії, історії, антропології, соціології,
етнології психології.
Культурологічний компонент змісту професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах кластерного об’єднання розглядається як
комплекс дидактичних і виховних засобів, спрямованих на розвиток
особистості, які забезпечують активізацію суб’єкт-суб’єктних відносин в
освітньому процесі; соціалізацію особистості; освоєння духовних цінностей і
традицій країн, для яких ця мова є рідною; сукупність психолінгвістичних
аспектів вивчення мови, концентруючи ставлення людини до навколишнього
світу та до самого себе. Зазначений компонент забезпечує гармонізацію
суспільних відносин у процесі входження до системи міжнародної освіти та
єдиного ринку праці на основі усвідомлення і прийняття загальних ціннісних
орієнтирів.
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Наявність культурологічного компоненту передбачає введення у зміст
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
відомостей щодо визначення загальних закономірностей виникнення,
існування, формування і розвитку культури, її значення для становлення
особистості. На суттєвості цього значення наголошує В. Загвязинський,
підкреслюючи

вагомий

потенціал

провідних

елементів

світової

та

вітчизняної культури [133]. Інтегративний характер культурології дозволяє
розглядати різні аспекти буття людини та суспільства через призму
досягнень

філософії

та

соціології.

Проєктування

культурологічного

компоненту ґрунтується на сукупності фундаментальних понять, законів,
теорій, які визначають сучасну природничо-наукову та соціальну картину
світу. Так, для розуміння неоднозначності, багатоваріантності, нелінійності
та стохастичності (випадковості) розвитку світу й усіх його підсистем
важливе

значення

має

теорія

синергетики.

Ідеям

універсального

еволюціонізму відповідають погляди на світ як на ієрархію взаємопов’язаних
розвинених

систем

(природних,

соціальних,

культурних,

наукових,

абстрактних).
Складна суть процесів (фізичних, хімічних, соціальних), з якими
доведеться стикатися майбутнім фахівцям сфери послуг, максимально
пояснюється одним із основних законів діалектики, сформульованим
Г. Гегелем – законом єдності та боротьби протилежностей, відповідно до
якого

підвищення

рівня

компетентності

кваліфікованих

робітників

відбувається безперервно, впродовж усієї професійної діяльності. На основі
положень закону заперечення пояснюються загальний рух і розвиток в
об’єктивному

світі,

що

відбуваються

на

основі

постійної

заміни

(заперечення) старого новим.
Осмислити глибину будь-якого процесу (явища, події) допомагає
майбутнім фахівцям сфери послуг їх уміння мислити за законами формальної
логіки, а саме: тотожності, непротиріччя, виключеного третього і достатньої
підстави. Так, за законом тотожності відбувається схематичне представлення
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будь-якого процесу (предмету), що уможливлює його корекцію і подальше
удосконалення. Відповідно до названого закону здійснюється, наприклад,
процес моделювання (навички моделювання є одними з ключових для
більшості професій сфери послуг).
Подолати невідповідності, протиріччя можливо методом дедукції за
умов урахування закону непротиріччя, який за змістом близький до
діалектичного закону єдності та боротьби протилежностей. Урахування
закону виключення третього, у якому наголошується, що з двох суперечних
суджень лише одне є істинне, сприяє чіткому визначенню понять, що
характеризують процеси (явища, події) тощо. За законом достатньої підстави
обґрунтування умовиводів передбачає посилання на вже існуючі, науково
доведені емпіричним шляхом положення, теорії, концепції.
Змістове наповнення культурологічного компоненту професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК передбачає
урахування

функцій

комунікативної,

культури

інтегративної,

у

суспільстві,

зокрема:

адаптаційної,

інформаційної, соціалізації тощо. Так,

відповідно до адаптаційної функції культури культурологічний компонент
забезпечує

пристосування

майбутніх

фахівців

сфери

послуг

до

навколишнього середовища. Підкреслюється, що значна частина культурних
традицій має раціональні підстави, пов’язані з корисним пристосувальним
ефектом, відповідно до чого розвиток культури забезпечує людству безпеку
та комфорт, а отже, збільшується ефективність праці, з’являються нові
можливості

для

духовної

самореалізації

особистості,

розкриття

її

самобутності. Комунікативна функція культури реалізується через засвоєння
людських форм спілкування різними засобами (знаковими системами, мовою
тощо). Спілкування сприяє об’єднанню культур, збагачує внутрішній світ
особистості фахівця, дозволяє створювати, зберігати та розвивати культурні
надбання цивілізації. Вплив інтеграційної функції культури полягає у тому,
що зміст культурологічного компоненту зорієнтовано на формування у
майбутніх фахівців почуття приналежності до своєї культури, збереження
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культурної спадщини, національних традицій, вони відчувають себе часткою
соціальної спільноти. Історична пам’ять визначає їх свідомість і поведінку,
сукупність поглядів, переконань, цінностей, ідеалів, що сприяє посиленню
зв’язків між поколіннями. Відповідно до інформаційної функції культури
культурологічний компонент зорієнтовано на оволодіння майбутніми
фахівцями сфери послуг в умовах ОВК різними засобами передачі та
збереження інформації через спілкування, до яких відносяться мова жестів,
танцю, музики, ритуалів, правила поведінки і норми спілкування. Здобувачі
освіти отримують уявлення про національні мови, що охоплюють історію
народу, своєрідність його психології; про особливості інтернаціональних мов
(науки, понять, формул), що відіграють важливу роль у міжнаціональному
спілкуванні людей. Функція соціалізації передбачає включення майбутніх
фахівців сфери послуг у соціальне життя; засвоєння ними соціального
досвіду, знань, цінностей, норм поведінки; усвідомлення своєї соціальної
ролі. Процес соціалізації допомагає випускникам закладів П(ПТ)О стати
повноцінними членами суспільства, зайняти у ньому певну позицію.
Вагома частина змісту культурологічного компоненту націлена на
оволодіння здобутками національної культури, її втрата, за висловом
М. Реймерса,

«збіднює

глобальну

культуру

людства» [364, с. 268].

Первинність національної культури у змісті професійної підготовки
розглядається

В. Радкевич

як

провідне

концептуальне

положення [360, с. 171]. Оскільки, за визначенням Г. Філіпчука, «лише
опанувавши свою національну культуру особистість здатна успішно
долучатися

до

пізнання

світової

культури,

загальнолюдських

цінностей» [446, с. 37]. Майбутні фахівці сфери послуг в умовах ОВК
знайомляться із елементами національного одягу, їх функціональним
призначенням і сучасною трансформацією. Засвоєння базових культурних
цінностей допомагає їм усвідомити свою соціокультурну приналежність,
толерантно сприймати соціальну реальність як систему різноспрямованих
тенденцій соціального руху, сприяє швидкій інкультурації [227].
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Яскравим проявом таких тенденцій є велика кількість існуючих стилів
одягу у сучасному світі моди. Для того, щоб мати можливість усвідомлено
використовувати кращі культурні надбання індустрії моди, здобувачі освіти
отримують уявлення про особливості стилів, що викликають посилений
інтерес, більш розповсюджені у суспільстві, зокрема: печворк, еклектика,
фьюжна, рустикальний стиль (різновид ретро), фентезі, аніме, джипсі, бохо,
кантрі, вестерн, андеграунд, треш, свег, нуар, кежуал. В існуючому
різноманітті стилів і напрямів майбутніх кравців орієнтують на формування
власної точки зору, що не залежить від впливів мінливих тенденцій
сьогодення, чітких уявлень про естетичний смак – здібність виявляти
(відчувати) прекрасне, правильно та відразу визначати красу (Г. Гегель).
Естетичний смак є складним елементом естетичної свідомості, він забезпечує
самовизначення, естетичний розвиток особистості й удосконалення її
професійної майстерності, що передбачає наявність у змісті професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК естетичного
компонента.
Наявність естетичного компоненту у змісті професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК передбачає залучення учнів
до світу мистецтва. Це дозволяє розвивати та культивувати здібність
інтелектуального уявлення, що є тим підґрунтям, на якому виникають
особлива художня творчість, інтуїція, фантазія, творче уявлення особистості;
розвивається і збагачується його індивідуальний досвід світосприймання,
розширюється уміння бачити та відчувати світ чужими очима.
Естетизація професійної підготовки зорієнтована на збереження у
підлітків свого національного коріння, традицій народної творчості, що
передбачає ознайомлення їх із пам’ятками історії, що несуть у собі
інформацію етногенезу культури. Так, вивчаючи елементи українського
народного одягу, майбутні фахівці отримують уявлення про естетичні
уподобання предків українського народу.
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Залучення майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК до світу
літератури, живопису, музики виявляє широкий спектр можливих засобів для
передачі почуттів, емоцій, настрою, висловлення ідей, поглядів тощо.
Наприклад, вони знайомляться із витворами живопису (полотнами Харменса
ван Рейна Рембрандта, Анрі Матісса, Пабло Пікассо, Дієго Веласкеса,
Антоніса ван Дейка, Тома Вассельмана; графікою Марселя Вертеса), що мали
вплив на творчість відомих художників-модельєрів (Поль Пуаре, Крістіан
Діор, Крістобаль Белансіага, Жак Фат, Чарльз Джеймс); відкривають для себе
поетику моди через творчість Шарля Бодлера, іронічні вислови відомого
ірландського письменника, прихильника ідей естетизму Оскара Уайльда;
осягають естетику модельєра Ів Сен-Лорена; аналізують результати співпраці
дизайнера одягу Ельзи Скіапареллі та художника Сальвадора Далі, зокрема
сюрреалістичні фешен-об’єкти – «Капелюх-туфля» (Shoe Hat) і «Плаття з
вирваними лоскутами» (Tear Dress); розглядають історією становлення
«високої моди» (haute couture) від першого модного ательє Чарльза Федеріка
Ворта до сучасних часів; вивчають характеристики одягу «від кутюр» і
масового

промислового

виробництва

готового

одягу;

аналізують

їх

відмінності, переваги та недоліки.
Особливе місце займає символіка, яка навіть звичайним предметам
надає багатозначності та глибини. Правильне розуміння символічних деталей
(предмети, персонажі, системи лінійної, кольорової перспективи) надає
нового осмислення форм, допомагає побачити те, що не одразу привертає
увагу. Неможливо, наприклад, повністю зрозуміти картини-алегорії епохи
Відродження чи натюрморти Нового часу без розуміння численних символів.
Знайомлячи здобувачів освіти із символікою кольору, слід пам’ятати, що
кольори мають не тільки естетичний, а й психологічний вплив на оточуючих,
як позитивний, так і негативний. Наприклад, позитивні властивості
червоного – життєстверджуючий, динамічний, емоційний, але й агресивний,
домінуючий, неврівноважений. Жовтий символізує життєрадісність, свіжість,
свободу, і одночасно він дещо імпульсивний, тому може втомлювати.
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Зелений характеризується як колір постійності, викликає довіру. Синій –
спокійний, надійний, урівноважений, а також консервативний і холодний.
Уведення елементів мистецтва у зміст професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК органічно узгоджується із
профілем навчання та майбутньою професією; має прикладне значення і
спрямовується на формування у здобувачів освіти естетичної свідомості,
розвиток естетичних смаків і художніх здібностей, художньо-творчих умінь,
проте і вимагає особливої обережності: якщо порушити зв’язок із професією,
зловжити великою кількістю мистецького наповнення змісту навчальної
дисципліни, то можна досягти зворотного ефекту – зумовити висновок щодо
надуманості та непотрібності цього, назавжди відвернути їх від такої
діяльності.
Важливим для формування естетичного смаку є уміння чітко визначати
його критерії (норма, міра); естетичні категорії (прекрасне, потворне,
піднесене, низьке, комічне, трагічне, гармонія, хаос); властивості предметів,
що

забезпечують

їх

довершеність

(гармонія,

симетрія,

пропорція,

доцільність, домірність). Гармонія і міра, прекрасне і потворне – це духовні
моделі естетичної практики суспільства, які створюють не тільки світ і
багатство естетичних цінностей та потреб, а й систему понять і категорій, в
яких закріплено досвід естетичного освоєння світу людиною. Саме тому
осягнення

змісту

основних

естетичних

категорій,

проникнення

у

закономірність існування естетичних явищ є важливим для формування
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК,
зокрема кравців [301]. Навчальний матеріал містить відомості щодо
визначення основних принципів і законів формоутворення, суті поняття
сумісності елементів (деталей) одягу, що становлять цілісну композицію на
основі

взаємодоповнення

кольором

(рисунком),

формою,

розмірами,

фактурою (структурою) тканини, фурнітурою тощо. Оскільки професійна
діяльність майбутніх швейників безпосередньо спрямована на задоволення
споживацького попиту населення, здобувачам освіти прищеплюється почуття
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прекрасного. Враховуючи, що вікова межа формування основних соціальних
характеристик особистості, в тому числі й естетичного смаку, від 13 до
20 років, важливо використати час підготовки майбутніх фахівців у закладі
П(ПТ)О з максимальною користю.
До уваги взято і те, що естетичний смак не обмежується однією
здатністю оцінювати, наприклад, швейний виріб з точки зору його естетичної
привабливості. Таким чином, виникає потреба у формуванні у майбутніх
фахівців сфери послуг такої здатності як вибірковість. Вона притаманна
особистостям психологічно зрілим, цілісним, для яких характерним є: чітке
визначення естетичних уподобань; принципове відторгнення бездумного
наслідування швидкоплинних віянь моди; зорієнтованість на ті цінності, що
найбільшою мірою розвивають, доповнюють природні нахили, сприяють
професійному вдосконаленню особистості. Саме названі здатності вигідно
виділяють фахівців з розвиненим естетичним смаком серед інших.
Естетичний смак має особливу модифікацію – художній смак, що
розвивається на основі естетичного та взаємно впливає на нього; формується
через спілкування зі світом мистецтва; визначається знанням історії
мистецтв, законів формотворення різних його видів. Так, професійна
майстерність майбутніх фахівців швейного профілю передбачає певний обсяг
знань щодо особливостей основних мистецьких напрямів, наприклад,
Середньовіччя (романський стиль, візантійський, готичний), Відродження
(маньєризм, ренесанс, бароко, пантеїзм, класицизм), Нового часу (рококо,
сентименталізм, романтизм, реалізм); художніх методів (футуризм, реалізм,
кубізм, абстракціонізм, натуралізм, сюрреалізм, експресіонізм, імпресіонізм
тощо).
На основі продуктивної творчої уяви естетична практика у своїх
різноманітних формах формує особливе духовне утворення – естетичний
ідеал, у якому ідеально співвідносяться цілісність, творчість, досконалість.
Він має духовно-практичну форму, оскільки звернений до емоційної,
чуттєвої сфери людини, тобто постає у конкретно-чуттєвому образі. Поняття
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ідеалу тісно пов’язане з вченням про наслідування, зокрема природи. Більш
того, не тільки відтворювати природу, а й покращувати її, виправляти,
ідеалізувати, тобто, художник може створювати такі образи, які не мають
реального прототипу у природі. Існує точка зору, що ідеал носить
нормативний характер, стаючи нормою і зразком для наслідування
(І. Кант) [172], виражає позитивне ставлення до дійсності (Г. Гегель) [71].
Естетичний ідеал постає як одна із форм естетичного відображення дійсності,
зокрема відображення не пасивного, а творчого, активного, здатного
відкинути випадкове та несуттєве, проникнути в суть предмета. Отже,
естетичний ідеал є відображенням суті предмета, явища, процесу.
Наявність у змісті професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК морально-етичного компоненту, за визначенням
Г. Васяновича,

є

необхідною

умовою

їхнього

всебічного

розвитку,

підвищення ефективності професійної діяльності [50]. З цього питання
науковець дотримується принципів етики трансцендентальної прагматики –
філософської теорії про нерозривний зв’язок раціонального та соціального у
комунікативній

спільності.

Дана

В. Кульманом,

Ю. Хабермасом,

теорія,

розроблена

торкається

К. - О. Апелем,

проблеми

створення

«універсальної етики для всього людства (макроетики)», що визначає це
завдання як надзвичайно актуальне, оскільки «в наше століття єдиної
планетарної цивілізації, породженої технологічними наслідками науки,
людство, практично, вперше поставлене перед завданням брати на себе
солідарну відповідальність за наслідки своїх дій» [11, с. 264–265]. Моральноетичний компонент посилюється екзистенційним контекстом філософії
людиноцентризму, зорієнтованого, за визначенням В. Кременя, на «духовні
цінності, знання, культуру, науку, без яких життя втрачає сенс і
перспективу» [241, с. 237];

новою

культуроцентруючою

якістю

освіти,

сформованою, на думку І. Зязюна, у відповідь викликам постіндустріального
суспільства [156, с. 20]. Окрема увага приділяється професійній етиці як
системі «моральних норм і правил професійної діяльності», «когнітивній
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компоненті експертного супроводу нормотворчості та нормативної практики
у сфері професій» [170, с. 38].
Розглядаючи професійну етику як складову частину прикладної
(практичної) етики, вважаємо доцільним орієнтувати майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК на усвідомлення, крім загальних цінностей і
норм поведінки в суспільстві, таких критеріїв як моральна необхідність
неухильного й чіткого виконання своїх професійних обов’язків, суто
специфічних поведінкових стереотипів. Вони обумовлені специфікою даного
виду професійної діяльності, зокрема вагомістю у ній людського фактору.
Таким чином, важливого значення набувають емоційна витривалість,
терпіння, стриманість, тактовність, чуйність, доброзичливість, привітність,
душевна чемність. Здобувачі освіти разом з представниками підприємствучасників ОВК беруть участь у розробленні еталону ідеального фахівця
сфери послуг, виявляючи складові зовнішнього вигляду ділової людини:
костюм, зачіска, макіяж, аксесуари тощо; обговорюючи доцільність
визначення правил поведінки щодо культури побутового обслуговування
замовників,

необхідності

формування

професійно

важливих

якостей

майбутніх працівників тощо.
За визначенням С. Дружилова, професійно важливі якості – це
«характеристики людини, від яких залежить успішність його професійної
діяльності» [115, с. 2].

До

таких

віднесено

індивідуально-психологічні

(типологічні) властивості особистості, її ставлення до себе, інших людей,
професійної

діяльності

(М. Дмитрієва,

С. Дружилов,

О. Крилов,

О. Нафтульєв), а також мотивацію особистості (В. Толочек). Оскільки
спостерігається тенденція до урізноманітнення професійної діяльності,
зменшення її фрагментації, об’єднання дрібних завдань у складні виробничі
операції, важливого значення набуває здатність майбутніх фахівців сфери
послуг швидко орієнтуватися у нестандартних ситуаціях, свідомо та
відповідально ставитися до прийняття самостійних рішень. Посилюється
запит на високоваріативну (за А. Петровським) особистість. Визначення
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носить позитивне моральне забарвлення й означає здатність особистості
відмовлятися від стереотипних засобів діяльності, прийомів мислення,
способів поведінки та виробляти або приймати нові, оригінальні підходи до
розв’язання проблемних ситуацій при незмінних ідейно-моральних основах
діяльності.
Проаналізувавши кваліфікаційні та загальнопрофесійні вимоги до
професійної діяльності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК,
зокрема швейників, нами виокремлено такі професійно важливі якості:
гострота зору (стійкість зорової чутливості у часі, здатність розрізняти
відтінки кольорів), швидка реакція; розвинутий лінійний, кутовий, об’ємний
окомір; розвинута моторика (швидкість і точність рухів, відсутність тремору
кистей рук); здатність до концентрації та розподілу уваги, її завадостійкість,
вибірковість, обсяг, розподіл, переключення; спостережливість; наочнообразне та предметно-дієве мислення; довготривала, кінетична, оперативна
пам’ять (на образи предметного світу, умовні позначення), її обсяг, міцність
збереження інформації, швидкість відтворення; просторова уява; фізична
витривалість (збереження працездатності у нестандартних умовах, стійкість
до перевантажень, до зовнішніх негативних впливів), адаптивність.
У контексті професійної етики, заснованої на окремих положеннях
етичної теорії бізнесу утилітаризму, професійні дії фахівців сфери послуг
оцінюються виключно за їх наслідками, результатом (консеквентом), що
відповідає визначеному Д. Міллєм «принципу корисності» [296]. Наслідки
розглядаються з позиції корисності для окремої особистості, групи людей,
суспільства у цілому тощо (поняття велферизму). Таким чином, формування
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг відбувається
через розв’язання ними дилем професійної етики, зокрема визначення
домінантності

між

особистісними

інтересами

та

суспільними,

функціонально-диференційованими універсальними (загальноприйнятими у
суспільстві) зобов’язаннями; необхідності врахування морального підтексту
у вирішенні професійних завдань, інтересів різних категорій людей.
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Прийняття рішень, за твердженням Р. Хеара, має здійснюватися на
«інтуїтивному» рівні, що ґрунтується на моральних нормах, «апробованих
досвідом поколінь» і закріплений до автоматизму. Згідно з «принципом
корисності» також підвищується мотивація майбутніх фахівців до виконання
посадових обов’язків на високому професійному рівні, в основу якої
покладено моральні переконання в тому, що компетентність фахівців є
обов’язковим фактором добробуту як суспільства, так і їх особисто.
Здобувачі освіти засвоюють форми звертання, викладу прохань,
вираження вдячності, способи аргументації у виробничих ситуаціях, етичні
норми професійного спілкування з колегами, партнерами, клієнтами; вчяться
аргументовано відстоювати свою точку зору у коректній формі, створювати
імідж ділової людини та дотримуватися його, користуватися простими
прийомами саморегуляції поведінки у процесі міжособистісного спілкування,
основними техніками спілкування: правила слухання, ведення бесіди,
переконання, консультування.
Важливе значення у змісті професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК має психологічний компонент, оскільки професії
цієї галузі відносяться до типу професій «людина-людина» та «людинахудожній образ» [179, с. 54]. Для того, щоб правильно обрати тактику
спілкування із замовниками, майбутнім фахівцям сфери послуг необхідно
володіти основами психології, прийомами невербального спілкування
(мімікою,

мовою

жестів);

мати

уявлення

про

типи

темпераменту

(сангвінічний, холеричний, флегматичний, меланхолійний) та їх психологічні
характеристики, що дозволить передбачати можливі реакції осіб з різним
типом темпераменту й адекватно на них відреагувати.
Увага приділяється базовим поняттям конфліктології. Розглядаються
конфлікт як соціальний феномен, його структура, процеси виникнення,
розвитку, регулювання, управління, вплив на ефективність роботи та
конкурентоспроможність організації. Вивчаються схеми роботи зі скаргами,
із

запереченнями,

претензіями

та

рекламаціями

клієнтів;

способи
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конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, продуктивної реакції на
агресію клієнта з подальшою її нейтралізацією. Набуваються компетентності
щодо зняття негативного міжособистісного напруження, збереження власних
ресурсів. Майбутні фахівці сфери послуг в умовах ОВК знайомляться із
методами протистояння маніпулюванню клієнтів, захисту від агресії і
негативу; технологіями роботи

із

«важкими» клієнтами,

«швидкого

відновлення» і включення у виробничий процес; прийомами саморегуляції
власного емоційного стану.
Для досягнення успіху у будь-якій діяльності, професійній зокрема, для
особистості важливе значення має усвідомлення її самоефективності.
Формування здатності у майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
ефективно вирішувати проблеми, знаходити оптимальний вихід зі складних
ситуацій, виявляти активність, відповідальність за свої дії в екстремальних
ситуаціях відбувається на засадах соціально-когнітивної теорії научання
А. Бандури. Відповідно до названої теорії саме віра людини у свою здатність
досягти успіху є визначальним фактором її поведінки. Нами взято до уваги
визначені

науковцем

чотири

джерела

зростання

самоефективності:

«оволодіння майстерністю, соціальне моделювання, вербальне підкріплення,
психічний стан» [21]. Перелічене враховується при змістовному наповненні
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. Так,
застосовуючи колективну форму організації навчання – роботу в парах
змінного складу, здобувачі освіти активно залучаються до освітнього
процесу для закріплення досвіду успіху, кожному з учнівського колективу
приділяється увага, за необхідністю надається допомога.
Використання

завдань

різного

рівня

складності

уможливлює

диференційований підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК. Виконуючи завдання, що відповідають їх
здібностям,

можливостям,

рівню

загальної

освіченості,

ключовим

і

загальнопрофесійним компетентностям, майбутні фахівці набувають більшої
впевненості у собі, зростає їх віра у власні сили. Поступове підвищення рівня
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складності завдань зумовлює формування наполегливості, активності,
цілеспрямованості.
Розглядаючи

позитивний

досвід

успішних людей

(художників-

модельєрів, дизайнерів одягу), як джерело зростання самоефективності,
здобувачі освіти пізнають цікаві факти, змістове навантаження яких має
яскраво виражений виховний характер. Так, нікого не залишає байдужими
історія про двадцятирічного юнака з провінції, який, не знавши ні слова пофранцузьки, приїхав до Парижа із сотнею франків у кишені. З часом світ
дізнається про його ім’я. Чарльза Фредеріка Ворта пам’ятають як людину,
яка вперше застосувала дефіле із манекенницями; заснувала один із перших
паризьких Будинків моди, що проіснував понад 80 років; створила фасон
модного в кінці XIX століття жіночого плаття з турнюром; єдиного
модельєра XIX століття, плаття від якого у наші дні було продано з аукціону
у Нью-Йорку за 100 тисяч доларів. На глибокі роздуми наводить історія
успіху легенди світу моди Юбера Джеймса Марселя Таффі де Живанши.
Попри всі поразки, розчарування і невдачі маестро досягнув блискучого
успіху завдяки залізній волі, наполегливості, працьовитості (одночасно з
роботою асистентом в Будинку моди відомого кутюр’є Жака Фата Живанши
відвідував заняття в Школі витончених мистецтв для того, щоб поліпшити
свою техніку створення ескізів).
Вербальне

підкріплення

самоефективності

здобувачів

освіти

здійснюється виключно у межах їх реальних розумових здібностей і
фізичних можливостей. Майбутні фахівці сфери послуг в умовах ОВК
виконують вправи на попередження типових помилок у професійній
діяльності, їх увага акцентується на вірогідних збитках для підприємства й
особисто для працівника від прийняття неправильного рішення. При
моделюванні й обговоренні у процесі професійної підготовки проблемних
(конфліктних, типових) виробничих ситуацій зменшується вірогідність
припуститись помилки під час виконання технічних операцій в умовах
реального виробництва. У майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
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формується упевненість у важливості своїх функціональних обов’язків для
виробничого процесу в цілому. Віра у власні сили дозволяє молоді уникнути
зайвих переживань і зосередитися на тому, щоб докласти максимум зусиль
до виконання завдань. Також увага приділяється їхньому емоційному стану;
мінімізації впливу негативних факторів на їх психіку, оскільки позитивне
налаштування, за рекомендаціями Г. Романової, сприяє більш продуктивному
засвоєнню

навчального

матеріалу,

зростає

вірогідність

успішного

розв’язання задач [374, с. 12]. Відповідно, очікування успіху, зміцнення віри
у власні сили призводить до підвищення рівня самоефективності.
Урахування суб’єктно-діяльнісної теорії С. Рубінштейна допомагає
розкрити механізми формування професійної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг через посередництво внутрішніх умов, тобто
активності суб’єкта, його цілей, мотивів, особистісних якостей, розумових
процесів аналізу, синтезу й узагальнення. Це передбачає необхідність
посилення мотивації до навчання; розвитку активності, відповідальності,
цілеспрямованості; формування здатності до самоаналізу.
Виявлення потенційних можливостей майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах ОВК здійснюється на основі особистісно орієнтованої парадигми
освіти, зокрема положення про те, що діяльність особистості визначає її
свідомість. Назване положення відповідає принципу єдності свідомості та
діяльності, що полягає в утвердженні їх взаємозв’язку і взаємозумовленості:
свідомість формується і розвивається виключно у діяльності, а розвинута
свідомість, у свою чергу, впливає на організацію діяльності [377, с. 454].
В основу екологічного компоненту змісту професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК покладено погляди вченогоеколога

Б. Коммонера

на

глобальну екосистему.

У

концептуальних

положеннях його чотирьох законів знаходять пояснення ідеї про зв’язок
явищ і подій між собою, про те, що ніщо не виникає нізвідки і нікуди не
зникає безслідно. Науковець обґрунтовує тези про необхідність уважно
прислуховуватися до природи, оскільки вона мудріша за людину, а також
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пам’ятати про неминучі наслідки кожної дії. Трудова діяльність, що
передбачає, за визначенням Л. Лук’янової, відповідальність, виваженість
фахових дій, активну життєву позицію екологічно свідомого громадянина та
патріота, відповідає сучасним підходам до змісту професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК [268].
Загострення екологічної кризи зумовлює посилення уваги до питань
співіснування людини та природного середовища, збереження і відтворення
енергетичних

ресурсів.

Науковці

усього

світу

привертають

увагу

громадськості на шкідливий вплив легкої промисловості на екосистему
планети. Так, процес виготовлення синтетичних матеріалів для одягу
супроводжується виділенням великої кількості вуглекислого газу. Барвники,
що застосовуються у текстильній промисловості, завдають шкоди здоров’ю
людини. Період розкладання викинутого одягу через свій хімічний склад стає
більш тривалим, синтетичні тканини при спалюванні утворюють отруйні
речовини, проблематичною стає їх утилізація. Отже, виникає потреба
посилити зорієнтованість майбутніх фахівців сфери послуг на вдумливе
виконання своїх професійних обов’язків.
Здобувачі освіти отримують інформацію про сучасні технології,
екологічно безпечні для оточуючого середовища; використання екологічно
чистих

матеріалів,

високоякісного

і

зокрема
безпечного

бамбукового

волокна – натурального,

інноваційного

продукту

текстильної

промисловості XXI століття. Важливим фактом є те, що сировина не містить
сільськогосподарської хімії, процес виробництва волокна не завдає шкоди
навколишньому
бамбукового
Враховуються

середовищу.

волокна
його

при

Розглядається

доцільність

виготовленні швейних

характеристики,

зокрема:

використання

виробів

надзвичайно

й

одягу.
пористу

структуру, високу міцність, щільність, зносостійкість, антистатичний ефект,
кольоростійкість; гіпоалергенні, натуральні антибактеріальні та дезодоруючі
властивості; особливість захищати від шкідливого впливу ультрафіолетових
сонячних променів.
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Динаміка сучасного життя, його напружений ритм зумовлюють
широкий попит на матеріали, універсальні за своїми характеристиками. У
зв’язку з цим зміст предмета «Матеріалознавство» оновлено інформацією
про смісові тканини (таслан, тісі, дюспо, таффета, меморі, оксфорд, тканини
NC (нейлон, котон), ортон, грета, полікотон, сісу, тередо, саторі). При їх
виробництві

утворюється

незначна

частка

відходів,

шкода

для

навколишнього середовища є мінімальною, а саме волокно – екологічно
чисте

і не

зносостійкість;

викликає
стійкість

алергії.

Завдяки

кольору;

своїм

еластичність;

властивостям

(висока

надійність;

хороша

вентиляція; простота у догляді; низький відсоток усадки) смісові тканини
мають широкий спектр застосування. Потужний інноваційний потенціал має
ліоцелл (lyocell) – екологічно чистий високотехнологічний матеріал, що
виготовляється із целюлози – деревного волокна, що не містить пестицидів,
не викликає алергії. Для майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
важливо знати його особливості, характеристики для максимального
використання у своїй професійній діяльності.
Впровадження у зміст професійної підготовки майбутніх швейників
елементів біонічного проєктування одягу дозволяє їм осягнути широкі
можливості використання природних форм, їх властивостей і характеристик.
Організм тварини чи рослини розглядається як ефективна система
пристосування до оточуючого середовища та береться за зразок для
наслідування. Прикладом цього є текстильна застібка (стрічка велькро
(Velcro), «стрічка-контакт», «липучка»), дія якої будується за зразком дії
мініатюрних

гачечків

плодів

будяка,

що

дозволяють

рослині

розповсюджуватися у природі. Природнім аналогом застібки «блискавки»
стали волокна пташиного пера. Зчіплюючись один з одним таким способом,
вони перетворюються в єдину повітронепроникну площину. За основу
технології оброблення волокон тканини гідрофобним шаром взято структуру
листків лотосу, що мають властивість самостійно очищуватися від бруду та
відштовхувати воду. Процеси конструювання, моделювання і художнього
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оформлення одягу будуються за основними принципами біонічного
формоутворення, зокрема метафоричним, метаморфічним та символічним.
Для побудови оптимального силуету одягу, конструкцій текстильних
виробів з пріоритетним урахуванням їх функціонального навантаження,
кліматичних умов використання, важливе значення мають знання основних
еколого-організаційних закономірностей, зокрема енергетичне правило
поверхні тіла М. Рубнера: «Енергетичні витрати теплокровного організму
пропорційні площі поверхні тіла», тобто компактність одягу та рівень його
тепловіддачі знаходяться у прямій залежності. Звертається також увага на
силуетні форми одягу, підкреслюється, що відносна компактність циліндру
та півсфери вища за компактність куба.
Прикладне значення для проєктування одягу мають знання з
екологічної фізіології щодо теплового зонування, а також урахування
можливостей гетерогенних матеріалів [49]. Урахування зон тепловиділення
на тілі людини дозволяє спроєктувати максимально комфортний одяг
спеціального призначення (для спорту, професійної діяльності, дозвілля, для
екстремальних умов експлуатації) із використанням, наприклад, вставок
тканин, що забезпечують необхідний повітро- і вологообмін організму.
Розглядаються функціональні можливості гетерогенних сучасних матеріалів,
наприклад, одягу із сучасних матеріалів soft shell (від англ. soft – «м’який»,
shell – «шкарлупа», «раковина», «оболонка»), що одночасно захищає від
несприятливих кліматичних умов, а також забезпечує максимальний комфорт
зсередини. Здобувачі освіти отримують інформацію про те, що представляє
собою мембрана – щільне за структурою волокон покриття для зовнішнього
шару тканини. Розглядаються технології оброблення тканин, зокрема за
спеціальною технологією Nanosphere волокна набувають водо- і брудовідштовхуючих властивостей.
Визначається принципова різниця між естетичним стилем одягу
херитейдж

(Heritage)

і

практичною

аутдор-екіпіровкою

(Outdoor).

Функціональна доцільність останньої розглядається як один з ключових
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концептуальних підходів до її конструювання. При цьому враховується
повітропроникність у зонах посиленого потовиділення (вставки із сітчастого
матеріалу

у

пахвових

зонах

і

на

спині);

захист

від

негоди

(водовідштовхувальні посилення на плечах); свобода руху (еластичні вставки
на колінах і рукавах); розташування швів (не допускається накладення
одного шва на інший); чутливість до холоду (додаткова підкладка з флісу на
спині).
Майбутні фахівці сфери послуг в умовах ОВК отримують уявлення про
«метаболічну» систему, що мінімізує матеріальні втрати, забруднення
навколишнього середовища та забезпечує «спадкоємність»: випуск основної і
побічної продукції однієї галузі промисловості стає основою для іншої. У
результаті формується ефективна система, де не виробляється нічого, що не
може бути використано для виробництва іншого продукту [430].
Нерозривний зв’язок людини й оточуючого середовища виявляється у
зорієнтованості

швейного

виробництва

на

поширення

споживацьких

властивостей одягу. Одна з таких забезпечує підтримку комунікації у
суспільстві незалежно від місцезнаходження через впровадження в одяг
мікроелектромеханічних й електронних компонентів і систем. Посилення
інтересу у суспільстві до названої тенденції зумовлює необхідність її
висвітлення у змісті професійної підготовки майбутніх кравців. Зокрема
розглядаються

питання,

пов’язані

із

особливостями

використання,

характеристиками «інтелектуального текстилю» (від англ. e-garment –
електронний одяг, e-fabrics – електронні тканини, smart materials – смартматеріали).

Формуються

уявлення

про

такий

напрям

у

науці

як

файбертроніка (англ. fiber – волокно, electorincs – електроніка), в основу якої
покладена концепція створення еластичної версії гаджетів, у тому числі
мультитач-екранів, сенсорних панелей, батарей, транзисторних мікросхем,
вплетених у тканину-основу за допомогою спеціально розробленої ткацької
технології. Текстильні волокна здатні визначати фізичний стан організму
людини, змінювати свій колір залежно від її настрою та кольорової гами
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оточуючого предметного середовища, нести телевізійний та інтернет-сигнал,
передавати електричні сигнали тощо.
Визначення у змісті професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК, зокрема кравців, компоненту ресурсозбереження й
енергоефективності

зумовлено

тим,

що

швейна

промисловість

характеризується високою матеріаломісткістю. Першорядне значення має
підвищення ефективного використання сировини й основних матеріалів,
оскільки ці витрати у структурі собівартості швейних виробів складають
більше 80 % і навіть незначне скорочення їх під час виробництва кожної
одиниці продукції в цілому по підприємству дає значний ефект.
При конструюванні одягу враховуються тенденції живої природи у
процесі свого розвитку прагнути до всебічної економії енергії, будівельного
матеріалу та часу. Закон мінімуму обумовлений органічною доцільністю
існування. У конструктивному плані також спостерігається використання
закономірностей формоутворення живих структур на основі мінімалізму.
З’ясовуються фактори, що впливають на раціональне використання
матеріалів, а саме: технологія й організація виробництва, властивості
вихідної сировини, рівень технологічної дисципліни, технічна оснащеність
тощо.

Розглядаються

Наприклад,

значна

резерви

у

поліпшенні

частина

потенційного

використання
резерву

тканини.

раціонального

використання матеріалів на швейних підприємствах може бути реалізована
при правильній і ефективній організації роботи підготовчо-розкрійного
виробництва. Тільки у результаті зменшення втрат від лекальних відходів у
розкладці, відходів по довжині та ширині настилу витрати тканини можуть
бути знижені на 3-4 %. Оптимізувати витрати міжлекальних випадів дозволяє
застосування

системи

автоматизованого

проєктування

або

система

автоматизованої підготовки до розкрою САПР (базовий комплект CAD
ASSYST; модуль LAY. ASSYST). У процесі професійної підготовки майбутні
кравці засвоюють навчальний матеріал, що охоплює: інтерфейс користувача
(панель управління, «гарячі клавіші» діалогові рядки, поля координат,
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правила роботи з «мишкою»); техніку введення лекал в комп’ютер із
графічного планшету для перетворення готового, паперового або векторного
зображення у цифровий формат (дігітайзеру); прості команди малювання дуг,
сплайнів (функцій, область визначення яких розбита на кінцеве число
відрізків), ламаних і їх редагування; роботу з таблицею розмірів, створення
нових таблиць градації; побудову лекал виробів у базовому розмірі, а також
для інших розмірів, росту та повноти на основі базового комплекту лекал;
внесення змін до лекал при зміні властивостей матеріалів, розмірів, напрямів
моди;

імпортування

та

експортування

даних

в

інші

системи

автоматизованого проєктування, зокрема із стандартного формату DXFААMА; функціональні можливості плоттера (широкоформатного принтеру).
Майбутні фахівці набувають навичок створювати бази даних конструктивнодекоративних елементів з подальшим їх використанням при конструюванні
моделей.
Використання

у сучасному виробництві прогресивних способів

обробки, зумовлює необхідність введення у зміст професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК відомостей щодо
застосування нетрадиційних, більш ефективних методів технологічних
процесів порівняно із традиційними. Так, застосування термопластичних
клеїв забезпечує продуктивність праці та позитивно впливає на естетичний
вигляд швейних виробів; дозволяє поєднувати ряд операцій з процесами
волого-теплової
напівавтоматичні

обробки
потокові

(ВТО)

швейних

виробів;

лінії.

Термічний

метод

використовувати
(термоскріплення)

відрізняється екологічністю, простотою технології, можливістю отримання
пористих високооб’ємних структур.
У зв’язку зі зростаючою потребою у розвитку екологічно чистих
технологій нетканих матеріалів з поліпшеними фізико-механічними та
функціональними властивостями приділяється увага технології аутогезійного
скріплення (без сполучних волокон). Названа технологія заснована на
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використанні хімічних волокон, виключає використання дорогих сполучних,
не вимагає очищення стічних вод.
Ефективність

використання

енергетичних

ресурсів

кравців

безпосередньо залежить від технічних характеристик швейного обладнання,
що використовується у процесі їхньої професійної діяльності. Вони
виявляють переваги сучасного, більш ергономічного обладнання, наприклад,
частотно-регульованого

електропривода

застосування

фрикційного

замість

у

швейних

механізму

машинах.

дозволяє

Його

розширити

функціональні можливості швейних машин, підвищити їх ККД, скоротити
час

виконання

технологічних

операцій [82].

Економію

споживаної

електроенергії забезпечують швейні машини з прямим або вбудованим
приводом, що відрізняються з проміж інших м’яким ходом, миттєвим
набором потрібної швидкості тощо. Розташування двигуна усередині головки
машини набагато знижує рівень шуму і вібрації, а також вся його потужність
передається на механізми без втрат. Звертається увага на принципову
відмінність від машин з ремінною передачею від двигуна до головки
машини. Майбутніх фахівців орієнтують на те, що використання швейного
обладнання нового покоління з більш ергономічними моторами дозволяє
економити до 30 % електроенергії.
Розглядаючи питання ресурсозбереження, визначається оптимальна
висота настилу тканини для кожного виду оброблюваних матеріалів.
Важливе значення надається якості розкрійного обладнання (ріжучий
інструмент повинен бути правильно заточений). Виявляється ефективність
застосування для різних видів робіт розкрійних машин з дисковим і прямим
ножами.
В умовах «інформаційного суспільства», за визначенням Е. Тоффлера,
інформаційні

потоки

не

просто

прискорюються,

збільшуються,

трансформується глибинна структура інформації [429]. Оскільки рівень
компетентності

майбутніх

фахівців

сфери

послуг

в

умовах

ОВК,

безпосередньо залежить від уміння отримати необхідну інформацію,
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працювати з

великим обсягом даних, важливого значення набуває

інформаційно-комунікативний компонент змісту їх професійної підготовки.
Нерозривний зв’язок комунікації з інформацією підкреслює П. Гречко, який
наголошує на тому, що «ефективність інформації сьогодні вимірюється,
поряд з іншим, кількістю комунікативних дій, що можна зробити на її
основі». У цьому контексті інформація розглядається як екстеріорне знання,
тобто знання, що набуває знаково-символічних форм. Для них, на відміну від
звичайної інформації, більш характерним є структурованість, чіткість,
послідовність. Отримана у результаті логічних висновків, аргументів,
узагальнень

інформація

дискурсивна

за

своєю

природою,

а

отже,

комунікативна [87, с. 28].
Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК містить відомості щодо пошуку інформації різними способами,
зокрема по запиту (простому та складному), через ключові слова, пошук
файлів, за адресом сайту, за каталогом, використовуючи спеціальну мову
пошукових запитів тощо. Увага приділяється пошуковим системам для
знаходження інформації в Інтернеті, їх особливостям функціонування,
подібностям,

розбіжностям,

перевагам,

недолікам

і

потенціальним

можливостям. Формуються навички роботи в системі дистанційного
навчання

Moodle

–

модульного

об’єктно-орієнтованого

динамічного

навчального середовища. Вивчаються способи реєстрації користувачів на
сайті системи, правила редагування інформації про себе, створення поштової
скриньки, базові можливості системи. Розглядаються ресурси (файли з
текстами лекцій, ілюстрації, схеми, діаграми, анімаційні ролики, посилання
на ресурси мережі Інтернет, веб-сторінки) й активні елементи навчальних
курсів (завдання, вправи, форуми, чати, тести, анкети, робочі зошити,
семінари, опитування, глосарій – інтерактивні контролюючі засоби).
Опрацьовуються вимоги до роботи з тестами та іншими навчальними
матеріалами.
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За

визначенням

А. Гуржія,

В. Лапінського,

електронні

засоби

навчального процесу – «програмні засоби навчального призначення,
електронні бази даних з відповідним наповненням (бібліотеки електронної
наочності, електронні довідники і словники тощо)» є «необхідною складовою
освітнього середовища нового типу» [97, с. 30]. На широких можливостях
сервісів хмарних обчислень (Cloud computing), зокрема «хмаро орієнтованих
сервісів науково-освітніх інформаційних мереж, наукометричних баз і
бібліотечних систем» наголошують В. Биков, О. Спірін, М. Шишкіна [411].
Для формування комунікаційної активності у режимі онлайн у закладах
П(ПТ)О проводяться науково-практичні відео-конференції, здійснюється
віртуальний обмін інформацією у режимі реального часу, обмін матеріалами
дидактичного, науково-методичного спрямування в єдиному інформаційному
просторі між учасниками освітньо-виробничого кластеру. При цьому акцент
робиться на тому, що сучасна інформація має фрагментарний характер, вона
поділена на сегменти (кванти), що значно розширює можливості та
перспективи від її отримання. Здобувачі освіти навчаються систематизувати,
узагальнювати, структурувати отримані дані, надавати їм нові форми,
візуальні (звукові) образи, вибудовувати аналогії тощо. Формується їх творча
уява, образне мислення (імагінація); уміння ідентифікувати проблеми,
відповідно до умов змінювати способи дії при вирішенні різного роду
завдань (флексибільність – гнучкість інтелектуальних реакцій); здатність до
рефлексії, самокритичності [201].
Отже, конкретизація функціональних компонентів змісту професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК уможливлює
виявлення

характерних

особливостей

процесу

формування

їхньої

професійної компетентності, що є необхідною умовою для визначення
ефективних форм і методів для вдосконалення названого процесу.
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4.4. Форми і методи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах освітньо-виробничого кластера

Результативність професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК залежить від низки факторів, з-поміж яких
використання ефективних форм і методів навчання, що забезпечують
реалізацію педагогічних завдань, досягнення мети, позитивну динаміку
формування професійної компетентності.
Практика професійної підготовки фахівців сфери послуг в умовах ОВК
свідчить, що традиційна система має як переваги, так і недоліки. До переваг
слід віднести: системний характер навчання, впорядковану та логічну подачу
навчального матеріалу, організаційну чіткість, а також оптимальні витрати
ресурсів під час колективного навчання. Недоліками цієї системи є:
шаблонна побудова й однорідність навчальних занять, нераціональний
розподіл часу на різні види діяльності, низький рівень зворотного зв’язку,
відсутність індивідуального підходу до процесу професійної підготовки.
В умовах функціонування ОВК процес відбору та застосування форм і
методів навчання потребує урахування низки важливих аспектів: специфіки
сучасних виробничих технологій сфери послуг, якій притаманна висока
ступінь взаємодії зі споживачами, забезпечення високого ступеня їхнього
задоволення (автоматизація проєктних робіт за рахунок впровадження
систем САПР, використання комплексно-механізованих ліній), що потребує
від майбутніх фахівців сери послуг високого професіоналізму та здатності
швидко адаптуватися до нових умов діяльності; оперативності у прийнятті
рішень у непередбачуваних ситуаціях; готовності працювати в умовах
високої динаміки ринку праці, бути динамічними, комунікабельними,
професійно мобільними.
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Розглянемо більш докладніше форми та методи підвищення рівня
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
У наукових працях Г. Ажікіна, Н. Астафьева, Ю. Бабанського, С. Баєва
М. Данілова, А. Кірсанова, В. Полякова, С. Шаповаленко методи та форми
організації професійної підготовки робітничих кадрів розглянуто як провідні
компоненти конструювання і впровадження педагогічних систем. Особливу
роль у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК надається методам навчання, що у педагогічних
дослідженнях розглядаються

як спосіб

досягнення

мети,

вирішення

конкретного завдання. І. Лернер і М. Скаткін класифікують методи за
характером
репродуктивні,

пізнавальної
творчі,

діяльності

проблемні,

(інформаційно-рецептивні,

частково-пошукові,

дослідницькі);

Є. Голант – за рівнем активності здобувачів освіти (пасивні, активні);
В. Паламарчук, П. Підкасистий за ступенем керування освітнім процесом
(навчальна робота під керівництвом викладача та самостійна робота
здобувачів освіти) [338].
З-поміж найбільш систематизованих класифікацій методів навчання
вирізняється комплексний діяльнісно-процесуальний підхід Ю. Бабанського,
яким враховано основні компоненти педагогічної діяльності: мотиви,
операції, дії, контроль й аналіз результатів. В основі цієї класифікації
комплексне вирішення основних завдань освіти, виховання й розвитку
особистості (розвиток теоретичного й емпіричного мислення, навичок
практичної діяльності, самостійної роботи, формування світогляду. Згідно з
класифікацією науковця методи навчання поділяються на три групи:
– методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, що
поділені на чотири підгрупи: методи навчання за джерелом знань (словесні,
наочні, практичні); за логікою передачі та сприйняття навчальної інформації
(аналітичні, синтетичні, індуктивні, дедуктивні); за ступенем самостійності
мислення під час оволодіння знаннями (пояснювальні, репродуктивні, творчі,
проблемно-пошукові, дослідницькі); за ступенем керівництва освітнім
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процесом (робота під керівництвом педагога і самостійне вивчення
навчального матеріалу);
– методи стимулювання і мотивації освітньої діяльності (пізнавальні
ігри, освітні дискусії, емоційний вплив педагогів, заохочення навчальної
діяльності, покарання);
– методи контролю і самоконтролю (опитування, письмові роботи,
тестування, контрольні лабораторні роботи, контрольні практичні роботи,
комп’ютерний контроль, самоконтроль) [16].
Розглядаючи методи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК як сукупність дій, спрямованих на досягнення цілей
освітнього процесу, вважаємо за необхідне у процесі їх добору керуватись
такими

принципами:

досягненню

цілей

оптимальності
навчальної

(найбільш

взаємодії,

а

оптимально
також

сприяє

раціональному

використанню часових, матеріальних, фінансових ресурсів); контекстності
(віддзеркалює зміст діяльності майбутніх фахівців сфери послуг, що
сприятиме
суб’єктності

усвідомленню
(сприяє

ними

практичної

усвідомленню

значущості

здобувачами

навчання);

освіти

власної

відповідальності за результати освітньої діяльності, самодетермінації та
безперервного саморозвитку).
На сьогодні існують різні підходи до класифікації методів професійної
підготовки

майбутніх

фахівців,

що

свідчить

про

нерозробленість

концептуальних основ цього процесу. У нашому дослідженні, за основу
беруться такі сторони процесу професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК: джерела передачі та характер сприйняття
інформації; дидактичні завдання, які необхідно вирішувати на конкретному
етапі навчання; початкове засвоєння навчального матеріалу; закріплення і
вдосконалення набутих компетентностей; характер пізнавальної діяльності
на різних етапах процесу навчання; творча діяльність; кількість учасників;
місце проведення; засоби навчання; тип діяльності учасників під час
розв’язання

пошукових

завдань;

оптимізація

процесів

і

структур
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проєктування та конструювання об’єктів; вибір тактики управління і
спілкування; демонстрація та тренінг навичок уваги, оригінальності,
швидкості мислення тощо.
Окреслені класифікації достатньо повно характеризують методи, проте
на практиці важко виокремити чіткі межі між різними методами навчання,
вони перетинаються, доповнюють один одного, об’єднуються у цілісну
систему прийомів, спрямовану на вирішення поставлених завдань.
Аналіз освітніх програм професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК виявив її професійну спрямованість, що
позначається на виборі методів навчання, а саме: відповідності специфіці
їхньої фахової діяльності, реальним можливостям і потребам, змісту
навчання у межах окремої теми, модуля, предмету, етапу тощо. Вивчення
кожної дисципліни вимагає застосування логічних, адекватних, ефективних
методів, застосування яких сприятиме найшвидшому засвоєнню навчального
матеріалу. Методи педагогічної взаємодії викладачів, здобувачів освіти,
представників підприємств (учасників ОВК) повинні різнопланово впливати
на професійно-гносеологічні процеси та мотиваційні установки майбутніх
фахівців сфери послуг, змінюватись у залежності від різноманітних обставин
реалізації педагогічного процесу (специфіки професії, форм проведення
занять, наявності методичного та навчально-технологічного забезпечення),
забезпечувати досягнення прогнозованих результатів. Процес ускладнення
методів навчання повинен відбуватися прямо пропорційно підвищенню рівня
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Так, на початку мотиваційно-орієнтаційного етапу реалізації педагогічної
системи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК, метою якого є адаптація до навчання, співпраці та діалогу з
педагогічними працівниками, фахівцями підприємств, пристосування до
норм поведінки тощо, повинні переважати пояснювально-ілюстративні та
репродуктивні методи, за допомогою яких здобувачі освіти, будучи
пасивними

учасниками

процесу

навчання,

здобувають

знання,
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запам’ятовуючи інформацію на основі готового зразка, алгоритму. Реалізація
таких

методів

передбачає

використання

лекцій,

лекцій-презентацій,

додаткових ілюстративних матеріалів, розміщених на доступних вебресурсах, а також проведення онлайн-консультацій, обговорень в онлайн
чатах. Варто зазначити, що їх ефективність забезпечується через сприйняття,
осмислення, запам’ятовування інформації здобувачами освіти. Перевагами
цих методів є доступність і зрозумілість інформації поданої за їх допомогою,
можливість надати значний масив інформації великій аудиторії, поступове
пристосування до умов і норм П(ПТ)О, організації освітнього процесу,
формування теоретичних знань, які на наступних етапах підготовки набудуть
професійного спрямування.
Для прищеплення цінностей професії, розвитку мотивації до навчання
важливо

застосовувати

методи

спостереження

за

діяльністю

інших

здобувачів освіти, анкетування, бесіди, розбір і вирішення ситуацій, які
передбачають моральний вибір. Ці види навчальної діяльності дозволяють
найшвидше пристосуватися до змін соціального середовища, розкрити власні
можливості,

здібності,

внутрішні стимули,

розвинути

прагнення

до

професійного зростання. Вагомою є організація навчання з використанням
прийомів

самоспостереження,

самоконтролю,

виховних

методів

(переконання, навіювання, вирішення соціальних ситуацій, стимулювання,
заохочення), спрямованих на освоєння культурних і професійних цінностей.
Формуванню творчого мислення сприяють методи проблемного
викладення, дослідницького, контекстного та проєктного навчання. Метод
проблемного навчання спрямований на організацію і здійснення майбутніми
фахівцями сфери послуг в умовах ОВК мисленнєвих операцій, формування
знань шляхом умовиводів, обмірковування, оскільки викладач у ході
пояснення матеріалу не лише надає готову інформацію, а ставить перед
здобувачами освіти пізнавальне завдання, яке активізує їхнє мислення,
пам’ять, змушує порівнювати погляди, підходи. Особливого значення у
підготовці майбутніх фахівців сфери послуг є метод контекстного навчання,
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що передбачає поступове насичення навчального матеріалу елементами
професійної діяльності, донесення його здобувачам освіти за допомогою
міжпредметної інтеграції, завдяки чому теоретичні знання набувають
практичного спрямування, процес мислення – продуктивного характеру.
Важливими

видами

освітньої

діяльності

є

наукове

дослідження

і

проєктування, що мають корелювати між собою та бути взаємозалежними.
Когнітивно-технологічний

етап

характеризується

активним

формуванням компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК і вимагає використання методів навчання, що
полягають

у

пошуку

сформульованих)

розв’язання

пізнавальних

поставлених

завдань,

(чи

формуванню

самостійно

ініціативності,

самостійності, навичок дослідницької діяльності, спонукають здобувачів
освіти до самостійного опрацювання літератури, ведення спостереження,
тестування, вимагають прояву творчих здібностей, професійного мислення,
генерації ідей тощо. Методи, що застосовувалися на попередньому етапі
підготовки

повинні

доповнитися

інтерактивними

технологіями.

Під

активними методами розуміємо навчання, у ході якого усі учасники
освітнього процесу активно взаємодіють один з одним як рівноправні
партнери на демократичних засадах. Інтерактивні методи не лише
виключають

домінування

викладача

над

здобувачами

освіти,

а

й

передбачають більш широку їхню взаємодію, взаємонавчання. Роль
викладача полягає у спрямуванні освітньої діяльності на досягнення
поставленої мети – навчити аналізувати отриману інформацію, формулювати
власну думку та доводити свою точку зору, спілкуватися з іншими людьми,
будувати ділові відносини, уникати конфліктів, прагнути до діалогу та
консенсусу, моделювати і вирішувати професійні ситуації, приймати
обґрунтовані

рішення,

критично

нестандартно

мислити,

здійснювати

проєктну діяльність, виконувати творчі роботи тощо. Найбільш актуальними
інтерактивними методами у професійній підготовці майбутніх фахівців
сфери

послуг

є

кейс-метод,

навчальна

дискусія,

мозковий

штурм,
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партнерський тренінг, стажування з виконанням посадової ролі, педагогічний
коучинг.
В

умовах

використовується
навчального

ОВК
у

активно

контексті

проєктування,

запроваджується

рольових

коли

ігор,

процес

кейс-метод,

ситуаційного

професійної

що

аналізу,

підготовки

спрямовується на оволодіння майбутніми фахівцями сфери послуг навичок
спілкування, критичного мислення, вирішення складних проблем на основі
аналізу виробничих ситуацій і професійних завдань. Перевагою цього методу
вважаємо міждисциплінарний характер навчання і необхідність працювати у
парах або малих групах.
Впровадження кейс-методу в освітній процес в умовах ОВК сприяє
розвитку важливих компетентностей майбутніх фахівців сфери послуг,
зокрема: аналітичних, що дозволяють знаходити та представляти необхідну
інформацію, здійснювати її класифікацію, ясно та логічно висловлювати свої
думки; практичних, що передбачають використання різних методів і
принципів вирішення практичних завдань; комунікативних, що дозволяють
розвивати дискусійні уміння, захищати власну точку зору, використовувати
наочні матеріали, переконувати оточуючих, кооперуватися

в групи;

соціальних; творчих, що є актуальним при реалізації компетентнісного
підходу. Такий метод розвиває здатність майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК до аналізу нестандартних життєвих і виробничих ситуацій,
розвиває їхні аналітичні та прогностичні здібності.
Одним із способів реалізації кейс-методу є навчальна дискусія, що
ґрунтується на принципах взаємозв’язку всіх учасників освітнього процесу
при спільній роботі у малих групах і передбачає об’єднання інтелектуальних
зусиль здобувачів освіти щодо виконання спільного завдання або досягнення
загальної мети, тобто вирішення поставленої проблеми. Формування у
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК таких комунікативних
компетентностей як уміння спілкуватися, дотримуючись морально-етичних
норм,

досконале

володіння

державною

мовою

на

вербальному

та
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невербальному

рівнях,

винахідливість,

швидкість

розумової

реакції,

здатність відстоювати свою точку зору, знаходити слабкі місця в
аргументації опонента досягається за умови колективного обговорення
проблеми онлайн й офлайн на семінарах-диспутах, вебінарах, форумах тощо.
Інтерес й актуальність викликають методи «мозкового штурму»,
особливістю впровадження яких в умовах ОВК є концентрація більшої
кількості ідей, звільнення майбутніх фахівців сфери послуг від інерції
мислення, активізація їхнього творчого потенціалу, подолання звичного ходу
думок при вирішенні поставленої проблеми. «Мозковий штурм» дозволяє
істотно збільшити ефективність генерування нових ідей у навчальній групі.
Ефективність запровадження цієї технології у процес професійної підготовки
майбутніх фахівців в умовах ОВК забезпечується дотриманням таких правил:
відсутність

критики

(дозволяє

здобувачам

освіти

запропонувати

максимальну кількість ідей); заохочення нестандартних пропозицій (дозволяє
знайти

оригінальне

рішення

без

залучення

додаткових

ресурсів);

рівноправність учасників; фіксація усіх запропонованих ідей; час для
роздумів, аналізу, систематизації і критики висловлених пропозицій. Метод
«мозкового штурму» в умовах кластерної структури використовується для
вирішення різноманітних освітніх завдань, зокрема розвитку творчих і
комунікативних здібностей майбутніх фахівців сфери послуг, критичного й
аналітичного мислення, залучення їх до активної роботи в освітньому та
виробничому процесах, організації спільної дослідницької діяльності.
Зміцнення отриманих знань, збільшення обсягу нової інформації,
формування умінь сперечатися, доводити, відстоювати свою позицію,
прислухатися до думки інших в мовах ОВК забезпечується участю майбутніх
фахівців сфери послуг з провідними спеціалістами цієї галузі, фахівцями,
експертами в обговоренні актуальних питань у круглих столах. Ефективність
проведення таких заходів залежитиме від дотримання наступних умов:
обговорення не повинно відходити у сторону від сформульованої теми;
запрошені не виступають з доповіддю, а беруть участь у вільному обміні
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думками; усі учасники круглого столу висловлюють думку з обговорюваного
питання, а не з приводу думок інших учасників.
Науково-методичний супровід професійної підготовки майбутніх
фахівців в умовах ОВК поєднується з форматом педагогічного коучингу,
орієнтованого на результат і систематичний процес співпраці викладача та
здобувача освіти. Під коучингом (від англ. сoaching – наставляти, надихати,
тренувати) розуміється процес, побудований на принципі партнерства, який
стимулює мислення майбутнього фахівця, спрямовує на максимальне
розкриття особистого та професійного потенціалу. Мета коучингу полягає у
створенні розвиваючого середовища, що стимулює здобувачів освіти до
самостійного навчання, максимального використання своїх можливостей,
якісного

виконання

поставлених

завдань

й

досягнення

позитивних

результатів. У якості основних завдань коучингу виділяють такі як: допомога
у вирішенні проблемних ситуацій за допомогою ефективних питань,
активного

слухання,

інтуїції,

навчання;

стимулювання

самоосвіти;

підвищення мотивації і всебічне розкриття потенціалу майбутніх фахівців
сфери послуг. В обов’язки коуча (викладача-наставника) входить надання
професійної допомоги здобувачам освіти у постановці та досягненні ними
професійних цілей, поліпшенні освітньої діяльності, накопиченні життєвого
досвіду, особистісному зростанні. Таким чином, перенесений в освітнє
середовище коучинг забезпечує набір методик для формування важливих
самоосвітніх умінь особистості, таких як аналіз, подолання труднощів і
проблем, які виникатимуть у процесі навчання; ефективне спілкування у
колективі,

соціальних

мережах;

організаторські

й

управлінські

уміння [347; 352].
Рефлексивно-оцінювальний етап характеризується удосконаленням
компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах реальної соціальної взаємодії і професійної діяльності; завершенням
процесу формування стійкої системи професійних цінностей; виробленням
власної професійної позиції, індивідуального стилю діяльності; вимагає
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застосування методів навчання, які передбачають вирішення проблемних
питань і завдань на основі самостійної діяльності, моделювання професійних
психологічних ситуацій та їх спільного аналізу, рефлексивної діяльності,
організації тематичних дискусій тощо. До методів, які відповідають вимогам
цього етапу підготовки, належать: спонукальний, пошуковий, дослідницький,
проєктного та контекстного навчання. Репродуктивні методи, доповнені
методами активного навчання, найповніше сприяють вирішенню завдань
предметної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг на цьому
професійному

етапі.

застосуванням

наочних

пояснення,

бесіди,

Практичні
(показу,

оцінки,

заняття

на

цьому

демонстрації),

розпорядження),

етапі

словесних

практичних

насичені
(розповіді,

(виробнича

діяльність) методів професійної підготовки.
Логічне та поетапне застосування різних методів навчання, поступове
ускладнення навчальних завдань, що мають мати професійно-практичний
зміст, підвищення вимог до рівня самостійності майбутніх фахівців сфери
послуг у процесі пізнавальної діяльності, повинно бути прямо пропорційним
ступеню сформованості їхньої професійної компетентності.
Важливе місце при формуванні професійної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК приділяється залученню нових форм
організації

професійної

налагодження

підготовки

навчальних

через

електронних

дистанційне

курсів,

забезпечення,

вебінарів,

форумів,

комбінаторного поєднання фронтальних, групових та індивідуальних форм
навчання.
В Енциклопедії освіти зазначається, що форма є зовнішньою стороною
організації

освітнього

процесу,

яка

визначає

характер

взаємодії,

взаємозв’язків і відносин його учасників [239, с. 856]. Відповідно до
Тлумачного словника форма трактується як вид, тип, структура, конструкція
чого-небудь, які зумовлені певним змістом [428, с. 789]. Під формою
організації навчання, на думку Ю. Бабанського, необхідно розуміти
конструкцію часових відрізків, циклів процесу навчання, які реалізуються у
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спільній діяльності педагога та здобувачів освіти щодо засвоювання певного
змісту навчального матеріалу та опрацювання способів діяльності [16].
Ґрунтуючись на цьому підході, Т. Бодненко форму організації навчання
розглядає як зовнішнє вираження узгодженої діяльності педагогічних
працівників і майбутніх фахівців, що здійснюється у встановленому порядку
і в певному режимі. Як спосіб організації, побудови та проведення
навчальних занять, у якому реалізуються зміст професійної підготовки,
дидактичні завдання і методи навчання, форму організації освітнього
процесу трактує Г. Мешко.
Науковий інтерес становить підхід В. Загвязінського й А. Закірова,
якими форму організації освітнього процесу розглянуто як впорядковану,
налагоджену взаємодію викладача із здобувачами освіти під час їхньої
діяльності з певним змістом навчального матеріалу. Авторами зазначено, що
однією з характерних особливостей форм організації підготовки є обмеження
у часі та просторі [133]. У своїх дидактичних дослідженнях Я. Бартецький,
М. Виноградов, В. Котов, В. Оконь, І. Чередов розглядають групову форму
навчання, аналізують її переваги та недоліки. Групова форма освітньої
діяльності виникла

як альтернатива

існуючим

традиційним формам

навчання, в основу якої покладено ідеї Ж. Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці,
Дж. Дьюї про вільний розвиток і виховання дитини. Значний внесок у
розроблення

загальних принципів

дослідження

В. Дяченка,

організації групової роботи

В. Котової,

Г. Цукермана,

О. Ярошенко.

дали
До

загальних форм М. Скаткіним віднесено індивідуальну, парну, групову та
колективну форми навчання.
Для ефективної реалізації цілей професійної підготовки означених
фахівців з урахуванням специфіки сфери послуг нами віднесено такі загальні
форми організації навчання: фронтальну, індивідуальну, парну, групову,
колективну.
У практиці закладів П(ПТ)О в умовах ОВК найбільш поширеною
формою освітньої діяльності здобувачів освіти є фронтальна, яка передбачає
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одночасну постановку певної освітньої мети перед усіма майбутніми
фахівцями, що спрямовує їх дії на виконання вправ за вказаним зразком.
Завдання, що вони виконують на заняттях, за змістом однакові для усіх і
містять необхідний обов’язковий матеріал для засвоєння, викладач є єдиною
ініціативно діючою особою освітнього процесу, діяльність якого орієнтована
на повідомлення знань.
Особливість індивідуальної діяльності полягає у тому, що кожен
здобувач освіти працює самостійно, темп його роботи визначається ступенем
цілеспрямованості, розвитку інтересів, нахилів. Організація індивідуальної
навчальної діяльності заснована на

диференційованому, особистісно-

орієнтовному підході до освітнього процесу. Застосування цієї форми
організації освітнього процесу сприяє вирівнюванню рівнів знань, умінь і
навичок у слабких і середніх здобувачів освіти; інтенсифікації освітнього
процесу

для

найбільш

здібних

майбутніх

фахівців

сфери

послуг;

поглибленню знань і умінь за найбільш значущими питанням.
Індивідуальну форму у професійній підготовці майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК реалізовують через виконання ними
індивідуальних навчально-дослідних завдань; вирішення ситуаційних і
професійно-виробничих завдань; аналіз кейсів; підготовку портфоліо тощо.
Ця форма має важливе розвивальне значення, оскільки сприяє формуванню
перцептивних умінь, здатності до налагодження міжособистісних стосунків,
розвитку

пізнавальних

здібностей,

активності,

творчої

ініціативи,

самостійності, відповідальності, організованості; формування дослідницьких
здібностей; оволодінню комплексом компетентностей.
Парна форма організації професійної підготовки відноситься до
гнучких форм, при якій взаємодія відбувається між двома здобувачами
освіти,

які обговорюють

завдання,

здійснюють

взаємонавчання

або

взаємоконтроль.
При груповій формі майбутні фахівці сфери послуг в умовах ОВК
різного рівня підготовки та мотивації об’єднуються у малі групи, під час
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роботи в яких виникає інтенсивний обмін різноманітними повідомленнями,
що сприяє досягненню високих результатів засвоєння знань і формування
умінь. Така модель ефективно поєднується з традиційними формами та
методами навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання.
Групова форма організації занять в умовах ОВК буде більш ефективною при
дотриманні таких вимог:
– ретельного обміркування структури заняття, змісту і форм завдань;
– деталізації інструкцій, що спрямовують роботу майбутніх фахівців
сфери послуг;
– гетерогенності групи за освітніми можливостями і психологічними
особливостями, при цьому у групі має бути хоча б один сильний здобувач
освіти, на якого покладають роль консультанта;
– регулюванні міри допомоги групам у ході їхньої взаємодії;
– навчання співпраці при виконанні спільних завдань;
– формуванні складу групи на основі особистих переваг здобувачів
освіти та рівня активності кожного з них.
Групова форма широко використовується у підготовці майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК, вона створює позитивні умови для
формування умінь вирішувати проблемні та творчі завдання. Така форма
найбільш ефективна для занять, коли навчальний матеріал містить проблему
та потребує її обговорення і прийняття спільного рішення у малій групі.
Проведення такої форми навчання доречне на проблемних семінарах і
практичних заняттях.

Відмінною рисою групової форми організації

професійної підготовки працівників для підприємств швейного профілю є
використання методу дискусії, коли основний акцент робиться на розвиток у
здобувачів освіти критичного мислення.
Колективна форма професійної підготовки передбачає виконання
здобувачами освіти однакових за змістом завдань з різним рівнем
проблемності, припускає самостійний пошук шляхів і методів досягнення
поставленої мети. На думку Ґ. Селевка [387], специфіка колективних форм
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навчання виявляється у таких особливостях: організаційних (відсутність
чіткості та впорядкованості в освітньому процесі, організованому на тому чи
іншому занятті, спілкування один із одним при обговоренні актуальних
питання, наявність певного робочого шуму); дидактичних, коли у процесі
вивчення матеріалу беруть участь усі здобувачі освіти, але навчання
відбувається з різним темпом й обсягом (повна самостійність майбутніх
фахівців, в основі навчання лежать провідні ідеї педагогіки співробітництва,
максимально наближені до умов процесу засвоєння знань і застосування їх на
практиці); розвиваючих, коли процес професійної підготовки будується з
урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти (відбувається
інтенсивне формування умінь дискутувати, міркувати, доводити, розвиток
творчого мислення, мови, уваги, пам’яті, професійних здібностей); виховних
(формування потреби, умінь і навичок працювати на себе та на інших, уміння
будувати стосунки з однолітками і викладачами, формування почуття
відповідальності, залежності, колективізму, дружби і товариства, уміння
спілкуватися в багатонаціональному колективі) [387].
Колективні форми взаємодії важливо застосовувати

у процесі

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Вони допомагають опрацюванню більшої кількості інформації, її активному
обговоренню, забезпечують сприятливі умови для збільшення обсягу
системних знань; впливають на підвищення рівня когнітивної активності
здобувачів
досягається

освіти,

за

допомогою

груповий ефект,

який

колективно-пізнавальної
виявляється

діяльності

у підвищенні рівня

професійної компетентності. Таким чином, колективна діяльність стає
механізмом розвитку особистості, оскільки успіх спільного пошуку залежить
від пізнавальних, організаторських, моральних зусиль кожного учасника.
Педагогічні форми професійної підготовки розрізняють за рівнем
складності: прості (бесіда, лекція, екскурсія, залік, іспит, інструктаж,
виставка, концерт); складні (ґрунтуються на розвитку простих: урок, конкурс
професійної майстерності, тематичний вечір, конференція), комплексні
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(поєднання простих і складних: тиждень відділення дизайну одягу (відкриті
уроки, конференції, конкурс професійної майстерності), день відкритих
дверей).
До основних форм організації професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що реалізуються у межах
обґрунтованої нами педагогічної системи віднесено: уроки-лекції (диспут,
круглий стіл, брейнстормінг, лабораторний практикум, проєктні заняття,
семінари, інтерактивні уроки) [232].
Однією з активних форм інтерактивного навчання є партнерські
тренінги, що передбачають відпрацювання певних професійних навичок і
умінь роботи з різними технічними засобами та пристроями. Специфіка
використання тренінгів обумовлена їхніми організаційними особливостями
та цільовим призначенням, а саме постійним поєднанням усіх форм
діяльності: спілкування, гра, навчання, виробнича практика. Тренінги
спрямовані на розвиток особистості, коли учасники в запропонованій
ситуації вивчають перш за все власні реакції, моделі поведінки, установки,
осмислюють і усвідомлюють їх. Ефективність партнерських тренінгів
полягає: у можливості навчатися за допомогою виконання практичних
завдань, набуваючи досвід роботи; врахування індивідуальних особливостей
здобувачів освіти; допущені помилки не несуть негативних наслідків.
Стажування з виконанням посадової ролі у реальних виробничих
умовах розглядається як форма активного навчання, при якому «моделлю»
виступає сфера професійної діяльності, а імітацією – виконання ролі
(посади). Така форма в умовах ОВК забезпечує якнайповніше наближення
процесу професійної підготовки майбутніх фахівців до виробництва, формує
у здобувачів освіти відповідні професійні компетентності, трудові функції
під керівництвом майстра виробничого навчання або викладача.
Лабораторний практикум у підготовці майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах кластерної структури розглядаються як найважливіша частина
процесу формуванням професійної компетентності, оскільки у лабораторіях
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здобувач

освіти

обладнанням,

стикається

приладами.

з
З

технікою,
розвитком

технологічними
науки

та

процесами,

технологій,

із

запровадженням сучасних методів моделювання і проєктування, форми
проведення лабораторного практикуму модернізувалися завдяки широкому
використанню інформаційних технологій, зокрема системи автоматичного
проєктування (САПР).
Важливим

педагогічним

засобом

активізації

процесу

навчання

виступають ділові та рольові ігри, що максимально наближають процес
професійної

підготовки

до

реальних

умов

виробництва,

сприяють

поглибленню отриманих теоретичних знань, прийняттю оптимальних
рішень, розвитку активності здобувачів освіти, розвитку у них творчих
здібностей і комунікативних навичок, необхідних у практичній діяльності.
Ділова гра застосовується у малих групах для вирішення спільних завдань в
умовах, максимально наближених до реальних ситуацій професійній
діяльності.

Проєктування ділової гри зазвичай включає три етапи:

підготовчий, проведення, аналіз і узагальнення, а сам процес навчання не
зводиться до механічного засвоєння матеріалу, а ґрунтується на системному
аналізі й активному творчому пошуку оптимальних рішень нестандартних
виробничих ситуацій. Така форма організації професійної підготовки сприяє
формуванню у здобувачів освіти професійних компетентностей, необхідних
для здійснення трудової діяльності. Рольова гра передбачає розігрування
учасниками групи певної ситуації із заздалегідь розподіленими ролями, що
розглядається як образне навчання в умовах імітації реальних умов
виробництва, різних ситуацій, оточення; являє собою певний вид діяльності,
спрямований на активізацію особистості.
Найбільш цікавою формою організації навчання майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК ми вважаємо дослідницьку діяльність, яка має
такі вагомі позитивні аспекти як забезпечення послідовного, систематичного
вивчення матеріалу; зміну видів занять; можливість використання різних
способів і прийомів освітньої діяльності; забезпечення активності здобувачів
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освіти; формування практично необхідних навичок і умінь, потреби постійної
самоосвіти; стимулювання й активізація розвитку усіх сфер особистості
(мотиваційної,

пізнавальної,

емоційно-вольової,

фізичної,

моральної).

Дослідницька діяльність забезпечує тісний зв’язок теорії з практикою,
розвиток нестандартного мислення, навичок спілкування й атмосфери
співпраці.
Отже, урахування особливостей функціонування освітньо-виробничої
кластерної структури дало змогу дібрати ефективні форми та методи
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, що сприятиме
якісному формуванню їхньої професійної компетентності.

4.5 Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера

Стрімкий розвиток сфери послуг активізує проблему введення в
освітнє середовище інноваційних технологій і концепцій, заснованих на
організаційних та методичних нововведеннях з метою підвищення якості
професійної підготовки майбутніх фахівців цієї галузі в умовах ОВК,
якісного засвоєння широкого спектра професійних і загальнопрофесійних
компетентностей, розуміння необхідності адаптуватися до нових умов
діяльності, що вимагають динамічності, комунікабельності та професійної
мобільності.
покладено

В

основу сучасних технологій

ідеї

особистісно-орієнтованого

професійної підготовки
навчання,

переорієнтації

освітнього процесу на пошук і розроблення нових шляхів розвитку
регіональної системи освіти, спрямованих на встановлення рівноправних
партнерських стосунків із замовниками кадрів у рамках кластерного
об’єднання.
З метою забезпечення ефективності процесу формування професійної
компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК відбір
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інноваційних технологій здійснено з дотриманням певних критеріїв, зокрема:
концептуальності, системності, керованості, ефективності за результатами і
та оптимальності за витратами, репродуктивності, синергізму, реальності
досягнення

загальної мети професійної підготовки,

мотивування

до

професійної діяльності в умовах ОВК, якісного формування визначеного
комплексу компетентностей із урахуванням перспектив регіонального
галузевого розвитку економіки.
Отже, враховуючи особливості професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК, зокрема спільну відповідальність усіх
учасників кластерного об’єднання (закладів П(ПТ)О, виробництва, органів
влади) у формуванні професійної компетентності здобувачів освіти,
синхронізацію теоретичного навчання і виробничої практики на конкретному
робочому місці, збільшення практичної складової професійної підготовки,
інтеграцію діяльності педагогічних працівників і висококваліфікованих
спеціалістів, нами виокремлено інноваційні технології: STREAM-освіти,
дистанційного

та

змішаного

навчання

на

основі

інформаційно-

комунікативних технологій, технологій тьюторства, інтерактивного та
проектного навчання; модульно-компетентнісного підходу, поєднання яких
спрямовує процес формування професійної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг на позитивний результат [204].
В умовах ОВК одним із критеріїв якості освітніх послуг стає швидкість
оновлення життєво важливих компетентностей майбутніх фахівців сфери
послуг, що обумовлює актуальність впровадження інтерактивних Smartтехнологій – засобів, пов’язаних зі створенням, збереженням, передачею,
обробкою й управлінням інформацією. Використання Smart-технологій в
умовах ОВК вимагає певної трансформації інформаційної інфраструктури
усіх учасників кластерної структури: забезпечення доступу до мережі
Інтернет,

наявності

необхідного

програмного

забезпечення,

власної

платформи для здійснення комунікації, технічних можливостей, необхідних
для гнучкої й адаптивної взаємодії соціальної, економічної, технологічної
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складових інноваційного середовища. До основних принципів реалізації
Smart-технологій в умовах ОВК віднесено такі положення: використання
актуальних пропозицій роботодавців щодо впровадження на конкретному
виробництві новітніх технологій, засобів, пристосувань, матеріалів для
розв’язання

навчальних

завдань;

формування

у

майбутніх

фахівців

самостійного, творчого, креативного типу мислення; реалізація професійної
підготовки

у

розподіленому

інформаційному

освітньо-виробничому

середовищі; урізноманітнення видів пізнавальної діяльності учасників ОВК;
онлайн взаємодія здобувачів освіти зі спеціалістами профільних підприємств;
забезпечення

гнучкості,

доступності,

мобільності

та

безперервності

освітнього процесу; урахування індивідуальних особливостей майбутніх
фахівців сфери послуг відповідно до їх можливостей здоров’я, матеріальних і
соціальних

умов

шляхом

конкретизації

змісту,

методів

і

засобів

навчання [109].
Підготовка майбутніх фахівців до практичної діяльності у сучасних
умовах постійних соціально-економічних змін вимагає від здобувачів освіти
самостійності, спроможності аналізувати інформацію і швидко приймати
оптимальні рішення, здатності узгоджувати свою діяльність з особистими та
виробничими потребами, враховуючи перспективи розвитку кластерної
структури, що зумовлює необхідність упровадження інноваційних освітніх
практик [199]. Сьогодні одним з головних трендів новітніх технологій в
освіті, зокрема П(ПТ)О є STEАM-освіта (Science – природничі науки;
Technology – технології; Engineering – інженерія, проєктування, дизайн; All –
усі дисципліни; Mathematics – математика, моделювання), основним
завданням якої визначено формування найзатребуваніших у ХХІ столітті
компетентностей і навичок (за версією Давосу 2020): критичного мислення;
уміння комплексного вирішення проблем; медіаграмотності; гнучкості
мислення і безперервної освіти; емоційного та соціального інтелекту;
креативності;

управління

людьми;

здатності

взаємодіяти

з

іншими;

формування власної думки та прийняття рішень; клієнтоорієнтованості,
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суголосних з компонентами професійної компетентності майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК. Для розвитку креативного напряму професійної
підготовки майбутніх фахівців (Arts – мистецтво), розуміння міжкультурних
відмінностей у поєднанні зі здатністю до міжкультурної комунікації,
розвиток самомотивації до навчання, формування когнітивної гнучкості,
критичного мислення, навичок мислення (Reading and wRiting) Національний
науковий фонд (NSF) і Національний фонд мистецтв (NEА) дійшли висновку
щодо доцільності трансформації STEM-освіти у STREAM-освіту.
STREAM передбачає інтегрований підхід до навчання, в рамках якого
опанування навчальними модулями професійної підготовки здійснюється у
контексті реального життя та конкретних виробничих процесів, що сприяє
створенню стійких зв’язків між закладами П(ПТ)О, підприємствами та
суспільством [228].
До основних переваг STREAM-освіти, побудованої на базі проблемноорієнтованої освітньої діяльності, нами віднесено автономність здобувачів
освіти, що сприяє розвитку їхньої самостійності та відповідальності за власні
рішення; здатність побудови власної кар’єри; пріоритет практичної складової
професійної підготовки, розв’язання проблем у практичній площині;
інтеграція теоретичної та професійно-практичної складових навчання;
використання

ігрових

і

тренінгових

методик,

здійснення

науково-

експериментальних досліджень.
Враховуючи перелік напрямів реалізації STREAM-освіти та

її

структурних елементів, для майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
актуальним є впровадження цієї технології у процес професійної підготовки,
адже у названій галузі поєднано більшу частину компонентів STREAMосвіти – технології, інженеринг, точні науки, мистецтво, спілкування.
Технології STREAM-освіти дозволяють здійснювати комплексне вивчення
навчальних матеріалів, процесів, явищ, подій з урахуванням взаємозв’язків
між ними. Запровадження в освітньому процесі професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК елементів STREAM-освіти
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можливе на засадах проблемного навчання з використанням міжпредметних
проєктів

або

ділових

ігор,

що

сприяє

удосконаленню

комплексу

компетентностей, формування яких здійснюється під час опанування
загальноосвітніх

і

професійно-теоретичних

предметів

(структурних

елементів STREAM-освіти).
Впровадження

в

освітній

процес

технологій

STREAM-освіти

передбачає формування в здобувачів освіти найважливіші якості, притаманні
компетентним фахівцям: здатність бачити проблему й знаходити шляхи її
вирішення; гнучкість; креативність, відхід від шаблону; здатність до
аналітичної діяльності.
Значну роль у процесі модернізації системи професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК відіграє дистанційне
навчання на основі інформаційно-комунікативних технологій, що в умовах
сучасних інтеграційних процесів, спрямованих на глобалізацію і створення
полікультурного освітнього простору, являє собою пріоритетний напрямок
для розвитку та впровадження передових освітніх технологій. Відповідно до
Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України
від

25.04.2013 р. № 466,

під

дистанційним

навчанням

розуміється

індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів
пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього
процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних
технологій та новітніх досягнень. Отже, умовою ефективного розвитку
дистанційної

освіти

вважаємо

використання

новітніх

інформаційно-

комунікаційних технологій (далі – ІКТ): мережі Інтернет (можливість
синхронного спілкування здобувачів освіти з викладачем); веб-конференцій,
вебінарів (проведення консультацій та спостереження за освітнім процесом);
мультимедіа (можливості надання навчальної інформації за рахунок
застосування кольору, графіки, звуку). Слід зазначити, що використання ІКТ
у процесі професійної підготовки в умовах ОВК сприяють успішній
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самореалізації майбутніх фахівців сфери послуг, їх соціально-професійній
адаптації до змін навколишнього середовища, освітніх і виробничих
процесів [217]. Проблеми застосування ІКТ у сфері професійної підготовки
майбутніх фахівців та підвищення кваліфікації розглядалися як зарубіжними,
так і вітчизняними дослідниками, зокрема В. Биковим, Дж. Вільяямсом
К. Германом,

М. Жалдаком,

М. Канейлом,

М. Свейном,

О. Спіріном,

А. Хардінгом. Науковцями доведено, що використання ІКТ у комплекті з
традиційними

технологіями

забезпечує

особистісно-орієнтований

і

диференційований підхід у навчанні; сприяє реалізації інтерактивного
підходу; підвищує пізнавальну активність здобувачів освіти за рахунок
одержання різноманітної інформації.
В умовах ОВК, використовуючи матеріально-технічні можливості усіх
суб’єктів інноваційного середовища, розміщення навчально-методичного
забезпечення професійної підготовки на базі систем дистанційного навчання
здійснюється ресурсами, що надають можливість створення власних onlineкурсів, зокрема https://eliademy.com, https://moodle.org, https://www.p2pu.org,
http://edubrite.com,

https://versal.com.

Відбір

сервісів

для

розміщення

навчальних матеріалів відбувається за такими принципами як зручність
організації доступу до ресурсу; зрозумілість інтерфейсу, його простота й
доступність; здатність працювати у реальному часі; надійність; забезпечення
можливості колективного доступу до ресурсу; можливість інтеграції з
іншими ресурсами в єдине середовище; корисність, інтеграція яких
уможливлює проблемність і наочність професійної підготовки; створення
чіткої моделі діяльності здобувача освіти, що передбачає наявність
зворотного зв’язку [4, с. 150].
Так, викладачами закладів П(ПТ)О за консультаційної підтримки
провідних спеціалістів підприємств сфери послуг-учасників ОВК щодо
використання новітніх виробничих технологій, розробляються навчальні
матеріали, що розміщуються на базі платформи G Suitе for Education, вільний
доступ до якої надає можливість майбутнім фахівцям сфери послуг
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переглядати, вивчати, проходити тестування, здійснювати аналіз результатів
своєї освітньої діяльності. Матеріали для самостійного опрацювання,
враховуючи специфіку професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг, представлено інтеграцією теоретичної та практичної складових
навчання у вигляді документів, презентацій, відеозаписів, гіперпосилань на
зовнішні ресурси. Педагогічними працівники здійснено диференціацію
завдань за рівнями та за формами роботи у групі; надано методичні
рекомендації щодо набуття відповідних компетентностей. Особливу увагу
звернуто на формування «м’яких навичок soft skills», необхідних майбутнім
фахівцям сфери послуг для професійної діяльності, для чого задіяно усі
можливості сервісу Google Classroom. Так, сервіс Hangouts дозволяє
здійснювати вільне спілкування з іншими користувачами у режимі реального
часу, використовуючи комп’ютер або мобільний телефон, виводити
інформацію на екрани й вирішувати проблеми разом з провідними фахівцями
у прямому ефірі (Google+, YouTube, сайт). Хмарне сховище Диск
використовується для спільної роботи, зберігання та впорядкування папок і
файлів. Сервіси Документи, Таблиці, Презентації допомагають здобувачам
освіти у виконанні групових завдань, додаванні у власний акаунт Google вебдодатків, розширень і тем. Швидка та якісна побудова діаграм і схем
здійснюється на сервісі Drawing, створення та зберігання концептуальних
карт – на Mindomo, розроблення анімованих відео-презентацій – в онлайндодатку PowToon, у якому передбачено наявність великої бібліотеки
анімованих

зображень.

Сервіс

Форми

дозволяє

створювати

власні

анкетування, опитування, вікторини, тестування, використовуючи будь-який
веб-браузер, зокрема й мобільні пристрої. Соціальний сервіс Google+ надає
можливість об’єднання суб’єктів освітньо-виробничого процесу у соціальній
мережі для онлайн спілкування. Отже, широкі можливості платформи
G Suitе for Education

сприяють

якісному

виконанню

інтегративних

професійних завдань, що об’єднують компетентності з різних навчальних
предметів і виробничого навчання.
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На сьогодні більшість майбутніх фахівців сфери послуг мають
сформовані профілі у найбільш популярних соціальних мережах, таких як
Facebook, Instagram, Google+, Twitter, користування якими дозволяє активно
залучатися

до

організації

дистанційного

консультування,

розподілу

навчальних завдань і виконання самостійних робіт, що мають індивідуальний
характер та диференційованість відповідно до рівнів знань, умінь й навичок
здобувачів освіти.
Окремим інноваційним напрямком розвитку дистанційного формату
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, як представників
творчих професій (кравець, закрійник, дизайнер), є залучення сервісу
«Realtime Board», який дозволяє організовувати практичне процес виконання
виробничих завдань здобувачами освіти через використання електронної
маркерної дошки, а також соціальних мереж, «хмарних» технологій, вебконференцій, графічних об’єктів, відео та гіперпосилань на інші ресурси
мережі Інтернет.
Отже, застосування системи дистанційного навчання у професійній
підготовці майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК дає змогу
змінювати традиційні методи та форми навчання на сучасні, використання
яких підвищує вмотивованість здобувачів освіти на якісне засвоєння
навчального матеріалу через ресурси мережі Інтернет, що є доступними з
будь якого гаджета, підключеного до мережі; дозволяє всім суб’єктам
кластерної структури здійснювати ефективні комунікаційні зв’язки через
вбудовані месенджери, форуми, чати, електронну пошту тощо. Використання
технологій

електронного

навчання

дозволяє

майбутнім

фахівцям

контролювати рівень своєї успішності та використовувати інноваційні
технології для подальшої виробничої діяльності.
Однак, незважаючи на значні переваги дистанційного навчання,
зарубіжний досвід свідчить про доцільність формування змішаної моделі
навчання, що передбачає поєднання різних форматів професійної підготовки
з урахуванням специфіки виробничої діяльності майбутніх фахівців сфери
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послуг, умов функціонування ОВК, коопераційних зв’язків між його
учасниками завдяки поєднанню дистанційних технологій із перевагами
традиційного підходу [5]. Змішане навчання (blended learning) – це сучасна
освітня технологія, що базується на інтеграції традиційних методик і
технологій електронного навчання (e-learning), у якому використовуються
спеціальні

інформаційно-комунікаційні

технології

й

характеризується

комбінацією нових теорій з практичним досвідом, практико-орієнтованими
проєктами, методологією та методикою дистанційного та електронного
навчання; індивідуальною підтримкою майбутніх фахівців як закладом
освіти, так і виробництвом.
Здійснений аналіз наукових досліджень засвідчив, що питаннями
організації освітнього процесу у закладах освіти відповідно до технологій
змішаного навчання опікувалися українські та зарубіжні учені, у працях яких
відсутнє єдине розуміння цього поняття. Так, існують твердження, що
«змішане навчання інтегрує: живе навчання та веб-технології; різноманітні
педагогічні підходи для отримання оптимального результату; технічні засоби
навчання й аудиторне навчання; освітній процес з виконанням реальних
виробничих завдань. У роботах Д. Берна, А. Богомолова, П. Валайзена,
С. Вейбелзала, В. Кухаренка, С. Моебза, Ю. Триуса, М. Умрика змішане
навчання розглядається як процес здобуття знань, умінь і навичок за
допомогою поєднання різних технологій навчання; комбінація освітніх
технологій (традиційних, дистанційних, мобільних) та стратегій навчання;
об’єднання формальних засобів навчання з неформальними; формальна
освітня програма, у якій передбачено навчання у межах закладу освіти;
дистанційне навчання та методи, що поєднують ці форми навчання;
професійна підготовка на робочому місці та неформальне навчання
(наприклад, стажування). Д. Монсакул розглядає технологію змішаного
навчання як одне з ефективних рішень економічних проблем завдяки
можливості охоплення значної кількості здобувачів освіти впродовж
короткого періоду часу з послідовною доставкою контенту [529]. Нами
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враховано досвід Мерілендського університету (США) щодо запровадження
моделі змішаного навчання, коли здобувачі освіти самостійно вивчали
навчальний матеріал, а аудиторний час використовували для роз’яснень і
дискусій, що сприятиме більш якісному використанню навчального часу у
закладах освіти. Вітчизняні дослідники Н. Покаместова та В. Уманець
визначають, що використання змішаного навчання дозволяє здійснювати
мережеву взаємодію в освітньому процесі шляхом вільного доступу до
навчальної, наукової і науково-популярної інформації, що розміщено на
різних Інтернет-ресурсах; можливості участі у форумах, семінарах та чатах
під час обговорення проблем навчального характеру; надання інтерактивної
консультативної підтримки [441].
У зарубіжній практиці виокремлено шість моделей змішаного
навчання, що було досліджено та поширено на основі позитивного досвіду
їхнього використання: модель face-to-face Driver (онлайн-навчання доповнює
аудиторні заняття); модель Rotation (чергування онлайн- і традиційного
навчання під керівництвом педагогічних працівників; більшу частину часу
навчальний процес відбувається в електронному освітньому середовищі за
очної

підтримки

викладачем;

модель

Online

lab

(освітній

процес

здійснюється у спеціально облаштованій онлайн-лабораторії, у якій здобувачі
освіти отримують консультації у режимі реального часу з технічною
підтримкою

працівників

лабораторії);

модель

Self-blend

(передбачає

самостійний вибір здобувачами освіти додаткових онлайн-курсів); модель
Online driver (віддалене навчання в електронному середовищі у режимі
онлайн) [527].
Для нашого дослідження найважливішими сутнісними ознаками
змішаного навчання майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є:
оптимальне поєднання різних форм навчання відповідно до мети кластерного
об’єднання; розширення освітніх можливостей здобувачів освіти за рахунок
доступності та гнучкості; підвищення їхньої мотивації, самостійності,
рефлексії і самоаналізу; персоналізації освітнього процесу; підвищення рівня
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вмотивованості суб’єктів освітнього процесу та поліпшення їхніх навчальних
результатів.
В умовах ОВК основу впровадження змішаного навчання складають
системний,

діяльнісний,

осoбистiснo-oрiєнтoвaний

і

компетентнісний

підходи, що дають змогу розглядити процес професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг на основі цієї технології як систему
взаємопов’язаних елементів (учасники освітнього процесу, мета, завдання,
зміст, засоби та результати навчання), у центрі якої перебуває суб’єктсуб’єктна взаємодія між викладачами і здобувачами освіти, індивідуальний
розвиток й особистісне становлення яких здійснюється за рахунок власної
свідомої діяльності (навчально-пізнавальної, комунікативної, самостійної) із
урахуванням особливостей сприйняття й опрацювання інформації, здатності
реалізації особистого потенціалу для успішної професійної діяльності.
Реалізація технології змішаного навчання майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК передбачає чотири етапи. На першому етапі
відбувається ознайомлення здобувачів освіти з загальною програмою
професійної підготовки; розподілення форм і методів для очного та
дистанційного навчання; ознайомлення здобувачів освіти із методами
контролю й оцінювання навчальних результатів; визначення строків доступу
до навчального матеріалу та програмного забезпечення.
Другий етап характеризується проведенням вхідного діагностування з
метою визначення рівня знань майбутніх фахівців сфери послуг, анкетування
щодо рівня сформованості професійних компетентностей на початку
вивчення обраної теми.
На

третьому,

практично-діяльнісному

етапі

передбачається

опанування компетентностями у закладі П(ПТ)О та самостійна робота
майбутніх фахівців сфери послуг із використанням ротаційної моделі
змішаного навчання, традиційних й інноваційних форм організації, методів і
засобів навчання. Ротаційна модель передбачає чергування оф-лайн і онлайннавчання за заздалегідь розробленим графіком, що передбачає роботу у
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закладі освіти та на підприємствах усіх здобувачів освіти, поділ їх на групи,
проведення індивідуальних консультацій тощо. За місцем і розкладом
навчання ротаційна модель в умовах кластерної структури використовується
у трьох видах: ротація станцій, «перевернуте навчання», індивідуальна
ротація.
Ротація станцій передбачає створення у закладі П(ПТ)О або на
підприємстві кількох робочих зон між різними режимами діяльності (робота
під

керівництвом

індивідуальна)

за

педагогічного

працівника,

встановленим

графіком.

дистанційна,
Так,

групова,

наприклад,

після

самостійного вивчення теми «Конструювання жакету» кабінет теоретичного
навчання умовно поділено на три станції (робочі зони): зона роботи з
викладачем для перевірки рівня засвоєння матеріалу, відповіді на запитання,
що виникли у здобувачів освіти під час засвоєння теми; зона роботи у групі
(майбутні кравці поділені на три групи, кожна з яких розглядає задану
підтему: «Побудова креслення основи жакету з рукавом реглан», «Побудова
креслення основи жакету з рукавом напівреглан», «Побудова креслення
основи жакету з суцільно кроєним рукавом) засобами спільної роботи в
САПР; зона навчання у режимі онлайн (здобувачі освіти самостійно
переглядають відомості з обраної теми у різних форматах (тестовому,
графічному, відео) та проходять тестування для перевірки знань з теми.
Перша група розпочинає заняття на станції під керівництвом педагогічного
працівника, наступна станція передбачає спільну діяльність, остання зона для
цієї групи – станція навчання в режимі онлайн, тестування і презентація
групових проєктів.
Використання моделі «перевернуте навчання» передбачає самостійне
вивчення теоретичного матеріалу з теми та відпрацювання практичних
навичок на підприємствах ОВК. Отже, «перевернуте навчання» – це
педагогічна модель, у якій типове подання лекції перетворюється у її
обговорення, під час якого здійснюється аналіз проєктів, проводяться
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дискусії, виконуються практичні завдання, які у подальшому будуть
реалізовані на виробництві.
Розвиток мережі Інтернет зумовив використання онлайн навчання, у
якому синхронна взаємодія здійснюється у режимі реального часу, коли всі
учасники освітнього процесу використовують спільний сервіс (відеотрансляції у прямому ефірі, конференц-дзвінки, Skype або чат, вебінари). До
асинхронного зв’язку нами віднесено електронну пошту, форуми, блоги,
Facebook, Twitter та інші соціальні мережі.
Так, опанування модуля «КРВ – 3.2 Виготовлення поясних виробів»,
зокрема

теми

«Виготовлення

спідниць»,

припускає

ознайомлення

з

навчальними матеріалами щодо технології обробки швейних вузлів спідниці,
які завантажені у хмарні сервіси G Suite for Education у вигляді чітко
структурованого навчального матеріалу (лекції в електронному форматі,
документи, таблиці, інструкційні карти, презентації, відео). У навчальних
майстернях увага приділяється обговоренню труднощів, що виникли при
вивченні нового матеріалу (поняття, терміни), а також виконанню
практичних вправ, лабораторних робіт тощо. На підприємствах кластерного
об’єднання майбутні фахівці відпрацьовують набуті компетентності з
означеної теми та мають можливість звертатися за консультацією як до
провідних спеціалістів сфери послуг особисто, так і до педагогічних
працівників закладу П(ПТ)О онлайн. Індивідуальна ротація передбачає
заняття у закладі П(ПТ)О або на виробництві, де кожен майбутній фахівець
за своїм індивідуальним графіком переміщується між зонами, однією з яких є
онлайн-навчання. Цю модель доцільно використовувати при проведенні
лабораторних і практичних робіт: зона індивідуальної консультації; зона
навчання онлайн – вивчення навчального матеріалу в G Suite for Education і
пошук додаткових відомостей у мережі Інтернет для виконання завдань; зона
роботи над індивідуальним проєктом – виконання лабораторної (практичної)
роботи. Зазначимо, що на базі підприємств-учасників ОВК створено
«інтернет-кімнати», у яких майбутні фахівці сфери послуг мають можливість
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працювати в онлайн режимі, спілкуватися з викладачами та майстрами
виробничого

навчання,

ставити

запитання

й

отримувати

відповіді,

здійснювати самостійний пошук інформації.
Четвертий (контролюючий) етап передбачає здійснення незалежного
поточного та проміжного контролю суб’єктами кластерного об’єднання з
опанування

навчального

матеріалу

конкретного

модулю,

а

також

анкетування здобувачів освіти для виявлення рівня сформованості комплексу
компетентностей майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК.
Таким чином, впровадження технологій змішаного навчання у процес
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
враховує індивідуальні освітні потреби, ресурси й особливості здобувачів
освіти; активізує їхню пізнавальну діяльність; стимулює до діяльніснокреативного типу взаємодії; сприяє саморозвитку, самоорганізації та
самоконтролю; забезпечує швидкий і постійний зворотний зв’язок між усіма
учасниками

освітнього

процесу

(викладачами,

здобувачами

освіти,

спеціалістами підприємств); дає змогу заощаджувати навчальний час за
рахунок самостійного онлайн-навчання.
Суть технологій інтерактивного навчання полягає у формуванні
творчого, продуктивного мислення, поведінки, спілкування, пізнавального
інтересу з метою розширення власного професійного досвіду; ефективного
засвоєння навчального матеріалу; самостійного пошуку шляхів вирішення
поставлених освітніх і виробничих завдань; встановлення взаємодії між
учасниками освітнього процесу в умовах ОВК. Термін «інтерактив» (inter –
взаємний, act – діяти) означає здатність взаємодіяти або перебувати у режимі
діалогу з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (людиною).
Інтерактивне навчання розглядаємо як діалогове навчання, що включає в себе
обмін інформацією, заснованої на взаєморозумінні й активній взаємодії усіх
учасників кластерної структури.
Одним із методів інтенсивного навчання, який забезпечує засвоєння
значних обсягів знань, формування особистісних та професійних якостей
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здобувачів освіти, інтеграцію освітньої і практичної діяльності, є технологія
проєктного навчання, що представляє гнучку модель організації освітнього
процесу, орієнтованого на творчу самореалізацію особистості шляхом
розвитку його інтелектуальних та творчих здібностей у процесі створення
нових товарів і послуг. Проєктна технологія є інтегрованим компонентом
системи професійної освіти, використання якого дозволяє реалізовувати
системно-діяльнісний підхід до навчання, під час якого здобувачі освіти
набувають можливості застосовувати знання і уміння, отримані на різних
етапах навчання й інтегрувати їх у практичну діяльність. Важливою ознакою
цієї технології є активна взаємодія усіх учасників освітнього процесу:
майбутні фахівці та педагогічні працівники виступають як рівноправні
суб’єкти навчання [220].
Навчальне проєктування передбачає використання педагогічними
працівниками сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів,
прийомів, засобів, що становить певну дидактичну систему, яка адекватно
відображає

особистісно-орієнтований

підхід,

сприяє

формуванню

у

здобувачів освіти відповідних компетентностей: самостійності, критичного
мислення, уміння працювати з інформацією, приймати самостійні рішення,
працювати у команді тощо.
Навчальні проєкти, що сьогодні використовуються для професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг можна класифікувати за такими
ознаками:
– за домінантою проєктної діяльності (дослідницькі, що розробляються
та здійснюються за логікою реального наукового дослідження і потребують
аргументації його актуальності, визначення структури, предмета, об’єкта,
цілей і завдань роботи над проєктом, формулювання гіпотези, складання
плану розв’язання проблеми, обговорення одержаних результатів; практикоорієнтовані, особливістю яких є виготовлення практично значущого
продукту, який потребує чіткої структури діяльності усіх учасників,
скоординованих дій в обговоренні та представленні результатів; творчі, які
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не мають детально відпрацьованої структури

та підпорядковуються

кінцевому результату; інформаційні, спрямовані на збір інформації та
ознайомлення з нею зацікавлених осіб, аналіз і узагальнення фактів; ігрові, у
яких учасники беруть на себе певні ролі, що зумовлені характером і змістом
проєкту);
– за предметно-змістовими напрямами (монопроєкти, які проводяться
у рамках однієї предметної галузі; міжпредметні);
– за складом учасників (індивідуальні, колективні, парні, групові);
– за тривалістю виконання проєкту (довготривалі, короткотривалі).
В умовах взаємодії закладів П(ПТ)О та підприємств сфери послуг
проєктні

технології

професійної

успішно

підготовки

реалізуються

здобувачів

освіти

на

завершальному

під

час

етапі

проєктування

і

виготовлення випускних творчих робіт майбутніми фахівцями сфери послуг.
Мета виконання кваліфікаційної роботи полягає у розвитку творчого підходу
до розв’язання художньо-конструкторських завдань у процесі розроблення
колекції моделей одягу у культурно-історичному контексті обраної теми,
набутті

навичок

роботи

з

творчими

джерелами

та

спеціальною

літературою [220].
Передумовою

успішності

виконання

проєкту

є

наявність

загальнопрофесійних і професійних компетентностей, сформованих у
майбутніх кравців та закрійників у процесі освоєння інтегрованого матеріалу
з профільних предметів, а саме: «Технологія виготовлення одягу», «Основи
конструювання одягу», «Матеріалознавство», «Обладнання», «Спеціальне
малювання», а також виробничого навчання та практики, що дозволило
оптимально реалізувати міжпредметні зв’язки в освітньому процесі та
досягти взаємної узгодженості змісту освіти з різних предметів.
Для досягнення мети проєкту майбутніми фахівцями разом з
майстрами виробничого навчання, провідними спеціалістами підприємствучасників ОВК аналізуються й обговорюються різні джерела інформації:
покази високої моди у мережі Інтернет, зразки модного одягу у професійних
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журналах, тематичні телепередачі; розробляється загальна концепція творчих
робіт; визначається структура та формотворчі особливості моделей одягу;
формуються художні образи й ескізи; обираються матеріали, необхідні для
виготовлення елементів колекції з урахуванням їх структури та кольорів;
обґрунтовується доцільність використання основного та спеціального
швейного обладнання, пристосувань, оптимальних способів обробки деталей
виробів.

Враховуючи

пропозиції

спеціалістів

швейних

підприємств,

складається послідовність технологічного процесу створення моделей одягу,
виготовлення

та

художнього

оздоблення

колекційних

виробів,

обговорюються і плануються методи та засоби формування загального
образу подіумних моделей, їхнього гармонічного поєднання з темою проєкту.
Під час виконання проєкту майбутні кравці набувають важливих для
професійної діяльності якостей: уміння вчитись, ефективно організовувати
свою діяльність, працювати у групі, ставити та досягати мету, нести
відповідальність за наслідки своєї роботи, відстоювати власну думку,
здійснювати самоконтроль, планувати та аналізувати свою діяльність,
самостійно приймати рішення, критично оцінювати результати своєї
діяльності, коректно вести діалог. Отже, використання проєктної технології у
підготовці майбутніх фахівців сфери послуг дає змогу формувати комплекс
компетентностей особистості, які розвиваються лише у діяльності, а саме:
самостійно приймати рішення і прогнозувати їх наслідки, вести дискусію,
відстоювати свою точку зору, знаходити компроміс, кілька варіантів рішення
проблеми, висувати гіпотези, встановлювати причинно-наслідні зв’язки,
взаємодіяти у колективі, відповідати на незаплановані питання тощо.
Однією з найпоширеніших варіацій проєктної технологій є ігрове
проєктування, що може використовуватися як на теоретичних, так і на
практичних заняттях, як індивідуально, так і у групі. Технологія ігрового
проєктування не має єдиного визначення. За тлумаченням О. Посисаєвої, це
засіб інтенсифікації освітнього процесу, що здійснюється з «функціональних
рольових позицій», відтворюваних в ігровій взаємодії. Для такої технології
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властиве поєднання індивідуальної і колективної діяльності здобувачів
освіти. Створення спільного для групи проєкту вимагає, з одного боку,
знання кожним технології процесу проєктування, а з іншого – умінь
спілкуватися і підтримувати міжособистісні відносини з метою вирішення
професійних завдань. За твердженням В. Трайнева, ігрове проєктування
представляє собою цілеспрямовано сконструйовану модель реального
проєкту, що імітує професійну діяльність і спрямована на набуття
майбутніми фахівцями практичних навичок у вирішенні різних виробничих
ситуацій. Отже, метою ігрового проєктування є створення або вдосконалення
конструкторських, технологічних, соціальних та інших видів проєктів у
режимі командної роботи, які максимально відтворюють реальність проєктів.
При розробленні проєкту здобувач освіти бере на себе відповідальність за
прийняття оптимальних рішень, виконуючи різні посадові професійні
обов’язки у спеціально створеній виробничій ситуації. Основою проєкту
виступає проблема, вирішення якої актуалізує в майбутніх фахівців отримані
знання, потребує особистого досвіду їх практичного застосування, що сприяє
більш

глибокому засвоєнню

знань,

розвитку пізнавальних навичок,

формуванню умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в
інформаційному просторі, розвитку аналітичного мислення, організаторських
і комунікативних якостей.
У сучасній системі науково-методичного супроводу професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг використовується така
інноваційна технологія як тьюторство – організація навчання і самоосвіти
здобувачів освіти у процесі реалізації індивідуальної освітньої програми,
спрямованої на сприяння їх самовизначення і самореалізації у професійному
та суспільному житті. Тьютор виступає у ролі консультанта, наставника,
який не дає готових відповідей на запитання здобувачів освіти, а тільки
направляє до вирішення поставленої задачі, використовуючи форми та
методи навчання діагностично-рекомендаційного характеру, які ґрунтуються
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на пріоритеті морально-етичних принципів і неманіпулятивності надання
допомоги.
Сучасну професійну підготовку в умовах функціонування ОВК важко
уявити без інформаційно-комунікативних технологій, які дозволяють
розширити області застосування комп’ютерів та технологій мультимедіа в
освітньому процесі [204]. З психології відомо, що кожна людина сприймає
отриману нею інформацію по різному. Психологи розділили людей на чотири
основні категорії у залежності від особливостей сприйняття і переробки
інформації: візуали – люди, які сприймають більшу частину інформації за
допомогою зору; аудіодали – ті, хто в основному отримує інформацію через
слуховий апарат; кінестетики – особистості, які сприймають більшу частину
інформації через інші відчуття (нюх, дотик, руки) і за допомогою рухів;
дисректи –сприйняття інформації відбувається в основному через логічне
осмислення за допомогою цифр, знаків, логічних доказів. Зазвичай викладач
використовує тільки один спосіб подачі інформації – аудіодальний, тому
ефективність сприйняття інформації здобувачами освіти -візуалами, кінестетиками та -дискретами є низькою. Отже, у сучасних умовах є
абсолютно

необхідним

застосування

інтерактивних

інформаційно-

комунікативних технологій, що сприятиме повнішій концентрації уваги для
усіх категорій здобувачів освіти.
Важливим в умовах освітньо-виробничого кластеру є використання
модульно-компетентнісних технологій, що передбачають формування у
здобувачів освіти комплексу компетентностей, а головне – уміння вчитися
протягом

усього

життя.

Безперервність

навчання

визначено

фундаментальним принципом, який є основою цілісного стратегічного
підходу, що реалізується у Європейському освітньому просторі. Сьогодні
перед системою П(ПТ)О постає головне завдання – підготувати фахівців,
спроможних до гнучкої зміни способів і форм життєдіяльності, а набуття
компетентностей, що відповідають основним видам їхньої діяльності, стає
актуальним завданням професійної підготовки.
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Використання цих технологій характеризується кардинальною зміною
освітнього процесу від традиційного «знаннєвого» за функціями викладача та
здобувача освіти у процесі навчання, за метою навчальної діяльності та її
результатами. Впровадження модульно-компетентнісних технологій у процес
професійної підготовки акцентує увагу на результатах освіти, зокрема на
здатності особистості діяти у різних проблемних ситуаціях. Необхідно
зауважити, що формування і розвиток професійної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг ефективно здійснюється тільки в процесі системного
та цілеспрямованого навчання, в якому передбачено всі необхідні педагогічні
умови, однією з яких є модульна побудова змісту навчання. Використання
цих

технологій

у

професійній

підготовці

уможливлює

самостійне

розроблення закладом П(ПТ)О освітніх програм, у яких ураховуються
пропозиції

роботодавців-учасників

ОВК,

що

підвищує

ефективність

особистісної діяльності та відповідальності здобувачів освіти і педагогів,
створює умови для формуванням об’єктивних і незалежних умов оцінювання
якості засвоєння програм навчання [225].
Перевагами впровадження в освітній процес таких технологій
вважаємо врахування сучасних потреб ринку праці; адаптацію процесу
навчання до особистих запитів і рівня підготовки здобувачів освіти, що
дозволяє їм створювати індивідуальну траєкторію навчання та засвоювати
програми навчальних модулів у власному темпі; розкриття суті та змісту
компетентностей; концентрацію на кінцевих результатах навчання; уміння
вирішувати практичні завдання, мобільність і конкурентоспроможність у
професійній сфері [196].
Отже, використання інноваційних технологій, їхня інтеграція у
професійній підготовці майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
розкриває можливості для формування творчої особистості, сприяє розвитку
інтелектуальних

здібностей,

самостійності,

відповідальності,

уміння

планувати, приймати рішення, самостійно працювати з навчальними
матеріалами й інформаційними джерелами, проявляти ініціативу, оцінювати

346
свою роль у вирішенні тих чи інших проблем [204]. Застосування
інноваційних технологій забезпечить реалізацію тих задач, які ставлять перед
суспільством сьогодення – підготовку майбутніх фахівців сучасного типу,
конкурентоспроможних, які уміють мислити стратегічно й одночасно
ситуаційно-прагматично, здатних забезпечити економічну та соціальну
ефективність підприємств сфери послуг.
Безперечно, діяльність ОВК сприятиме практичному впровадженню й
апробації передових педагогічних і виробничих технологій, ефективному
виконанню регіональних програм, підвищенню рівня економічного розвитку,
освіти, здоров’я, культури населення області, зростанню його соціальноекономічної активності, створенню нових робочих місць, збільшенню
можливостей для якісної професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг та підвищення кваліфікації працівників тощо.

4.6. Впровадження інтегративного навчально-методичного забезпечення
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
освітньо-виробничого кластера

Однією з педагогічних умов, необхідних для ефективного формування
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК,
є розроблення і впровадження інтегративного навчально-методичного
забезпечення (далі – ІНМЗ) їхньої професійної підготовки із урахуванням
освітніх інновацій і тенденцій розвитку сучасної сфери послуг.
Під впливом прогресивних змін у сфері послуг процес удосконалення
професійної підготовки стає більш динамічним і змістовним, що посилює
увагу до формування навчально-методичного забезпечення, зорієнтованого
на розвиток пізнавальної активності здобувачів освіти; інтенсифікацію
освітнього процесу; упорядкування і регулювання діяльності суб’єктів
діяльності закладу освіти, удосконалення їхньої професійної майстерності.
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Зміст

ІНМЗ

ґрунтується

на

нормативних

документах,

що

регламентують підготовку кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О:
Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на
період до 2027 року [371], Державному стандарті професійно-технічної
освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, зокрема
його складових: освітньо-кваліфікаційних характеристиках випускника,
типовому навчальному плані та типових (робочих) освітніх програмах,
вимогах до результатів навчання, переліку основних засобів навчання [116];
Національному

класифікаторі

України

«Класифікатор

професій

ДК

003:2010» [315]; Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих
робітників у професійно-технічних навчальних закладах» [348]; Типовій
базисній структурі навчальних планів для підготовки кваліфікованих
робітників у професійно-технічних навчальних закладах [312]; Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) [111].
У

науковій

та

довідковій

літературі

навчально-методичний

забезпечення визначається як «оптимальна система навчально-планової
документації, навчальної і методичної літератури, дидактичних і технічних
засобів навчання, засобів діагностування та контролю навчальних досягнень
учнів, що забезпечують якість професійної підготовки, надають їй фахового
та особистісного спрямування» [361, с. 315]; «інструмент організації та
підтримки навчального процесу» [271, с. 73]; комплекс документів, що
містять системний опис освітнього процесу, що підлягає реалізації на
практиці [97];

дидактичний

засіб

управління

підготовкою

педагогів,

інформаційною моделлю освітньої системи, яка визначає структуру і
відображає елементи процесу [394].

І. Андрощук навчально-методичне

забезпечення підготовки майбутніх фахівців розглядає як «сукупність
документів, наукових, навчальних, методичних матеріалів, що визначають
зміст їхньої підготовки, її структуру й результат та встановлюють
особливості перебігу освітнього процесу із врахуванням тенденцій розвитку
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освіти [8, с. 347].
Слід

відзначити,

що набуття

якісної П(ПТ)О

неможливе

без

модернізації комплексу ІНМЗ, що ґрунтується на інтеграції професій і
предметів, гнучкому змісті, актуальних технологіях навчання, ефективних
дидактичних засобах, освітніх і виробничих інноваціях. Зазначене зумовлює
необхідність обґрунтування поняття «інтегративне навчально-методичне
забезпечення професійної підготовки», встановлення його функціонального
призначення, визначення структури і змістовного наповнення; виявлення
перспективних напрямів модернізації тощо. Аналіз наукової літератури
виявив, що зазначене термінологічне словосполучення є маловживаним, тому
зосередимо увагу на трактуванні назв та змісту його окремих складових,
наведених у різних науково-методичних джерелах. У тлумачному словнику
української мови термін «інтегративне» зафіксовано як таке, що аналогічне
значенню терміну «інтеграційне» – об’єднання частин у ціле [428]. На думку
М. Іванчук, педагогічна інтеграція є доцільно організованим зв’язком
однотипних частин і елементів змісту, форм і методів навчання в рамках
освітньої системи, що веде до саморозвитку особистості, тобто це якісно
відмінний спосіб структурування та засвоєння програмового змісту, що
уможливлює

системний

виклад

знань

у

нових

органічних

взаємозв’язках [166, с. 30].
Поняття «інтеграція» у педагогіці означає: комплексну характеристику
цілей виховання; поєднання педагогічних засобів, що застосовуються в
освітній і виробничій діяльності; цілісність у досягненні запланованих
результатів; взаємозв’язок усіх видів професійної підготовки; гнучкість
організації освітньої діяльності з використанням класичних та новітніх
методів і форм навчання; введення інтеграційних курсів тощо [188, с. 178]. У
наукових джерелах поняття «інтегративний трактується як процес, у якому
реалізуються зовнішня і внутрішня, змістова і процесуальна сторони
інтеграції. Інтеграція тісно пов’язана з якісним і кількісним перетвореннями
взаємодіючих елементів, що уможливлює її визначення як процес утворення
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цілісності. Інтегративні процеси передбачають поступову зміну складових
елементів, які призводять до перетворень в структурі, до появи нових
функцій, виникнення нової цілісності.
Використання ІНМЗ педагогічними працівниками та здобувачами
освіти дозволяє інтенсифікувати освітній процес; виключає дублювання та
застарілу інформацію; сприяє формуванню здатності мислити системно,
альтернативно, що допомагає майбутнім фахівцям, зокрема сфери послуг в
умовах ОВК формувати діалектичне мислення, вільно оцінювати факти і
знаходити принципово нові методи вирішення поставлених завдань;
інтеграція різнохарактерного змісту сприяє реалізації ціннісного підходу до
навчання, залученню різних механізмів пізнавальної і дослідницької
діяльності; підвищує рівень особистої і професійної мотивації.
Високий

рівень

інтеграції

в

освітньому

процесі

передбачає

використання різних за видом, змістом і призначенням педагогічних засобів
навчання з урахуванням переваг та можливостей ОВК. Аналіз наукової
літератури засвідчив існування значної кількості різних підходів до їхньої
класифікації: за складом об’єктів (матеріальні, ідеальні); по відношенню до
джерел появи (штучні, природні); за складністю (прості, складні); за
способом використання (динамічні, статичні); за особливостями будови
(плоскі, об’ємні, змішані, віртуальні); за характером впливу (візуальні,
аудіодальні, аудіовізуальні); по носію інформації (паперові, лазерні); за
рівнями змісту освіти (засоби навчання на рівні уроку, предмета, усього
процесу навчання); по відношенню до технологічного прогресу (традиційні,
сучасні, перспективні) [455, с. 181]. В рамках нашого дослідження найбільш
релевантною виступає класифікація, розроблена В.Скакуном, у якій засоби
навчання об’єднані у групи за трьома видами: матеріально-технічне
забезпечення

(верстати,

машини,

механізми,

інструменти,

пристрої,

лабораторне обладнання); навчально-програмна і методична документація
(навчальні плани та програми, планова документація викладачів і майстрів
виробничого навчання, тести, методичні розробки); навчально-методичні
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(дидактичні) засоби навчання (підручники, навчальні посібники, наочні
посібники, технічні засоби навчання, дидактичні матеріали).
В умовах ОВК процес підготовки висококваліфікованих фахівців сфери
послуг, спроможних застосовувати набуті компетентності у професійній
діяльності передбачає використання сучасних засобів виробництва, які в
освітньому процесі набувають ознак засобів навчання.
Отже, при визначенні ІНМЗ нами враховано окреслені у науковій
літературі підходи до його структурування і змістового наповнення
(І. Бендера,

С. Гончаренко,

М. Копельчак,

І. Мошенко,

А. Гуржій,

Л. Журенко,

Л. Нестерова,

В. Коваленко,

Н. Ничкало,

О. Новіков,

В. Радкевич, В. Свистун, В. Скакун), теоретичні основи та умови інтеграції
знань (І. Звєрєва, В. Ільченко, Ю. Жидецький, М. Іванчук, І. Козловська,
В. Пономарьова,

В. Паламарчук),

особливості

кластерізації

освітнього

простору (В. Волов, А. Залялова, Л. Івкина, Е. Корчагін, Н. Малишева,
Г. Мухаметзянова,

Н. Пак,

А. Смірнов,

А. Уваров,

А. Шайдулліна,

Т. Шамова, О. Яворський).
Інтегративне

навчально-методичне

забезпечення

професійної

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК розглядаємо як
створену у тісній взаємодії науки, освіти та ринку праці оптимальну систему
навчально-методичної документації й засобів навчання, що зорієнтоване на
систематизацію й уніфікацію вимог до навчальної роботи здобувачів освіти,
розвиток їх пізнавальної активності; інтенсифікацію освітнього процесу;
упорядкування і регулювання взаємодії суб’єктів педагогічної і виробничої
діяльності, вдосконалення їхньої професійної майстерності.
Інтегративний

підхід

до

навчально-методичного

забезпечення

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
передбачає, що вивчення кожного наступного вузлового питання за змістом
навчання по кожному розділу (темі) програми забезпечується оптимальним
мінімумом інструментів і засобів навчання, документацією, завдяки яким
підвищується якість освітнього процесу в цілому.
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Відповідно до нормативних документів у сфері П(ПТ)О структура
ІНМЗ майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК поділяється на
комплексне методичне забезпечення з окремо взятої професії і містить
необхідний для здійснення освітнього процесу перелік навчально-планових
документів (освітні програми навчальних модулів, навчальний план
професійної підготовки; вимоги до результатів навчання; програми з
теоретичних навчальних дисциплін, виробничого навчання, виробничої
практики, робочий навчальний план, плани уроків, перелік навчальновиробничих робіт з професії, засоби контролю навчальних досягнень
здобувачів освіти та критерії кваліфікаційної атестації випускників тощо),
дидактичних

(засоби

для

здобувачів

освіти:

підручники,

навчальні

посібники, конспекти лекцій, підготовлені викладачами, навчальна та
додаткова література, зокрема в електронній формі, довідники, словники,
збірники задач, завдання для лабораторно-практичних занять, модульні
навчальні елементи, комплекти інструкційно-технологічної документації;
засоби для викладачів, майстрів виробничого навчання: власні методичні
розробки з предмету (професії), методичні рекомендації, вказівки по
вивченню предмета, розділів, тем і окремих елементів, інформаційні
матеріали щодо впровадження передового педагогічного досвіду, тематичні
розробки та рекомендації з підготовки до семінарів, виконання проєктних,
творчих, дослідницьких робіт; комплектів технологічних завдань і ситуацій;
положень, методичних рекомендацій щодо проведення вікторин, конкурсів,
олімпіад,

рольових ігор; комплексу засобів оцінки для

поточного,

періодичного та підсумкового контролю якості знань здобувачів освіти;
методичного комплекту «вхідного» контролю знань; системи контролю рівня
знань з предмета; критерії оцінки навичок, умінь, знань, практичного досвіду
за всіма формами контролю; документації з моніторингу якості засвоєння
предмету) і технічних засобів навчання (носії навчальної інформації;
обладнання, інструменти, пристрої, тренажери).
Існує ряд формальних ознак, за якими можна визначити ефективність
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застосування навчально-методичних матеріалів – це цілеспрямованість,
науковість, комплексність, системність, варіативність, дієвість, практична
спрямованість тощо.
Навчально-методичне
загальнопрофесійної,

забезпечення

професійно-теоретичної

навчальних

предметів

підготовок,

виробничого

навчання і виробничої практики має таку ж структурну форму. Її складовими
є: пояснювальна записка до навчального предмета; поурочно-тематичний
план; робоча навчальна програма; опорні конспекти теоретичних занять,
адаптованих

для

дидактичний

матеріал

технологій,

дистанційного
з

засвоєння

використанням

навчального

матеріалу;

інформаційно-комунікативних

засоби візуалізації навчальної інформації (мультимедійні

презентації, конспекти-схеми, опорні схеми), інструкційні та технологічні
картки; засоби контролю (контрольні запитання, різнорівневі завдання
(репродуктивні, перетворювальні, творчі), тести, технічні диктанти, задачі;
критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; список
рекомендованих інформаційних джерел.
Практичної значущості набувають пам’ятки, інструкції, короткі описи,
алгоритми дій, пов’язаних із розумовою діяльністю майбутніх фахівців,
наприклад, свідомо обирати засоби, прийоми і методи роботи щодо
написання

тез,

побудови

доказів,

визначення

поняття

«аргумент»,

«узагальнення», «аналіз», «обґрунтування», «висновок» тощо.
Отже,

враховуючи

особливості

формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК нами
розроблено інтеграційне навчально-методичне забезпечення професійної
підготовки майбутніх кравців, що включає:
– оновлену

освітньо-кваліфікаційну

характеристику

випускника

закладу П(ПТ)О (на прикладі професії «Кравець 2-6 розрядів);
– робочий навчальний план професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг (на прикладі професії «Кравець»), адаптований до навчання в
умовах ОВК;
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– робочий навчальний план курсів спеціального призначення (на
прикладі опанування програми модуля КРВ – 3.2.1 «Виготовлення спідниць»
(професія «Кравець»)), адаптований до навчання в умовах ОВК;
– програми

інтегрованих

навчальних

модулів

для

формування

професійних компетентностей (на прикладі професії Кравець»);
– робочу освітню програму та робочий навчальний план спеціального
курсу «Автоматизоване конструювання одягу» на основі програмного
комплексу CAD Assyst;
– діагностичний

інструментарій

освітніх

результатів

майбутніх

фахівців сфери послуг в умовах ОВК (тестові завдання, критерії оцінювання
набутих

компетеностей

здобувачами

освіти

(на

прикладі

професії

«Кравець»);
– програму

авторського

курсу

«Особливості

професійно-етичної

культури майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого
кластера»;
– методичні рекомендації «Професійна підготовка майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера»;
– методичні рекомендації «Управління професійною підготовкою
майбутніх фахівців в умовах освітньо-виробничого кластера».
У попередніх розділах нами визначено особливості професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що зумовило
необхідність розроблення алгоритму формування змісту і структури робочих
навчальних планів (на прикладі професії «Кравець»), адаптованих до
специфіки функціонування кластерного об’єднання. Нами запропоновано
модель організаційного та науково-методичного супроводу цієї діяльності у
взаємодії науки, освіти і виробництва, зокрема розглянуто такі питання:
порядок формування й узгодження з підприємствами сфери послуг
(учасниками

кластерного

загальнопрофесійних

об’єднання)

компетентностей,

переліку

що є

професійних

складовими

і

навчальних

модулів; визначення структури робочого навчального плану, змістового
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наповнення

модулю

загальнопрофесійної

підготовки

(МЗПП)

й

інтегрованого модулю професійно-практичної підготовки (ІМППП); анотацій
до програм предметних модулів; обсягів навчального часу для їх опанування.
На першому етапі створюється робоча група з числа учасників ОВК
(педагогічних

працівників

закладів

П(ПТ)О,

провідних

спеціалістів

підприємств сфери послуг) для створення освітніх програм і навчальних
планів

професійної

підготовки

майбутніх

фахівців

сфери

послуг,

адаптованих до умов кластерного об’єднання. Діяльність членів робочої
групи на наступному етапі спрямована на аналіз освітньо-кваліфікаційної
характеристики випускника закладу П(ПТ)О з метою оновлення її змісту та
структури шляхом вилучення застарілої і дублюючої інформації, додаванням
інноваційної. На виконання цього завдання проведено анкетування провідних
підприємств сфери послуг щодо визначення актуальних сучасних і
перспективних трудових операцій; прогресивних способів обробки деталей
швейних виробів; нетрадиційних, новітніх методів технологічних процесів;
виявлення резервів ефективного використання сировини й основних
матеріалів

тощо.

Результати

проведеного

дослідження

засвідчили

невідповідність ОКХ випускника закладу П(ПТ)О за професією «Кравець»
вимогам сучасного ринку праці, зокрема з’ясовано, що в цьому документі не
враховано трансформацію форм та характеру праці; особливостей переходу
на новий технологічний уклад і цифрову економіку; зміну енергетичної
парадигми

та

запровадження

раціональних

моделей

споживання

і

виробництва; пріоритетність інновацій. У зв’язку з цим нами запропоновано
зміни і до кваліфікаційної характеристики з професії «Кравець», і до
освітньо-кваліфікаційної (Додаток Ж).
Зазначимо,

що у результаті опрацювання

наданих пропозицій

оновлення ОКХ з професії «Кравець» становило близько 40 %: (усунено
дублювання однакових видів робіт на різних кваліфікаційних рівнях
(оновлювати жилети на хутряній підкладці, натільну білизну (типу піжам,
кальсонів, нічних і нижніх сорочок; шити за індивідуальними замовленнями
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фартухи тощо); виключено застарілі трудові операції, що втратили
актуальність (ремонтувати на машинах або вручну тканини; штопати
капронові вироби, трикотажні полотна, розправляти затяжки; маркувати за
номерами речі в хімічному чищенні та фарбуванні одягу тощо); доповнено
новими перспективними трудовими операціями за логікою ускладнення
технологічних процесів (використання інноваційного високопродуктивного
універсального та спеціального швейного устаткування, у тому числі з
електронними системами управління (мікропроцесорами) прогресивних
комп’ютерних технологій щодо автоматичного проєктування швейних
виробів (CAD ASSYST), сучасного обладнання для волого-теплової обробки
(пристроїв для вакуумної аспірації; використання раціональних пакетів
нових, основних та допоміжних матеріалів щодо поширення споживацьких
властивостей одягу).
До

структури

компетентностей,

ОКХ

володіння

запропоновано
якими

додати

сприятиме

опис

адаптації,

ключових
соціалізації,

продуктивній виробничій діяльності майбутніх фахівців сфери послуг,
підвищенню рівня їхньої готовності до вирішення складних проблем та
завдань сучасності, зокрема загальнокультурних (забезпечують гармонізацію
міжособистісних відносин на основі усвідомлення і прийняття загальних
ціннісних орієнтирів), морально-етичних (характеризуються сукупністю
уявлень про морально-етичні аспекти професійної етики, її основні категорії
та принципи), комунікативних (уможливлюють володіння прийомами
невербального спілкування, засвоєння базових понять конфліктології),
екологічних (сприяють вихованню екологічно свідомої особистості з
активною життєвою позицією), соціальних (допомагають у проєктуванні
стратегії свого життя з урахуванням інтересів і потреб інших людей),
рефлексивних (формують здатність осмислення своїх особистісних і
професійних можливостей).
Таким чином, використання оновленої ОКХ випускника закладу
П(ПТ)О з професії «Кравець» забезпечить збалансованість ринку освітніх
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послуг і ринку праці; сприятиме покращенню ефективності професійної
підготовки

майбутніх

фахівців

сфери

послуг

відповідно

до

вимог

роботодавців; підвищить їхню конкурентоспроможність та рівень мотивації
до виробничої діяльності.
Враховуючи необхідність орієнтації професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК на результат, забезпечення їхнього
працевлаштування на підприємства галузі без «адаптаційного» періоду,
застосування гнучкого підходу до тривалості освітнього процесу відповідно
до вимог всіх учасників кластерного об’єднання, нами запропоновано
інноваційну структуру робочого навчального плану, в якій передбачено
вертикальне структурування за навчальними модулями та горизонтальне – за
предметними модулями: загальнопрофесійної підготовки (далі – МЗПП) й
інтегрованим модулем професійно-практичної підготовки (далі – ІМППП),
що забезпечує його гнучкість і мобільність (Додаток З).
МЗПП складається з предметних модулів, перелік яких визначається
учасниками робочої групи, зокрема представниками підприємств-учасників
ОВК

на

підставі

компетентностей

ретельного

(Додаток К).

аналізу

Так,

змісту

аналізуючи

загальнопрофесійних
компетентності

щодо

розуміння основ галузевої економіки та підприємництва, необхідних для їх
формування знань і умінь (знати: основні тенденції економічного розвитку
країни та галузі; основи діяльності підприємства як суб’єкта господарювання
в умовах ринкової економіки; основні принципи організації підприємницької
діяльності та механізм організації власної справи; уміти: застосовувати
отримані знання при вирішенні економічних ситуацій реального життя),
запропоновано включити до структури МЗПП предметний модуль основ
галузевої економіки і підприємництва (ПМГЕП) з подальшим розробленням
анотації освітньої програми цього модуля. Таким чином, до складу МЗПП,
окрім ПМГЕП, увійшли шість предметних модулів: основ трудового
законодавства (ПМТЗ), основ електротехніки (ПМЕТ), основ креслення
(ПМОК), інформаційних технологій (ПМІТ), основ енергозбереження
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(ПМЕЗ), правил дорожнього руху (ПМПДР). Характерною ознакою кожного
предметного модуля є чітке визначення кінцевого результату, оціненого у
базових компетентностях, які мають бути сформованими у здобувачів освіти.
Використовуючи результати аналізу ринку праці, враховуючи сучасні
тенденції розвитку швейних технологій, нами було визначено структуру
ІМППП, яку складають предметні модулі: технології виготовлення одягу
(ПМТВО), матеріалознавства (ПММ), обладнання швейного виробництва
(ПМОШВ), основ спеціального малювання (ПМСП), основ конструювання
одягу (ПМКО), охорони праці (ПМОП), технічного моделювання і
художнього оформлення одягу (ПМТМ), професійної етики (ПМПЕ),
предметів, що вільно обираються (ПМВО), виробничого навчання (ПМВН),
виробничої практики (ПМВП). Інтегрований модуль розглядається нами як
цілком самостійна одиниця навчання, зміст якої визначається затребуваністю
визначених компетентностей; він має теоретичну і практичну складову.
Зокрема, теоретична частина забезпечує засвоєння знань, необхідних для
здійснення виробничої діяльності, практична – уможливлює формування
стійких умінь та навичок виконання технологічних операцій, що створює
сприятливі умови для удосконалення їхньої професійної майстерності у
майбутньому. Отже, ІМППП є основою для реалізації головного принципу
професійного навчання – зв’язку теорії та практики у навчанні.
Розподіл обсягів навчального часу для опанування предметними
модулями здійснюється на основі відповідних анотацій робочих освітніх
програм обраних модулів із урахуванням усталеного темпу викладання
програмного матеріалу, специфіки змісту предметних модулів (профільні,
непрофільні), вимог Типової базисної структури навчальних планів [312],
інших нормативно-правових актів у межах годин, встановлених Типовим
навчальним планом підготовки кваліфікованих робітників (далі – ТНП) [116].
Відповідно до ТНП тривалість оволодіння здобувачами освіти професійними
та загальнопрофесійними компетентностями, що формуються під час
засвоєння предметних модулів МЗПП, визначено в обсязі 108 годин.
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Типовою базисною структурою навчального плану обсяг навчального часу
для викладання предметів «Основи галузевої економіки та підприємництва» і
«Основи трудового законодавства», що є основою відповідних предметних
модулів, встановлено по 17 годин; «Правила дорожнього руху» – 8 годин,
хоча цей предмет не передбачений ТНП. Залишок навчального часу
розподіляється між предметними модулями ПМЕТ, ПМОК, ПМІТ, ПМЕЗ.
Проведені розрахунки довели, що базові компетентності «Дотримання та
виконання вимог охорони праці, промислової пожежної безпеки, виробничої
санітарії», трансформовані у предметний модуль ПМОП, неможливо
передбачити у складі МЗПП у зв’язку з обмеженістю навчального часу,
встановленого Типовою базисною структурою, тому цей предмет доцільно
перемістити до складу ІМППП.
Під час встановлення обсягів навчального часу для формування
професійних і загальнопрофесійних компетенностей у рамках ІМППП, як і у
попередніх розрахунках, враховується усталений темп викладання та
принцип пріоритетності. Отже, у першу чергу, на основі змісту анотацій
відповідних освітніх програм встановлюється кількість навчального часу з
профільних предметних модулів (ПМТВО, ПММ, ПМОШВ, ПМКО);
залишок часу розподіляється між ПМСП, ПМОП, ПМПЕ. Взято до уваги, що
у рамках навчального модуля «Базовий блок» передбачено виконання
найпростіших видів робіт, які недоцільно відпрацьовувати на робочих місцях
підприємств під час виробничої практики. Окрім того, оволодіння
професійними компетентностями за вищезазначеним навчальним модулем не
передбачає проведення вихідного контролю, а виключно – тематичне
оцінювання за модулем, що стало підставою для прийняття рішення щодо
вилучення ПМВП із цього навчального модуля.
За аналогією встановлено обсяги навчального часу для опанування
ІМППП

на

основі відповідних анотацій робочих освітніх програм

предметних модулів і виробничого навчання із дотриманням принципу
єдності теоретичної та практичної частин навчання.
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Слід відзначити, що під час обговорення змісту професійних
компетентностей

учасниками

ОВК

запропоновано

доповнити

зміст

предметних модулів такими компетентностями: розуміння необхідності
оновлення асортименту одягу, його актуалізації; застосування методів і
прийомів визначення якості сучасних швейних матеріалів; використання
програми ASSYST; розуміння правил композиції при конструюванні одягу,
на виробничому навчанні – використання нових видів з’єднань деталей
виробів.
Підкреслимо, що структура навчального плану та змістове наповнення
предметних модулів МЗПП і ІМППП сприяє формуванню у здобувачів освіти
комплексу компетентностей, визначених в ОКХ; запобігає виникненню
розбіжностей

у

викладанні

теоретичного

матеріалу

викладачем

та

демонстрацією прийомів майстром виробничого навчання або інструктором
на виробництві; сприяє інтеграції педагогічних технологій із сучасними
виробничими; уможливлює використання його структурних блоків для
організації навчання на курсах спеціального призначення.
Робочі навчальні плани курсів спеціального призначення розробляються
на підставі робочого навчального плану професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг, адаптованого до навчання в умовах ОВК.
Враховуючи, що кожен навчальний модуль (КРВ-3.1, КРВ-3.2, КРВ-3.3, КРВ3.4) об’єднує освітні, інноваційні та практичні цілі з орієнтацією на
формування комплексу компетентностей, спрямованих на досягнення
результатів

навчання,

для

розроблення

навчального

плану

курсів

спеціального призначення відповідно до визначеної теми обирається
необхідний модуль, який і розглядаємо як основу формування цього
документу. Наприклад, для формування компетентностей щодо виготовлення
спідниць обираємо навчальний модуль «КРВ-3.2.1», що складається з
автономних предметних модулів, має чітко сформульовану освітню мету
«оволодіння професійними компетентностями щодо виготовлення спідниці
жіночої прямої без підкладки», тривалістю 205 годин. Членами робочої групи
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узгоджується зміст професійних і загальнопрофесійних компетентностей, за
необхідності вносяться зміни до предметних модулів (враховуються
інноваційні зміни у техніці та технологіях, матеріалах, асортименті швейних
виробів, законодавстві тощо), збільшуються або зменшуються години
теоретичного та виробничого навчання і практики, уточняється необхідність
обов’язкового вхідного контролю знань базового блоку (Додаток Л). Робочі
навчальні плани курсів спеціального призначення адаптовані до навчання в
умовах ОВК, призначені для організації професійного навчання різних
категорій здобувачів освіти, у яких враховано варіативність освітніх запитів;
створення

необхідних

саморозвиток;

комфортних

умов

практико-орієнтований

навчання;

характер

орієнтацію

освітнього

на

процесу;

використання креативних технологій навчання, нових сучасних способів
передачі інформації. Такий план забезпечує оперативне внесення змін до
предметних модулів відповідно до вимог роботодавців, індивідуальний темп
засвоєння компетентностей; значно підвищує рівень практичної підготовки
здобувачів освіти, мотивує їх до продуктивної виробничої діяльності.
Відповідно до змісту програм предметних модулів розроблено і
впроваджено у процес професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК програми інтегрованих навчальних модулів для
формування комплексу компетентностей з професії «Кравець»), призначених
для самостійної роботи здобувачів освіти. Робочі освітні програми ІМППП
включають: мету вивчення модуля, завдання, вхідні вимоги, тривалість
навчання, ресурси, результати навчання (Додаток М). Зміст зазначених
освітніх програм лаконічний, доступний для сприйняття, максимально
наближений

до

теми

занять,

спроєктований

з

використанням

графоаналітичного методу, що забезпечує логічність і наступність викладу
інформаційного матеріалу. Використання таких навчальних матеріалів
передбачає виявлення творчих нахилів учнів; розвиває їхню самостійність;
допомагає контролювати власний рівень підготовки; обирати індивідуальну
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траєкторію навчання залежно від своїх здібностей і здобутої попередньої
освіти та досвіду; вносити своєчасні корективи у навчальну роботу.
З метою набуття здобувачами освіти компетентностей щодо роботи із
сучасними системами автоматизованого проєктування при розв’язанні
різноманітних задач з конструювання швейних виробів, логічної побудови
цього процесу розроблено робочу освітню програму та робочий навчальний
план спеціального курсу «Автоматизоване конструювання одягу» на основі
програмного комплексу CAD Assyst (Додаток Н). Освітня програма курсу
побудована на принципах системного та технологічного підходів, що
передбачає послідовне ознайомлення здобувачів освіти з особливостями
використання програмного комплексу CAD Assyst, зокрема формування
компетентностей щодо роботи з базою даних, таблицею атрибутів,
опанування прийомів конвертації даних, освоєння алгоритму виведення
деталей одягу на друк, виконання творчого проєкту з розроблення
конструкції одягу віртуально у 3D форматі. Навчальний матеріал охоплює:
інтерфейс користувача (панель управління, «гарячі клавіші», діалогові рядки,
поля координат, правила роботи з «мишкою» тощо); техніку введення лекал у
комп’ютер із графічного планшету для перетворення готового паперового
або векторного зображення у цифровий формат (дігітайзеру); прості команди
малювання дуг, сплайнів (функцій, область визначення яких розбита на
кінцеве число відрізків), ламаних і їх редагування; роботу з таблицею
розмірів, створення нових таблиць градації; побудову лекал виробів у
базовому розмірі, а також для інших розмірів, росту та повноти на основі
базового комплекту лекал; внесення змін до лекал при зміні властивостей
матеріалів, розмірів, напрямів моди; імпортування й експортування даних в
інші системи автоматизованого проєктування, зокрема із стандартного
формату

DXF-ААMА;

функціональні

можливості

плоттеру

(широкоформатного принтеру). Навчальний матеріал містить відомості, що
допомагають учням створювати та редагувати об’ємні зображення нових
моделей на основі тривимірного манекена, зокрема посадку одягу на фігурі;
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розподіл напруги тканини; колір, малюнок і фактуру тканин. Використання
цієї програми в освітньому процесі сприяє формуванню у майбутніх фахівців
сфери послуг базових знань щодо сучасних технологій комп’ютерного
моделювання, допомагає їм швидко знаходити рішення, пов’язані з
удосконаленням технологічного процесу виготовлення швейних виробів;
забезпечує розвиток технічної творчості та просторового мислення;
поглиблює усвідомлення можливостей графічних засобів передавання
технічної інформації тощо.
Діагностичний інструментарій освітніх результатів майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК охоплює тестові завдання для комплексного
оцінювання набутих компетентностей здобувачами освіти й орієнтовні
критерії оцінювання результатів комплексної державної кваліфікаційної
атестації майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК (на прикладі
професії Кравець, кваліфікація – 2-3 розряд).
Тести до здійснення комплексного оцінювання містять 60 питань з
предметів

професійно-практичної

правильної

відповіді

із

підготовки

запропонованих

та

передбачають

варіантів.

Тестові

вибір

завдання

оформлено у паперовій формі, а також розміщено на електронних ресурсах
Google Form (Додаток О. 1). Застосування ІКТ для здійснення контролю
передбачає використання контрольних і тестувальних програм, що дає змогу
уникнути суб’єктивізму під час оцінювання, суттєво зекономити час і
ресурси.

Приклад використання програми My Test представлено

у

Додатку О. 2. Зазначимо, що виконання тестових завдань потребує від
майбутніх фахівців активізації мисленнєвих процесів і розвитку креативності
під час цієї діяльності. Практична спрямованість комплексного оцінювання
набутих компетентностей майбутніми фахівцями передбачає виконання
кваліфікаційної пробної роботи безпосередньо на робочих місцях на базі
підприємств-учасників ОВК. Інноваційністю державної кваліфікаційної
атестації майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є надання відеозвіту щодо перебігу виконання цієї роботи (у вигляді презентацій, відео-
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фрагментів), що виключає суб’єктивізм в оцінюванні, сприяє урахуванню у
майбутній діяльності допущених помилок тощо.
Критерії оцінювання навчальних досягнень розроблено з урахуванням
оновленого змісту освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника,
типових (робочих) освітніх програм базового блоку, навчальних модулів і
ключових

компетентностей.

При

визначенні

навчальних

досягнень

здобувачів освіти нами враховано: рівень самостійності майбутніх фахівців
при здійсненні пізнавальної діяльності та виконанні практичних завдань (за
допомогою,

частковою

допомогою,

консультативною

допомогою,

самостійно); рівень володіння розумовими операціями; характер помилок і
здатність їх виправляти; самостійність оцінних суджень (Додаток П).
Враховуючи обмеженість часу, відведеного на опанування базовим
блоком, зокрема для формування загальнокультурної складової професійної
компетентності, автором розроблено курс «Особливості професійно-етичної
культури майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого
кластера».
Курс має за мету мотивувати здобувачів освіти до майбутньої
професійної діяльності, ознайомити їх із фундаментальними поняттями,
законами, теоріями, що визначають сучасну природничо-наукову та
соціальну картину світу; посилити підприємницьку активність. Надаються
знання з основ маркетингу, менеджменту, психології особистості, організації
роботи

трудового

колективу,

корпоративної

комунікації,

планування

професійного та кар’єрного розвитку.
Структура

курсу

охоплює

пояснювальну

записку;

поурочно-

тематичний план; робочу навчальну програму; опорні плани-конспекти
теоретичних занять; дидактичний матеріал з використанням інформаційнокомунікативних

технологій,

різнорівневих

завдань

(репродуктивних,

перетворювальних, творчих); критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів освіти; список рекомендованих інформаційних джерел.
Загальний обсяг часу, відведеного на вивчення курсу, складає
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18 навчальних годин, з яких 2 годин відведено на семінари, 1 – на практичні
заняття. Основною формою викладання навчального матеріалу курсу є урок
(15 годин). Навчальний матеріал, що узагальнює знання попередніх тем, має
суттєве значення для подальшого професійного становлення майбутніх
фахівців сфери послуг, потребує більш глибокого засвоєння, винесено для
обговорення та опрацювання на практичні заняття.
Рівень засвоєння здобувачами освіти необхідних компетентностей
визначається за результатами контрольної роботи відповідно до розроблених
критеріїв і показників, що дає змогу педагогічним працівникам обґрунтовано
оцінювати результати навчальних досягнень здобувачів освіти, а здобувачам
освіти – об’єктивно оцінювати свої досягнення і досягнення інших.
Теоретичний матеріал може вивчатися у позаурочний час. Оформлені у
паперовій

та

електронній

формах

варіанти

курсу

адаптовані

для

дистанційного навчання.
У методичних рекомендаціях «Професійна підготовка майбутніх
фахівців

сфери

послуг

в

умовах

освітньо-виробничого

кластера»

представлено суть і структуру професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК із урахуванням зовнішніх та внутрішніх
чинників, що розглядаються як інструменти впливу на освітній процес, його
зміст, структуру та якісний рівень. Охарактеризовано принципи формування
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
функціонування кластерного об’єднання. Обґрунтовано педагогічні умови,
цілі, завдання та зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг. Запропоновано систему інноваційних форм, методів, педагогічних
технологій, спрямованих на встановлення рівноправних партнерських
стосунків із замовниками кадрів у рамках кластерної структури.
Зміст

методичних

рекомендацій

«Управління

професійною

підготовкою майбутніх фахівців в умовах освітньо-виробничого кластера»
спрямовано

на

визначення

особливостей

управління

професійною

підготовкою майбутніх фахівців в умовах ОВК. Здійснено аналіз зарубіжного
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досвіду

створення

і

функціонування

освітніх

кластерних

структур,

розглянуто специфіку формування професійної компетентності майбутніх
фахівців північноамериканської, західноєвропейської й азіатської груп
кластерного
створення

розвитку.
регіональних

Визначено
ОВК

соціально-педагогічні

на

принципах

передумови

державно-приватного

партнерства, представлено алгоритм створення ОВК; розглянуто його
інноваційну структуру. Наведено переваги використання інтегративних форм
управління

професійною

підготовкою

майбутніх

фахівців

в

умовах

кластерного об’єднання.
Таким чином, впровадження ІНМЗ у процесі професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК сприяє його інтенсифікації,
реалізації усіх визначених освітньою програмою організаційних форм і
методів діяльності; надає творчого характеру; формує у здобувачів освіти
пізнавальну та професійну мотивацію, цілісне уявлення про предмет
вивчення; створює можливості для поглиблення інформаційної насиченості
навчального

матеріалу;

можливості

для

забезпечує

самостійної

необхідну

пізнавальної

наочність;

діяльності,

розширює
уможливлює

ефективність здійснення науково-дослідної діяльності.

4.7. Прогностичне обґрунтування перспектив професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого
кластера
Одним із важливих завдань системи П(ПТ)О є підготовка мобільних,
конкурентоспроможних і далекоглядних фахівців, зокрема сфери послуг,
здатних передбачати можливі зміни у техніці та технологіях галузі,
ефективно здійснювати професійну діяльність, що зумовлює необхідність
прогностичного

обґрунтування

перспектив

формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. З цією
метою використовується метод педагогічного прогнозування, що ґрунтується
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на наукових положеннях і спрямований на визначення шляхів удосконалення
особистості із урахуванням зростаючих вимог до її професійних якостей
шляхом оптимізації та удосконалення змісту, форм, методів, методик і
технологій, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо.
На злободенність використання педагогічного прогнозування указано у
відповідних

законах,

концепціях,

державних

програмах,

зокрема

у

Національній стратегії розвитку освіти України до 2021 року наголошено на
необхідності

високопрофесійного

наукового,

аналітичного

та

прогностичного супроводу педагогічного процесу [436]. У Брюггському
комюніке (2011-2020) зазначається про необхідність поглибленої взаємодії
між

соціальними

партнерами

у

галузі

освіти

(закладами

освіти,

роботодавцями) як умови підвищення інтересу до професійної (професійнотехнічної)

освіти

загалом [540].

Про

необхідність

педагогічного

прогнозування зазначається у Законі України «Про освіту», у якому
визначено, що державна політика у сфері освіти формується і реалізується на
основі наукових досліджень, міжнародних зобов’язань, вітчизняного й
іноземного досвіду з урахуванням прогнозів, статистичних даних та
індикаторів

розвитку

з

метою

задоволення

потреб

людини

та

суспільства [141]. Згідно Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного та соціального розвитку України»
державне прогнозування базується на принципах цілісності, об’єктивності,
науковості,

гласності,

самостійності,

рівності,

дотримання

загальнодержавних інтересів, які ураховані у нашому дослідженні.
Згідно

з

Енциклопедією

освіти

педагогічне

прогнозування

розглядається як одна з форм конкретизації наукового передбачення, що
ґрунтується на взаємозв’язку планування, проєктування, цілевизначення,
управління [239].
Проблеми
висвітлено

у

Б. Гершунского,

загально-філософського
працях

С. Батишева,

С. Маркової,

й

освітнього

А. Бєляєвої,

В. Монахова,

прогнозування

І. Бестужева-Лади,

Н. Нащокіної,

О. Сєдих.
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Ґрунтовний інтерес для дослідження цього питання представляють публікації
С. Гончаренка, Р. Гуревича, І. Зязюна, М. Кларіна, М. Лещенко, В. Міхєєва,
Н. Ничкало, З. Резніченко, О. Савченко, Т. Стефановської, Г. Тарасенко.
Сучасні

проблеми

теорії

та

методики

прогностичності

П(ПТ)О

розглядаються у працях Ю. Зіньковського, Я. Камінецького, І. Козловської,
А. Литвина, Н. Мойсеюк, М. Сметанського, О. Шестопалюка.
За визначенням О. Сєдих, педагогічне прогнозування – спеціально
організоване комплексне наукове дослідження, спрямоване на отримання
інформації про перспективи розвитку педагогічних об’єктів з метою
оптимізації їх змісту, методів, засобів та організаційних форм у контексті
навчально-виховної діяльності. І. Бєстужев-Лада педагогічне прогнозування
розглядає як систему організованих відповідним чином наукових досліджень,
метою яких є отримання достовірної, перспективної інформації про характер
і напрями розвитку педагогічних об’єктів, що сприятиме оптимізації
освітнього

процесу.

Для

прогностичного

обґрунтування

перспектив

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг нами розглянуто
підходи Н. Бідюк щодо необхідності урахування міжнародних тенденцій у
професійній освіті та ринку праці з опорою на відповідні нормативнозаконодавчі документи.
Повний цикл визначення перспектив підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК умовно поділений на три стадії: ретроспекції,
діагностування та проспекції. На першому етапі вивчено досвід професійної
підготовки майбутніх фахівців у вітчизняних і наукових дослідженнях,
здійснено його систематизацію та узагальнення. Під час діагностування
проаналізовано сучасний стан системи П(ПТ)О регіону: навчальні плани,
форми, методи, технології, методики підготовки та чинники, які впливають
на ефективність цього процесу, визначено проблемні аспекти та перспективи
розвитку освітнього процесу; здійснено аналіз регіонального ринку праці
щодо визначення потреб виробництва у кваліфікованих робітниках, рівнях їх
кваліфікації і компетентностей; вивчено перспективи появи нових професій,
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видів робіт, затребуваних у майбутньому відповідно до змін у технологіях
виробництва, організації праці тощо. На етапі проспекції обґрунтовано
перспективи формування професійної компетентності майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК на чотирьох рівнях: загальнодержавному,
регіональному, інституційному та на рівні закладів П(ПТ)О.
На загальнодержавному рівні розв’язання проблем щодо забезпечення
в умовах ОВК нової якості освіти, зокрема П(ПТ)О потребує:
− розроблення проєкту Концепції створення кластерів в Україні, що
передбачає

внесення

змін

до

законодавства

стосовно

кластеризації

національної економіки;
− внесення до переліку організаційно-правових форм об’єднань
підприємств, визначеного у Господарському кодексі України, такої форми
об’єднання як кластер;
− прийняття

Закону

України

«Про

кластери»,

статті

якого

урегульовують такі питання:
- визначення

термінів

«кластер»,

«кластеризація»,

«учасник

(засновник) кластера», «кластерна модель розвитку»;
- види кластерів (міські, регіональні, національні та міжнародні;
галузеві; освітньо-виробничі, промислові, інноваційні, сервісні тощо);
- порядок створення кластера та його державна реєстрація;
- структура кластера (три рівні: ядро кластера – головні підприємствавиробники; підприємства-постачальники послуг; інші підтримуючі
суб’єкти – заклади освіти, страхові компанії);
- засновники та учасники кластера (засновниками та учасниками
можуть бути підприємства, у тому числі акціонерні товариства,
товариства з обмеженою відповідальністю тощо);
- права учасників кластера (учасники мають право: брати участь в
управлінні справами та розподілі прибутку кластера; припинити участь
у кластері);
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- обов’язки учасників кластера (учасники зобов’язані: дотримуватися
статуту кластера; виконувати зобов’язання перед кластером; зберігати
комерційну таємницю про діяльність кластера);
- органи управління кластера (кластер має вищий орган управління –
загальні збори учасників; утворює виконавчий орган – колегіальний чи
одноособовий);
- власність на майно кластера (кластер є власником: майна, переданого
йому учасниками у власність на основі установчого договору (рішення
про утворення кластера); продукції, виробленої кластером внаслідок
його діяльності; доходів; іншого майна, набутого на підставах, не
заборонених законом та статутом кластера);
− передбачення у Законі України «Про професійну (професійнотехнічну) освіту» визначення правових, організаційних та економічних засад
функціонування і розвитку ОВК як форми державно-приватного партнерства;
− розроблення

Національної

стратегії

кластерного

розвитку

професійної (професійно-технічної) освіти, що передбачає удосконалення
правових й організаційних засад розвитку освітньо-виробничих кластерів в
Україні;
− розроблення нормативних документів, що регулюють діяльність ОВК
(Статуту, Типового Положення про створення та функціонування кластеру,
Положення про Координаційну раду, угоди про співпрацю, договори);
– внесення змін до змісту професійної підготовки (перепідготовки)
фахівців,

які

мають

брати

участь

у

розробці

та

функціонуванні

перспективних кластерних структур;
− оновлення Класифікатору професій ДК 003:2010 відповідно до вимог
сучасної економіки та міжнародної системи класифікації;
− створення науково обґрунтованої системи визначення кваліфікацій і
професійної стандартизації, узгодженої з Національною рамкою кваліфікацій
і системами кваліфікацій країн Європейського Союзу;
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− оновлення

Державного

переліку

професій

з

підготовки

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах з
метою скорочення їх кількості, інтегрування, укрупнення та осучаснення;
− оновлення Методики розроблення державних стандартів професійної
(професійно-технічної) освіти з конкретних робітничих професій на основі
професійних стандартів, що відповідає вимогам ринку праці, враховує
інтегрований характер професійної діяльності майбутніх фахівців сфери
послуг;
− створення інноваційної Методики професійної підготовки майбутніх
фахівців в умовах ОВК на основі професійних стандартів;
– створення єдиного інформаційного порталу для популяризації і
підтримки в актуальному стані інформації про ініціативи та механізми
реалізації освітніх кластерних ініціатив;
– забезпечення реалізації заходів з розвитку міжнародної співпраці
учасників кластерних структур;
– створення онлайн банку освітньо-виробничих інноваційних технологій
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг з метою надання
якісних освітніх послуг, формування соціально-психологічних (soft skills) та
професійних (hard skill) компетентностей;
– фінансова підтримка кластерних освітніх проєктів щодо підвищення
престижності, популяризації та мотивації усіх верств населення до здобуття
робітничих професій в умовах освітньо-виробничих кластерних структур.
На регіональному рівні:
– розроблення Стратегії регіонального розвитку кластерних ініціатив у
галузі професійної (професійно-технічної) освіти;
– розроблення нормативно-правової і науково-методичної бази щодо
регулювання діяльності учасників регіональних кластерних об’єднань;
– створення галузевих і територіальних освітньо-виробничих кластерів;
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– створення у рамках ОВК постійно-діючого органу (Асоціації) з питань
аналізу, прогнозування і координації діяльності учасників ОВК;
– створення у структурі ОВК галузевого та територіального значення
Центрів розвитку професійної компетентності та професійної орієнтації;
– вивчення досвіду використання інноваційних методів і технологій
управління

у

кластерній

структурі

та

сприяння

його

ефективному

розповсюдженню;
– створення інноваційних Навчально-практичних центрів сфери послуг
на принципах державно-приватного партнерства з використанням кластерного
підходу;
– надання

інформаційно-аналітичної,

консультативної

й

освітньої

підтримки органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,
бізнес-асоціаціям;
– запровадження

незалежної

експертизи

програм

професійної

(професійно-технічної) освіти в умовах ОВК із урахуванням регіонального
компоненту;
– створення системи моніторингу незалежного оцінювання набутих
професійних компетентностей майбутніми фахівцями у кластерній структурі
відповідно до вимог регіонального ринку праці;
– сприяння

реалізації

проєктів,

спрямованих

на

підвищення

конкурентоспроможності й ефективності взаємодії учасників кластера,
створення належних умов для проходження здобувачами освіти виробничої
практики з максимально швидкою адаптацією до умов виробництва.
На інституційному рівні:
– проведення фундаментальних досліджень у напрямі визначення
пріоритетів професійної підготовки майбутніх фахівців для інноваційних
освітньо-виробничих кластерів;
– впровадження

розроблених концептуальних положень,

моделей,

педагогічної системи та методик професійної підготовки майбутніх фахівців
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сфери послуг в умовах ОВК під час планування і реалізації спільної діяльності
з МОН України з питань професійної (професійно-технічної) освіти;
– удосконалення освітніх програм, навчальних планів та алгоритмів
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК,
переліку їх компетентностей (загальнопрофесійних, професійних, ключових),
забезпечення інтеграції теоретичної та професійної складових професійної
підготовки з урахуваннях сучасних концепцій і стратегій;
– інформаційно-аналітичний супровід інтернет-порталу, що містить
інформацію про роботу ОВК, моніторинг його ефективності та перспектив
розвитку;
– розроблення інноваційних освітніх модулів, навчальних планів і
програм для підготовки, перепідготовки

та підвищення кваліфікації

представників підприємств сфери послуг в умовах ОВК;
– поширення у мережі закладів П(ПТ)О наукової продукції, зокрема
методичних рекомендацій щодо формування професійної компетентності
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК;
– надання можливості педагогічним працівникам закладів П(ПТ)О
підвищувати рівень своєї професійної компетентності на електронній
платформі Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.
На рівні закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
– ініціювання створення інноваційних Навчально-практичних центрів
сфери послуг на принципах державно-приватного партнерства за сучасними
перспективними професіями;
– організація освітнього процесу на засадах державно-приватного
партнерства в умовах ОВК (галузевого та територіального напрямів);
– участь в експериментальній роботі щодо професійної підготовки
фахівців в умовах ОВК, затребуваних на сучасному ринку праці;
– впровадження

інноваційної

педагогічної

підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК;

системи

професійної
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– впровадження й апробація інноваційних педагогічних і виробничих
технологій у кластерній структурі;
– удосконалення механізмів профорієнтаційної роботи в умовах
синергії кластерної структури;
– впровадження системи менеджменту якості освітніх послуг як
інструменту оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців
в умовах ОВК;
– організація проєктної діяльності здобувачів освіти, стажування
педагогічних працівників в умовах сучасного виробництва ОВК, посилення
позитивної

мотивації

до

підвищення

рівня

їхньої

професійної

компетентності;
– реалізація заходів по стимулюванню співпраці між учасниками
кластера (організація конференцій, семінарів, робочих груп, створення
спеціалізованих Інтернет-ресурсів, електронних списків розсилки);
– впровадження інтегративних форм управління освітнім процесом
відповідно до соціального замовлення регіону шляхом спільного вирішення
освітніх і виробничих завдань;
– залучення додаткових коштів за рахунок грантів на впровадження
новітніх технологій професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах
ОВК.
Отже, для забезпечення ефективної професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК необхідно створення дієвих механізмів
взаємодії державних, освітніх структур і бізнесу, оптимізації мережі закладів
П(ПТ)О з використанням кластерного підходу, урахуванням специфіки
регіональної економіки,

запровадженням

в

освітній

процес

заходів,

спрямованих на якісне формування професійної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг.
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Висновки до четвертого розділу

1. Структура педагогічної системи професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг представлена сукупністю ієрархічно підпорядкованих
компонентів,
професійної

зокрема: цільового
підготовки,

характеристикою

(охоплює

узгоджені

випускника

за

цілі й основні завдання

з

освітньо-кваліфікаційною

відповідними

рівнями

кваліфікації);

змістового (відповідає змісту навчальних предметів загальнопрофесійної,
професійно-теоретичної

та

професійно-практичної

підготовок);

організаційного (передбачає виявлення і створення сприятливих педагогічних
умов, добір організаційних форм для забезпечення високоякісної професійної
підготовки);

процесуального

(складається

із

взаємопов’язаних

і

взаємозумовлених методів, засобів навчання); результативно-оцінювального
(передбачає проведення контролю, аналізу та коригування освітнього
процесу). У контексті особливостей професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК сформована структура педагогічної
системи

є

доцільною

та

вмотивованою.

Її

використання

дозволяє

організувати підготовку майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК як
цілісний процес.
2. На основі аналізу викладених у науковій літературі принципів і
підходів до цілепокладання, а також з урахування освітніх стандартів нами
визначено стратегічна (загальна); тактичні (локальні) (засоби досягнення
стратегічних цілей) й операційні (засоби досягнення тактичних цілей;
деталізація стратегічної та тактичних цілей на рівні завдань) цілі професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. Стратегічною
(загальною) ціллю визначено формування професійної компетентності
майбутніх фахівців сфери послуг з урахуванням сучасних тенденцій
трансформації, глобалізації та інформатизації суспільства.
Тактичні цілі узгоджені із терміном навчання майбутніх фахівців
сфери послуг у закладах П(ПТ)О. Їх зміст ґрунтується на концептуальних
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положеннях чотиривимірної освіти щодо необхідності отримання актуальних
для професійної діяльності у сучасному соціумі теоретичних знань, розвитку
практичних навичок й особистісних якостей, а також оволодіння стратегіям
мета-навчання.
Операційні цілі являють собою деталізацію стратегічної та тактичних
цілей на рівні завдань. Вони визначаються з урахуванням того, наскільки
відрізняється дійсний рівень знань, умінь, навичок і сформованого досвіду
від очікуваних результатів.
Виокремлено власне педагогічні завдання професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК та функціональні педагогічні
завдання.

Власне

професійних

педагогічні

компетентностей

завдання

зорієнтовані

майбутніх

фахівців

на

сфери

формування
послуг,

їх

особистісних і професійно важливих якостей. Функціональні педагогічні
завдання віднесено до завдань окремої педагогічної дії.
3. Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах освітньо-виробничого кластера нами визначений як цілісна динамічна
сукупність функціональних компонентів, виокремлених з урахуванням
трансформаційних тенденцій у розвитку суспільства. Такими компонентами
є:

предметно-понятійний,

культурологічний,
екологічний,

технологічний,

естетичний,

ресурсозбереження

праксиологічний,

морально-етичний,
й

енергоефективності,

психологічний,
інформативно-

комунікаційний. Предметно-понятійний компонент охоплює знання, що
допомагають оволодіти необхідним у професійній діяльності майбутніх
фахівців

сфери

послуг

в

умовах

ОВК

термінологічним

апаратом.

Технологічний компонент передбачає надання науково-технічної інформації з
питань використання сучасних виробничих технологій, відомостей щодо
провідних тенденцій у сфері послуг. Праксиологічний компонент формує у
майбутніх фахівців сфери послуг уміння результативно діяти у нових
невизначених

проблемних

ситуаціях.

Культурологічний

компонент

забезпечує гармонізацію суспільних відносин у процесі входження у систему
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міжнародної освіти та єдиного ринку праці на основі усвідомлення і
прийняття

загальних

ціннісних

орієнтирів.

Наявність

естетичного

компоненту у змісті професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК передбачає їх залучення до світу мистецтва, дозволяє
розвивати

та

культивувати

здібність

інтелектуального

уявлення,

особистісний, індивідуальний досвід світосприймання. Морально-етичний
компонент передбачає необхідність враховувати морально-етичний підтекст
при вирішенні професійних завдань. Психологічний компонент охоплює
знання, що дозволяють майбутнім фахівцям сфери послуг оволодіти
основами психології, прийомами невербального спілкування в умовах ОВК,
засвоїти базові поняття конфліктології. Наявність екологічного компоненту у
змісті професійної підготовки уможливлює виховання екологічно свідомого
громадянина та патріота з активною життєвою позицією. Визначення у змісті
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг компоненту
ресурсозбереження

й

енергоефективності

зумовлено

необхідністю

підвищення ефективного використання сировини й основних матеріалів.
Інформативно-комунікаційний компонент зорієнтовано на формування умінь
майбутніх фахівців в умовах ОВК отримувати необхідну інформацію у
мережі Інтернет, навичок роботи у системі дистанційного навчання,
працювати з великим обсягом даних тощо.
4. Вибір організаційних форм професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК безпосередньо залежить від освітніх
задач, зорієнтованих на: створення сприятливих умов для засвоєння
навчального матеріалу; формування позитивної мотивації до оволодіння
сучасними виробничими технологіями; вивільнення розумового та духовного
потенціалу

здобувачів

освіти.

До

організаційних форм

професійної

підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК віднесено дистанційну,
індивідуальну,

групову,

колективну

форми,

партнерські

тренінги,

стажування, семінари, лабораторні практикуми, самостійну роботу, ділові
ігри тощо.
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Використовуються такі методи професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що дають змогу організовувати процес
формування професійної компетентності як детерміновану діяльність
здобувачів освіти щодо напрацювання і перетворення власного досвіду та
компетентності,

зокрема:

пояснювально-ілюстративні,

репродуктивні

(презентації, онлайн консультації), інтерактивні, проблемного викладення,
дослідницького, контекстного, проєктного навчання.
5. У процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах

ОВК

підготовки,

набули
зокрема:

широкого

застосування

STREAM-освіти

інноваційні

(формування

технології
професійної

компетентності у контексті реального життя та конкретних виробничих
процесів на основі стійких зв’язків між суб’єктами кластерної структури);
дистанційного навчання на основі інформаційно-комунікативних технологій
(організації і проведення професійної підготовки через Інтернет власними
дистанційними online-курсами); змішаного навчання (інтеграція традиційних
методик і технологій електронного навчання (e-learning); інтерактивного
навчання (проєктні технології, ігрове проєктування, тьюторство); модульнокомпетентнісні

(інтегрований

підхід

до

модульної

побудови

змісту

професійної підготовки, зорієнтований на результати навчання).
6. Інтегративне

навчально-методичне

забезпечення

професійної

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК охоплює:
оновлену

освітньо-кваліфікаційну

характеристику

випускника

закладу

П(ПТ)О; робочий навчальний план професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг, адаптований до навчання в умовах ОВК; робочий
навчальний план курсів спеціального призначення, адаптований до навчання
в умовах ОВК; програми інтегрованих навчальних модулів для формування
професійних компетентностей з професії «Кравець»; робочу освітню
програму та робочий навчальний план спеціального курсу «Автоматизоване
конструювання одягу» на основі програмного комплексу CAD Assyst;
діагностичний інструментарій освітніх результатів майбутніх фахівців сфери
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послуг в умовах ОВК (тестові завдання, критерії оцінювання набутих
компетентностей); програму авторського курсу «Особливості професійноетичної культури майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньовиробничого кластера»; методичні рекомендації «Професійна підготовка
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера»,
«Управління професійною підготовкою майбутніх фахівців в умовах
освітньо-виробничого кластера».
7. Проведене дослідження дало змогу визначити перспективні напрями
розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах
ОВК: на загальнодержавному рівні (розроблення проєкту Концепції
створення кластерів в Україні; внесення до переліку організаційно-правових
форм об’єднань підприємств такої форми об’єднання як кластер; прийняття
Закону України «Про кластери»; передбачення у Законі України «Про
професійну

(професійно-технічну)

освіту»

визначення

правових,

організаційних та економічних засад функціонування і розвитку ОВК як
форми

державно-приватного

партнерства;

розроблення

нормативних

документів, що регулюють діяльність ОВК; оновлення Класифікатору
професій ДК 003:2010, Державного переліку професій з підготовки
кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах,
Методики розроблення державних стандартів професійної (професійнотехнічної освіти) на основі професійних стандартів); на регіональному рівні
(розроблення Стратегії регіонального розвитку кластерних ініціатив в галузі
професійної (професійно-технічної) освіти, нормативно-правової та науковометодичної бази щодо регулювання діяльності його учасників; створення
галузевих і територіальних освітньо-виробничих кластерів, Центрів розвитку
професійної компетентності та професійної орієнтації, системи моніторингу
незалежного

оцінювання

інституційному

рівні

набутих

професійних

(проведення

компетентностей);

фундаментальних

на

досліджень,

впровадження розроблених концептуальних положень, моделей, педагогічної
системи та методик професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг
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в умовах ОВК, удосконалення освітніх програм, навчальних планів та
алгоритмів їхньої професійної підготовки); на рівні закладів П(ПТ)О
(організація освітнього процесу на засадах державно-приватного партнерства
в умовах ОВК (галузевого та територіального напрямів), апробація
інноваційних педагогічних і виробничих технологій, реалізація заходів по
стимулюванню

співпраці

між

учасниками

кластера,

впровадження

інтегративних форм управління освітнім процесом шляхом спільного
вирішення освітніх і виробничих завдань).

380
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Отримані результати дослідження теоретичних і методичних основ
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
регіону дали змогу сформулювати такі висновки:
1. У наукових дослідженнях проблема професійної підготовки
майбутніх

фахівців

сфери

послуг

в

умовах

ОВК

розглядається

багатоаспектно за такими напрямами як: розроблення й обґрунтування
теоретичних засад професійної підготовки; визначення методологічних
підходів до розвитку професійної компетентності, дидактичних принципів
цілісного педагогічного процесу; обґрунтування педагогічних систем,
методологічних основ безперервної професійної (професійно-технічної)
освіти впродовж життя, ефективного кар’єрного зростання, утворення та
розвитку кластерів, формування засад кластерної політики; розроблення й
удосконалення педагогічних технологій; дослідження шляхів удосконалення
державно-приватного партнерства у професійній (професійно-технічній)
освіті; визначення теоретичних положень технологічного прогнозування;
вивчення зарубіжного досвіді створення і функціонування кластерних
структур.
Філософське

розуміння

названої

проблеми

ґрунтується

на

концептуальних положеннях теорій «штандорта», кластерного розвитку,
людиноцентризму;
суспільства.

гуманістичної

Урахування

ключових

парадигми
положень

постіндустріального
соціологічної

теорії

формування потреб В. Зомбарта, концепції М. Вебера, «нових теорій
економічного зростання» дають змогу розглянути процес професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК у соціальноекономічному аспекті. Основні ідеї теорії наукового управління персоналом
Ф. Тейлора, адміністративної школи управління А. Файоля, неокласичної
теорії управління (доктрини «людських відносин» Е. Мейо визначають
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управлінський аспект. Ключові положення теорій очікування В. Врума,
самоактуалізації К. Роджерса, морального розвитку Л. Колберга, людського
капіталу,

двохфакторної

раціогуманізму,

сучасної

теорії
ділової

потреб
етики

Ф. Герцберга,

надають

розуміння

концепції
етико-

психологічних основ професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах ОВК; її методичне та дидактичне підґрунтя складають ідеї
екзистенціальної педагогіки, концептуальні положення педагогічних теорій
розвивального навчання і неперервного професійного розвитку.
Дослідження інституційних засад створення та функціонування
кластерних структур обумовило визначення освітньо-виробничого кластера
як комплексу взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих об’єктів (наукові
установи, органи виконавчої влади, підприємства різних форм власності,
заклади освіти, громадські організації), дії яких спрямовані на створення
умов для розширеної диверсифікації, забезпечення конкурентоспроможності
майбутніх фахівців сфери послуг на ринку праці, впровадження результатів
інтелектуальної діяльності у практику роботи підприємств й організацій
реального сектора економіки.
У процесі вивчення загальнонаукових джерел, навчально-методичної,
психолого-педагогічної

літератури,

державних

нормативно-правових

документів встановлено, що професійна підготовка майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК являє собою безперервну систему організаційних і
педагогічних заходів із специфічними особливостями освітнього процесу, що
має багатоаспектний та інтегрований характер, зумовлений особливостями
функціонування кластерної структури (об’єднання і максимально ефективне
використання спільних об’єктів; наукових, економічних, матеріальнотехнічних і людських ресурсів), створює єдиний освітньо-інформаційний
простір

та

забезпечує

конкурентоспроможність

кожного

учасника

освітньо-виробничого кластера.
Професійну

підготовку

майбутніх

фахівців

сфери

послуг

структуровано за такими компонентами: загальнокультурний (формування
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культури міжособистісних відносин, оволодіння принципами толерантності
та плюралізму); соціально-особистісний (уміння проєктувати стратегію свого
життя з урахуванням інтересів і потреб інших людей); мотиваційноціннісний

(уміння

визначати

цілі

у

своїй

професійній

діяльності;

усвідомлення власної користі від економічних, соціальних, екологічних
переваг ефективної трудової діяльності, переконання у необхідності
здійснювати її на високому якісному рівні), комунікативно-когнітивний
(сукупність

сучасних

теоретичних

знань),

професійно-технологічний

(практичні уміння і навички, зокрема: швидко оцінювати ситуації для
прийняття оптимально правильних рішень; прогнозувати результати дій),
рефлексивно-прогностичний

(осмислення,

співставлення,

порівняльний

аналіз отриманих результатів і попередніх практичних дій, операцій).
Результати аналізу сучасного стану професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг виявили слабку зацікавленість випускників закладів
П(ПТ)О цієї галузі майбутньою професією, недостатній рівень розвитку
культури міжособистісних відносин, труднощі у реалізації особистісного
потенціалу, невисокий рівень технологічного мислення, негативне ставлення
до сприйняття і впровадження інновацій, низький рівень адаптації до певного
соціально-професійного середовища. З’ясовано, що процес формування
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг здійснюється
переважно без урахування їх особистісних якостей і можливостей, з
орієнтацією на традиційні методи навчання; недостатньо уваги приділяється
оновленню змісту професійної підготовки, активізації освітньої діяльності
майбутніх фахівців сфери послуг; спостерігається відсутність сучасних
методичних розробок. Така якість професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг не відповідає сучасним вимогам замовників
робітничих кадрів до професійної діяльності в умовах високотехнологічного
виробництва. Натомість зарубіжна освітня практика характеризується
реалізацією пріоритетів розумного, стійкого та всеосяжного розвитку
суспільства; посиленням інноваційної спрямованості освітньо-виробничих
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кластерів;

зміною

парадигми

жорсткої

конкуренції

на

парадигму

раціональної і збалансованої співпраці між учасниками кластерних структур;
зміною ролі, міста й основних суспільних функцій освіти; поширенням
постфордизму, консалтингових форм діяльності, аутсорсингу, трансферу
технологій.
2. Авторська концепція уможливлює модернізацію названого процесу
відповідно до вимог роботодавців; сприяє удосконаленню актуальних і
набуття нових компонентів професійної компетентності, що позитивно
вплине на підвищення результативності професійної діяльності майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК. Провідними ідеями концепції є
необхідність урахування особливостей функціонування сфери послуг,
своєрідності

контексту

діяльності

майбутніх

фахівців;

реалізація

компетентністного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК; визначення змісту навчання на дослідженнях
поточного

та

прогнозуванні

перспективного

контексту

професійної

діяльності фахівців сфери послуг; системність формування професійної
компетентності з посиленням уваги на самодетермінацію особистісного
розвитку, самоуправління власними ресурсами; безперервність розвитку
професійної

компетентності

майбутніх

фахівців

сфери

послуг

із

використанням ефективних форм, методів, технологій, засобів навчання.
Основними вихідними положеннями концепції є: професійна підготовка
в умовах ОВК має багатоаспектний та інтегрований характер, зумовлений
специфікою
принципах

кластерної
(загальних,

професійної

підготовки

структури,

ґрунтується

специфічних,

на

системних);

здійснюється

учасниками

основоположних
оновлення

змісту

ОВК

основі

на

інтегративного підходу за результатами аналізу діяльності та перспектив
розвитку

галузевих

підприємств

і

закладів

П(ПТ)О,

залежить

від

запровадження в освітній процес якісного інтегративного навчальнометодичного забезпечення професійної підготовки, нових форм, способів,
методів взаємодії підприємств галузі та закладів П(ПТ)О, від використання і
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поєднання різноманітних інноваційних технологій, що сприяють засвоєнню
майбутніми фахівцями сфери послуг комплексу затребуваних виробництвом
професійних компетентностей.
Визначено сучасні ідеї і положення методологічних підходів, що
максимально відображають вимоги суспільства та виробництва до рівня
професійної компетентності майбутніх фахфвців сфери послуг в умовах
ОВК, зокрема це: системний, суб’єктний, культурологічний, діяльнісний,
аксіологічний, компетентнісний, кластерний, технологічний, контекстний
підходи. Зазначені методологічні підходи враховано нами при розробленні
авторської концепції професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК.
Чинники професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК ми розглядаємо як зовнішні та внутрішні інструменти впливу на
освітній процес, його зміст, структуру, якісний рівень. До чинників
зовнішнього впливу на якісний рівень професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК віднесено: законодавчо-правові,
економічні, соціально-демографічні, науково-технологічні. Перелік чинників
внутрішнього впливу охоплює управлінську діяльність, створення єдиного
інформаційного

освітнього

середовища,

професійну

компетентність

педагогічних працівників.
3. З’ясовано, що професійна підготовка майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК здійснюється за трьома основоположними групами
принципів, зокрема: загальними, специфічними та системними. До загальних
віднесено

принципи:

науковості,

об’єктивності,

своєчасності,

цілеспрямованості, прогресивності, ефективності, адаптивності. Групу
специфічних принципів складають принципи: кооперації та конкуренції,
узгодженості інтересів і взаємозв’язку, інформаційної забезпеченості,
моделювання. Серед системних принципів важливими для професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є принципи:
саморозвитку, синергізму, оптимальності, структурної функціональності.
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До педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК віднесено: формування позитивної мотивації до
оволодіння

сучасними

виробничими

технологіям;

оновлення

змісту

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг на основі
компетентнісного
технологій;

підходу;

застосування

впровадження

інноваційних

інтегративного

педагогічних

навчально-методичного

забезпечення професійної підготовки.
Набуває

актуальності

моделі

значення

професійної

підготовки

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК; вона виконує ілюстративну,
трансляційну, пояснювальну, прогностичну функції і спрямована на
забезпечення послідовних якісних змін, підпорядкованих загальній меті –
виявлення

можливих механізмів

удосконалення

процесу формування

професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК
для забезпечення ефективності їхньої професійної діяльності. Структура
моделі складається із взаємопов’язаних між собою цільового, структурноорганізаційного, теоретико-методологічного, змістово-процесуального та
діагностично-результативного блоків.
Запропоновано

систему

критеріїв

сформованості

професійної

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК: ціннісномотиваційний,

когнітивно-комунікативний,

професійно-технологічний,

рефлексивно-прогностичний. Методом аналізу ієрархій визначено ступінь
важливості запропонованих критеріїв. Визначено три рівні сформованості
професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК:
базовий

(репродуктивний),

достатній

(функціональний),

високий

(креативний).
4. Педагогічна система професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг є сукупністю ієрархічно підпорядкованих компонентів,
об’єднаних між собою на засадах системного підходу, що мають на меті
удосконалення

названого

процесу

для

професійної діяльності майбутніх фахівців.

забезпечення

ефективності
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До

структурних

компонентів

означеної

педагогічної

системи

віднесено: цільовий (охоплює цілі й основні завдання професійної підготовки,
узгоджені з освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника за
відповідними рівнями кваліфікації); змістовий (відповідає змісту навчальних
предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійнопрактичної підготовок); організаційний (передбачає виявлення і створення
сприятливих педагогічних умов, добір організаційних форм для забезпечення
високоякісної професійної підготовки); процесуальний (складається із
взаємопов’язаних і взаємозумовлених методів, інноваційних технологій,
засобів навчання); результативно-оцінювальний (передбачає проведення
контролю, аналізу та коригування освітнього процесу).
Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в
умовах ОВК охоплює такі компоненти, як: предметно-понятійний (знання,
що дозволяють оволодіти необхідним у професійній діяльності майбутніх
фахівців сфери послуг термінологічним апаратом); технологічний (науковотехнічна інформація з питань використання сучасних виробничих технологій,
відомостей щодо провідних тенденцій у сфері послуг); праксиологічний
(уміння результативно діяти у нових невизначених проблемних ситуаціях);
культурологічний (гармонізація суспільних відносин у процесі входження у
систему міжнародної освіти та єдиного ринку праці); естетичний (залучення
до світу мистецтва, розвиток і культивування інтелектуального уявлення,
особистісного, індивідуального досвіду світосприймання); морально-етичний
(урахування морально-етичного підтексту при вирішенні професійних
завдань); психологічний (знання з основ психології, прийоми невербального
спілкування,

базові

поняття

конфліктології);

екологічний

(виховання

екологічно свідомого громадянина та патріота з активною життєвою
позицією);
використання

ресурсозбереження
сировини

й

й

енергоефективності

основних

матеріалів);

(ефективне

інформативно-

комунікаційний (формування умінь отримувати необхідну інформацію у
мережі Інтернет, навичок роботи у системі дистанційного та змішаного
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навчання, працювати з великим обсягом даних тощо).
Широкого застосування набули методи (пояснювально-ілюстративні,
репродуктивні (презентації, онлайн консультації), інтерактивні, проблемного
викладення, дослідницького, контекстного, проєктного навчання), форми
(дистанційна, індивідуальна, групова, колективна, партнерські тренінги,
стажування, семінари, лабораторні практикуми, самостійна робота, ділові
ігри) та інноваційні технології професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах ОВК (STREAM-освіти, дистанційного та змішаного
навчання на основі інформаційно-комунікативних технологій, технологій
тьюторства,

інтерактивного

та

проектного

навчання;

модульно-

компетентнісного підходу).
Необхідним для ефективного формування професійної компетентності
майбутніх фахівців сфери послуг
інтегративного

в умовах ОВК є

навчально-методичного

забезпечення

впровадження
професійної

підготовки здобувачів освіти у закладах П(ПТ)О та на виробництві із
урахуванням освітніх інновацій і тенденцій сучасної сфери послуг, що
охоплює: оновлену освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника
закладу П(ПТ)О; робочі навчальні плани професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг, курсів спеціального призначення, адаптовані до
навчання в умовах ОВК; програми інтегрованих навчальних модулів для
формування професійних компетентностей з професії «Кравець»; робочу
освітню програму та робочий навчальний план спеціального курсу
«Автоматизоване конструювання одягу» на основі програмного комплексу
CAD Assyst; діагностичний інструментарій освітніх результатів майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК; програму авторського курсу
«Особливості професійно-етичної культури майбутніх фахівців сфери послуг
в умовах освітньо-виробничого кластера»; методичні рекомендації щодо
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньовиробничого кластера та управління професійною підготовкою майбутніх
фахівців в умовах освітньо-виробничого кластера.
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Визначено перспективні напрями розвитку професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК на загальнодержавному,
регіональному, інституційному рівнях та на рівні закладів П(ПТ)О.
Проведене

дослідження

не

вичерпує

усіх аспектів

окресленої

проблеми. Перспективу подальших наукових пошуків ми вбачаємо у
комплексному

науковому

дослідженні,

спрямованому

на

отримання

інформації про перспективи розвитку педагогічних об’єктів з метою
оптимізації їх змісту, методів, засобів й організаційних форм у контексті
навчально-виховної діяльності; проведенні фундаментальних досліджень у
напрямі визначення пріоритетів професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери

послуг

для

інноваційних

освітньо-виробничих

кластерів;

удосконаленні алгоритмів професійної підготовки майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах ОВК, методичної системи професійної підготовки майбутніх
фахівців в умовах кластеру, інтегративних форм управління освітнім
процесом на засадах державно-приватного партнерства в умовах ОВК
(галузевого та територіального напрямів).
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Додаток А
Підходи до визначення поняття «професійна підготовка»
у науковій літературі (укладено автором)
Автор, джерело
1

С. Гончаренко [76, с. 462]

Термінологічний словник з
основ підготовки наукових та
науково-педагогічних кадрів
післядипломної педагогічної
освіти [60, с. 146].
А. Алексюк [106, с. 257]

Н. Шмельова[107, с. 110]

В. Блінов [108, с. 16]

Л. Мардахаєв [109, с. 311]
Н. Волкова [110, с. 477]

Зміст поняття «професійна підготовка»
2

Система професійного навчання, основною метою якого є
швидке засвоєння умінь та навичок, необхідних для
виконання робіт
Система організаційних і педагогічних заходів, що
забезпечує формування в особистості професійної
спрямованості, знань, навичок, умінь і професійної
готовності
Відповідність вимогам певної професії, стандартам,
посаді та виконанню професійних функцій; єдність
теоретичної та практичної підготовок майбутніх фахівців
Процес оволодіння знаннями, уміннями і навичками, що
дозволяють виконувати роботу в визначеній області
діяльності
Форма засвоєння людиною професійних компетенцій,
необхідних для виконання певних трудових функцій, що
застосовується з урахуванням освітніх ресурсів закладу
освіти
Забезпечення особистості достатнім рівнем кваліфікації,
що дозволить їй в майбутньому ефективно працювати
Система професійних знань, яку складають
загальнокультурні (знання про людину; спеціальні знання
з культурології, соціології, етики, естетики, економіки,
права), психологічні (загальні характеристики
особистості, особливості перебігу психологічних
процесів, методів психологічного дослідження
закономірностей навчання і виховання; особливості
засвоєння навчального матеріалу) і педагогічні знання
(принципи педагогіки і психології, знання з методики
викладання предметів, дидактики, знання педагогічної
техніки)
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Продовження таблиці
В. Коваль [111, с. 166].

Г. Гребенюк [112, с. 27]

Р. Гуревич [113, с. 18]

С. Батишев[114, с. 1168].

М. Галагузова [115, с. 48]

А. Бєляєва [116, с. 157]

Г. Балихін[117, с. 50].

Цілеспрямований, динамічний, інноваційний процес,
адаптований до реальних умов навчального закладу, що
визначається його конкурентoспрoмoжністю на ринку
освітніх послуг
Набуття громадянами робітничої професії згідно з їх
бажаннями, інтересами, здібностями, підвищення їх
виробничої кваліфікації, перепідготовка
Система знань, умінь, навичок, творчої діяльності,
світоглядних і поведінкових якостей особистості, які
зумовлені вимогами суспільства до робітників відповідної
кваліфікації та профілю
Процес формування та поліпшення знань, навичок та
умінь, необхідних для виконання певного виду трудової
діяльності в межах відповідної професії
Процес і результат готовності майбутніх фахівців до
професійної діяльності через оволодіння сукупністю
спеціальних знань, умінь та навичок
Забезпечення майбутніх фахівців таким рівнем
професіоналізму і соціально-культурного розвитку, який
би оптимально відповідав як їх власним інтересам, так і
потребам ринку праці
Засіб соціалізації, як гармонізації відносин людини з
природо-соціальним світом, опанування сучасної картини
світу, розвитку національної самосвідомості людини;
створення умов для набуття людиною широкої базової
освіти, яка дозволяє швидко адаптуватися у соціумі;
професіоналізації, як набуття професійної компетентності
фахівця, оволодіння фундаментальними, прикладними
знаннями, високою культурою організації та реалізації
професійної діяльності; самореалізації, як набуття людиною
умінь продуктивної життєдіяльності, самовдосконалення

453
Додаток Б
Анкета
для визначення структури професійної компетентності
кваліфікованих робітників з професії «Кравець»
Шановний роботодавець!
Це опитування проводиться з метою визначення переліку найбільш
актуальних критеріїв професійної компетентності кваліфікованих робітників з
професії «Кравець»
Заповніть, будь ласка, дані про Ваше підприємство:
1.1 Назва підприємства____________________________________________
1.2 Види діяльності________________________________________________
__________________________________________________________________
1.3 Адреса: ________________________________________________________
1.4 Контактні особи, їх телефони та адреса електронної пошти:
__________________________________________________________________
1.5 Форма власності: ________________________________________________
Відповідальна особа _________________ (_____________________________)
(підпис)
( П.І.Б.)
М.П.

В анкеті (таблиця Б.1) наведено 15 критеріїв, які можуть формувати
професійну компетентність майбутнього кравця. Короткий опис кожного
критерію наведено в таблиці 2. Якщо Ви вважаєте, що цей перелік можна
доповнити, допишіть в пустих рядках назви додаткових критеріїв.
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Здійсніть, будь ласка, безпосередню оцінку критеріїв професійної
компетентності майбутніх кравців.
В анкеті 1 необхідно безпосередньо оцінити важливість кожного
критерію професійної компетентності за 10-бальною шкалою.
Таблиця Б.1
Структурні елементи професійної компетентності
№

Критерії

Рівень значущості
1

1

Мотиваційно-ціннісний

2

Комунікативний

3

Когнітивний

4

Діяльнісний

5

Технологічний

6

Підприємницький

7

Особистісний

8

Індивідуальний

9

Соціальний

10

Спеціальний

11

Рефлексивний

12

Прогностичний

13

Загальнокультурний

14

Здоров’язберігаючий

15

Психомотирний

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Опис компонентів професійної компетентності
№
1

Компонент
Мотиваційноціннісний

2

Комунікативний

3

Когнітивний

4

Діяльнісний

5

Технологічний

6

Підприємницький

7

Особистісний

8

Індивідуальний

9

Соціальний

Характеристика
− розуміння майбутнім фахівцем універсальних людських
цінностей освіти, знань, навчання, розвитку,
− розуміння цінності фахової освіти;
− оволодіння різновидами тактик та стратегій взаємодії з
партнерами по професійній діяльності,
− зацікавленість у побудові партнерського діалогу.
− об’єктивне сприйняття партнерів по взаємодії,
− знаходження адекватного стилю й тону спілкування,
− урахування індивідуальних особливостей
співрозмовників,
− уміння активно слухати,
− вільне володіння вербальними і невербальними
засобами комунікації.
- усвідомлення майбутніми фахівцями суті професійної
взаємодії,
− розуміння ідей професійного розвитку та саморозвитку
− сукупність умінь, що забезпечують ефективну
професійну взаємодію
− здатність орієнтуватись в інформаційному просторі,
− здатність використовувати технічні та мультимедійні
засоби, володіти й оперувати інформацією відповідно до
професійних потреб, оцінювати досягнутий результат;
− здатність організовувати власну трудову діяльність,
− наявність знань про організацію роботи колективу,
− уміння аналізувати та оцінювати власні професійні
можливості,
− здатність презентувати та поширювати інформацію про
результати власної діяльності й діяльності колективу;
− ефективність міжособистісної взаємодії;
− успішність соціальної адаптації;
− реалізація пізнавальних процесів, пов’язаних з
відображенням соціальних об’єктів – людини як партнера
по спілкуванню й діяльності, а також групи людей
− володіння прийомами самореалізації і розвитку
індивідуальності у межах професії,
− готовність до професійного зростання,
− уміння раціонально організувати свою працю без
перевантажень.
− здатність
проєктувати
стратегії
свого
життя,
індивідуумів, різних соціальних груп відповідно до
усталених норм і правил соціальної взаємодії
− здатність
виявляти
ініціативу,
регулювати
міжособистісні, групові відносини;
− знання методик подолання конфліктів.
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Продовження табл.Б.2
10

Спеціальний

11

Рефлексивний

12

Прогностичний

13

Загальнокультурний

14

Здоров’язберігаючий

15

Психомоторний

− володіння професійною діяльністю на досить
високому рівні,
− здатність проєктувати свій подальший професійний
розвиток.
− реалізується через механізми рефлексії (процес
осмислення, критичний аналіз та переосмислення
особистісних смислів та змісту професійної діяльності,
вчинків, поведінки)
− забезпечує розвиток і саморозвиток, своєчасну
корекцію й адекватний розвиток інших компетентностей;
− сприяє творчому підходу до професійної діяльності,
досягненню її максимальної ефективності та
результативності.
− здатність до визначення та втілення фахових
проєктів,
− здатність до аналізу партнерських відносин, ділового
співробітництва,
− передбачення наслідків фахової та особистої
діяльності.
− культура міжособистісних відносин,
− толерантність,
− знання та використанні рідної та іноземних мов,
− застосування методів самовиховання,
− наявність інноваційного мислення та
підприємництва,
− гуманістичний світогляд,
− сприйняття духовно-ціннісних орієнтирів,
− сприйняття моральних і етичних принципів
особистості;
− розумінні вагомості навчання впродовж життя.
− знання щодо культури здорового способу життя,
− підтримка власного духовного здоров’я, фізичної
форми,
− поінформованість у способах психологічного захисту
й підтримки;
− високі показники пам’яті, психомоторних реакцій,
сприйняття, уваги
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Додаток В
Модель управління професійною підготовкою майбутніх фахівців
сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера
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ДОДАТОК Г
Оцінювання компетентності експертів

Для оцінки компетентності експертів використано об’єктивний
коефіцієнт компетентності. Визначено фактори, що, на наш погляд,
впливають на компетентність експертів, зокрема їх спеціалізацію, наукову
кваліфікацію, загальний стаж педагогічної роботи, кваліфікаційну категорію
(для педагогічних працівників), освіту за фахом, стаж роботи на займаній
посаді, робітничий розряд (для осіб, які володіють робітничою професією)
тощо. Кожному з варіантів відповіді за окресленим фактором було надано
ваговий коефіцієнт, представлений у балах від 0 до 0,6 (табл. Г.1).
Таблиця Г.1
Фактори компетентності експертів
Факторі
1.Рівень освіти(Ф1)
2. Науковий ступінь(Ф2)

середня
0,2
відсутній
0
[1-5)
0,2
[1-5)

Вагові коефіцієнти
середня спеціальна
0,3
кандидат наук
0,4
[5-10)
0,3
[5-10)

3. Загальний трудовий
стаж роботи(Ф3)
4. Загальний стаж
педагогічної роботи
0,2
0,3
(Ф4)
5. Кваліфікаційна
спеціаліст
2-1
категорія(Ф5)
0,2
0,3
6. Робітничий
2; 3
4; 5
розряд(Ф6)
0,2
0,3
7. Стаж роботи на
[1-5)
[5-10)
керівній посаді(Ф7)
0,2
0,3
8. Участь у проектах,
1 проект
до 3 проектів
зміст яких пов'язаний зі
0,2
0,3
сферою послуг (Ф8)
9. Опубліковані наукові
1 публікація
до 5 публікацій
праці (за останні 5 років)
щодо пошуку шляхів
0,2
0,3
удосконалення сфери
послуг (Ф9)
10. Участь у формуванні
з професій, пов’язаних
з професій, не
змісту професійних
зі сферою послуг (за
пов’язаних зі
(базових та профільних)
виключеннямпрофесії
сферою послуг
й загальних
«Кравець)
компетентностей(Ф10)
0,2
0,3

вища
0,5
доктор наук
0,6
більше 10
0,5
більше 10
0,5
вища
0,5
6; 7
0,5
більше 10
0,5
більше 3
0,5
більше 5
0,5

з професії
«Кравець
0,5
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Продовження табл. Г.1
11. Джерела
аргументації із
досліджуваної
проблеми(Ф11)

теоретичний
аналіз

12.Ступінь обізнаності у
галузі досліджуваної
проблеми(Ф12)

узагальнення власного експериментальні
досвіду
дослідження

0,2

0,3

0,5

на рівні
ґрунтовного
вивчення
науковометодичної
літератури
0,2

на рівні рецензента,
члена комісії

на рівні автора
посібників,
методичних
рекомендацій тощо

0,3

0,5

Обчислення об’єктивного коефіцієнту компетентності експертів
здійснювалося за таким алгоритмом. Була набрана генеральна сукупність
експертів чисельністю 20 осіб. Виявлена сума балів, набраних кожним
експертом по зазначеним факторам (табл. Г.2) за формулою:

Таблиця Г.2
Фактори компетентності експертів
(Ф1)

Рівень освіти

(Ф2)

Науковий ступінь

(Ф3)

Загальний трудовий стаж роботи

(Ф4)

Загальний стаж педагогічної роботи

(Ф5)

Кваліфікаційна категорія

(Ф6)

Робітничий розряд

(Ф7)

Стаж роботи на керівній посаді

(Ф8)

Участь у проектах, зміст яких пов'язаний зі сферою послуг

(Ф9)

Опубліковані наукові праці (за останні 5 років) щодо пошуку шляхів
удосконалення сфери послуг

(Ф10)

Участь у формуванні змісту професійних (базових та профільних) й загальних
компетентностей

(Ф11)

Джерела аргументації із досліджуваної проблеми

(Ф12)

Ступінь обізнаності у галузі досліджуваної проблеми
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Суму балів, набраних усіма експертами по кожному фактору обчислена
за формулою:

де aij – бали, набрані i – м експертом по j – му фактору;
n – кількість факторів;
m – кількість експертів.
Коефіцієнт компетентності експертів по визначеним
розраховано за формулою:

факторам

Результати розрахунків вагових коефіцієнтів компетентності експертів
приведені у таблиці Г.3.
Таблиця Г.3

Експерти

Коефіцієнт компетентності експертів по визначеним факторам

Екс.1
Екс.2
Екс.3
Екс.4
Екс.5
Екс.6
Екс.7
Екс.8
Екс.9
Екс.10
Екс.11
Екс.12
Екс.13
Екс.14
Екс.15
Екс.16
Екс.17
Екс.18
Екс.19
Екс.20
SumФj

Фактори (Фj)
(Ф1) (Ф2) (Ф3) (Ф4) (Ф5) (Ф6) (Ф7) (Ф8) (Ф9) (Ф10) (Ф11)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,3
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,3
0,5
0,3
0,5
0,3
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
8,6

0
0
0
0
0
0,6
0
0
0
0
0
0
0,6
0
0
0
0,4
0
0
0
1,6

0,2
0,3
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
8,7

0
0,3
0
0,5
0
0,5
0,3
0
0
0
0,5
0
0,5
0,5
0,3
0
0,5
0,5
0
0,5
4,9

0,2
0,3
0,2
0,5
0,2
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,5
0,5
0,3
0,2
0,5
0,5
0,2
0,5
6,7

0,3
0,5
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0,3
0
0
0
0,5
0,3
0
0
0,5
0
2,9

0
0,5
0
0,5
0
0,3
0
0
0,3
0,5
0
0
0,5
0
0
0,3
0
0,5
0
0
3,4

0
0
0,2
0
0
0,2
0
0
0,2
0
0
0
0,2
0
0
0
0,2
0
0,2
0
1,2

0
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0,3
0
0
0
0,2
0
0
0
0,7

10

0,3
0,3
0
0
0,3
0,3
0
0
0
0
0,5
0
0,5
0
0,3
0
0,3
0
0
0
2,8

11

0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,5
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,5
0,2
0,3
0,2
0,5
0,2
0,3
0,3
5,7

(Ф12)

SumXi

Wi

12

0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,5
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3
0,2
0,5
0,2
0,3
0,3
5,5

1,8
3,2
2
2,9
2
4,6
2,3
1,5
2,1
1,8
3
1,5
5,1
2,2
2,8
2
4,1
2,9
2,3
2,6
52,7

0,03
0,06
0,04
0,06
0,04
0,09
0,04
0,03
0,04
0,03
0,06
0,03
0,10
0,04
0,05
0,04
0,08
0,06
0,04
0,05
1
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Для більш точного визначення компетентності експертів розраховано
коефіцієнт їх компетентності по кожному фактору за формулою:

Обчислено суму коефіцієнтів компетентності експертів по кожному
фактору

Обчислено коефіцієнт компетентності експертів за усіма факторами

Результати розрахунків вагових коефіцієнтів компетентності експертів
приведені у таблиці Г.4. До отриманих даних застосовано метод ранжування.
Таблиця Г.4
Коефіцієнт компетентності експертів по кожному фактору
Експерти

Фактори (Фj)

Екс.1
Екс.2
Екс.3
Екс.4
Екс.5
Екс.6
Екс.7
Екс.8
Екс.9
Екс.10
Екс.11
Екс.12
Екс.13
Екс.14
Екс.15
Екс.16
Екс.17
Екс.18
Екс.19
Екс.20
SumФj

(Ф1)

(Ф2)

(Ф3)

(Ф4)

(Ф5)

(Ф6)

(Ф7)

(Ф8)

(Ф9)

(Ф10)

(Ф11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,035
0,058
0,058
0,058
0,035
0,058
0,058
0,035
0,058
0,035
0,058
0,035
0,058
0,035
0,058
0,058
0,058
0,058
0,035
0,058
1

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,375
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,375
0,000
0,000
0,000
0,250
0,000
0,000
0,000
1

0,023
0,034
0,057
0,057
0,034
0,057
0,057
0,057
0,057
0,034
0,057
0,057
0,057
0,057
0,034
0,034
0,057
0,057
0,057
0,057
1

0,000
0,061
0,000
0,102
0,000
0,102
0,061
0,000
0,000
0,000
0,102
0,000
0,102
0,102
0,061
0,000
0,102
0,102
0,000
0,102
1

0,030
0,045
0,030
0,075
0,030
0,075
0,075
0,030
0,030
0,030
0,045
0,030
0,075
0,075
0,045
0,030
0,075
0,075
0,030
0,075
1

0,103
0,172
0,000
0,000
0,172
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,103
0,000
0,000
0,000
0,172
0,103
0,000
0,000
0,172
0,000
1

0,000
0,147
0,000
0,147
0,000
0,088
0,000
0,000
0,088
0,147
0,000
0,000
0,147
0,000
0,000
0,088
0,000
0,147
0,000
0,000
1

0,000
0,000
0,167
0,000
0,000
0,167
0,000
0,000
0,167
0,000
0,000
0,000
0,167
0,000
0,000
0,000
0,167
0,000
0,167
0,000
1

0,107
0,107
0,000
0,000
0,107
0,107
0,000
0,000
0,000
0,000
0,179
0,000
0,179
0,000
0,107
0,000
0,107
0,000
0,000
0,000
1

0,053
0,053
0,053
0,035
0,035
0,088
0,053
0,035
0,035
0,053
0,035
0,035
0,088
0,035
0,053
0,035
0,088
0,035
0,053
0,053
1

0,036
0,036
0,055
0,036
0,036
0,091
0,036
0,055
0,036
0,036
0,036
0,055
0,091
0,036
0,055
0,036
0,091
0,036
0,055
0,055
1

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,286
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,429
0,000
0,000
0,000
0,286
0,000
0,000
0,000
1

(Ф12) SumЕi

0,298
0,625
0,312
0,439
0,379
1,494
0,251
0,122
0,400
0,246
0,544
0,122
1,767
0,269
0,478
0,314
1,102
0,439
0,461
0,292
10,357

Wi

0,029
0,060
0,030
0,042
0,037
0,144
0,024
0,012
0,039
0,024
0,053
0,012
0,171
0,026
0,046
0,030
0,106
0,042
0,045
0,028
1
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Для визначення векторів локальних і глобальних пріоритетів факторів
пріоритетів

експертів

використано

метод

аналізу

ієрархій.

Попарне

порівняння факторів за значимістю здійснювалося за дев’ятибальною
шкалою Сааті інтенсивності прояву одного елемента ієрархії відповідно до
іншого від 1 до 9. При виявленні значимості факторів ми дотримувалися
такого змістовного наповнення оцінок: 1 – рівна значимість; 3 – помірна
перевага; 5 – значуща перевага; 7 – сильна перевага; 9 – дуже сильна
перевага. Парні цифри 2, 4, 6, 8 ставилися у проміжних позиціях між
показниками прояву переваг. Результати виявлення пріоритетних факторів,
що у більшій мірі визначають

компетентність експертів

у галузі

досліджуваної проблеми, представлені у вигляді зворотного симетричної
матриці (табл. Г.5). Обчислено середнє геометричне (аn) кожному ряду
матриці

де n – кількість факторів.
Розраховано суму середніх геометричних

виявлено компоненти нормалізованого вектору пріоритетів (НВП)

Виявлено п’ять ключових факторів, що сприймаються експертною
групою як більш важливі при виборі компетентних експертів. Це Ф10
«Участь у формуванні змісту професійних (базових та профільних) й
загальних компетентностей» (НВП = 0,244), Ф9 «Опубліковані наукові праці
(за останні 5 років) щодо пошуку шляхів удосконалення сфери послуг»
(НВП = 0,162), Ф2 «Науковий ступінь» (НВП = 0,140), Ф12 «Ступінь
обізнаності у галузі досліджуваної проблеми на рівні автора посібників,
методичних рекомендацій тощо» (НВП = 0,111), Ф8 «Участь у проектах,
зміст яких пов’язаний зі сферою послуг» (НВП = 0,075) (табл. Г.6)
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Таблиця Г.5

Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ф8
Ф9
Ф10
Ф11
Ф12
Сума

Ф1

1
4
0,333
0,5
6
0,25
0,5
0,5
4
6
2
3
28,083

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

Ф6

Ф7

Ф8

Ф9

Ф10

Ф11

Ф12

Нормалізовані оцінки
вектору пріоритетів
(НВП)

Фактори

Середнє геометричне

Матриця парних порівнянь факторів

0,25
1
0,25
0,333
0,166
0,166
0,166
0,333
3
2
0,5
0,5
8,664

3
4
1
5
6
5
4
5
6
6
2
5
52

2
3
0,2
1
5
0,333
0,5
3
4
6
0,333
5
30,366

0,17
6
0,166
0,2
1
0,25
0,25
5
3
5
0,5
2
23,53

4
6
0,2
3
4
1
2
5
5
5
0,5
3
38,7

2
6
0,25
2
4
0,5
1
3
6
6
2
4
36,75

2
3
0,2
0,333
0,2
0,2
0,333
1
3
4
0,333
4
18,599

0,25
0,333
0,166
0,25
0,333
0,2
0,166
0,333
1
4
0,333
0,5
7,864

0,166
0,5
0,166
0,166
0,2
0,2
0,166
0,25
0,25
1
0,2
0,333
3,597

0,5
2
0,5
3
2
2
0,5
3
3
5
1
2
24,5

0,333
2
0,2
0,2
0,5
0,333
0,25
0,25
2
3
0,5
1
10,566

0,742
2,289
0,255
0,671
1,167
0,435
0,462
1,227
2,644
3,975
0,627
1,805
16,299

0,046
0,140
0,016
0,041
0,072
0,027
0,028
0,075
0,162
0,244
0,038
0,111
1

max=13,9840042; С.І. = 0,18036401; С.R. = 0,118684
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Таблиця Г.6

Екс.1
Екс.2
Екс.3
Екс.4
Екс.5
Екс.6
Екс.7
Екс.8
Екс.9
Екс.10
Екс.11
Екс.12
Екс.13
Екс.14
Екс.15
Екс.16
Екс.17
Екс.18
Екс.19
Екс.20

(Ф1)

(Ф2)

(Ф3)

(Ф4)

(Ф5)

(Ф6)

(Ф7)

(Ф8)

(Ф9)

(Ф10)

(Ф11)

(Ф12)

0,046

0,140

0,016

0,041

0,072

0,027

0,028

0,075

0,162

0,244

0,038

0,111

0,035
0,058
0,058
0,058
0,035
0,058
0,058
0,035
0,058
0,035
0,058
0,035
0,058
0,035
0,058
0,058
0,058
0,058
0,035
0,058

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,375
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,375
0,000
0,000
0,000
0,250
0,000
0,000
0,000

0,023
0,034
0,057
0,057
0,034
0,057
0,057
0,057
0,057
0,034
0,057
0,057
0,057
0,057
0,034
0,034
0,057
0,057
0,057
0,057

0,000
0,061
0,000
0,102
0,000
0,102
0,061
0,000
0,000
0,000
0,102
0,000
0,102
0,102
0,061
0,000
0,102
0,102
0,000
0,102

0,030
0,045
0,030
0,075
0,030
0,075
0,075
0,030
0,030
0,030
0,045
0,030
0,075
0,075
0,045
0,030
0,075
0,075
0,030
0,075

0,103
0,172
0,000
0,000
0,172
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,103
0,000
0,000
0,000
0,172
0,103
0,000
0,000
0,172
0,000

0,000
0,147
0,000
0,147
0,000
0,088
0,000
0,000
0,088
0,147
0,000
0,000
0,147
0,000
0,000
0,088
0,000
0,147
0,000
0,000

0,000
0,000
0,167
0,000
0,000
0,167
0,000
0,000
0,167
0,000
0,000
0,000
0,167
0,000
0,000
0,000
0,167
0,000
0,167
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,286
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,429
0,000
0,000
0,000
0,286
0,000
0,000
0,000

0,107
0,107
0,000
0,000
0,107
0,107
0,000
0,000
0,000
0,000
0,179
0,000
0,179
0,000
0,107
0,000
0,107
0,000
0,000
0,000

0,053
0,053
0,053
0,035
0,035
0,088
0,053
0,035
0,035
0,053
0,035
0,035
0,088
0,035
0,053
0,035
0,088
0,035
0,053
0,053

0,036
0,036
0,055
0,036
0,036
0,091
0,036
0,055
0,036
0,036
0,036
0,055
0,091
0,036
0,055
0,036
0,091
0,036
0,055
0,055

Глобальні
пріоритети

Нормалізований
векторпріоритетів
(НВП)

Глобальні пріоритети експертів

0,039
0,050
0,026
0,023
0,040
0,167
0,017
0,012
0,026
0,014
0,063
0,012
0,209
0,017
0,048
0,016
0,147
0,023
0,030
0,021
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Перевірена узгодженість локальних пріоритетів, зокрема визначено
власне значення матриці (max = сума елементів 1-го стовпця × 1-й
компонент НВП + сума елементів 2-го стовпця × 2-й компонент НВП + …
сума елементів n-го стовпця × n-й компонент НВП)
max = (28,083×0,046)+(8,664×0,140)+(52×0,016)+
(30,366×0,041)+(23,53×0,072)+(38,7×0,027)+
(36,75×0,028)+( 18,599×0,075)+( 7,864×0,162)+
( 3,597×0,244)+( 24,5×0,038)+( 10,566×0,111) = 13,984
індекс узгодженості (CI)

відношення узгодженості (СR)

де ПВУ – показник випадкової узгодженості. Визначається теоретично
і залежить від розміру матриці (у нашому випадку складає 1,52).

Оцінки пріоритетів факторів в матриці вважаються узгодженими,
оскільки СR = 12 % ≤ 10-15 %.
Обчислено глобальні пріоритети експертів з урахуванням пріоритетів
факторів, що є сумою нормалізованих факторів, помножених на свій вектор
пріоритетів (НВП). Результати розрахунків приведені у таблиці Г.7.
Отже, до складу експертної групи увійшли особи з найбільшим
значенням показника глобального пріоритету, їх загальна чисельність
формувалася на основі оптимальної (n), що розрахована за умов припустимої
помилки репрезентативності вибірки не більше 5 %.
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Таблиця Г.7
Вибіркова дисперсія для глобальних пріоритетів експертів
Експерти
Екс.1
Екс.2
Екс.3
Екс.4
Екс.5
Екс.6
Екс.7
Екс.8
Екс.9
Екс.10
Екс.11
Екс.12
Екс.13
Екс.14
Екс.15
Екс.16
Екс.17
Екс.18
Екс.19
Екс.20
Сума

Xi
0,039
0,050
0,026
0,023
0,040
0,167
0,017
0,012
0,026
0,014
0,063
0,012
0,209
0,017
0,048
0,016
0,147
0,023
0,030
0,021
1

(Xi –Xв)2
0,000121
0
0,000576
0,000729
0,0001
0,013689
0,001089
0,001444
0,000576
0,001296
0,000169
0,001444
0,025281
0,001089
0,000004
0,001156
0,009409
0,000729
0,0004
0,000841
0,060142

0,05

0,003007

Для запобігання викривлень результат вибіркової дисперсії корегується
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ДОДАТОК Д. 1
ПОГОДЖЕНО
Директор
Департаменту професійної
освіти Міністерства освіти
і науки України
_____________ М.С.Кучинський

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора
Департаменту освіти і
науки Запорізької обласної
державної адміністрації
від __________ № _______

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ІННОВАЦІЙНИХ ШВЕЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ»
І. Загальні положення
1.1. Навчально-практичний центр інноваційних швейних технологій
(далі – Центр) є структурним підрозділом Державного навчального закладу
«Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (далі – Училище), що
діє відповідно до Статуту училища, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 26.03.2010 р. № 250, та цього Положення.
Головною метою діяльності Центру є реалізація завдань щодо
вдосконалення професійно-практичної підготовки учнів, слухачів училища;
підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ;
здійснення курсового професійного навчання незайнятого населення;
впровадження в навчально-виробничий процес новітніх швейних технологій
із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів; здійснення
шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку з підприємствами та
іншими закладами системи професійної освіти з метою поширення
інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо
новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.
1.2. Діяльність Центру регулюється Положенням про навчальнопрактичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного
навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 14.06.2012 р. №694, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 04.07.2012 р. за № 1109/21421.
1.3. Центр створено наказом директора Департаменту освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації від 09.11.2016 № 0818
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відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2016 р. №
1335.
II. Напрями діяльності Центру
2.1. Співробітництво з підприємствами, організаціями, установами,
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, державними і громадськими організаціями щодо
впровадження інноваційних підходів до здійснення практично-орієнтованого
освітнього процесу підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю.
2.2. Реалізація завдань щодо підвищення якості професійної підготовки
кадрів для швейного виробництва із застосуванням сучасних методик,
новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання,
інструментів і матеріалів.
2.3. Створення та впровадження в навчально-виробничий процес
цілісної методичної системи професійної підготовки на основі вивчення і
аналізу кращого світового досвіду.
2.4. Запровадження і реалізація інноваційних програм виробничокомерційної діяльності.
III. Функції Центру
3.1. Сприяння підвищенню якості професійної підготовки учнів і
слухачів закладу; перепідготовка незайнятого дорослого населення,
підвищення
кваліфікації,
стажування
робітників підприємств
із
використанням технологічних і виробничих інновацій.
3.2. Організація стажування майстрів виробничого навчання,
викладачів професійно-теоретичної підготовки професійних навчальних
закладів на базі Центру.
3.3. Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних
програм з предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого
навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння учнями і слухачами
новітніми матеріалами і технологіями.
3.4.
Надання
інформаційних,
тренінгових,
виробничих
та
маркетингових послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань,
що стоять перед навчальним закладом.
3.5. Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та
посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і
технологій підприємствами.
3.6. Надання практичної та методичної допомоги професійнотехнічним навчальним закладам з питань впровадження у навчальновиробничий процес новітніх технологій і матеріалів.
3.7. Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого
на підвищення якості професійної підготовки, а саме: навчальних посібників,
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методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних
матеріалів та інше.
3.8. Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій,
засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх
технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у професійнотехнічних навчальних закладах.
IV. Управління діяльністю Центру
4.1. Керівництво Центром здійснює директор училища.
4.2. Координацію науково-методичної роботи Центру здійснюють
Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України,
науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій
області.
4.3. Оперативне керівництво Центром здійснює заступник директора з
навчально-виробничої роботи училища.
4.4. Методичний супровід діяльності Центру здійснює заступник
директора з методичної роботи училища.
4.5. Річні плани та звіти про діяльність Центру узагальнюються
Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації
та надсилаються до Міністерства освіти і науки України у встановлені
терміни.
V. Кадрове забезпечення діяльності Центру
5.1. Директор училища затверджує штатний розпис і штат Центру за
рахунок коштів спеціального фонду, керуючись штатними нормативами,
схемами посадових окладів та умовами оплати праці аналогічних категорій
працівників.
5.2. До роботи в Центрі можуть залучатися штатні працівники
училища.
5.3. На працівників Центру поширюються усі права та обов’язки
працівників училища.
VІ. Забезпечення діяльності Центру
6.1. Забезпечення діяльності Центру здійснюється училищем в межах
коштів, виділених на його діяльність, а також за участю підприємств, які є
соціальними партнерами училища, на засадах, визначених договорами між
цими підприємствами та навчальним закладом.
6.2. Витрати на утримання Центру передбачаються у загальному
кошторисі витрат училища з урахуванням бюджетних асигнувань,
спеціальних коштів, а також доходів від його діяльності.
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ДОДАТОК Д. 2
ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту
освіти і науки Запорізької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
Протокол загальних зборів
трудового колективу ДНЗ
«Запорізьке вище професійне
училище моди і стилю»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ДНЗ «Запорізьке
вище професійне училище
моди і стилю»

___________________
М.А.Ярмощук

від __.___. 2014 р. № ____

__________________
Л.І.Короткова

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙЕ
УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Центр розвитку професійної компетентності (далі – ЦРПК) є
структурним підрозділом Державного навчального закладу «Запорізьке вище
професійне училище моди і стилю» (далі – ДНЗ «ЗВПУМС»).
1.2. Головне

завдання

ЦРПК

полягає

в

забезпеченні

науково-

методичного супроводу експериментальної роботи з формування трудового
потенціалу регіону та здійсненні зв’язку між підприємствами-замовниками
кадрів для прискорення передачі інформацій з новітніх прогресивних
технологій і впровадження їх у навчальний процес та виробництво.
1.3. ЦРПК у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про
інноваційну

діяльність»,

Положенням

виробничого

процесу

професійно-технічних

у

про

організацію
навчальних

навчальнозакладах,

Статутом ДНЗ «ЗВПУМС», наказами й розпорядженнями директора та цим
Положенням.
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ІІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦРПК
2.1. Впровадження організаційно-економічних механізмів соціального
партнерства.
2.2. Розроблення новітніх технологій навчання;
2.3. Координація

та

науково-методичний

супровід

інноваційної

діяльності навчальних закладів та підприємств області.
2.4. Формування системи безперервного підвищення рівня професійної
компетентності трудового потенціалу регіону.
2.5. Організація виробничо-комерційної діяльності.

ІІІ. ЗАВДАННЯ ЦРПК
3.1. Надання методичних рекомендацій щодо організації співпраці між
професійними навчальними закладами та підприємствами регіону з метою
задоволення потреб ринку праці в робітничих кадрах.
3.2. Надання пропозицій щодо державного замовлення на підготовку
кваліфікованих робітників у навчальних закладах регіону.
3.3. Розроблення інноваційних проектів для різних галузей економіки.
3.4. Створення

науково-методичного

комплексу

забезпечення

інноваційного розвитку регіону.
3.5. Побудова ефективної системи підвищення рівня професійної
компетентності трудового потенціалу регіону.
3.6. Розвиток платних послуг відповідно до напрямів діяльності ЦРПК.

ІV. ФУНКЦІЇ ЦРПК
4.1. Участь у визначенні потреб підприємств регіону в кваліфікованих
робітниках і надання пропозицій щодо форм і методів підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування відповідно до вимог
ринку праці.
4.2. Участь у розробці проектів освітніх та професійних стандартів,
впровадженні новітніх педагогічних технологій, відборі і методичному
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опрацюванні сучасних наукових досягнень у галузі професійної освіти;
внесення пропозицій щодо вдосконалення навчальних планів та програм.
4.3. Проведення
проектування

та

науково-дослідної

експертної

діяльності

перевірки

результатів

щодо

вивчення,

запропонованих

інноваційних проектів.
4.4. Розроблення

методичних

посібників,

навчально-методичних

комплексів для навчальних закладів та підприємств регіону з метою
впровадження інноваційної діяльності в сфері професійної освіти.
4.5. Організація

проведення

курсів,

конференцій,

семінарів,

практикумів, майстер-класів та інших заходів з питань розвитку та
удосконалення рівня професійної компетентності трудового потенціалу
регіону.
4.6. Здійснення виробничо-комерційної діяльності, що не заборонена
законодавством України.
4.7. Формування навчально-матеріальної та методичної бази для
забезпечення навчання за інноваційними технологіями.

V. УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРА ТА ШТАТИ
5.1. ЦРПК очолює керівник, який безпосередньо підпорядковується
директору ДНЗ «ЗВПУМС», призначається і звільняється з посади наказом
директора відповідно до діючого законодавства.
Директор ДНЗ «ЗВПУМС» вправі покласти обов’язки керівника ЦРПК
на працівника навчального закладу в порядку суміщення.
Керівник ЦРПК управляє діяльністю ЦРПК і несе персональну
відповідальність за ефективність його роботи.
5.2. Керівник ЦРПК:
- забезпечує реалізацію наказів, розпоряджень та інших рішень
директора стосовно діяльності ЦРПК;
- готує організаційно-розпорядчу, фінансово-розрахункову, звітноплануючу та навчально-методичну документацію ЦРПК;
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- погоджує організаційну структуру управління і штати ЦРПК, що
затверджує директор ДНЗ «ЗВПУМС»;
- організовує та контролює навчально-виробничий процес, виконання у
повному обсязі навчальних планів та програм, планів виробничої діяльності
ЦРПК;
- забезпечує

укладання

угод

з

підприємствами,

організаціями,

освітніми установами про партнерство, співробітництво, надання навчальновиробничих послуг тощо;
- вносить

пропозиції

щодо

перспективного

розвитку

ЦРПК,

удосконалення науково-методичного забезпечення діяльності ЦРПК шляхом
впровадження нових прогресивних технологій та інновацій;
- відповідає за розвиток і укріплення матеріально-технічної бази ЦРПК,
стан дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил охорони праці і
протипожежних вимог в ЦРПК;
- здійснює контроль за реалізацією продукції та послуг, фінансовими та
економічними показниками діяльності ЦРПК;
- вносить

пропозиції

щодо

ефективного

використання

коштів,

отриманих від виробничо-комерційної діяльності;
- виконує інші повноваження, передбачені цим Положенням.
5.3. Науково-методичний
наукові

співробітники

супровід

Інституту

діяльності

ЦРПК

професійно-технічної

здійснюють

освіти

НАПН

України.
5.4. До роботи в ЦРПК можуть залучатися штатні працівники
професійно-технічного навчального закладу, на яких поширюються усі права
та обов’язки працівників ДНЗ «ЗВПУМС».

VІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦРПК
6.1. ЦРПК здійснює фінансово-економічну та господарську діяльність
відповідно до чинного законодавства та Статуту ДНЗ «ЗВПУМС».
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6.2. ЦРПК здійснює свою діяльність з використанням навчального
обладнання (персональні комп’ютери, швейні машини, касові апарати тощо),
навчально-виробничих майстерень, кабінетів теоретичного навчання для
окремих розділів спеціальних дисциплін, інформаційно-методичних ресурсів
(навчальні програми, методичні розробки, інформаційні матеріали по
сучасним виробничим технологіям).
6.3. Фінансове забезпечення ЦРПК може формуватися за рахунок:
6.3.1. цільових надходжень, призначених для реалізації функцій ЦРПК,
в тому числі:
- добровільних внесків і пожертв юридичних та фізичних осіб;
- коштів спеціального фонду ДНЗ «ЗВПУМС»;
- коштів місцевого бюджету;
6.3.2. виробничо-комерційної діяльності (надання населенню платних
освітніх послуг, виробнича діяльність, реалізація договорів з соціальними
партнерами тощо).
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ДОДАТОК Е. 1
Критерії, показники та методи формування професійної компетентності
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК

Професійнотехнологічний

Когнітивнокомунікативний

Ціннісномотиваційний

Критерії

Показники
Мотивація до професійної діяльності в інноваційному
середовищі
Уміння
генерувати
нові
ідеї
(креативність);
використовувати різні форми особистісного розвитку й
підвищення рівня фахової компетентності
Особистісне професійне ставлення по відношенню до
освітньо-виробничого процесу в умовах ОВК
Потреба в якісному виконанні функціональних
обов’язків
Здатність працювати в команді; розуміння переваг
командної роботи в кластерній структурі
Володіння та уміння оперувати основним понятійним
апаратом в умовах ОВК
Усвідомлення й
прийняття системи набутих
компетентностей, необхідних для якісної професійної
діяльності в умовах інноваційного середовища
Когнітивна гнучкість; розуміння переваг роботи в
кластерній структурі
Клієнтоорієнтованість;
усвідомлення
правил
професійної етики
Здатність до міжкультурної комунікації з державноприватними партнерами, клієнтами, колегами
Здатність
використовувати
комплекс
набутих
компетентностей (загальних, професійних, ключових) в
умовах інноваційно-виробничого середовища
Володіння та уміння використовувати в роботі
інноваційні виробничі технології
Здатність досягати якісних виробничих показників з
використанням сучасного обладнання
Володіння сучасними цифровими, інформаційнокомунікаційними технологіями
Навички технічного діагностування обладнання щодо
виявлення й усунення несправностей

Методи
діагностування
– методики «Ціннісні
орієнтації»
«Мотивація
досягнення успіху»,
спостереження,
анкетування
(розроблено автором)

Опитування,
тестування,
результати проміжної
кваліфікаційної
атестації, результати
державної
кваліфікаційної
атестації, контрольні і
самостійні
роботи,
самооцінювання,
експертна незалежна
оцінка
Спостереження,
експертне оцінювання
керівників
виробничої практики
на
підприємствах
сфери
послуг;
результати конкурсів
професійної
майстерності, метод
аналізу результатів

Рефлексивно-прогностичний
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Усвідомлення
себе
повноправним
учасником
виробничого процесу в умовах ОВК
Критичний аналіз своєї професійної діяльності
Здатність
до
індивідуального
самовираження,
самостійності, гнучкості й оперативності у прийнятті
рішень
Здатність
до
передбачення
результатів
своєї
професійної діяльності відповідно до перспектив
розвитку сфери послуг
Здатність виокремлювати й бачити хід вирішення
проблемних ситуацій

Тести
щодо
визначення
рівня
розвиненості
рефлексивнопрогностичного
компонента
(розроблено автором),
методика А. Карпова,
бесіди, індивідуальні
й групові (методи
Мозкової
атаки,
Дельфі,
Комісій)
опитування
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ДОДАТОК Е. 2
Вагові коефіцієнти до показників, що відповідають критеріям
сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців сфери
послуг в умовах освітньо-виробничого кластера
Критерії

Показники

Ваговий
коефіцієнт
Вмотивованість до професійної діяльності в умовах 0,376216
ОВК
Вміння генерувати нові ідеї (креативність); 0,276231
використовувати різні форми особистісного розвитку
й підвищення рівня фахової компетентності
ЦіннісноОсобистісне професійне ставлення по відношенню до 0,283912
мотиваційний
освітньо-виробничого процесу в умовах ОВК
Потреба в якісному виконанні функціональних 0,304308
обов’язків
Здатність працювати в команді; розуміння переваг 0,279657
командної роботи в кластерній структурі
Володіння та вміння оперувати основним понятійним 0,297864
апаратом в умовах ОВК
Усвідомлення й прийняття системи набутих 0,247382
компетентностей, необхідних для якісної професійної
діяльності в умовах інноваційного середовища
КогнітивноКогнітивна гнучкість; розуміння переваг роботи в 0,262519
комунікативний
кластерній структурі
Клієнтозорієнтованість;
усвідомлення
правил 0,268491
професійної етики
Здатність до міжкультурної комунікації з державно- 0,202384
приватними партнерами, клієнтами, колегами
Здатність
використовувати
комплекс
набутих 0,378639
компетентностей (загальних, професійних, ключових)
в умовах інноваційно-виробничого середовища
Володіння та уміння використовувати в роботі 0,361473
інноваційні виробничі технології
ІнноваційноЗдатність досягати якісних виробничих показників з 0,359581
технологічний
використанням сучасного обладнання
Володіння сучасними цифровими, інформаційно- 0,303168
комунікаційними технологіями
Навички технічного діагностування обладнання щодо 0,287541
виявлення й усунення несправностей
Усвідомлення
себе
повноправним
учасником 0,279526
виробничого процесу в умовах ОВК
Критичний аналіз своєї професійної діяльності
0,281746
Здатність
до
індивідуального
самовираження, 0,228742
самостійності, гнучкості й оперативності у прийнятті
Рефлексифнорішень
прогностичний Здатність до передбачення результатів своєї 0,254163
професійної діяльності відповідно до перспектив
розвитку сфери послуг з урахуванням провідних
тенденцій
Здатність виокремлювати й бачити хід вирішення 0,245371
проблемної ситуації
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ДОДАТОК Е. 3

Когнітивно-комунікаційний

Ціннісно-мотиваційний

Критерії

Рівні сформованості компонентів професійної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК
Базовий
(репродуктивний)
Відсутність чітко
визначеного інтересу до
обраної професії, слабкі
уявлення щодо змісту
майбутньої діяльності;
слабкі уявлення про
професійні цінності та
переваги роботи у сфері
послуг; переважно
негативні емоції щодо
навчальної та виробничої
діяльності; пасивне
ставлення до
особистісного та
професійного зростання;
неусвідомленість потреби
у взаємодії з суб’єктами
ОВК
Наявність базових знань з
предметів загально
професійної підготовки
без чітко вираженої
потреби у їх використанні;
слабкий рівень володіння
понятійним апаратом
професійної діяльності;
недостатні та безсистемні
професійні знання ,
часткове розуміння сфери
їх застосування;
нерозуміння суті
професійно-важливих
якостей фахівця сфери
послуг; слабо розвинена
здатність до сприйняття та
осмислення інформації,
визначення її значущості
для професійної діяльності

Рівень
Достатній
(функціональний)

Високий
(креативний)

Поверхневий інтерес до
майбутньої професії;
епізодичний характер
усвідомлення значущості
професійної діяльності та
переваг роботи у сфері
послуг; нейтральне
відношення до навчальної
та виробничої діяльності;
визначення шляхів
особистого вдосконалення
за допомогою
педагогічних працівників
та робітників підприємств;
прийняття учасників ОВК
як партнерів освітнього та
виробничого процесів

Чітко визначений інтерес
до обраної професії,
використання додаткових
джерел про зміст
майбутньої діяльності;
ціннісне відношення до
роботи у сфері послуг,
розуміння переваг цієї
діяльності; позитивні
емоції щодо навчальної та
виробничої діяльності;
особистісна зацікавленість
у професійному розвитку
та підвищенні кваліфікації;
усвідомлене прийняття
суб’єктів ОВК як партнерів
кластерної взаємодії

Достатній рівень знань з
предметів загально
професійної підготовки,
свідоме їх застосування у
професійній діяльності;
недолуге володіння
понятійним апаратом
професійної діяльності;
сукупність професійних
знань, достатніх для
успішного виконання
професійних завдань;
сформовані уявлення про
суть професійно-важливих
якостей фахівця сфери
послуг; адекватне
сприйняття професійноважливої інформації,
застосування її в
конкретних ситуаціях

Високий рівень
сформованості загальних і
професійних
компетентностей, достатніх
для ефективного виконання
професійних завдань;
досконале володіння
понятійним апаратом;
високий рівень адаптації до
умов виробництва;
усвідомлене використання
отриманих знань під час
вирішення професійних
завдань; аналіз і творче
застосування професійноважливої інформації.

Професійно-технологійний
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Нездатність розв’язання
професійних завдань;
низький рівень
володіння сучасними
технічними прийомами і
способами виконання
практичних робіт;
неспроможність
використання отриманих
знань й умінь у
виробничій діяльності;
обмежене уявлення про
методи і засоби
організації своєї роботи;
не усвідомлення
взаємозв’язку
раціональної організації
своєї діяльності та її
кінцевого результату;
початкові уявлення про
методи і засоби
самостійного пошуку
професійної інформації;
виконання нескладних
операцій з виготовлення
моделей малої
складності з
порушеннями
технологічної
послідовності,
недотриманням норм
часу та чисельними
виправленнями
допущених дефектів
недотримання
розпорядку дня;
відсутність програми
особистого
професійного розвитку

Незначні труднощів
користуванні сучасними
технічними прийомами і
способами виконання
практичних робіт;
відтворення без сторонньої
допомоги отриманих знань й
умінь у стандартних
ситуаціях; поступовий
перехід до самостійної
постановки завдань та їх
практичного розв’язання (від
дій за зразком до пошуку
нових способів); розуміння
суті основних методів і
засобів організації своєї
роботи та їх взаємозв’язок із
завданнями групи;
розуміння технологічної
послідовності виконання
операцій при виготовленні
швейних виробів; здатність
ставити завдання та
вибирати умови
систематизації знань або
досвіду; описувати
результати, формулювати
висновки.; здатність
самостійно та обґрунтовано
визначати якість крою всіх
деталей, відбирати
конструктивні елементи
швейних виробів,
виконувати контроль в ході
виконання роботи; широкі
практичні базові навички
виготовлення виробів
середньої складності;
правильне виконання
переважної більшості
прийомів та технологічних
операцій; чітке дотримання
технічних умов та
встановлених норм часу.

Високий рівень володіння
сучасними технічними
прийомами і способами
виконання робіт; творче
використання отриманих
знань й умінь у виробничій
діяльності; ; володіння
прийомами обробки даних
з використанням сучасних
інформаційних технологій;
усвідомлення взаємозв’язку
раціональної організації
своєї діяльності та її
кінцевого результату;
системне використання
передових інформаційних
та комунікаційних
технологій для
самостійного пошуку
професійної інформації;
здатність знаходити нові
рішення в умовах різких
змін у сфері професійної
діяльності; системні
навички застосування та
догляду за різними видами
швейного обладнання,
інструментів; спроможність
чіткого визначення
дефектів при виготовленні
виробів, причин, що їх
обумовлюють, способи
усунення; висока якість
виготовлення виробів із
застосуванням різних
технологій їх обробки;
здатність виконувати
творчі завдання в межах
встановлених норм часу та
з можливим скороченням
фактично використаного
часу за рахунок
раціональних прийомів
робіт.

Рефлексивно-прогностичний
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Відсутність потреби
впрофесійній
рефлексії,
самоаналізі
особливостей
професійної
діяльності;
формальне
усвідомлення
загальноприйнятих
соціальнопрофесійних норм
виробничої
діяльності,
відсутність
професійного
передбачення,
прогнозування
результатів
взаємодії учасників
ОВК

Сформована
рефлексивнаготовність до
самодослідження, самооцінювання,
самоконтролю,
самовиховання, самонавчання,
самовдосконалення у процесі
освітньої та
виробничої діяльності; осмислення
та усвідомлення наявного рівня
розвитку
рефлексивних якостей і здібностей;
труднощі у навчальних ситуаціях,
пов’язаних з
елементами новизни й творчості;
здатний у
деякихвипадкахпрогнозуватирезуль
тати виробничої діяльності

Прагнення до усвідомлення,
осмислення і
переосмислення
особливостей власної
особистості, особистих і
професійних сценаріїв
свого життєвого шляху;
спрямованість діяльності
нарефлексію, саморозвиток,
акумулювання
професійного досвіду;
намагання складати
та реалізовувати
індивідуальні рефлексивні
програми
професійноособистісного
саморозвитку; здатність до
самокорекції й
конструктивного виходу із
проблемних ситуацій
професійної діяльності
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Додаток Ж
Порівняльна характеристика чинної та оновленої освітньокваліфікаційної характеристик
(професія «Кравець», кваліфікація 2-3 розряд)
Чинна ОКХ

Оновлена ОВК

Завдання
та
обов’язки.
Ремонтувати на машинах або вручну
тканини та вироби. Виконувати
строчки ручних та машинних стібків.
Виготовляти вироби постільного,
столового асортименту, фартухи,
чохли, штори, мішки. З’єднувати
деталі швейних виробів машинними
строчками
різної
конфігурації,
дублювати дрібні деталі, виконувати
штопання. Очищати готові вироби.
З’єднувати
вручну
фурнітуру,
ґудзики без обмотування ніжки під
час пошиття та ремонту різних
виробів.
Знімати
фурнітуру,
оздоблення, хутряні коміри з
виробів,
пакувати
фурнітуру,
оздоблення, маркувати за номерами
речі в хімічному чищенні та
фарбуванні одягу.
Повинен знати: методи та
прийоми
ремонту,
штопки,
очищення готових виробів, з’єднання
фурнітури, знімання: фурнітури,
оздоблення,
хутряних
комірів;
пакування: фурнітури, оздоблення;
маркування за номерами речей;
технологію виконання всіх видів
ручних, машинних та вологотеплових робіт, технічні умови на їх
виконання; призначення та принцип
роботи
устаткування,
яке
обслуговується.
Кваліфікаційні
вимоги.
Повна загальна середня освіта та
професійна
підготовка
на
виробництві, без вимог до стажу
роботи.
Приклади робіт
Пошиття постільної білизни
(підковдри, простирадла, наволочок
тощо), столової білизни (скатертин,
серветок тощо), пошиття фартухів
різних
фасонів,
виконання
нескладного
ремонту
одягу
(проклеювання, штопання тощо).
3-й розряд

Завдання та обов’язки.
- організовувати робоче місце для виконання
ручних робіт;
- організовувати робоче місце для виконання
машинних робіт;
- заправляти швейні машини (універсальні та
спеціальні), здійснювати найпростіші роботи з
догляду за устаткуванням; обслуговувати сучасне
високопродуктивне універсальне та спеціальне
швейне устаткування, в тому числі з електронними
системами управління (мікропроцесорами);
- використовувати інструменти і пристрої для
виконання ручних і машинних робіт;
- виконувати операції прокладання різноманітних
ручних стібків;
- виконувати операції прокладання різноманітних
машинних стібків;
- з’єднувати деталі швейних виробів машинними
строчками різної конфігурації;
- виконувати всі види волого-теплових робіт
(декатування, відпарювання, зняття лас,
спрасування, відтягування, припрасування,
запрасування, розпрасування, дублювання) за
допомогою праски та сучасного обладнання;
- прикріплювати та з’єднувати деталі клейовим
методом; застосовувати спеціальні пристрої,
пресувальні машини та апарати; підтримувати
режим склеювання;
- виготовляти за індивідуальними замовленнями
або в бригаді з розподілом праці столову та
постільну білизну (скатертини, серветки,
простирадла, наволочки, підодіяльники), вироби
господарсько-побутового асортименту;
- застосовувати економічні методи обробки
деталей і вузлів;
- використовувати прогресивні комп’ютерні
технології;
- використовувати раціональні пакети нових видів
основних та допоміжних матеріалів;
- використовувати енергозберігаючі технології
машинних робіт
виготовляти за індивідуальними замовленнями або
в бригаді з розподілом праці вироби інтер’єрного
призначення (штори, гардини, ламбрекени,
фіранки) та оздоблення до них

482
Завдання
та
обов’язки.
Шити
за
індивідуальними
замовленнями спідниці та брюки без
підкладки, шити за індивідуальними
замовленнями халати, сукні, блузи
нескладної технологічної обробки, а
також моделі та зразки, ремонтувати
натільну білизну (типу трусів і
сорочок), столову та постільну (типу
простирадло) білизну, рукавиці з
різноманітних
матеріалів
на
машинах або вручну відповідно до
паспортів замовлень, державних
стандартів,
технічних
умов
і
встановленої технології обробки.
Обробляти
та
ремонтувати
підкладку, бортову і утеплювальну
прокладку та стьобати хутряний крій
з прокладкою, обметувати зрізи
деталей, петель на спеціальній
машині, копіювати лінії, які намітив
закрійник, на симетричні деталі
різними
способами,
пришивати
ґудзики з обмотуванням ніжки.
Розпорювати вироби та чистити
деталі, склеювати прямі розриви
матеріалу.
Виконувати
вологотеплову обробку дрібних деталей під
час пошиття та ремонту різних
виробів, чистити вироби у готовому
вигляді. Усувати дрібні неполадки в
роботі
швейного
устаткування,
проводити
його
чищення
та
змащування.
Повинен
знати:
асортимент
одягу; методи та прийоми пошиття,
ремонту та волого-теплової обробки
зазначених виробів; технологію
обробки, види та властивості
матеріалів, що використовуються;
будову та правила експлуатації
обладнання, що обслуговуються.
Кваліфікаційні вимоги.
Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без
вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та
професійна підготовка на
виробництві. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за
професією кравець 2 розряду – не
менше 1 року.
Приклади робіт
Виготовлення виробів постільного,
столового асортименту, фартухи,
чохли, штори, мішки. Пошиття
спідниці, штанів, сукні, халату,

- обслуговувати сучасне високопродуктивне
універсальне та спеціальне швейне устаткування, в
тому числі з електронними системами управління
(мікропроцесорами);
- шити за індивідуальними замовленнями або в
бригаді з розподілом праці поясні вироби
(спідниці, брюки тощо) без підкладки (а також
моделі та зразки) нескладної технологічної
обробки відповідно до паспортів замовлень,
державних стандартів, технічних умов і
встановленої технології робіт; використовувати
економічні методи обробки деталей і вузлів (в т.ч.
хімічні методи), прогресивні комп’ютерні
технології, раціональні пакети нових видів
основних, прикладних, прокладальних та
допоміжних матеріалів; виконувати всі види
волого-теплових робіт; готувати вироби до
примірок;
- шити за індивідуальними замовленнями або в
бригаді з розподілом праці поясні вироби
(спідниці, брюки тощо) на підкладці не складної
технологічної обробки відповідно до паспортів
замовлень, державних стандартів, технічних умов і
встановленої технології робіт; використовувати
економічні методи обробки деталей і вузлів (в т.ч.
хімічні методи), прогресивні комп’ютерні
технології, раціональні пакети нових видів
основних, прикладних, прокладальних та
допоміжних матеріалів; виконувати всі види
волого-теплових робіт; готувати вироби до
примірок;
шити та за індивідуальними замовленнями або в
бригаді з розподілом праці натільну білизну і
халати (а також моделі та зразки) нескладної
технологічної обробки відповідно до паспортів
замовлень, державних стандартів, технічних умов і
встановленої технології робіт; використовувати
економічні методи обробки деталей і вузлів (в т.ч.
хімічні методи), прогресивні комп’ютерні
технології, раціональні пакети нових видів
основних, прикладних, прокладальних та
допоміжних матеріалів; виконувати всі види
волого-теплових робіт; готувати вироби до
примірок
2. Повинен знати:
- методи організації робочого місця для виконання
ручних та машинних робіт;
- призначення, будову та правила заправлення
швейних машин (універсальних та спеціальних);
- технологію виконання найпростіших робіт з
догляду за устаткуванням; обслуговування
сучасного високопродуктивного універсального та
спеціального швацького устаткування;
- правила експлуатації інструментів і пристроїв
для виконання ручних і машинних робіт;
- технологію виконання всіх видів ручних та
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пошиття блузи, виконання
часткового ремонту середньої
складності, пошиття штор.

машинних стібків;
- технологію всіх видів волого-теплових робіт за
допомогою праски та сучасного обладнання;
- прийоми та правила прикріплювання та
з’єднання деталей клейовим методом з
використанням спеціальних пристроїв,
пресувальних машин та апаратів.
- технологію виготовлення столової та постільної
білизни, виробів господарсько-побутового
асортименту;
- призначення, зміст та умови застосування
паспортів замовлень, державних стандартів,
технічних умов;
- технологію економічних методів обробки
деталей і вузлів;
- раціональні пакети нових видів основних та
допоміжних матеріалів;
- енергозберігаючі технології машинних робіт
- технологію виготовлення виробів інтер’єрного
призначення;
- вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища;
–
норми, методи і прийоми безпечного
ведення робіт.
Володіння ключовими компетентностями
– здатність ефективно спілкуватися та
налагоджувати стосунки з іншими людьми
належним і творчим способом;
– здатність шукати і використовувати різні типи
джерел інформації, формулювати та висловлювати
свої усні та аргументи переконливо, відповідно до
контексту;
– знання суспільних звичаїв, культурних аспектів
та діалектів мов;
– здатність виражати та інтерпретувати з емпатією
образні та абстрактні ідеї, переживати емоції у
різних сферах мистецтва і формах культури;
– здатність бути відкритим до різноманітності
культурного самовираження, поважати його, а
також дотримуватися етичних норм та бути
відповідальним щодо інтелектуальної та
культурної власності;
– знання базових функцій та використання різних
пристроїв, програмного забезпечення та цифрових
мереж;
– вміння використовувати цифрові технології для
підтримки творчості, активного громадянства та
соціальної інтеграції, співпраці з іншими людьми
для досягнення особистих або соціальних;
– здатність виявляти свої можливості,
концентруватися, справлятися зі складністю,
критично аналізувати ситуації та приймати
рішення;
– позитивне ставлення до співпраці, повагу до
інших, наполегливість та цілісність, готовність до
подолання упереджень та пошуку компромісів.
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ДОДАТОК З. 1

Структура робочого навчального плану професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг (на прикладі професії «Кравець»),
адаптований до навчання в умовах ОВК
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Робочий навчальнийо плану професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг (на прикладі професії
«Кравець»), адаптований до навчання в умовах ОВК
План навчального процесу

2 2 2 2
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Кравецт 2-3
розрядів

8 1 1 1

Базовий блок

1.

КРВ-3.1
КРВ- КРВ3.1.1 3.1.2

Навчальні (предметні)
модулі

Навчальний модуль
фізичної
культури (НМФК)
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ДОДАТОК К
Анкета оцінювання важливості запропонованих предметів та
навчальних результатів для професії «Кравець 2-3 розрядів»
(базовий блок)
Шановний роботодавець!
Це опитування проводиться з метоюоцінювання важливості запропонованих
предметів та навчальних результатівдля професії «Кравець 2-3 розрядів». Наступна
таблиця містить попередній перелік предметів та навчальних результатів Будь-ласка,
визначте, які з них, на Ваш погляд, є найбільш актуальними та відповідають потребам
даної галузі в регіоні.
На основі Ваших оцінок буде визначено середнє арифметичне значення, що
надасть можливість визначити загальний ступінь важливості кожного предмету та
навчального результату. Якщо Ви вважаєте, що слід додати якісь елементи до переліку
знань, навичок та умінь, будь-ласка, запропонуйте їх та впишіть у пусті строчки. Ми
наперед вдячні Вам за Ваш важливий внесок.
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Основи галузевої економіки та підприємництва
Описати та класифікувати галузеву структуру Запорізької області
та показники що їх характеризують.
Визначити різні форми власності та організаційно-правові форми
підприємств.
Визначити кадри підприємства, їх склад та структуру. Дати
класифікацію персоналу підприємства.
Знати організацію трудової діяльності на підприємстві.
Знати фактори, що впливають на зміну професійнокваліфікаційного складу кадрів підприємства в Запорізької
області.

Основи трудового законодавства
Перелічити види робочого часу і часу відпочинку
Назвати види дисциплінарної відповідальності і покарань
Розрізняти види матеріальної відповідальності працівників
Описати алгоритм підписання та розірвання трудової угоди
Знати порядок вирішення трудових спорів

Неактуально

Менш
актуально

Актуально

Необхідні знання та уміння

Найбільш
актуально

Анкета перегляду навчальної програми за професією «Кравець 2-3
розрядів» (базовий блок)
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Професійна етика
Знати чинники, що визначають моральність людини.
Знати вимоги, що висуває сучасність до моральних норм і
принципів кравця.
Знати поняття та особливості фізичного, психічного та
духовного здоров’я.
Знати підходи, що лежать в основі профілактики стресу.
Знати правила звернення та спілкування із замовником та
колегами по роботі.
Визначати компоненти, що створюють високий рівень
культури та компоненти, які включає спілкування як процес
встановлення і розвитку контактів.
Знати зони спілкування.
Знати основні правила уміння слухати співрозмовника.
Знати типи темпераментів людей та їх роль у спілкуванні.
Знати шляхи формування характеру людини.
Знати правила побудови діалогу із замовником та шляхи
зацікавлення клієнта.
Знати види та правила формулювання запитань.
Знати етапи формування іміджу особи та підприємства.
Знати психічні стани та процеси їх вплив на взаємодію між
людьми.
Знати джерела виникнення конфліктів та шляхи запобігання й
урегулювання конфліктів. роботу із скаргами.
Знати правила активної поведінки кравця.
Знати правила взаємовідносин у трудовому колективі сфери
послуг.
Визначати морально-психологічний клімат колективу і його
вплив на роботу кравця.
Знати шляхи створення здорового клімату в колективі.

Охорона праці
Знати:
1 Соціально-економічне значення охорони праці
2 Правові та організаційні основи охорони праці
3 Основні правила безпеки в швейній галузі
Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на
4 виробництві (організаційні, технічні, санітарно-вииробничі.
профілактичні)
5 Основи пожежної безпеки
6 Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії , шкідливі
7
виробничі фактори
8 Надавати першу допомогу потерпілим
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Основи енергозбереження, раціональної роботи електрообладнання
Знати:
1 Нормативно-правова база енергозбереження
2 Правові, економічні, соціальні та екологічні основи
енергозбереження для підприємств галузі
3 Роль енергозберігаючих технологій
4 Способи контролю за витратою енергоресурсів
5 Перспективи застосування новітніх технологій (альтернативних
джерел енергії)
6 Принципи раціональної роботи електрообладнання

Технологія виготовлення швейних виробів
Знати:
1 Загальні відомості про асортимент швейних виробів,
класифікацію швейних виробів, функції одягу, вимоги до одягу
2 Правильну організацію робочого місця при виконанні ручних і
машинних робіт
3 Вимоги охорони праці при виконані ручних, машинних робіт*
4 Правила підбору та експлуатації інструментів і пристроїв для
виконання ручних і машинних робіт
5 Поняття про стібок, строчку та шов
6 Види ручних стібків, їх класифікацію
7 Технологію виконання всіх видів ручних стібків, їх призначення.
8 Технічні умови виконання ручних стібків
9 Класифікацію машинних швів
10 Технологію виконання всіх видів машинних швів
11 Технічні умови виконання машинних швів
12 Правила використання засобів малої механізації, які
використовуються при виконанні різноманітних швів.
13 Термінологію ручних, машинних і робіт
14 Графічне зображення машинних швів
15 Призначення волого-теплової обробки та її смутність
16 Організацію робочого місця при виконанні волого-теплових
робіт
17 Вимоги охорони праці при виконані волого-теплових робіт***
18 Оладнання та пристрої для виконання прасувальних робіт
19 Режими і параметри ВТО
20 Технологія всіх видів волого-теплових робіт за допомогою
праски та сучасного обладнання
21 Термінологія волого-теплових робіт
22 Види клейових з’єднань деталей одягу
23 Види клейових матеріалів
24 Прийоми та правил прикріплювання та з’єднання деталей
клейовим методом
25 Види дефектів та способи їх усунення при виконанні ручних,
машинних і волого-теплових робіт ***
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Вміти:
1
Раціональновикористовувати робочий час
2
Правильно організовувати робоче місце
3
Використовувати інструменти і пристрої при виконанні ручних та
машинних робіт
4
Підбиратиголки і нитки відповідноматеріалу, якийобробляється
5
Виконувати строчки ручних, машиннихстібків
6
Пришивати фурнітуру*
7
З’єднуватидеталішвейнихвиробівмашинними строчками
різноїконфігурації
8
раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці
9
правильно виконувати волого-теплові операції;
10 дублювати дрібні деталі
11 обирати режими і параметри ВТО

Обладнання швейного виробництва
Знати:
1
Класифікацію швейного обладнання
2
Загальну характеристика машин човникового стібка
3 Конструктивніособливості машин човниковогостібка
4 Дефекти строчки та методи їх усунення
5 Правила догляду за швейними машинами
6 Характеристикукраєобметувальних машин
7 Характеристикуобладнання для волого-теплової обробки

Вміти:
1 Класифікувати швейні машини
2 Дотримуватисьприйомівбезпечноговеденняробіт
3 Заправлятишвейнімашини
4 Регулювати натяг ниток
5 Підбиратимашинніголки
6 Здійснювати чищеннята змащуванняшвейноїмашини
7 Виявляти таусувати дефекти строчки

Матеріалознавство
Знати
1 Класифікацію матеріалів для виготовленняшвейнихвиробів
2 Класифікацію текстильних волокон, їхосновніознаки
3 Технологію виготовленнятканини, їїбудову та структуру
4 Загальнівідомості про асортимент тканин
5 Прикладні та з’єднувальні матеріали для
виготовленняшвейнихвиробів
6 Одягову фурнітура
7 Порядок чищення та зберігання швейних виробів
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Вміти:
1 Визначати вид тканини, волокнистий склад, лицьову та
виворітну сторону, напрямок нитки основи та утоку
2 Визначатиякістьшвейних та з’єднувальних матеріалів

Основи електротехніки
Знати:
1 Постійний струм та кола постійного струму
2 Електромагнетизм
3 Змінний струм та кола змінного струму
4 Електровимірювальні прилади
5 Основні відомості про електробезпеку*
Спеціальне малювання
Знати:
1 Закони побудови об’ємної форми на площині, виявлення об’єму
світлотінню та штрихом (зображувати прості геометричні тіла:
кулю, куб, циліндр, конус з передачею об’єму штрихом та
світлотінню)
2 Формоутворення складок та драпірування: вертикальних,
діагональних, радіальних (зображувати складки та драпірування)
3 Принциппобудови складок та драпірування
4 Основні пропорції фігури людини та її частин залежно від
зросту, віку людини і статі, схему побудови фігури дорослої
людини (зображувати жіночу, чоловічу та дитячу фігуру)
5 Ескізування форм одягу (виконувати малювання елементів одягу
на бюсті (манекені))

Основи креслення
Знати:
1 Правила оформлення креслень (будувати вигляди)
2 Лінії креслення, написи на кресленнях (наносити розміри на
кресленнях, виконувати написи)
3 Геометричні побудови на кресленнях, нанесення розмірів;
креслення плоских предметів (креслення пласких предметів)
4 Креслення в системі прямокутних проєкцій (виконувати
геометричні побудови на кресленнях)

Основи конструювання та моделювання одягу
Знати:
1 Загальні відомості про будову скелету та м’язів тіла людини,
типи тілобудови, види осанки
2 Антропометричні точки, конструктивні пояси
3 Основнірозмірніознаки, прийняті в конструюванніодягу
4 Правила зняття розмірних ознак
Вміти:
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Знімати розмірні ознаки з конкретної фігури
Виконувати аналіз знятих мірок
Користуватися таблицею прибавок

Інформаційні технології
Знати:
1 Основні поняття про інформацію та інформаційні технології
2 Апаратні засоби комп’ютерної системи обробки інформації:
структуру комп’ютерної обробки інформації, пристрої
введення та виведення, обміну інформації та зовнішні пристрої
зберігання інформації.
3 Функції, склад і види операційних систем.
4 Програми для створення текстових і графічних документів.
5 Структуру текстового документа.
6 Основні елементи електронних таблиць MSExcel.
7 Фірмовий стиль.
8 Засоби створення мультимедійних проєктів.
9 Комп’ютерно- інформаційнітехнології для автоматизації
швейної промисловості.
10 Системи автоматизованого проєктування (САПР).

Вміти:
1 Працювати в операційній системі Windows
2 Вводити, редагувати, форматувати документ в MSWord.
3 Вводити формули в електронну таблицюMSExcel, створювати
діаграми.
4
5
6
7

Працювати в мережі Інтернет. Знати основні поняття
комп’ютерних мереж. Вмітипрацювати з електронноюпоштою.
Створіватипублікацію в MS Publisher. Підготувати її для
друку.
Самостійно створити свій особистий логотип (монограму).
Створювати презентацію в MSPowerpoint.
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ДОДАТОК Л
Робочий навчальний план курсів спеціального призначення
ПОГОДЖЕНО
Директор салону
____________ Ісікова А.Г.
«____»_________20 ____р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ
ВПУМС»
_____________Короткова Л.І.
«____»____________20 ____р.

Розглянуто і схвалено на засіданні
методичної комісії викладачів і майстрів
виробничого навчання з професій
швейного профілю
Протокол №__ від __.____ 20__ р.
________________ Джеланова Н. І.

Робочий навчальний план курсів спеціального призначення
(модуль КРВ – 3.2.1 «Виготовлення спідниць» (професія «Кравець»),
адаптований до навчання в умовах ОВК
Тижні

Навчальні (предметні) модулі
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.

Інтегрований модуль професійнотеоретичної підготовки (ІМППП)
Предметні модулі:
– технології виготовлення одягу (ПМТВО)
– матеріалознавств (ПММ)
– обладнання швейного виробництва
(ПМОШВ)
– основ спеціального малювання (ПМСМ)
– основ конструювання одягу (ПМОКО)
– охорони праці (ПМОП)
– технічного моделювання і художнього
оформлення одягу (ПМТМ)
– предметів, що вільно обираються
(ПМВО)
– виробничого навчання (МВН)
– виробничої практики (МВП)
Загальний обсяг навчального
часу

1

1

1

4
2
2

3
2
2

3
2
2

10
6
6

2
3
1
1

2
2
2
2

2
2
1
2

6
7
4
5

1

1

2

4

18

18

18

54
35
137

34

34

34

1

Всього
годин

35
35
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ДОДАТОК М
Програма інтегрованого модуля
«Виготовлення спідниць без підкладки»

Мета вивчення модуля: Після вивчення цього модуля Ви будете уміти
виготовляти спідницю пряму без підкладки
Завдання:
1.

Вивчити конструктивні особливості моделі спідниці жіночої, та

технічні умови її виготовлення.
2.

Ознайомитись з технологічною послідовністю обробки виробу.

3.

Підготувати деталі крою, навчитися виконувати технологічні операції:

обробку виточок, шлиць, швів, застібки, верхнього зрізу, низу виробу.
4.

Навчитися усувати можливі дефекти при виготовленні поясних виробів

без підкладки.
Вхідні вимоги:
- оволодіння базовим блоком
Ресурси:
Деталі крою,клейові прокладки, кромка , нитки, тасьма – «блискавка»,
ґудзик
Обладнання: швейні машини 171-141521 Фірма «Дюркопп-Адлер»,
3116-31/04-30-918/16 Фірма «Пфафф», 483- G-8/01-900/99-910/04Обладнання,
911/35-926/01ВS Фірма «Пфафф»; прасувальне робоче місце, праска;
інструменти та
швейні машини фірми «Protex»: TY-C111-3/5, TY-8800-3/4-5, TY-457A.
пристосування
Інструменти та пристосування: спеціальні лапки, праска, ножиці, голки,
сантиметрова стрічка, крейда, лінійка.
1. Оволодіння прийомами виготовлення спідниці жіночої без підкладки
(простої, прямої).
2. Оволодіння ключовими компетентностями:
- уміти раціонально і ефективно виконувати робочі рухи,
володіти прийомами підтримування м’язової витривалості;
Результати
- мати стійкість до монотонності праці;
навчання
- володіти тактильною чутливістю;
- уміти організувати свою роботу;
- уміти упорядковувати набуті знання;
- уміти працювати з технічною літературою;
- уміти нести відповідальність за результати своєї роботи.
Матеріали
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ПМ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ»
Тривалість навчання – 1 година

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СПІДНИЦІ
За силуетом спідниці поділяються на прямі та розширені донизу. А за
покроєм спідниці можуть бути: прямі, звужені донизу, з клинів і конічні.
Прямі спідниці можуть складатися з однієї – трьох деталей ,поздовжня
нитка, в яких проходить завжди вздовж деталі. Такі спідниці бувають вузькі
чи широкі. В прямих спідницях використовується горизонтальне та
вертикальне членування деталей.
Клинкова спідниця може складатися з чотирьох - дванадцяти клинів.
Поздовжня в основних деталях таких спідниць проходить вздовж центру
клина чи під кутом 450. Додаткове розширення спідниці досягається за
рахунок розширення клинів чи м’яких складок, які розташовані вздовж шва
з’єднання клинів. Спідниця «годе» - може мати різну кількість клинів, що
розширена донизу від лінії стегон або лінії колін. Клини мають складну
конфігурацію і різне розширення. Спідниця «годе» підкреслює талію і
виділяє стегна.
Конструкція спідниці «напівсонце» представляє собою напівколо на
площині. Вона розкроєна з одним швом, розміщеним ззаду по поздовжній.
Спереду тканина розкроєна за нитками утоку. Фалди спідниці «напівсонце»
утворюються по боках фігури, тобто в місцях, де поздовжня і уточна нитка
розміщені під кутом . Спідницю «напівсонце» можна виконати плісе або з
рівномірно розміщеними складками, які починаються від лінії стегон, а
також із зборками по лінії талії.
Спідниці виготовляються у відповідності з основами промислової
технології повузлової обробки легкого жіночого і дитячого одягу та згідно з
нормативною документацією:
ДСТУ 2162-93 Технологія швейного виробництва. Терміни та
визначення.
ДСТУ 2023-91 Деталі швейних виробів. Терміни та визначення.
ДСТУ ІSО 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація і
термінологія.
2. ОПИС ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ТА ЕСКІЗ СПІДНИЦІ
ПРЯМОЇ БЕЗ ПІДКЛАДКИ
2.1. Опис зовнішнього вигляду спідниці жіночої
Спідниця жіноча виготовляється з костюмної тканини, пряма
трьохшовна.
Переднє полотнище з виточками по лінії талії. Заднє полотнище з
виточками по лінії талії та середнім швом, який закінчується шлицею.
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Застібка на тасьму – «блискавка», яка знаходиться в середньому шві заднього
полотнища.
Верхній зріз оброблений пришивним поясом, який застібається на петлю
та ґудзик.
Нитки та фурнітуру підбирають до кольору тканини, з якою має бути
виготовлена спідниця.
Виріб слід виготовляти у відповідності з основами промислової
технології повузлової обробки легкого жіночого і дитячого одягу та згідно з
нормативною документацією: ДСТУ 2162-93 Технологія швейного
виробництва. Терміни та визначення. ДСТУ 2023-91 Деталі швейних виробів.
Терміни та визначення. ДСТУ ІSО 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи
швів. Класифікація і термінологія.
2.2. Ескіз моделі спідниці жіночої без підкладки
Ескіз моделі спідниці прямої без підкладки надано на мал. 1.

Малюнок 1. Ескіз моделі спідниці прямої
Розмірні показники зразка моделі 164-92-96
Група з повноти
середня
Вікова група
середня
Виміри виробу в готовому вигляді надано в табл.. 1.
Таблиця 1. Виміри виробу в готовому вигляді
Виміри за розмірами
Сг
Сг
Сг
Назва місць вимірів
44
46
48
Сс
46 Сс
Сс
Зріст
48 36,5
50 38,5
Ширина по лінії талії
34,5
Ширина по лінії стегон
47
49
51
Довжина по бічному
60
60
60
шву

Сг
50
Сс
52 40,5
53
60

Відхилення від
номінального
розміру
+ - 1,0
+ - 1,0
+ - 1,0
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Виміри виробів в готовому вигляді встановлює конструктор або
закрійник, враховуючи виміри фігури ступінь прилягання до неї виробу та
властивостей тканини.
Рекомендовані витрати основних та допоміжних матеріалів на зразок
моделі надані у табл. 2.
Таблиця 2. Витрати основних та допоміжних матеріалів на пошиття
спідниці жіночої прямої
Призначення
матеріалів
Основна
тканина
Клейовий
матеріал
Фурнітура

Назва матеріалів

Витрати
Ширина
матеріалів на
матеріалів
одиницю
(м)
виробу (м)

вовна

1,50

0,80

Флізелін
Клейова двошарова стрічка
Тасьма – блискавка (180 мм)
Нитки поліефірні
№ 120
Ґудзик

0,90
0,02

0,15
1,00
1 одиниця
190
1 одиниця

Примітка

ПМ – «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»
Тривалість навчання – 1 година
1. СТРУКТУРА ЛИЦЬОВОГО ТА ВИВОРІТНОГО БОКІВ
ТКАНИНИ
Будова поверхні матеріалів, яку називають фактурою, формується в
процесі виготовлення тканини та її оздоблення. Розрізняють рівну матову,
рівну блискучу, дрібнорельєфну, рельєфно-візерунчасту, повстеподібну та
ворсову фактури.
Гладку матову фактуру мають тканини переважно полотняного
переплетення з мінімальною довжиною перекриттів, однаковими за
товщиною і скручуванням нитками в різних системах, оздоблені за
загальними технологічними режимами основних та заключних обробок. Це
ситці, бязі, полотна виварені, вибілені, вибивні, пістрявоткані.
Гладкої блискучої фактури тканини набувають за рахунок переплетень з
високими значеннями перекрить, а також внаслідок застосування
спеціальних способів обробки, наприклад, глянцевого каландрування. Це
сатини, атласи, молескіни, полотна, просочені передконденсатами
синтетичних смол і оброблені на каландрах. Поверхні цих виробів досить
рівні, вони направлено відбивають світлові промені, створюють ефект блиску
різного ступеня.
Дрібнорельєфна фактура характерна для полотен, виготовлених з пряжі
та ниток високого кручення і різних напрямків кручення, а також різних
товщин в основі й пітканні. До них належать, зокрема, вироби з так званими
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креповими ефектами та ефектами в рубчик (крепи, репси, попліни, піке
тощо).
Рельєфно-візерунчасту
фактуру
мають
тканини,
виготовлені
дрібновізерунчастими,
жакардовими
переплетеннями,
з
помітною
рельєфністю (випуклістю) і чіткістю візерунків. Це, насамперед, такі
тканини, як діагоналі, трико, жакардові, меблево-декоративні, портьєрні та
гобелени, а також тканини з рельєфною фактурою, виготовлені з
використанням структурованої пряжі — букле, епонжу, петельних ниток
тощо.
Повстеподібна фактура характерна для тканин і виробів, отриманих
способом валяння або ткання та валяння. Поверхню таких матеріалів
утворюють короткі волокна, спрямовані в різні боки. Вони ж закривають
ткацькі переплетення (драп, сукно).
Ворсову фактуру формують різними способами на різних стадіях
виготовлення текстильних матеріалів. Зокрема, під час ткання ворсовим
переплетенням отримують полотна з розрізним і нерозрізним ворсом різної
висоти та щільності. Наприкінці обробки внаслідок ворсування полотен
формують одно - або двобічну ворсову фактуру. Тканини з ворсовою
фактурою характеризуються зносостійкістю та своєрідним зовнішнім
виглядом. Вони мають і чимало переваг, а їх асортимент налічує сотні
найменувань. Це оксамит, плюш, вельвет, бумазея, фланель, байка, сукно,
замша, килими і килимові вироби. Спосіб електрофлокування також дає
змогу утворювати ворс на швейних матеріалах.
Залежно від виду переплетення та щільності утворюється та чи інша
опорна поверхня, від характеру й площі якої залежить стійкість тканини до
зношування. В одних тканинах опорна поверхня утворена пітканими нитками
(сатин, молескін), в інших — основними (атлас, поплін, ластик), а також
чергуванням ниток основи та піткання (саржа, рогожка). Чим довше
перекриття ниток на поверхні тканини, тим більша площа її опорної поверхні
(сатин, атлас). У повстеподібних тканинах опорна поверхня утворюється з
волокон, які хаотично чи більш-менш рівномірно розташовані на поверхні.
Більша площа опорної поверхні забезпечує рівномірний розподіл руйнівних
зусиль, гальмує зношування тканини. Зношування основоопорних тканин
(поверхня утворена перекриттям ниток основи) відбувається під дією
витирання ниток основи (виступів, перекрить); зношування пітканноопорних
тканин — відповідно до ниток піткання. Ці обставини беруть до уваги під час
виробництва тканин і вибору вихідної сировини.
Лицьову поверхню тканини можна розпізнати за чітким вибивним
малюнком; орієнтованим ворсом; візерунком ткацького переплетення (в
тканинах саржевого переплетення на лицьовому боці діагоналі випукліші і
йдуть знизу вгору, зліва направо; сатинове й атласне переплетення
утворюють гладеньку блискучу поверхню, жакардове — крупний візерунок);
за вмістом у неоднорідних тканинах більш цінної та якісної сировини
(наприклад, у напіввовняних тканинах на лицьовому боці застил здебільшого
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утворений вовняною пряжею); ткацькі дефекти переважно виведені на
виворітний бік.
Залежно від структури поверхні та колористичного оформлення тканини
поділяють на рівнобічні та різнобічні.
Рівнобічні — це тканини, в яких лицьовий та виворітний боки однакові
(полотно, сукно, поплін, шотландка). Позитивним є те, що вироби з цих
тканин (порівняно дорогих) можна перелицьовувати.
Різнобічні тканини — це тканини, в яких лицьовий і виворітний боки
різні за будовою та оформленням. Вони можуть бути одно - й дволицьовими.
До однолицьових належать тканини, в яких виворітний бік відрізняється від
лицьового будовою, обробкою. Виворітний бік таких тканин не може бути
використаний у помітних частинах виробу (сатин, ситець). До дволицьових
належать тканини, в яких лицьовий та виворітний боки відрізняються
будовою та обробкою, але обидва боки можуть бути використані як лицьовий
(креп-сатин, габардин).
У швейному виробництві, окрім характеру лицьового та виворітного
боків тканини, під час розкрою беруть до уваги напрямок основної нитки в
тканині. При перекосах основної системи у виробах можливе відхилення
форми окремих деталей, утворення різновідтінковості. Особливо важливо
правильно визначити напрямок основи в процесі розкроювання дрібних
деталей з залишків тканин. Існують певні ознаки, за якими визначають у
тканині напрямок основної нитки.
Нитки основи завжди розміщуються вздовж пружка, переважно тканина
в напрямку основних ниток менш розтяжна. Якщо в одному напрямку
тканини йдуть кручені нитки, а в другому — одинарні, то крученими будуть
нитки основи, які розміщуються рівномірніше, паралельно одна до одної. В
тканинах з ворсом, отриманим під час ворсування, напрямок ворсу збігається
з напрямком основних ниток. Напрямок основи також збігається з напрямком
смужок, утворених за рахунок переплетення або забарвлення. в
напівшовкових тканинах основа здебільшого шовкова: в напіввовняних —
бавовняна, піткання — вовняне, змішане; в напівлляних — основа бавовняна,
піткання лляне. У бавовняних і вовняних тканинах, у яких одна система
кручена, а інша одинарна, основа здебільшого кручена. В шовкових
тканинах, у яких одна із систем — некручений шовк, а друга — шовк-креп,
основою є некручений шовк.
ПМ – «ШВЕЙНЕ ОБЛАДНАННЯ»
Тривалість навчання – 2 години
1. ПОНЯТТЯ ПРО ДЕТАЛІ ТА МЕХАНІЗМИ МАШИН
Щоб вивчити будову та основні регулювання базової універсальної
машини 1022 кл. ОЗЛМ, необхідно ознайомитися з деталями швейних
машин. Залежно від конструкції (будови) швейних машин всі деталі можна
поділити на типові та специфічні.
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Типові деталі — це такі, які зустрічаються в усіх машинах або у
більшості з них. Специфічні деталі — це такі, які застосовуються тільки в
даній машині або в її модифікаціях.
Деталь — це виріб, виготовлений з однорідного матеріалу без
застосування збірних операцій, наприклад: гвинт 8, вал 1, шатун З, кривошип
2, втулка 9, 7 тощо (мал. 2), гайка 8 (мал. 3).
Ланка — це одна, дві або кілька деталей, що жорстко скріплені між
собою і не можуть рухатися відносно одна одної. Наприклад: шатун з
голковим підшипником 10, повзун 4, палець поводка 5 та поводок 6 та ін.
(див. мал. 2), вал 6 з коромислом 7 (див. мал. 3).
Механізм — це дві або кілька з'єднаних між собою ланок, які не мають
жорсткого скріплення і можуть здійснювати під дією прикладених сил певні
цілеспрямовані рухи. Механізм приводить в дію основні робочі деталі
машини — голку, човник, ниткопритягувач, зубчасту рейку. Основними
виконавчими механізмами у швейних машинах є механізми голки, човника,
ниткопритягувача, переміщення тканини, ножа тощо.
Машина приводиться в дію від електродвигуна, який передає обертовий
рух головному валу машини. Для перетворення обертового руху головного
вала в необхідний рух кожної основної робочої деталі машини застосовують
кривошип 11, ексцентрики 1, шатуни 4, коромисла 5, 7, повзун 10, зубчасті
шестерні 3, гвинти 9 (див. мал. 3).

Малюнок 2. Деталі машин

Малюнок. 3. Конструкція швейної
машини

Ці деталі є одночасно і рухомими ланками. Деталі швейних машин
виготовляються з відповідного матеріалу та мають відповідати специфічним,
пов'язаним з їхньою функціональністю, вимогам. Порушення цих вимог
може призвести до псування механізмів машини, браку під час виготовлення
виробів. Наприклад, порушення вимог для деталей з'єднання та кріплення не
дозволить отримати якісну строчку, призведе до обриву ниток, зламу голки.
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2. СПОСОБИ З'ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
З'єднання деталей — це конструктивне скріплення деталей для
утворення з них механізмів, агрегатів, пристроїв та ін.
Використаємо конструктивну схему базової машини 1022 кл. ОЗЛМ,
зображеної на мал. 4, щоб визначити деталі з'єднання машинних ланок.

Малюнок 4. Способи з'єднання деталей машин
Жорсткі з'єднання — це такі з'єднання, за яких одна деталь відносно
іншої не може мати ніяких переміщень. Наприклад: з'єднання кривошипа 4 та
головного вала 5, коромисла 2 та вала підйому 3.
Нежорсткі з'єднання — це такі з'єднання, за яких деталь відносно іншої
може виконувати рух в певній площині. Наприклад: з'єднання шатуна 8, 9 в
механізмі голки, з'єднання коромисла 10 та ниткопритягувача 11.
З'єднання бувають рухомі та нерухомі, роз'ємні та нероз'ємні. Наприклад,
рухомі — вал в підшипниках. Нерухомими вважають поводок 6 на голководі
7.
Роз'ємні з'єднання дозволяють розбирати вузли без пошкоджень деталей
(різьбові, шпонкові, клинові, штифтові).
До нероз'ємних з'єднань відносять з'єднання, отримані за допомогою
зварювання, заклепування, запресовування.
Нероз'ємні з'єднання бувають лише жорсткі (одна деталь відносно іншої
не може рухатися). До нероз'ємних з'єднань відносять зварні та клепані
з'єднання.
Роз'ємні з'єднання можуть бути як жорсткі, так і нежорсткі.
Характеристики обладнання, яке використовується при виготовленні
спідниці жіночої прямої надана в табл. 3 – 5.
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Таблиця 3. Технологічна характеристика універсальних машин
№
3/п

Клас машини,
призначення

1

171-141521 Фірма
«Дюркопп-Адлер»
З’єднання деталей
одягу

2

483G-8/01900/99-910/04911/35-926/01ВS
Фірма «Пфафф»
З’єднання деталей
одягу

Швидкість
Довжина Механізм Вид матеріалу
Вид головного
стібка, переміщення за товщиною,
стібка
вала,
мм
матеріалу
мм
об./хв

401

301

4

Нижня
рейка

Легкий і
середній

Автоматичне обрізання ниток,
піднімання лапки і виконання
закріпки. Є комплект деталей
для
переналагодження
одноголової
машини
у
двоголову.
Максимальна
відстань між голками – 14 мм

4,5

Нижня
рейка

Легкий і
середній

Автоматичне обрізання ниток,
піднімання лапки і виконання
закріпки, контроль за запасом
шпульної нитки

6600

6000

Додаткові дані

Таблиця 4. Технологічна характеристика машин для обметування зрізів
№
п/п
1
2

Серія,клас,модель машини,
її призначення
Фірма «Джукі»
МО-2504Е-ОН4-300
Фірма «Джукі»
МО-2504Е-ОD4-300

Число
голок

Число
ниток

Тип Ширина пружка Довжина
(клас)
обметування,
стібка,
стібка
мм.
мм.

Швидкість,
об./хв

Додаткові
дані

1

3

504

6,4

2,5

7500

-

1

3

504

3,2

2,2

8500

-

Таблиця 5. Технологічна характеристика машин напівавтоматичної дії
для обметування петель
№
п/п

1

Клас машини,
призначення

Параметри
Вид
Швидкість
Клас
петлі, мм матеріалу
Вид петель
головного
стібка
(довжина
за
вала, об./хв
петлі)
товщиною

Випуклі
Фірма «Пфафф»
3116-31/04-30-918/16
петлі з
Виготовлення петель в
двома
304
сукнях,
блузах, пласкими
спідницях, сорочках
закріпками

3200

6,4…..19

Додаткові дані

Пристрої:
1 – для розтягування поперек
тканини, 2 - для обрізання ниток.
Середній і Легке перемикання з одноразового
тонкий обметування
на
дворазове,
можливість
пристосування
швидкості до властивостей ниток
та матеріалу

1. Контрольні питання з ПМ «Технологія виготовлення одягу»:
1.1. Як поділяються спідниці за силуетом та покроєм?
1.2. Опишіть зовнішній вигляд спідниці прямої.
1.3. Зі скількох деталей складаються прямі спідниці?
1.4. Як проходить поздовжня нитка в деталях крою прямої та
клинкової спідницях?
1.5. Яке членування деталей використовується в прямих спідницях?
1.6. З якої кількості клинів може складатися клинкова спідниця?
1.7. Яку конструкцію мають спідниці «годе» і «напівсонце»?
1.8. Яка нормативна документація використовується для повузлової
обробки легкого жіночого одягу?
1.9. Які рекомендовано витрати основних та клейових матеріалів на
одиницю виробу (спідниці прямої без підкладки)?
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1.10. Як добираються нитки та фурнітура до тканини, з якою
виготовлена спідниця?
2. Контрольні питання з ПМ «Матеріалознавство»:
2.1. Що називають фактурою?
2.2. Як поділяють тканини за видом фактури?
2.3. Надай характеристику видам фактур.
2.4. Як поділяють тканини залежно від структури поверхні та
колористичного оформлення?
2.5. За якими ознаками визначають у тканині лицьовий та виворотній
бік?
2.6. За якими ознаками визначають у тканині напрямок основної та
пітканої ниток?
3. Контрольні питання з ПМ «Швейне обладнання»:
3.1. Які деталі в машинах є типовими та специфічними?
3.2. Які бувають з'єднання ?
3.3. Яке обладнання використовується при виготовленні спідниці
жіночої прямої?
3.4. Дай визначення поняттю «механізм», «деталь», «ланка»?
3.5. Наведи способи з'єднання деталей машин?
ПМ – «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ»
Тривалість навчання – 1 година
1. СПЕЦИФІКАЦІЇ ДЕТАЛЕЙ КРОЮ СПІДНИЦІ З ОСНОВНОЇ
ТКАНИНИ ТА КЛЕЙОВОГО МАТЕРІАЛУ
Деталі крою спідниці з основної тканини та
клейового матеріалу представлено у специфікаціях
І,ІІ.
Специфікація І деталей крою спідниці з основної
тканини містить:
1.1. Переднє полотнище спідниці
1 деталь
Назва зрізів та контрольних ліній:
1.
Лінія середини переднього полотнища
2.
Верхній зріз
3.
Боковий зріз
4.
Зріз низу
5.
Передня виточка
Повздовжня нитка проходить паралельно лінії середини переднього
полотнища.
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1.2. Заднє полотнище спідниці

2 деталі

Назва зрізів та контрольних ліній:
1.
Боковий зріз
2.
Верхній зріз
3.
Середній зріз з припуском на шлицю
4.
Нижній зріз
5.
Задня виточка
Повздовжня нитка
середньому зрізу
1.3. Пояс

проходить

паралельно
1 деталь

Назва зрізів та контрольних ліній:
1.
Нижній зріз зовнішньої сторони
2.
Нижній зріз внутрішньої сторони
Пояс може складатись з двох або трьох
частин.
Повздовжня нитка проходить вздовж поясу або в поперечному
напрямку.
Специфікація ІІ деталей крою з клейового матеріалу містить:
2.1. Клейову прокладку до поясу
1 деталь
Викроюється згідно з формою поясу.
2.2. Клейову прокладку на лівий припуск шлиці
1деталь
2.3. Клейову кромку на правий припуск шлиці

1 деталь

2. ПІДГОТОВКА СПІДНИЦІ ДО ПРИМІРКИ
Перед початком роботи необхідно перевірити комплектацію деталей
крою згідно зі специфікацією, наявність контрольних ліній і знаків.
Процес підготовки спідниці до примірки починають з дублювання
поясу, припусків на шлицю лівої та правої частин заднього полотнища. Пояс
розкладають виворотною стороною вгору, на нього накладають клейову
прокладку та з’єднують за допомогою праски. Припуск на шлицю лівої
частини заднього полотнища дублюють з виворотного боку на відстані 1 – 2
мм від середньої лінії заднього полотнища. Припуск на шлицю правої
частини заднього полотнища дублюють з виворотного боку на відстані 10 –
15 мм від середнього зрізу.
Контрольні лінії та знаки переносять на симетричні деталі за допомогою
булавок. Виточки складіть по середній лінії, зметують по конструктивній
лінії від верхніх зрізів до лінії, що обмежує кінець виточки прямими стібками
довжиною 8 – 10 мм. Симетричні виточки зметують одну зверху вниз, а
другу – знизу уверх.
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Частини заднього полотнища складають лицьовим боком всередину, від
верхнього зрізу залишаючи 180 – 200 мм для застібки, та зметують середні
зрізи від позначки по лінії середнього шва до зрізу низу прямими стібками
довжиною 8–10 мм.
Переднє та заднє полотнища складають лицьовими боками в середину,
зрівнюючи зрізи, контрольні знаки, та зметують бічні зрізи по контрольним
лініям з боку заднього полотнища прямими стібками довжиною 8 – 10 мм.
Пояс приметують до верхнього зрізу спідниці з боку спідниці прямими
стібками довжиною 8 – 10 мм. Зріз низу підгинають на виворотній бік та
заметують прямими стібками довжиною 10 – 15 мм.
МОДУЛЬ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Тривалість навчання – 6 годин

1. Організуй своє робоче місце згідно з вимогами правил охорони
праці:
 для ручних робіт;
 для машинних робіт;
 для волого – теплових робіт.
3. Вивчи послідовність підготовки деталей крою спідниці до обробки
та до примірки:
4.
Назва
операції
1. Підготовка
деталей крою
до обробки

Технічні умови виконання,
графічне зображення операцій
Будь уважним! ПЕРЕВІР:
 комплектацію деталей крою згідно зі специфікацією;
 наявність контрольних ліній і знаків.
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2. Підготовка
спідниці до
примірки

Підготуй спідницю до примірки:
 продублюй: пояс, припуски на шлицю лівої та правої частин
заднього полотнища;
 запрасуй пояс навпіл зворотнім боком в середину;
 перенеси контрольні лінії та знаки на симетричні деталі за
допомогою булавок;
 зметай виточки: склади по середній лінії, зметай по
конструктивній лінії від верхніх зрізів до лінії, що обмежує кінець
виточки прямими стібками довжиною 8 – 10 мм;
 зметай середні зрізи заднього полотнища: склади частини
заднього полотнища лицьовим боком в середину, від верхнього
зрізу залиш 180 – 200 мм для застібки, зметай від позначки по
лінії середнього шва до нижнього зрізу прямими стібками
довжиною 8 – 10 мм;
 зметай бічні зрізи: склади переднє та заднє полотнища лицьовими
боками в середину, зрівняй зрізи, контрольні знаки, зметай по
контрольним лініям з боку заднього полотнища прямими
стібками довжиною 8 – 10 мм;
 приметай пояс до верхнього зрізу спідниці з боку спідниці
прямими стібками довжиною 8 – 10 мм;
 заметай нижній зріз спідниці прямими стібками довжиною 10 –
15 мм.

Потрібно знати! Першу примірку виконує закрійник, а також уточнює
лінії, підрізає зрізи та дрібні деталі.
Контрольні питання з ПМ «Технологія виготовлення одягу»:
1. Зі скількох деталей складається спідниця?
2. Які зрізи мають деталі крою спідниці?
3. Який основний зміст специфікації деталей крою з основної
тканини?
4. Який основний зміст специфікації деталей крою з клейового
матеріалу?
5. Назвіть послідовність підготовки спідниці до примірки?
6. В чому полягає підготовка спідниці до примірки?
ПМ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ»
Тривалість навчання – 2 години
1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ПІСЛЯ ПРИМІРКИ СПІДНИЦІ
Першу примірку виконує закрійник, а також уточнює лінії, підрізає зрізи
та дрібні деталі.
Після першої примірки спідниці на фігурі замовника, закрійник видаляє
нитки заметування низу спідниці, розпускає середній та бічні шви спідниці.
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Виточки, середній та бічні шви спідниці можна залишати зметаними, якщо
вони не зазнали змін при примірці.
Закрійник обкрейдовує праву половину спідниці відповідно до змін,
внесених при примірці: обкрейдовує середні, бічні зрізи, намічає лінію
кишені, лінію низу спідниці. В місцях суміщення петельок ставить
контрольні знаки.
Відповідно до підібраного моделі і уточнень під час першої примірки, з
залишеної після розкрою основних деталей виробу тканини закрійник
викроює оздоблювальні деталі, якщо вони передбачені моделлю.
Відпрасований і обкрейдований крій разом з підкроєними деталями
закрійник передає для остаточного виготовлення спідниці при роботі з
однією приміркою.
Кравець переносить контрольні лінії та знаки на симетричні деталі за
допомогою булавок. прокладає нитки по лініях, що потребують подальшого
зберігання.
Залежно від кваліфікації закрійника і фігури замовника можлива
передбачена друга примірка. В процесі другої примірки закрійник остаточно
уточнює виріб на фігурі замовника. Кравець готує виріб до другої примірки.
Для зметування виточок складається переднє та заднє полотнища
спідниці по середній лінії лицьовим боком всередину, зрівнюються бічні лінії
і зметуються виточки по конструктивній лінії від верхніх зрізів до лінії, що
обмежує кінець виточки прямими стібками довжиною 8 – 10 мм. Виточки
зметуються наступним чином: одна зверху вниз, а друга – знизу уверх.
Для зметування середніх зрізів кравець складає частини заднього
полотнища лицьовим боком в середину, від верхнього зрізу, залишаючи 180
– 200 мм для застібки, та зметує середні зрізи від позначки по лінії
середнього шва до зрізу низу прямими стібками довжиною 8 – 10 мм.
Для зметування бічних зрізів кравець складає переднє та заднє
полотнища лицьовими боками в середину, зрівнюючи бічні зрізи, контрольні
знаки, та зметує бічні зрізи по контрольним лініям з боку заднього
полотнища прямими стібками довжиною 8 – 10 мм.
Зріз низу підгинають на виворотній бік та заметують прямими стібками
довжиною 10 – 15 мм.
Обробка спідниці складається з наступних операцій:
- обробка виточок;
- обробка середніх зрізів;
- обробка бічних зрізів.
2. ОБРОБКА ВИТОЧОК
У спідницях застосовують виточки, які беруть свій початок від верхніх
зрізів деталей. Вони можуть бути нерозрізні та виточки – складки, можуть
мати конфігурацію прямою чи фігурної лінії, а також переходити в однобічні
або зустрічні м’які складки.
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Нерозрізні виточки в спідницях намічають по лекалу чотирма лініями
(двома боковими – конструктивними, середньою лінією – лінією згину та
лінією, що обмежує кінець виточки) і зшивають по наміченій конструктивній
лінії від верхнього зрізу, за 10 – 15 мм до кінця виточки зменшують величину
стібка вдвічі і плавно сходячи нанівець, не виконуючи наприкінці виточки
закріпки (мал. 4).

Малюнок 4. Зшивання виточок
Припуски виточки запрасовують в бік середини полотнищ. Правильно
оброблена виточка не повинна бути розтягнутою або викривленою, по шву
зшивання не повинно бути складок тканини.
3. ОБРОБКА СЕРЕДНЬОГО ШВА СПІДНИЦІ
Ліву та праву частини заднього полотнища складають лицьовим боком
всередину, вирівнюючи середні зрізи та зшивають середні зрізи заднього
полотнища спідниці по правій частини від позначки застібки до контрольної
позначки, що визначає довжину шлиці швом шириною 10 – 15 мм, з
одночасним закріпленням припусків на шлицю в поперечному напрямку по
овальній лінії. Строчку закінчують на відстані 10 – 20 мм від зрізів шлиці.
Видаляють нитки зметування тільки на ділянці середнього шва. Середній
шов розпрасовують від верхнього зрізу вниз або запрасовують в залежності
від моделі. Одночасно припрасовують згин лівої та правої частин шлиці у бік
правої частини заднього полотнища спідниці.
4. ОБРОБКА БІЧНИХ ШВІВ СПІДНИЦІ
Передні та задні полотнища складають лицьовим боком всередину,
вирівнюючи бічні зрізи та зшивають бічні зрізи по передньому полотнищу
спідниці, відступаючи від зрізів 15 – 20 мм або відповідно до моделі. Бічні
шви розпрасовують з виворітної сторони виробу.
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5. ОБМЕТУВАННЯ ЗРІЗІВ
Зрізи припусків на шви: середніх та зрізів шлиці, бічних швів обох
полотнищ, зрізу низу спідниці обметують з лицьового боку на
краєобметувальній машині у такій послідовності:
 середні шви та зрізи шлиці;
 бічні шви обох полотнищ;
 зріз низу спідниці..
В процесі виконання операцій з обробки спідниці та після їх закінчення
здійснюється волого-теплова обробка спідниці.
МОДУЛЬ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Тривалість навчання – 6 годин
1. Організуй своє робоче місце згідно з вимогами правил охорони
праці:
 для ручних робіт;
 для машинних робіт;
 для волого – теплових робіт.
2. Вивчи послідовність внесення змін після примірки, обробки
спідниці, волого-теплової обробки та обметування зрізів:
Назва операції

Технічні умови виконання, графічне зображення
операції

3. Внесення
змін після
примірки

Внеси зміни після примірки спідниці:
проклади нитки на правому боці виробу в місцях, де були проведені
уточнення на примірці та по низу виробу, постав контрольні
позначки;
 заколи деталі для уточнення закрійником ліній, що змінилися
при примірці;
 перенеси контрольні лінії та позначки на симетричні деталі;
 проклади нитки по лініях, що потребують подальшого
зберігання

4. Обробка
спідниці

Зший виточки:
 виточки зшивай на передньому та задньому полотнищах від
верхнього зрізу, за 10 – 15 мм до кінця виточки потрібно
зменшити величину стібка вдвічі і плавно зійти нанівець, не
виконувати наприкінці закріпку;
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Зший середні зрізи:
 зший середні зрізи заднього полотнища спідниці від позначки
застібки до контрольної позначки, що визначає довжину шлиці
швом шириною 15 мм, з одночасним закріпленням припусків на
шлицю в поперечному напрямку по овальній лінії; закінчити
шов на відстані 10 – 20 мм від зрізів шлиці. Видали нитки
зметування тільки на ділянці середнього шва;
Зший бічні зрізи:
 зший бічні зрізи по передньому полотнищу спідниці,
відступаючи від зрізів 15 – 20 мм або відповідно до моделі

5. Вологотеплова
обробка

Виверни спідницю на зворотній бік та надягни на прасувальну
дошку так, щоб зріз низу знаходився з правого боку
 запрасуй виточки до середині полотнищ;
 розпрасуй бічні шви;
 розпрасуй середні шви з одночасним запрасуванням
припусків шлиці в бік лівої частини заднього полотнища
спідниці;
 запрасуй зріз низу спідниці.
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Обметай припуски з лицьового боку на крає-обметувальній машині:
 середніх швів та зрізи шлиці;
6. Обметування  бічних швів обох полотнищ;
зрізів
 зріз низу спідниці

Контрольні питання з ПМ «Технологія виготовлення одягу»:
1. В чому полягають підготовчі роботи перед обробкою спідниці?
2. Хто виконує першу примірку спідниці?
3. З яких операцій складається обробка спідниці?
4. Яка послідовність виконання обметування зрізів?
5. Як правильно зшити виточки?
6. З якого боку зшивають виточки?
7. В якій бік направляють припуски шлиці при виконанні вологотеплової обробки?

ПРЕДМЕТ – «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ»
Тривалість навчання – 1 година
1. ОБРОБКА ЗАСТІБКИ – «БЛИСКАВКА»
Тасьму – «блискавку» фіксують за допомогою булавок до
запрасованого середнього зрізу правої частини заднього полотнища так,
щоб згин розташувався у стик до зубців тасьми, приметують шириною
шва 2 – 3 мм від згину
(мал. 5);

Малюнок 5. Приметування тасьми – «блискавки»
до правої частини заднього полотнища спідниці.
Застібку закривають, фіксують згин середнього шва лівої частини
заднього полотнища у стик до згину правої частини кравецькими
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булавками, приметують застібку на відстані 7 – 9 мм від згину (мал. 6);

Малюнок 6. Приметування тасьми – «блискавки»
до лівої частини заднього полотнища спідниці.
Пришивають тасьму – «блискавка» з лицьового боку за один прийом
від верхнього зрізу лівої частини заднього полотнища на відстані 8 – 10
мм від згину і 1 – 2 мм від згину по правої частині заднього полотнища
(мал. 7).
Припрасовують застібку з виворотного боку через зволожений
пропрасувач.

Малюнок 7. Пришивання тасьми – «блискавки»
2. МОЖЛИВІ ДЕФЕКТИ ПРИ ОБРОБЦІ СПІДНИЦІ ПРЯМОГО
СИЛУЕТУ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ
Таблиця 6. Можливі дефекти при обробці спідниці прямого силуету та
способи їх усунення
Можливі дефекти
Спосіб усунення
На кінцях виточок горизонтальні
складки
Опал деталі
Несиметричність конструктивних
ліній
(елементів,
деталей)
швейного виробу

Спрасувати слабину при кінці виточки

Потрібно замінити деталь
Потрібно розпороти, перенести симетрично лінії,
які намічені закрійником і знову виконати
обробку неякісного вузла згідно з ТУ.
Клейовий матеріал не відповідає тканині виробу
Проходження клею крізь деталь
або не витримані режими ВТО. Виправленню не
швейного виробу
підлягає.
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Часткове відклеювання термоклейо
вого прокладочного матеріалу від
основного матеріалу деталі
швейного виробу
Розтягнутий край деталі швейного
виробу
Скривлений край деталі швейного
виробу

Клейовий матеріал не відповідає тканині виробу,
або не витримані режими ВТО.
Спрасувати
Виправити за рахунок ВТО, або швів зшивання

Потрібно розпороти, настроїти строчку і виконати
шов знову.
Виправити за рахунок обметувальній строчки або
Скривлення припусків на шви
шва зшивання.
Пропуск
стібків
в
строчці Потрібно розпороти, настроїти строчку і виконати
швейного виробу
шов знову.
Відсутність цілісності строчки в
Потрібно розпороти і виконати шов знову.
швейному виробі
Потрібно розпороти, настроїти довжину стібка і
Невитримана довжина стібка
виконати шов знову.
Ласи швейного виробу
Видалити за допомогою відпарювання виробу
Полягання швів швейного виробу Видалити за допомогою відпарювання виробу
Неякісний шов

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тривалість навчання – 6 годин
1. Організуй своє робоче місце згідно з вимогами правил охорони
праці:

для ручних робіт;

для машинних робіт;

для волого – теплових робіт.
2. Вивчи послідовність обробки застібки – «блискавка» спідниці:
Назва операції

Технічні умови виконання,
графічне зображення операцій
 зафіксуй тасьму – «блискавку» за допомогою
булавок до запрасованого середнього зрізу правої
частини заднього полотнища так, щоб згин
розташувався у стик до зубців тасьми, приметай
шириною шва 2 – 3 мм від згину;

7. Обробка застібки –
«блискавка»
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 закрий застібку, зафіксуй згин середнього шва
лівої частини заднього полотнища у стик до згину
правої частини кравецькими булавками, приметай
ліву частину застібки на відстані 7 – 9 мм від
згину;

 приший тасьму – «блискавка» з лицьового боку за
один прийом від верхнього зрізу лівої частини
заднього полотнища на відстані 8 – 10 мм від
згину і 1 – 2 мм від згину по правої частині
заднього полотнища.
Будь
уважним!
Пропрасуй
застібку
з
виворотного боку

Контрольні питання з ПМ «Технологія виготовлення одягу»:
1.
Яким способом усунути горизонтальні складки на кінцях
виточок?
2.
Що треба зробити, якщо виріб звужений або розширений по
ширині?
3.
Яким чином усунути опал деталі та ласи швейного виробу?
4.
Яким чином усунути несиметричність конструктивних ліній?
5.
Яким чином усунути скривлення петлі?
6.
Яким чином усунути розтягнутий край деталі швейного виробу?
7.
Яким чином усунути неякісний шов?
8.
Яким чином усунути пропуск стібків в строчці та полягання швів
в швейному виробі?
9.
Як приметати тасьму – «блискавку» до правої частини заднього
полотнища?
10.
Як приметати тасьму – «блискавку» до лівої частини заднього
полотнища?
11.
Як пришити тасьму – «блискавку»?
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ПМ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ»
Тривалість навчання – 2 години
1.
МОЖЛИВІ ДЕФЕКТИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ ПРИ
ОБРОБЦІ СПІДНИЦІ ПРЯМОГО СИЛУЕТУ
Можливі дефекти при обробці спідниці прямого силуету та способи їх
усунення наведено у табл. 7
Таблиця 7. Можливі дефекти при обробці спідниці прямого силуету та
способи їх усунення
Можливі дефекти

Зображення, спосіб усунення

На кінцях виточок
горизонтальні складки
Необхідно збільшити довжину виточок. Потрібно
добре запрасувати кінці виточок

На передньому або
задньому полотнищі під
швом пришивання поясу
поперечні складки
Зроби більшу виїмку по верхньому зрізу переднього
або заднього полотнища відповідно до фігури
замовника

Горизонтальні складки
по бічним швам
Зроби розширення спідниці за рахунок бічних
припусків на шви
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На задньому полотнищі
розходяться сторони
шлиці

Спідниця ззаду трохи провисає (або у замовниці
плоскі сідниці, або вигнута поясниця). Зайву
довжину можна забрати у шов пришивання поясу
(зроби це у вигляді поперечної складки, яка
звужується до бічного шву). В цьому випадку пояс
буде пришитий трохи нижче.

ПМ – «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»
Тривалість навчання – 1 година
1. ГЕОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН
До геометричних властивостей тканин належать довжина, ширина,
товщина. Довжина мірних текстильних виробів (серед них і тканин) є
характеристикою їх кількості. Одиницею довжини тканин, нетканих
трикотажних полотен, стрічок тощо є переважно метр, а дрібних і поштучних
виробів — сантиметр. У виробничих умовах довжину вимірюють на
спеціальних машинах або на мірних столах, а в побуті — за допомогою
мірних засобів, лінійок.
Довжина тканини може бути раціональною й нераціональною.
Раціональною називають довжину тканини, яка в процесі крою
використовується без залишків і дає відходи в межах норми. Тому з метою
економного використання тканини необхідно добирати куски тканини за
довжиною, визначати загальну довжину настилу й здійснювати крій.
Економного використання тканини досягають, комбінуючи в одній розкладці
лекал кілька виробів (піджак і брюки).
Ширина тканини — показник, від якого залежить кількість погонних
метрів, необхідних для крою того чи іншого виробу. Від ширини тканини
залежать вибір моделі, розроблення конструкції, розкладення лекал під час
розкрою. Розрізняють стандартну та фактичну ширину тканини. Стандартна
ширина тканини — це норма ширини тканини, визначена стандартом.
Фактична ширина — це результат, отриманий при вимірюванні тканини.
Розкрій тканини для одягу різних видів зручніше здійснювати за певної, так
званої раціональної ширини тканини, при якій отримують мінімальну
кількість відходів (міжлекальних випадів). Ширина тканини побутового
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призначення тісно пов'язана з її використанням і визначається відповідно для
шовкових, лляних, вовняних і бавовняних тканин.
Товщина тканини — це показник, який найбільше впливає на її
призначення й обробку в швейному виробництві. Товщина тканини залежить
від лінійної густини пряжі й ниток, їх звитості, переплетення, щільності та
обробки. Товщина пряжі (ниток), їх структура суттєво впливають на
теплозахисні властивості тканини, їх жорсткість, проникність, здатність до
драпірування тощо. Товщина тканини буває різною залежно від виду
переплетення. Переплетення з подовженим перекриттям забезпечують
тканинам більшу товщину, тому тканини полотняного переплетення
здебільшого тонші, ніж сатинового. Введення додаткових систем ниток при
виробництві тканин складними переплетеннями збільшує товщину, поліпшує
теплозахисні властивості тканин, які використовуються для пошиття
зимового одягу.
Товщина тканини залежить від згину ниток основи та піткання. Під час
обробки товщина тканин може змінюватись.
Від товщини тканини залежать вибір швейної голки, вибір та витрата
швейних ниток під час пошиття, режим волого-теплової обробки. Для грубих
тканин застосовують товщі голки та міцніші швейні нитки, стібки в строчках
мають бути порівняно рідкими.
2. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН
Процес зношування одягу відбувається внаслідок дії зовнішніх сил,
зокрема розтягування, стискання, згинання, скручування. Велике значення
для збереження вигляду, форми одягу, збільшення терміну зношування має
здатність тканини протистояти різним механічним впливам, тобто її
механічні властивості.
Механічні властивості належать до категорії найважливіших, оскільки з
ними пов'язані призначення, можливості використання текстильних
матеріалів для виготовлення тих чи інших швейних виробів і, врешті, їх
зносостійкість та терміни експлуатації. Основні механічні властивості — це
міцність, подовження, зминання, драпірування, зносостійкість та ін.
Міцність — одна з найважливіших властивостей, що впливає на якість
тканини. Вона характеризується розривним і роздиральним навантаженням
та іншими характеристиками.
Розривне навантаження— це найбільше зусилля, яке витримує
випробувальна смужка тканини до розриву. Міцність тканини залежить від
міцності сировини, структури пряжі та ниток, характеру обробки. Тканини з
товстішої пряжі, пряжі підвищеного ступеня скручування, з крученої пряжі
(два, три складення) — міцніші. Що більша щільність тканини й густіше
переплетення ниток основи та піткання, то вища міцність. Найвищу міцність
повинні мати тканини, які використовуються для виготовлення чоловічого
верхнього одягу та спецодягу.
Роздиральне навантаження характеризує міцність тканини під час
роздирання.. Найменші межі міцності при роздиранні мають тканини
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жорсткі, малощільні, з невеликим подовженням; у цьому випадку
роздиральне навантаження припадає виключно на першу нитку. Подібні
навантаження витримують нитки тканини в одязі — по краю кишень або
петель.
Межа міцності тканини при продавлюванні характеризує однорідність
будови тканини, властивості основи та піткання.
Подовження тканини — це збільшення довжини тканини в момент дії
на неї розтягувальних зусиль. Подовження тканини залежить від
властивостей волокон, будови пряжі й ниток, характеру обробки тканини.
Що більше подовження волокон, то більше подовження тканини. Зі
збільшенням скрученості пряжі, щільності тканини подовження зростає.
Тканина з більшою пружною деформацією менше зминається, краще
зберігає форму одягу, підвищує його зносостійкість. Пружні тканини дещо
складні в пошитті: вони ковзають під час розкроювання і вимагають
тривалішої волого-теплової обробки. Тканини з пластичною деформацією
більше зминаються й витягуються, одяг з таких тканин швидко втрачає
форму, зношується.
Подовження та деформації подовжень відповідно впливають на всі
етапи швейного виробництва. Створюючи модель і розробляючи конструкції
виробу, враховують ці показники. Легкорозтяжні непружні тканини не
використовують для вузьких спідниць і брюк, сильно приталених силуетів
одягу.
Зминальність — здатність тканини внаслідок згинання й стискання
утворювати складки й зморшки, які можна виправити волого-тепловою
обробкою. Зминальність тканини залежить від властивостей волокон,
структури, пряжі та ниток, характеру обробки, від переплетення тканини.
Велику зминальність мають натуральні тканини зі сировини рослинного
походження. Збільшення товщини й скрученості ниток зменшує ступінь
зминання. Найменшу зминальність мають тканини, вироблені креповим
переплетенням, з нерівномірно розкиданими перекриттями. Зминальність
тканини можна визначити органолептичним методом, зминаючи її в руках, і
лабораторним способом на спеціальних приладах.
Драпірувальність — це здатність тканини утворювати симетричні
округлі складки, що вільно спадають. Драпірувальність залежить від
структури тканини та її поверхневої густини. Тканини м'якші, з більшою
поверхневою густиною драпіруються краще.
М'якість — здатність тканини легко змінювати свою форму, що
залежить від виду та якості волокон, скрученості пряжі, щільності,
переплетення й способу обробки.
Жорсткість — це здатність тканини чинити опір деформаціям згину.
Жорсткі тканини не драпіруються, а вироби з них погано лежать на фігурі
людини, сковують її рухи. Підвищена жорсткість ускладнює розкроювання,
оскільки нагріваються ножі, під час зшивання підвищується температура
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голки, що зменшує міцність швейних ниток, виникають труднощі в
проведенні волого-теплової обробки тканин.
Під час естетичної оцінки швейних матеріалів звертають увагу на
здатність тканини довільно утворювати складки, враховують їх розміри,
округлість, характер хвилястості, легкість формування.
Зносостійкість — це здатність тканин протистояти руйнівним
факторам: механічним, фізико-хімічним і біологічним. До механічних
факторів належать розривні характеристики, за допомогою яких оцінюють
зносостійкість текстильних виробів, витирання, втому від багаторазових
подовжень і згинів тощо; фізико-хімічні — це дія світла, вологи,
температури, поту, мийних засобів і розчинників під час хімічної чистки;
біологічні — процеси гниття, зумовлені розвитком різних мікроорганізмів, і
пошкодження вовняних тканин міллю.
Під час розкроювання виробів варто пам'ятати, що руйнування тканини
відбувається повільніше, якщо витирання направлене повздовж ниток, які
утворюють лицьовий застил. Для збільшення терміну носіння виробів по
низу брюк, рукавів, по лінії борту рекомендують з внутрішнього боку
нашивати стрічку або тасьму, яка запобігає витиранню тканини.
Порушення режиму волого-теплової обробки, зокрема підвищення
температури нагрівання й тривалість обробки, зменшує зносостійкість
тканини.
3. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН
До фізичних властивостей текстильних матеріалів переважно належать
ті, за якими оцінюють гігієнічність одягу, зокрема гігроскопічність і
вологовіддачу,
водовбирання,
водотривкість,
повітропроникність,
паропроникність, пиловловлюваність і пилопроникність, теплові та
електричні властивості.
Гігроскопічність і вологовіддача – це властивості, які залежать від
волокнистої сировини, з якої виготовляють тканини. Гігроскопічність
характеризується здатністю тканини вбирати вологу з навколишнього
середовища (повітря). Ці властивості дуже важливі для білизняних тканин,
які повинні швидко вбирати вологу, що виділяється шкірою людини, і
випаровувати її. Найбільш гігроскопічними є тканини лляні та бавовняні, а
також тканини з натурального та віскозного шовку. Синтетичні, триацетатні
тканини мають низьку гігроскопічність
Водовбирання – це здатність тканини вбирати вологу при занурюванні
у воду, що дуже важливо для рушників, постільної білизни тощо.
Швидкість поглинання та віддачі вологи залежать не тільки від
гігроскопічності, а й від будови тканини. Щільні та грубі тканини повільніше
вбирають і віддають вологу, забезпечуючи сталість вологи й температури
повітряного шару, утвореного між одягом і тілом людини.
Капілярність тканин – це здатність тканин вбирати рідину й переносити
її наявними в структурі полотна капілярами. Висока капілярність свідчить
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про високу здатність тканини вбирати вологу з підодягового прошарку.
Водотривкість – стійкість текстильних матеріалів до проникнення води.
Велике значення ця властивість має для спеціальних тканин (брезентів,
наметових, плащових), а також пальтових і костюмних вовняних тканин.
Водотривкість тканини залежить від її будови, щільності, характеру обробки.
Величиною, протилежною водотривкості, є водопроникність, яка
характеризується кількістю води, що проходить за 1 с через 1 м2 тканини при
певному тиску.
Повітропроникність – це здатність тканини пропускати повітря,
залежить від волокнистого складу, щільності та обробки тканини.
Повітропроникність залежить від будови тканини, зокрема загальної
шпаристості. Кращу повітропроникність мають тканини тонкі, не дуже
щільні, малоапретовані, гіршу – грубі, щільні, апретовані. Сорочковоплаттяні та білизняні тканини повинні мати найкращу повітропроникність, у
тканинах для верхнього зимового одягу повітропроникність менша, вироби з
цих тканин вітростійкі й захищають тіло людини від переохолодження.
Паропроникність – це здатність тканини пропускати пару й
забезпечувати високі гігієнічні властивості виробу. Проникнення пари
відбувається через пори тканини, а також за рахунок гігроскопічності
матеріалу. Що грубша й щільніша тканина, більше в ній малогігроскопічних
волокон, то менша її паропроникність, зокрема, вовняні тканини повільно
випаровують водяну пару й краще, ніж інші тканини регулюють температуру
підодягового прошарку. Найвищу паропроникність мають бавовняні й
віскозні легкі, тонкі тканини.
Пиловловлюваність – це здатність тканини затримувати пил та інші
забруднення. Ця властивість залежить від будови, характеру обробки
тканини, виду волокон. Тканини щільні з гладенькою поверхнею
забруднюються менше, ніж пухнасті, дірчасті, шорсткі. Найбільше
забруднюються вовняні тканини, тому що їх волокна мають лусочковий шар,
який накопичує частки пилу. Бавовняні тканини також швидко
забруднюються, що пояснюється звитістю волокон бавовни. Менше
забруднюються шовкові, лляні або апретовані тканини.
Пилопроникність – це здатність тканини пропускати пил у підодяговий
прошарок. У грубих і щільних тканинах пилопроникність менша, тому їх
використовують для виготовлення спецодягу шахтарів, робітників цементних
заводів.
До теплових властивостей тканин належать теплозахисні, вогнестійкі.
Теплозахисні властивості тканин – це їх здатність зберігати тепло, яке
виділяється тілом людини. Ці властивості залежать від виду, якості
волокнистого складу та будови тканини. Волокна характеризуються
коефіцієнтом теплопровідності. Найбільший коефіцієнт теплопровідності
мають целюлозні волокна, особливо лляні, які вважаються холодними.
Білкові волокна з низьким коефіцієнтом теплопровідності – вовну – завжди
вважали теплим волокном. Велике значення для характеристики
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теплозахисних властивостей мають лінійна густина ниток, товщина та
щільність тканини. Що вищі ці показники, то кращі теплозахисні властивості
тканини. Операції валяння та ворсування поліпшують теплозахисні
властивості, тому найтеплішими вважають грубі, щільні вовняні тканини з
начесаним ворсом.
Вогнестійкість характеризує стійкість тканини до відкритого полум'я й
оцінюється часом займання (с). Відповідно до ДСТУ 3047-95 цей показник є
обов'язковим для оцінювання якості тканого хутра, меблево-декоративних
тканин, тканин для іграшок, ковдрових виробів.
Електричні властивості тканини – це її здатність наелектризовуватись
чи виявляти діелектричні (електроізоляційні) властивості. Електризування —
це здатність матеріалів нагромаджувати на своїй поверхні статистичні
заряди. Найбільше електризуються вироби з поліамідних, поліефірних,
поліакрилнітрильних, триацетатних волокон. Наелектризовані швейні вироби
з від'ємним зарядом негативно впливають на організм людини та її
самопочуття, про це слід пам'ятати на стадії проектування одягу. Високе
електризування хлорину використовується для виготовлення лікувальної
білизни. Діелектричні властивості текстильних матеріалів враховують при їх
використанні з технічною метою — як ізоляційні вироби.
Електризування матеріалів ускладнює процес їх виробництва, а також
виготовлення з них швейних виробів, сприяє швидкому забрудненню одягу.
Прилипання виробу до білизни і шкіри людини також пояснюється
електризуванням. Для зменшення електризування тканини проходять
спеціальну антистатичну обробку. Окрім цього, під час виготовлення
тканини здійснюють раціональний добір компонентів суміші волокон,
завдяки якому електричні заряди різних за хімічним складом волокон
взаємно нейтралізуються. Поєднання гідрофільних і гідрофобних волокон
також зменшує електризування тканин.
4. ЕСТЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН
Естетичні властивості тканин забезпечують їх гарний зовнішній вигляд і
привабливість — колір, колорит, блиск, прозорість, фактору, туше тощо.
Колір тканини — це зорове відчуття світла певного спектрального
складу. Серед основних спектральних кольорів: червоний, оранжевий,
жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Перші три кольори
називають теплими, вони яскраві, добре виявляють фактуру тканини,
сприяють поглинанню теплових променів.
Зелений колір є нейтральним. Останні три кольори називають
холодними, вони менш яскраві, приховують фактуру тканини, відбивають
теплові промені. Ось чому у районах зі спекотним кліматом доцільно
використовувати для одягу тканини холодних кольорів.
Колір тканини залежить від її здатності відбивати або поглинати світлові
промені. Якщо тканина відбиває всі промені, які падають на неї, то вона —
біла, якщо поглинає — чорна. Часткове відбивання всіх променів від тканини
дає сірий колір. Тканини, які повністю відбивають або поглинають світлові
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промені, забезпечують відчуття ахроматичного кольору (білого та чорного).
Якщо тканина вибірково відбиває світлові промені, виникає відчуття
хроматичного кольору (всі кольори, окрім ахроматичних). Хроматичним
кольорам властива світлість, тональність, яскравість, насиченість;
ахроматичним — тільки світлість. Тональністю кольору називають його різні
відтінки, розміщені між сусідніми кольорами спектра. Насиченість кольору
властива кольорам спектра: що далі хроматичні кольори розміщені від
спектральних, то менш вони насичені. Ефект оптичного зміщення кольорів
застосовують при виготовленні багатоколірного вибивного візерунка або при
виробництві тканин пістрявотканим способом (шотландка).
Колорит — це співвідношення всіх кольорів, які створюють
забарвлення тканини. Колорит залежить не тільки від тональності, світлості,
насиченості кольору, але й від кількісного співвідношення кольорів. Залежно
від напрямів моди одяг можна виготовляти з тканин одного візерунка, але
різного колориту. Властивості кольорів, їх гармонійне поєднання в тканині
беруть до уваги під час моделювання та пошиття одягу. Розробляючи
асортимент швейних матеріалів, велику увагу приділяють їх колористичному
оформленню, добирають гаму модних кольорів і візерунків.
Блиск — це властивість поверхні текстильних матеріалів дзеркально
відбивати світло. Блиск залежить від ступеня гладкості поверхні волокон та
розташування їх у пряжі, будови й характеру обробки тканини. Чим
гладкішими є волокна, пряжа, нитки або сама тканина, тим більшим буде
блиск. Блиск тканин викликає переважно негативні емоції, приємнішими
вважають тканини з м'яким, нерізким блиском.
Прозорість текстильних матеріалів характеризує їх здатність
пропускати відбиті різними тілами промені і бути сприйнятими візуально з
протилежного боку. Прозорість залежить від будови нитки, щільності
текстильного матеріалу. Найбільшою прозорістю характеризуються
малощільні тканини зі синтетичних волокон і натурального шовку.
Фактура характеризує загальний зовнішній вигляд тканини та готового
виробу і залежить від будови пряжі й ниток, ткацького переплетення,
способу обробки. Фактура буває рівна матова, рівна блискуча,
дрібнорельєфна, рельефновізерунчаста, ворсова тощо. Фактура — це важлива
властивість тканини, яка залежить від моди, її беруть до уваги під час крою і
пошиття одягу.
Туше — це враження, яке складається в людини внаслідок дотику
пучками пальців до тканини, завдяки якому визначають її жорсткість,
м'якість тощо. Оцінюючи тканину, фахівці використовують термінологію:
м'яка, жорстка, слизька, пружна, шовковиста, тепла, холоднувата тощо.
5. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН
Технологічними називають властивості тканин, які виявляються на
різних етапах швейного виробництва — в процесі розкроювання, зшивання
та волого-теплової обробки. До групи технологічних належать такі
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властивості тканин: ковзкість, опір різанню, обсипальність, розсувальність,
прорубування, зсідання, формування під дією волого-теплової обробки.
Ковзкість тканин виявляється під час розкроювання та зшивання і
залежить від характеру поверхні тканини, тобто від будови ниток і ткацького
переплетення. Найбільш ковзкими є шовкові тканини.
Гладкі тканини вимагають особливої уваги при зшиванні, тому що
внаслідок ковзання деталей крою може відбуватися перекіс швів.
Опір тканини різанню найбільше значення має під час розкроювання
тканин настилом. Що більший опір різанню чинять тканини, то менша
кількість тканин у настилі застосовується під час масового виробничого
розкроювання. Залежно від волокнистого складу, щільності, товщини й
обробки, тканини виявляють різний опір різанню. Найбільший опір різанню
виявляють синтетичні тканини, тканини з великим вмістом синтетичних
волокон, лляні, а також тканини щільні, дуже апретовані, з плівковим
покриттям спеціальної обробки (водонепроникні, водовідштовхувальні та
ін.). Найменший опір різанню чинять тканини з вовни та натурального
шовку, тому що білкові речовини більш м'які, ніж целюлозні та синтетичні
полімери.
Обсипальність — це негативна властивість тканини, яка
характеризується випаданням ниток зі зрізу (обрізних країв тканин) і
найбільше властива для тканин простих переплетень (сатинових, атласних), а
також виробів, отриманих з волокон чи ниток, що мають слабке зчеплення.
Найменшу обсипальність мають бавовняні, вовняні та напіввовняні тканини,
найбільшу — тканини з натурального шовку, штучних і синтетичних ниток.
У тканинах з великою обсипальністю під час пошиття збільшують припуски
на шви, обметують або висікають їх зрізи.
Розсувальність відбувається під впливом зовнішніх зусиль
(розтягування, згину), внаслідок чого в тканині готового виробу
спостерігаються зсуви однієї системи ниток відносно іншої. На
розсувальність ниток у швах впливає щільність тканини, вид ниток,
переплетення, напрямок шва. Найбільша розсувальність виявляється у швах
одягу, що дуже облягає: центральному шві спинки, в проймі при звуженій
спинці, виточках по талії, ліктьових швах тощо. Розсувальність значно
погіршує зовнішній вигляд виробу, знижує міцність скріплення окремих
деталей. Із тканин, які мають велику розсувальність, не варто шити вироби,
які щільно облягають фігуру. Щоб уникнути розсування ниток, збільшують
ширину шва й густоту стібків строчки. Прокладання шва в тканині під
деяким кутом до ниток, які легко зміщуються, також зменшує
розсувальність.
Прорубування — пошкодження тканини голкою під час пошиття.
Вістря голки, проколюючи тканину, може проходити через пори, частково
або повністю перерізати волокна чи нитки. Прорубування тканини голкою
залежить від структури, щільності, видів обробки пряжі та самої тканини,
номера швейної голки, виду й будови шва тощо. Малощільні тканини з
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кручених ниток і пряжі (маркізет, креп-шифон, креп-жоржет), а також
тканини з ворсовою поверхнею (фланель, бумазея, нещільні драпи, сукно)
майже не прорубуються, оскільки голка легко проколює тканину, розсуваючи
волокна чи нитки. Слід також пам'ятати, що чим м'якша швейна нитка, тим
менше прорубуються тканини. Щоб запобігти прорубуванню, слід зменшити
густоту стібків у швах, правильно вибирати голкову пластину: діаметр її
отвору повинен бути більшим за діаметр голки. Окрім цього, для зменшення
прорубування добирати машинні голки та швейні нитки треба відповідно до
виду тканини.
Таблиця 8. Підбір швейних голок і ниток до тканин
Тканина

Бавовняна і шовкова тонкі
Бавовняна напівтонка
Бавовняна середня
Лляне полотно
Шовкова платтяна, костюмна
Вовняна платтяна
Бавовняна груба
та лляна костюмна
Вовняна камвольна
Вовняна костюмна
тонкосуконна
Лляна спеціального
призначення
(парусина)
Вовняна (для обметування
петель)
Вовняна (пришивання ґудзиків)

Номер
голки
65…85
75…90
85…90
85…110
85…110
90…130

90…120
90…130
100...150

Номер ниток
Бавовня- Шовко- синтетичних
них
вих
60…100 65
22Л
50…60 65
22Л
40…60 65
22Л
40…60 65
ЗЗЛ;
50…60 65
ЗЗЛ; 55Л
40…60 33
ЗЗЛ; 55Л;
50К
40…60
40…50
30…60

—
33; 18
33; 18

ЗЗЛ
ЗЗЛ; 55Л; 50К
ЗЗЛ; 90Л; 50К

100…120 20
90…120 40…50

—
33; 18

90Л; 50К
55Л; 90Л; 50К

130...170

—

90Л; 50К

10 20

Зсіданням називають зменшення лінійних розмірів (довжини, ширини),
площі або об'єму тканини внаслідок дії вологи й тепла. Більшість тканин
після мокрої обробки (зокрема прання), волого-теплової обробки, має
властивість зменшувати свої розміри, що призводить до зміни попередньої
форми готового виробу.
Формування
тканини
під
дією
волого-теплової
обробки
характеризується тим, наскільки легко тканина набуває відповідної
просторової форми і зберігає її під час експлуатації. Здатність тканин
формуватись залежить від їх волокнистого складу, будови, а також від
режиму волого-теплової обробки. При проведенні волого-теплової обробки
необхідно дотримуватись відповідної температури прасувальної поверхні,
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ступеня зволоження тканини, величини тиску на тканину праски й преса,
тривалості обробки тканини (табл. 3.5).
Для закріплення форми виробу спрасування та розпрасування
здійснюють до повного висихання тканини. Малощільні вовняні камвольні та
тонкосуконні тканини спрасовуються дуже легко, напіввовняні камвольні
щільні тканини спрасовуються важко, тому тривалість спрасування цих
тканин повинна бути більшою. Вовняні тканини з високим вмістом
синтетичних волокон також дуже погано спрасовуються, особливо ті, що
проходили спеціальну обробку — термофіксацію.
Під час волого-теплової обробки на тканинах іноді виникають різні
дефекти, внаслідок підвищення температури утворюються опали (від
жовтуватого до бурого кольору), в цьому місці тканина втрачає міцність на
50 % або руйнується. На тканинах, які містять лавсан, внаслідок збільшення
вологості та температури утворюються стійкі плями, відбувається зміна
кольору чи ущільнення ниток. На деяких тканинах під тиском преса або
праски з'являються блискучі ділянки, так звані ласи, які можна ліквідувати
легким відпарюванням.
Для тканин, які чутливі до утворення ласів, використовують тефлонову
підошву праски, яка зменшує контактну температуру на 40 °С і запобігає
утворенню плям на тканині.
Якість готового швейного виробу залежить від міжопераційного
прасування (окремих дрібних деталей, розпрасування швів, країв, складок
тощо), а також від прикінцевого прасування.
ПМ – «ОБЛАДНАННЯ»
Тривалість навчання – 2 години
1. МЕХАНІЗМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ РУХУ.
КРИВОШИПНО-ШАТУННИЙ МЕХАНІЗМ
Для перетворення обертового руху на прямолінійній зворотнопоступальний рух у швейних машинах застосовується кривошипношатунний механізм (КШМ). Він складається з кривошипа 3 (мал. 8, 9),
закріпленого на лівому кінці вала 2, і здійснює разом з ним обертовий рух.
На палець 4 кривошипа 3 одягнена верхня головка 5 шатуна 6. В отвір
нижньої головки 7 шатуна б установлений палець поводка 10. Правий кінець
пальця поводка 8 жорстко з'єднаний з повзуном 9.
Махове колесо 1, головний вал 2, кривошип 3 та палець 4 жорстко
з'єднані між собою і виконують один вид руху — обертовий.
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Малюнок 8. Схема роботи кривошипно-шатунного механізму
Головки шатуна з'єднані не жорстко з пальцем кривошипа та пальцем
поводка, які мають різні траєкторії руху в різних площинах. Внаслідок цього
шатун 6 є основним елементом в процесі перетворення руху з одного виду в
інший. Оскільки поводок 8 та повзун 9 з'єднані пальцем, на який одягнена
нижня головка шатуна б, виконують зворотно-поступальний рух у
вертикальній площині, то будь-яка інша деталь, з'єднана з поводком, теж
виконуватиме такий самий зворотно-поступальний прямолінійний рух. У
даному разі такою деталлю є голковод 12 (див. мал. 9). У голковод
закріплюють голку, яка має потрібну траєкторію руху.
Кривошипно-шатунний механізм застосовується в механізмі голки
зшивних, ґудзикових, петельних машинах, у розкрійній настільній
стрічковій машині.
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Малюнок 9. Кривошипно-шатунний механізм в механізмі голки
Ексцентриковий механізм
Для перетворення обертового руху на коливальний у швейних машинах
застосовують ексцентриковий механізм або ексцентрикову передачу.
Ексцентрикова передача складається з ексцентрика 2, який закріплений на
валу З гвинтом, головка шатуна 4 одягнена на ексцентрик. Друга головка
шатуна з'єднана з коромислом 6 шарнірним гвинтом 5, коромисло 6
закріплене на валу 1 за допомогою стягуючого гвинта 7. Коромисло 6 може
бути вилите разом з валом 1 (мал. 10).

Малюнок 10. Ексцентриковий механізм
Ексцентрик — це деталь циліндричної форми. За мал. 11 розглянемо
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ексцентрик 1, який жорстко кріпиться на валу 3 за допомогою гвинта 2.
Центр осі 02 ексцентрика 1 зміщений відносно центру осі 01 вала 3. Відстань
між віссю 02 та 01 називається ексцентриситетом.

Малюнок 11. Ексцентрик
За мал. 12 розглянемо, як обертовий рух перетворюється на
коливальний за допомогою ексцентрикової передачі.

Малюнок 12. Схема перетворення обертового рух на коливальний
Вал 2 обертається за годинниковою стрілкою. Оскільки ексцентрик 1
жорстко закріплений на валу, він також виконує обертовий рух. При
обертанні потовщена ділянка 3, утворена за рахунок ексцентрика,
переміщується по колу. Головка 7 шатуна З відхилятиметься вправо І, вниз
II, вліво III, угору IV (римськими цифрами визначено напрямок відхилення).
Нижня головка шатуна з'єднана з коромислом 5 шарнірним гвинтом 6.
Внаслідок дії ексцентрика 2 шатун 3 виконує коливальний рух і передає цей
рух через коромисло 5 на вал 4. Таким чином обертовий рух
перетворюється на коливальний за допомогою ексцентрикової передачі.
Ексцентриковий механізм застосовують також для перетворення руху з
обертового на прямолінійний зворотно-поступальний рух в певних
механізмах швейної машини.
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Малюнок 13. Схема роботи ексцентрикового механізму
На мал. 13 зображена схема роботи ексцентрикового механізму.
Ексцентрик 1 виконує обертовий рух разом з головним валом 7. За рахунок
ексцентриситету верхня головка 3 шатуна 2 відхиляється спочатку вниз (II),
потім ліворуч (III), угору (IV), праворуч (V). Нижня головка 5 шатуна 2
з'єднана шарніром з повзуном 4, який рухається у вертикальній площині 6.
Вертикальні вектори позначають напрямок руху шатуна 2.
2. ВИКРЕСЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ СХЕМ ТА ЇХНЕ
ЗАСТОСУВАННЯ
Розглянемо структурну схему кривошипно-шатунного механізму,
зображеному поряд із конструктивною схемою цього механізму на
поданому мал. 14.
Викреслювати схеми починають завжди з провідної ланки. Спочатку
викреслюють головний вал 1, умовно зображають втулку 12. Потім
викреслюють кривошип 11. Паралельно осі вала 1 зображують палець 10,
закріплений на кривошипі 11. На пальці паралельно осі головного вала
викреслюють верхню головку шатуна 2. Далі викреслюють шатун 2,
розташувавши його вертикально.
Нижня головка шатуна 2, одягнена на палець поводка 7, розташовується
паралельно осі головного вала. Викреслюють поводок 7 і голковод 8
паралельно осі стрижня шатуна 2. Справа на пальці поводка 7 зображують
повзун 3, його вертикальні стінки та направляючу 4 викреслюють
паралельно голководу 8. А горизонтальні стінки — паралельно кривошипу
11. Умовно зображують втулки 5, 9, стягуючий гвинт 6, який кріпить
голковод 8 у поводку 7.
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Рис 15 Структурна та конструктивна схеми
кривошипно-шатунного механізму
1. Контрольні питання з предмету «Технологія виготовлення
одягу»:
1.1. Яким способом усуваються горизонтальні складки на кінцях
виточок?
1.2. Яким способом усуваються поперечні складки на передньому або
задньому полотнищі під швом пришивання поясу?
1.3. Яким способом усувається дефект - розходження сторін шлиці на
задньому полотнищі?
2. Контрольні питання з предмету «Матеріалознавство»:
2.1. Надай визначення геометричним властивостям тканин?
2.2. Які властивості тканини належать до механічних, від чого вони
залежать і як їх визначають?
2.3. Перелічіть фізичні властивості тканини, від чого вони залежать?
2.4. Які властивості тканин належать до естетичних, як їх враховують у
швейному виробництві?
2.5. Які властивості тканин належать до технологічних, як їх
враховують на всіх етапах швейного виробництва?
2.6. Які параметри визначають режим волого-теплової обробки тканин,
в чому полягає режим та особливості волого-теплової обробки різних за
складом та будовою тканин?
3. Контрольні питання з предмету «Обладнання»:
3.1. Які бувають механізми для передачі та перетворення руху?
3.2. Яку функцію має кривошипно-шатунний механізм та де він
застосовується?
3.3. Що собою представляє ексцентрик?
3.4. Для чого застосовують ексцентриковий механізм?
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ПМ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ»
Тривалість навчання – 1 година
1. ОБРОБКА ВЕРХНЬОГО ЗРІЗУ ПОЯСОМ
Пояс складають зі спідницею лицьовими боками у середину, сумістивши
контрольні позначки (бічні шви, лінія середини переднього полотнища),
верхні зрізи та приметують пояс з боку спідниці прямими стібками
довжиною 8 – 10 мм на відстані від зрізів 8 – 9 мм.
Пояс пришивають до верхнього зрізу спідниці шириною шва 9 – 10 мм з
боку поясу з одночасним обшиванням кутів поясу по контрольним лініям, як
показано на малюнку 16.

Малюнок 16. Обшиванням кутів поясу по контрольним лініям
Припуск на шов пришивання поясу заметують в бік поясу прямими або
косими стібками довжиною 8 – 10 мм;
Нижній внутрішній зріз поясу приметують до спідниці прямими
стібками довжиною 8 – 10 мм на відстані 2 – 3 мм від шва пришивання поясу
з лицьового боку.
Нижній внутрішній зріз поясу закріплюють машинною строчкою в шов
пришивання поясу або на відстані 1 – 2 мм від шва пришивання поясу з
лицьового боку (мал. 17). Видаляють нитки зметування.

Малюнок 17. Закріплення нижнього внутрішнього зрізу
поясу машинною строчкою
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МОДУЛЬ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Тривалість навчання – 6 годин
1. Організуй своє робоче місце згідно з вимогами правил охорони
праці:

для ручних робіт;

для машинних робіт;

для волого – теплових робіт.
2. Вивчи послідовність обробки верхнього зрізу спідниці поясом:
Технічні умови виконання,
Назва операції
графічне зображення операцій
 склади пояс зі спідницею лицьовими боками у середину,
сумістивши контрольні позначки (бічні шви, лінія середини
переднього полотнища), верхні зрізи та приметай з боку
спідниці прямими стібками довжиною 8 – 10 мм на відстані
від зрізів 8 – 9 мм;
 приший пояс шириною шва 9 – 10 мм з боку поясу, з
одночасним обшиванням кутів поясу по контрольним лініям;

8. Обробка
верхнього зрізу
поясом
 заметай припуск на шов пришивання поясу в бік поясу
прямими або косими стібками довжиною 8 – 10 мм;
 приметай нижній зріз внутрішнього поясу до спідниці
прямими стібками довжиною 8 – 10 мм на відстані 2 – 3 мм від
шва пришивання поясу з лицьового боку прямими стібками
довжиною 8 – 10 мм;

Запобігай скривлення поясу!
 закріпи нижній зріз внутрішнього поясу машинною строчкою
в шов пришивання поясу з лицьового боку. Видали нитки
зметування.
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Здійснюй самоконтроль виконання
обробки верхнього зрізу поясом !

ПЕРЕВІР ШИРИНУ ПОЯСУ ТА СИМЕТРІЮ ВИРОБУ ПО ПОЯСУ!

Контрольні питання з предмету «Технологія виготовлення одягу»:
1. З якого боку приметують пояс?
2. З якого боку і до якого зрізу спідниці пришивають пояс?
3. У який бік заметують припуск на шов пришивання поясу?
4. Яка довжина стібка та на якій відстані від шва пришивання поясу
приметується нижній внутрішній зріз поясу ?
5. Як закріпити нижній зріз внутрішнього поясу?

ПМ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ»
Тривалість навчання – 1 година
1. ОБРОБКА ШЛИЦІ
Обшивається нижній кут шлиці лівої частини заднього полотнища (мал.
18), для чого перегинається припуск шлиці по лінії згину на лицьовий бік та
зшивається по лінії низу, потім вивертається кут шлиці на лицьовий бік.

Малюнок 18. Обшивання нижнього кута шлиці
лівої частини заднього полотнища спідниці
Обшивається нижній кут шлиці правої частини заднього полотнища
(мал. 19), для чого перегинається припуск низу на лицьовий бік по лінії
підгіну низу та обшивається кут уздовж зрізу шлиці шириною шва 10 мм,
потім вивертається кут на лицьовий бік.
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Малюнок 19. Обшивання нижнього кута шлиці
правої частини заднього полотнища спідниці
Перегинається зріз шлиці правої частини заднього полотнища на
виворотній бік на 10 мм та прокладається оздоблювальна строчка з
лицьового боку на відстані 3 – 5 мм від згину.
Закріплюються припуски шлиці з лицевого боку оздоблювальною
строчкою, спрямованої під кутом 450- 600 вниз від лінії середнього шва
спідниці довжиною 40 – 50 мм.

Малюнок 20. Закріплення припуска шлиці
з лицевого боку оздоблювальною строчкою
2. ОБРОБКА НИЗУ СПІДНИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ КЛЕЙОВОЇ
СМУЖКИ
Накладається клейова смужка на виворотній бік припуску на підгін низу,
відступаючи від зрізу 7 – 10 мм;
Пришивається клейова смужка до припуску на підгін низу на відстані 10
– 12 мм від зрізу.

Малюнок 21. Пришивання клейової смужки до припуску на підгін низу
ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тривалість навчання – 6 годин
1. Організуй своє робоче місце згідно з вимогами правил охорони
праці:

для ручних робіт;

для машинних робіт;
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для волого – теплових робіт.

2. Вивчи послідовність обробки шлиці та низу спідниці:
Назва
операції

Технічні умови виконання,
графічне зображення операцій
 обший нижній кут шлиці лівої частини заднього полотнища: перегни
припуск шлиці по лінії згину на лицьовий бік та зший по лінії
низу, виверни кут шлиці на лицьовий бік;

 обший нижній кут шлиці правої частини заднього полотнища:
перегни припуск низу на лицьовий бік по лінії підгину низу та обший
кут уздовж зрізу шлиці шириною шва 10 мм, виверни кут на
лицьовий бік;

9. Обробка
шлиці
 перегни зріз шлиці правої частини заднього полотнища на
виворотній бік на 10 мм та проклади оздоблювальну строчку з
лицьового боку на відстані 3 – 5 мм від згину;

 закріпи припуски шлиці з лицевого боку оздоблювальною строчкою,
спрямованою під кутом 450 – 600 вниз від лінії середнього шва
спідниці довжиною 40 – 50 мм.
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10. Обробка
низу
спідниці з
використанням
клейової
смужки

 наклади клейову смужку на виворотній бік припуску на підгін низу,
відступаючи від зрізу 7 – 10 мм;
 приший клейову смужку до припуску на підгін низу на відстані 10 –
12 мм від зрізу

Контрольні питання з ПМ «Технологія виготовлення одягу» :
1. Як виконується обшивання нижнього кута шлиці лівої частини
заднього полотнища?
2. Як виконується обшивання нижнього кута шлиці правої частини
заднього полотнища?
3. Під яким кутом та швом якої довжини виконується закріпка шлиці?
4. Якими способами обробляють низ спідниці?
5. На якій відстані від зрізу пришивається клейова смужка до припуску
на підгін низу спідниці?
ПМ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ»
Тривалість навчання – 1 година
1. КІНЦЕВА ОБРОБКА СПІДНИЦІ
Намічається місце розташування петлі на поясі лівої частини заднього
полотнища. Петля розташовується від краю поясу на відстані 10 мм строго по
середині поясу (мал. 22). Довжина петлі має бути довше діаметра ґудзика на
2 – 3 мм;
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Малюнок 22. Місце розташування петлі на поясі
Волого-теплова обробка готової спідниці виконується з виворотного
боку через пропрасовувач, починаючи з прасування поясу.
Прасування полотнища спідниці починається від лівого бічного шва, не
захватуючи низу виробу. В процесі волого – теплової обробки виріб
припрасовується під припусками виточок та швів для зняття відбитків.
Спідниця вивертається на лицьовий бік та розкладається нижнім краєм
до себе, верхній край відгинається в бік та виконується прасування низу,
переміщуючи виріб. З лицьового боку спідниці видаляються ласи за
допомогою пару, виріб залишається в підвішеному стані до повного
просушування;
Пришивання ґудзика з двома отворами здійснюється 4 – 5 наскрізними
незатягнутими стібками з утворенням стійки 2 – 3 мм залежно від товщини
тканини. Стійка обкручується ниткою кілька разів, закріплення ґудзика
виконується двома – трьома стібками в основі стійки.
МОДУЛЬ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Тривалість навчання – 6 годин
1. Організуй своє робоче місце згідно з вимогами правил охорони
праці:
 для ручних робіт;
 для машинних робіт;
 для волого – теплових робіт.
2. Вивчи послідовність кінцевої обробки спідниці:
Назва
Технічні умови виконання,
операції
графічне зображення операцій
11. Кінцева
обробка
спідниці

 наміть місце розташування петлі на поясі лівої частини заднього
полотнища.
Петля розташовується від краю поясу на відстані 10 мм. строго по
середині поясу. Довжина петлі має бути завдовжки діаметру ґудзика
на 2 – 3 мм;
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 обметай петлю на поясі на спеціальній машині;
Волого-теплову обробку готової спідниці виконай з виворотного боку
через пропрасовувач, починаючи з прасування поясу:
 припрасуй полотнище спідниці, починаючи від лівого бічного шва,
не захватуючи низу виробу. В процесі волого-теплової обробки виріб
припрасуй під припусками виточок та швів для зняття відбитків;
 спідницю виверни на лицьовий бік та розклади нижнім краєм до
себе, верхній край відігни в бік та виконай прасування низу,
переміщуючи виріб. З лицьового боку спідниці видали ласи за
допомогою пару, виріб залиш в підвішеному стані до повного
просушування;
 приший ґудзик з двома отворами 4 – 5 наскрізними стібками. Не
затягуючи стібки, утворюючи стійку 2 – 5 мм, залежно від товщини
тканини. Обкрути стійку ниткою кілька разів, закріплюючи ґудзик
двома - трьома стібками в основі стійки

1. Контрольні питання з ПМ «Технологія виготовлення одягу»:
1.1. Опиши, які операції виконуються на етапі кінцевої обробки
спідниці?
1.2. Які правила виконання ВТО спідниці?
1.3. На якій відстані розташовується петля на поясі? Якою має бути
довжина петлі для гудзика?
1.4. Які прийоми пришивання ґудзика з двома отворами?
1.5. Яким способом видаляються ласи на спідниці?
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1. Набуття умінь внесення та обробки інформації за допомогою
програми CADASSYST
1.1
Ознайомлення з інтерфейсом програми
Теоретичне навчання:
Ознайомлення з головним меню програми САПР Assyst, динамічними
рамами вікна, рядком діалогу, інформаційним рядком, робочою областю,
областю меню, вікном вимірювань, властивостями об'єкту. Орієнтація ліній
на полі, поле координат, вхідний кут.
1.2 Ознайомлення з функціями кнопок бічних панелей
Теоретичне навчання:
Функціональні можливості кнопок лівої бічної панелі: «CAD»,
«VIDIYA», «ІНСТРУМЕНТИ».
Функціональні
можливості
кнопок
правої
бічної
панелі:
«Масштабування деталей», «Огляд деталей на робочому полі»,
«Відображення довжини елементів», «Величини швів», «Інформацію
деталей», «Відображення сітки, масштабу, вихідних крапок, кольору деталі,
дзеркала деталей», «Інструменти направлення», «Смарт-гід», «Робота з
дизайном», «Робота з вимірами».
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1.3 Опанування уміннями роботи з основними кнопками
програми
Теоретичне навчання:
Функції кнопок: «Конструювати», «Лінії» та підпунктів меню:
«Видалити», «Копіювати», «Переміщення», «Розрізати, підтягнути»,
«Перезняти контур або елемент», «Змінити», «Дзеркало (симетрія)»,
«Поворот», «Надсічки», «Виточка», «Складка», «Шов», «Розумна текстура»,
«Найменування деталей».
Лабораторно-практичне заняття № 1 (25 години)
Відпрацювання прийомів роботи з кнопками: «Конструювати», «Лінії»
та з підпунктами меню: «Видалити», «Копіювати», «Переміщення»,
«Розрізати, підтягнути», «Перезняти контур або елемент», «Змінити»,
«Дзеркало (симетрія)», «Поворот», «Надсічки», «Виточка», «Складка»,
«Шов», «Розумна текстура», «Найменування деталей».
1.4 Засвоєння умінь роботи з базою даних
Теоретичне навчання:
Варіанти доступів до бази даних. Правила створення бази даних,
внесення до неї статусів деталей. Особливості пошуку деталей в базі даних.
Лабораторно-практичне заняття №2 (6 годин) Відпрацювання прийомів
роботи з базою даних.
1.5 Набуття умінь роботи з таблицею атрибутів
Теоретичне навчання:
Поняття про таблицю атрибутів та правила її заповнення. Лабораторнопрактичне заняття № 3 (1 година)
Відпрацювання прийомів роботи з таблицею атрибутів.
2. Набуття умінь роботи з макросами
Теоретичне навчання:
Сутність та особливості роботи з макросами програми
Лабораторно практичне заняття № 4 (12 годин)
Відпрацювання прийомів роботи з макросами програми
3. Засвоєння умінь створення нових розмірів одягу на основі
базового розміру за допомогою градації лекал
Теоретичне навчання:
Правила роботи з таблицею розмірів деталей одягу. Поняття про
градацію лекал та правила їх створення. Особливості створення нових
таблиць градації лекал.
Лабораторно-практичне заняття № 5 (7 годин) Відпрацювання
прийомів роботи з градацією лекал одягу.
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4. Опанування прийомів конвертації даних
Теоретичне навчання:
Сутність та значення форматів «DXF» та «Rul» при виконанні
конвертації даних. Відомості про імпорт даних та перевірку результатів
імпорту. Особливості перегляду та редагування даних, імпортованих в
програму. Сутність операції експорту даних. Відомості про підготовку
деталей для внесення до «ААМА-експорту».
Лабораторно-практичне заняття № 6 (5 годин)
Відпрацювання прийомів виконання конвертації даних.
5. Набуття умінь роботи з підрозділом - «Розкладник» програми
CAD
Assyst
Теоретичне навчання:
Загальні відомості про функцію програми «layassist». Особливості
виконання розкладки лекал - вручну або напівавтоматично. Прийоми
редагування розкладки лекал. Правила створення нової розкладки лекал на
основі існуючої.
Визначення розкладки за допомогою інструменту «Create.marker».
Підготовка та розрахунок нових розкладок за допомогою кнопки
«create.marker». Управління, редагування та перерахунок існуючих
розкладок. Сутність процедури відправлення розкладки лекал в «АМС» для
автоматичної обробки.
Лабораторно-практичне заняття № 7 (8 годин)
Відпрацювання навичок виконання розкладки лекал.
6. Освоєння алгоритму виведення деталей одягу на друк
Теоретичне навчання:
Устрій плотера (широкоформатного принтера) для виведення деталей
на друк. Функціональні можливості плотера. Алгоритм дій для виведення
деталей на друк.
Лабораторно-практичне заняття № 8 (2 години)
Відпрацювання навичок виведення деталей одягу на друк.
7. Виконання творчого проекту з розроблення конструкцій одягу за
допомогою програми CAD Assyst
■

543
ДОДАТОК О. 1
Комплексні запитання до ПА «Кравець 2-3 розрядів»
Кожне вірна відповідь = 1 балів
Максимальний бал, який може отримати учень – 60 балів.
№з/п
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тестові завдання
Варіанти відповідей
«Обладнання швейного виробництва» (7 з 60)
Чим виконується регулювання
-Гайкою на регуляторі натягнення верхньої
натягнення нижньої нитки
нитки
+Гвинтом на шпульному ковпачку
-Ниткопритягувачем
Як називається стібок, який
+Ланцюжковий
виконується за допомогою
-Обметувальний
петельника
-Човниковий
До якої групи машин відносять
Універсальні
обметувальні машини
+Спеціальні
Чи повинен номер голки відповідати
товщині тканини
Траєкторія руху зубчастої рейки

+Так
-Ні
-Зверху до низу
-По колу
+По еліпсу
Для чого необхідна довга канавка
Для проходження носика човника
голки
+Для запобігання перетирання верхньої
нитки
-Для утворення петельки
Який робочий орган машини
-Човник
служить для затягування стібка
-Голка
+Ниткопритягувач
«Матеріалознавство» (8 з 60)
Горить жовтим полум’ям, на кінці
-Вовна
залишається наплив невірної форми, +Ацетат
виділяється кислуватий запах
-Льон
Якщо тканина проходила обробку
+Ворсово-начісна
ворсування, то за оформленням
-Гладка
лицевої поверхні вона
+Ворсова
При внесенні в полум’я волокно
+Вовна
спікається, при винесенні процес
-Ацетат
горіння зупиняється. Виділяється
-Льо
запах паленого пір’я
Якщо тканина вироблена ворсовим
-Ворсово-начісна
переплетенням, то за оформленням
-Гладка
лицевої поверхні вона
+Ворсова
Пряжа при розкручуванні
розпадається на нитки, за будовою
вонаВолокно, яке має найбільшу
теплопровідність:

-Одинарна
-Фасонна
+Кручена
-бавовна;
-вовна;
+льон;
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

-нітрон
Хімічний склад рослинних волокон: кератин;
-фіброїн;
+целюлоза;
-серицн
До штучних волокон відносяться:
-капрон;
-нітрон;
+віскоза;
-хлорин
«Охорона праці» (5 з 60)
Норма тривалості робочого часу
-25 годин на тиждень;
працівників не може перевищувати: -36 годин на тиждень;
-41 годину на тиждень;
+40 годин на тиждень
В який термін з дня прийняття на
не пізніше 1 року;
роботу працівник повинен пройти
-не пізніше 1 місяця;
навчання з охорони праці
-не пізніше 1 тижня;
+в день прийняття на роботу
Із перелічених засобів захисту від
+заземлення;
небезпечних і шкідливих
-рукавиці;
виробничих факторів виберіть
-окуляри
колективні:
Чи дозволяється залучати
-дозволяється з їхньої згоди;
працівників молодше 18 років до
-дозволяється з їхньої згоди і згоди у
робіт у вихідні дні
уповноваженого трудового колективу з
питань охорони праці;
+не дозволяється;
-дозволяється
Шкідливі виробничі фактори шум та -хімічних;
вібрація за характером впливу
+фізичних;
відносяться до:
-біологічних;
-психофізіологічних чинників
«Основи конструювання одягу» (21 з 60)
Дайте визначення поняттю:
-покрій;
«Сукупність предметів, якими
-гардероб;
людина покриває своє тіло»
+одяг;
-прибавка
До якої категорії вимог належить
-естетичні вимоги;
наступна вимога до одягу:
-економічні вимоги;
«захисна функція одягу від
+гігієнічні вимоги;
механічних і хімічних пошкоджень,
-технологічні вимоги
несприятливого атмосферного
впливу; одяг захищає шкіру від
бруду, забезпечує дихання шкіри,
виділення вологи тощо»
Який тип пропорції тіла описаний
-доліхоморфний тип;
нижче: «характеризується відносно
-мезоморфний тип;
короткими кінцівками і довгим
+брахіморфний тип;
широким тулубом»?
-сутулий тип
Які виміри знімаються через точку
-ДтсІ, ДтпІ, Вг;
основи шиї ?
+Сш, ДтпІ, ДтсІ, Вг;
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25

26

Про яке вимірювання йде мова:
«Вимірюють горизонтально по
плечу на рівні заднього кута
підпахової заглибини»
З яких прибавок складається
прибавка на вільне облягання?

27

Скільки основних груп існує у
масовому виготовленні одягу?

28

Якою величиною визначається
розмір одягу?

29

За якою формулою визначається
розхил виточок по лінії талії у
спідниці?

30

Яким коефіцієнтом зумовлюється
довжина радіуса при побудові
спідниці «напівсонце»?

31

За якою формулою визначають
ширину клину по лінії талії у
спідниці «через один клин»?

32

За якою формулою визначають
глибину складки при побудові
зустрічної складки?

33

За якою формулою розраховується
кількість складок у спідниці, що має
однобічні складки ?

34

Які мірки необхідно виконати для
побудови брюк?

35

Від чого залежить довжина задньої
виточки брюк?

36

Про який термін йде мова:
«Сукупність горизонтальних та
вертикальних ліній, які визначають

-Оп, ДтпІ;
-Вб, Шп, ДтпІ
-обхват стегон;
+обхват плеча;
-ширина пройми;
-ширина плеча
-з конструктивної та декоративної;
-з декоративної та технічної;
-з технологічної та декоративноконструктивної
+з технічної та декоративно-конструктивної
-6;
+5;
-4;
-7
- Ог ІІ;
+? Ог ІІІ;
-г ІІІ- ОгІІ;
- Ос
-(Ст+Пт)-(Сс+Пс)
-(Сс+Пт)-(Ст+Пт);
-(Ст+Пс)-(Ст+Пт);
+(Сс+Пс)-(Ст+Пт)
-0,32;
-0,34;
+0,64;
-0,8
+(Ст+Пт)/кількість клинів;
-(Ст+Пт)/ ширина кліну ;
-(От+Пт)/ кількість клинів;
- Ст/ кількість клинів
-ширина складки х 2;
-ширина складки х 3;
-ширина складки х 4;
-ширина складки х 1,5
-Сс+Пс/ Ширина складки;
+Ос+Пс/ Ширина складки;
-Ст+Пт / Ширина складки;
-От+Пт/ Ширина складки
-Сс, Ст, Дбр, Шн;
-Ст, Сс, Вс, Дбр, Шн, Шк;
+Ст, Сс, Вс, Дбр, Шн, Шк, Пс;
-вірні всі відповіді
-від моделі брюк;
-від розтину виточки по верхньому зрізу;
+від висоти сідниць;
-від розташування кишені на задньому
полотнищі брюк
основна схема плечового виробу;
+базисна сітка;
-первинне креслення;
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

основні розміри виробу» ?
За допомогою яких двох дуг
знаходиться крайня плечова точка на
кресленні плечового виробу?

-лінії сітки
-Шп та Впкс;
+Шп та Впкп;
-Шп та Пшп;
-Шп та Дтп
За якою формулою визначається
+(Оп+Поп)/2;
ширина рукава під проймою?
-(Сп+Поп)/2;
-(Оп+Шпр)/2;
-Шпр+Пшпр
Якщо припуск до напівзаносу для
двобортна;
тасьми-блискавки дорівнює 1,5 см,
-однобортна;
то яка це застібка?
+устик;
-зі зміщеним центром
На скільки припуск не повинен
-одна мірка Цг;
перевищувати мірку Цг для застібки -дві мірки Цг;
із збільшеним припуском?
+півтори мірки Цг;
- мірки Цг
Від чого залежить розташування
від моделі;
лінії перегину лацкана на лінії
+від форми коміра;
горловини?
-від форми лацкана;
-від довжини уступу коміра
«Технологія виготовлення виробів» (19 з 60 запитань)
Дайте назву визначення: «Один
-стібок;
елемент структури, який утворено
+стібок ручний;
однією або кількома одиночними
-стібок машинний;
нитками вручну»
-стібок ланцюговий
Оберіть вірну назву терміну за
-приметування;
визначенням: «Тимчасове
+вметування;
з’єднування двох деталей по
-зметування;
овальному контуру стібками
-розметування
тимчасового призначення»
Як закріплюються кінці
-одним зворотнім стібком;
зметувальних строчок
+одним-двома зворотними стібками;
-завязуванням кінця нитки на вузол;
-не закріплюють
Для чого застосовують обметувальні -з’єднування деталей;
строчки косих ручних стібків?
+щоб запобігти обсипанню зрізів;
-підшивання деталей;
-постійного скріплення деталей
До якого підкласу по кількості шарів -одношарові;
основної тканини у шві належать
-багатошарові;
з’єднувальні шви?
+одношарові та багатошарові
-двошарові
В якому випадку застосовують
-при настрочуванні тасьми;
накладні шви із закритими зрізами
+для з’єднання кокеток з виробом;
-для обшивання швів;
-для підшивання низу виробу
Що застосовують для отримання
-шви з кантом;
рельєфної лінії на цілісній деталі?
-складки;
-оздоблювальні шви;
+настрочні рельєфні шви
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49

50

Оберіть вірну назву терміну за
визначенням: «З’єднання двох
деталей по краю з подальшим їх
вивертанням на ліцьовий бік»
Яка кількість стібків зшивної
строчки має бути на довжині 10 мм?

51

З яких процесів складається вологотеплова обробка?

52

Від чого залежить розтин та
кількість виточок по лінії талії у
поясному одязі

53

Якої величини має бути ширина
обшивання клапана?

54

Як зшивають виточки, які
переходять в м’які склади?

55

Які деталі крою необхідні для
виготовлення кишені в рамку у
виробах легкого одягу?

56

Якою кількістю ліній позначають
місце розташування обшивних
петель?

57

Як проходить нитка основи на

-зшивання;
-настрочування;
-пришивання;
+обшивання
-2-3;
-3-4;
+4-5;
-3-5
+пом’якшення волокон вологою та теплом,
надання певної форми тиском, закріплення
отриманої форми шляхом видалення вологи
теплом та тиском;
-прасування, розпрасування, припрасування
готового виробу;
-декотирування тканини, застоювання швів,
кінцева ВТО;
-декотирування тканини перед розкроєм,
дублювання деталей крою, прокладання
пружка, відтягування швів
+від щільності прилягання виробу;
-від виду тканини;
-від асортименту виробу;
-Від місця їх розташуванн
-0,8-0,9 см;
+05,-0,7 см;
-0,7 – 1,0 см;
-0,3 – 0,5 см
-починаючи від зрізів і завершуючи строго
біля поперечних ліній, які визначають
кінець виточки;
+зшивають спочатку упоперек, а потім під
кутом по направленню до зрізу,
закругляючи строчку в куті;
-починаючи з кінця склади до верхнього
зрізу полотнища
-починаючи від зрізів, завершуючи кутом
біля кінця склади
+обшивка із основної або оздоблювальної
тканини 2 деталі, підкладка 1 деталь,
долевик 1 деталь;
-листочка 1 деталь, обшивка 1 деталь,
долевик 1 деталь, підкладка 1 деталь;
-обшивка 1 деталь, долевик 1 деталь,
підкладка 2 деталі;
-обшивка 2 деталі, долевик
-1деталь, підкладка 2 деталі, підзор 1 деталь
-трьома;
-двома;
+трьома основними та двома допоміжними;
-чотирма
-під кутом 45 град.;
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58

нижньому комірі для виробу із
застібкою, що направлена знизу
догори?
Який відсоток відхилу нитки основи
допускається в гладкофарбованих
тканинах?

59

Яку функцію виконує шлиця у
виробі?

60

Скільки ліній треба виконати для
позначення верхньої нагрудної
виточки в сукні?

.

+під кутом 30-60 град.;
-паралельно до середини коміра;
-паралельно до відльоту коміра.
-10%;
-2%;
+1%;
-не допускається
-з’єднувальну та основну;
-з’єднувальну та допоміжну;
+оздоблення та зручності в експлуатації;
-декоративну
+три;
-чотири;
-п’ять;
-дві
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ДОДАТОК О.2
Class marker
Вікно - результати тестування групи.

Вікно – Результати конкретного учня

Вікно – Відповіді учня
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My Test
Вікно роботи вчителя

551
Вікно роботи учня.

ДОДАТОК П
Орієнтовні критерії оцінювання результатів комплексної державної кваліфікаційної атестації майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК (на прикладі професії Кравець, кваліфікація – 2-3 розряд)

Базовий (репродуктивний)

Рівень

Характеристика навчальних досягнень

Здобувач освіти має базові загальні знання із асортименту одягу, технології виконання ручних,
машинних, волого-теплових робіт та технічних умов на їх виконання; не володіє термінологією
ручних, машинних, волого-теплових робіт; має слабкі уявлення про швейні матеріали,
обладнання; не розуміє небезпеки під час експлуатації швейного обладнання та ВТО.
Має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання: ремонт( на
машинах, вручну); обметування зрізів, петель, пришивання фурнітури, а також виготовлення
моделей малої складності: спідниць, брюк, блузок, халатів, суконь. Вміє виконувати заправку
машини загального призначення. Виконує нескладні операції по виготовленню швейних
виробів. Не має потреби у професійній рефлексії; відчуває складності щодо адекватного
усвідомлення загальноприйнятих соціально-професійних норм виробничої діяльності.
Характеризується низькою мотивацією до професійної діяльності в умовах кластерного
об’єднання; особистісною неготовністю до якісного виконання функціональних обов’язків. Не
усвідомлює суті професійно-важливих якостей фахівця сфери послуг, необхідності здійснення
міжкультурної комунікації, використання правил професійної етики для успішного партнерства
із дотриманням принципів клієнтоорієнтованого підходу.
Демонструє байдуже ставлення до навчання.
Знання потребують постійного корегування; навички – структурованої підтримки
Здобувач освіти володіє відомостями про швейні матеріали, обладнання, технологію виконання
ручних, машинних, волого-теплових робіт та технічних умов на їх виконання; має слабкі
уявлення щодо змісту майбутньої виробничої діяльності, переваг роботи у сфері послуг в
умовах ОВК, не володіє понятійним апаратом.
Має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання: ремонт( на

Обсяг
засвоєного
навчального
матеріалу,
(%)

[0÷8)

[8÷16)

Оцінка

1
Без присвоєння
кваліфікації

2
Без присвоєння
кваліфікації
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машинах, вручну); обметування зрізів, петель, пришивання фурнітури, а також виготовлення
моделей малої складності: спідниць, брюк, блузок, халатів, суконь. Вміє виконувати заправку
машини загального призначення. З допомогою виконує нескладні операції по виготовленню
швейних виробів. Завдання виконуються під прямим керівництвом у структурованому
середовищі.
Характеризується неусвідомленістю позитивних наслідків командної роботи для досягнення
кінцевого результату діяльності; недостатньою експресивністю, наполегливістю й
інтенсивністю творчої і креативної активності. у них переважають негативні емоції щодо
активної участі в освітньому та виробничому процесах.
Знання потребують постійного корегування; навички – структурованої підтримки.
Здобувач освіти має базові загальні знання про швейні матеріали, асортимент одягу, технологію
виконання ручних, машинних, волого-теплових робіт та технічні умов на їх виконання; на
базовому рівні володіє термінологією ручних, машинних, волого-теплових робіт; знає
елементарні правила експлуатації швейного обладнання та режимів ВТО, назвами деталей
крою; матеріалами для виготовлення одягу; призначенням швейних машин, прасок, пристроїв
для виготовлення одягу.
Має базові загальні навички; здатний виконувати прості завдання: ремонт (на машинах,
вручну); прокладання строчок; виготовлення простих виробів (фартухів, чохлів, штор, мішків),
пришивати фурнітуру, чистити готовий виріб та упаковувати його. здатний виконувати прості
завдання: ремонт( на машинах, вручну); виготовляти моделі малої складності: спідниць, брюк,
блузок, халатів, суконь. Розпізнає лицевий та виворітній бік тканини.
Під час виконання практичних завдань обмежується відтворювальними діями,
характеризуєтьсянездатністю до самостійного розв’язання професійних завдань.
Відрізняється слабо розвиненою здатністю до сприйняття й осмислення інформації, відсутністю
когнітивної гнучкості, значними складнощами при зміні парадигми роботи; нестійким
пізнавальним інтересом до вирішення творчих завдань; низьким рівнем володіння
інноваційними виробничими, сучасними цифровими, інформаційно-комунікативними
технологіями та навичками комплексного вирішення проблемних ситуацій.
Знання потребують постійного корегування; навички –структурованої підтримки
Здобувач освіти має обмежений обсяг знань із асортименту одягу, технології виконання ручних,
машинних, волого-теплових робіт та технічних умов на їх виконання; слабо володіє
термінологією ручних, машинних, волого-теплових робіт; відомостями про швейні матеріали,
обладнання, пристосування; має слабкі уявлення про правила експлуатації швейного

[16÷24)

3
Без присвоєння
кваліфікації

[24÷32)

4
Кваліфікація
присвоюється з
обов’язковим

Достатній (функціональний

554

обладнання та режимів ВТО.
Має обмежений обсяг навичок, які є в основному загальні за характером. Вміє виконувати
нескладні машинні та волого-теплові операції по обробці постільної та столової білизни,
ремонту одягу. Вміє виготовляти нескладні швейні вироби. Застосовує навички під
керівництвом у контрольованому середовищі.
Характеризується відсутністю потреби у взаємодії з суб’єктами ОВК; має базові знань з
предметів загальнопрофесійної, теоретичної та професійної підготовки без чітко вираженої
потреби їх використання і перетворення на компетентності; має слабко виражену здатність
професійного передбачення і прогнозування результатів взаємодії учасників ОВК відповідно до
змін у сфері послуг.
Несе часткову відповідальність за своє навчання.
Знання потребують постійного корегування; навички – структурованої підтримки
Здобувач освіти має обмежений обсяг знань із асортименту одягу, технології виконання ручних,
машинних, волого-теплових робіт та технічних умов на їх виконання; призначення швейних
машин, прасок, пристосувань.
Має обмежений обсяг загальних навичок: вміє заправити і регулювати машинну строчку на
універсальній машині та машинах спеціального призначення, може виконувати волого-теплові
роботи під керівництвом у контрольованому середовищі. Вміє виконувати переважну більшість
прийомів і технологічних операцій, що необхідні для виконання виробничого завдання під
керівництвом у контрольованому середовищі.
Характеризується поверхневим інтересом до майбутньої професії, епізодичним усвідомленням
її значущості, недосконалим володінням понятійним апаратом професійної діяльності,
епізодичністю творчої і креативної активності. Визначення шляхів особистого вдосконалення
здійснює за допомогою педагогічних працівників і робітників підприємств ОВК.
Несе часткову відповідальність за своє навчання.
Застосовує знання у контрольованому середовищі
Має обмежений обсяг знань щодо асортименту одягу, технології виконання ручних, машинних,
волого-теплових робіт та технічних умов на їх виконання; термінології ручних, машинних,
волого-теплових робіт; позначення крейдяних знаків на деталях виробів після примірок, назви
деталей крою, вимоги до їх якості; матеріали для виготовлення одягу, їх призначення, основні
технологічні властивості; призначення швейних машин, прасок, пристроїв, необхідних для
виготовлення одягу та правила експлуатації швейного обладнання. Відповідь в цілому
правильна, логічна.

подальшим
удосконаленням

[33÷40)

[40÷48)

5
Кваліфікація
присвоюється з
обов’язковим
подальшим
удосконаленням

6
Кваліфікація
присвоюється з
обов’язковим
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удосконаленням
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Має обмежений обсяг навичок, загальних за характером. Вміє заправити та регулювати
машинну строчку в універсальній машині та машинах спеціального призначення, знає деталі
крою, визначає вид тканин, лицьовий та виворітній бік; вміє відтворювати значну кількість
компонентів професійних знань, що необхідні для виконання виробничого завдання. Вміє
виготовляти нескладні швейні вироби.
Відрізняється достатнім рівнем сформованості комплексу компетентностей, необхідних для
успішного виконання професійних завдань, спостерігається свідоме застосування
компетентностей у виробничій діяльності; сформаність уявлення про суть професійноважливих якостей фахівця сфери послуг, адекватно сприйняття професійно-важливої
інформації, володіє основами міжкультурної комунікації, правилами професійної етики для
здійснення успішної міжсуб’єктної взаємодії, розуміє потреби клієнтів та необхідність
командної роботи.
Здобувач освіти має широкі загальні знання, пов’язані із визначенням асортименту одягу;
технологією виконання ручних, машинних, волого-теплових робіт та технічних умов на їх
виконання; знає вимоги щодо якості швейних виробів, назви деталей крою, вимоги до їх якості;
послідовність виконання операцій при підготовці виробу до примірок; може визначити явні
дефекти готових швейних виробів, причини їх виникнення.
Має широкі практичні базові навички, вміє виготовляти вироби середньої складності:
визначити якість деталей крою та виконувати нескладний ремонт одягу. Перевіряє стан та
користується швейним обладнанням та пристосуванням. Застосовує основні прийоми контролю
за якістю роботи. Завдання виконує під керівництвом.
Зазнає незначних труднощів при користуванні сучасними виробничими, цифровими,
інформаційно-комунікативними технологіями та навичками діагностування обладнання,
визначення факторів, що їх спричинили несправності, ліквідації негативних наслідків. Здійснює
поступовий перехід до самостійної постановки завдань та їх практичного розв’язання (від дій за
зразком до пошуку нових способів).
Здобувач освіти маає широкі загальні та базові теоретичні знання, пов’язані із визначенням
асортименту одягу; технологію виконання ручних, машинних, волого-теплових робіт та
технічних умов на їх; володіє професійною; виконує вимоги щодо якості швейних виробів; знає
послідовність виконання операцій при підготовці виробу до примірок. Відповідь в цілому
правильна, логічна, обґрунтована.
має широкі практичні базові навички, з розумінням вміє відтворити основні професійні
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прийоми, які необхідні при виготовленні швейних виробів та їх лагодження.
Вміє користуватися обладнанням та пристосуванням. Самостійно організовує робоче місце.
Завдання виконує під керівництвом. Результати роботи відповідають якісним і кількісним
показникам. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. Готовий до
самодослідження, самооцінювання, самоконтролю і самовдосконалення у процесі професійної
підготовки; осмислення та усвідомлення наявного рівня розвитку рефлексивних якостей і
здібностей; здатності у деяких випадках прогнозувати результати професійної діяльності, але
має деякі труднощі у ситуаціях, пов’язаних з елементами новизни та творчості.
Здобувач освіти має широкі загальні та базові теоретичні знання, вільно володіє основним
навчальним матеріалом, пов’язаним із визначенням асортименту одягу; технологію виконання
ручних, машинних, волого-теплових робіт та технічних умов на їх виконання; термінологію
ручних , машинних, волого-теплових робіт; виконує вимоги щодо якості швейних виробів; знає
послідовність виконання операцій при підготовці виробу до примірок; визначає дефекти
готових швейних виробів, причини їх виникнення; знає назву матеріалів для виготовлення
одягу, їх призначення та властивості; правила безпеки праці, пожежної безпеки та внутрішнього
трудового розпорядку.
Має широкі практичні базові навички, правильно виконує переважну більшість прийомів та
технологічних операцій по виготовленню швейних виробів та їх ремонту.
Знає послідовність обробки виробу, вміє користуватись технічною та технологічною
документацією.
Характеризується чітко визначеним інтересом до обраної професії, використовує додаткову
інформацію щодо змісту майбутньої діяльності; ціннісним відношення до роботи у сфері
послуг, розумінням переваг цієї діяльності в умовах ОВК; особистісною зацікавленістю у
професійному розвитку та підвищенні кваліфікації; усвідомленим прийняттям суб’єктів ОВК як
партнерів кластерної взаємодії.
Здобувач освіти має конкретні теоретичні знання, вміє усвідомлено засвоювати нову
інформацію, пов’язану із визначенням асортименту одягу; технологію виконання ручних,
машинних, волого-теплових робіт та технічних умов на їх виконання при виготовленні швейних
виробів; термінологію ручних, машинних, волого-теплових робіт; знає вимоги щодо якості
швейних виробів; чітко визначає деталі крою виробу і дотримується вимог до їх якості; знає
послідовність виконання операцій при підготовці виробу до примірок; може перенести уявні
позначення і крейдяні знаки на деталях виробів після примірок та виправити їх; визначає
дефекти готових швейних виробів, причини їх виникнення, заходи з попередження та способи
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їх усунення; знає способи лагодження одягу; називає матеріали для виготовлення одягу, їх
призначення та властивості; знає будову і призначення швейних машин, прасок, пристроїв,
необхідних для виготовлення одягу та правила експлуатації швейного обладнання; володіє
знаннями про правила безпеки праці, пожежної безпеки та внутрішнього розпорядку.
Має конкретні практичні навички, самостійно вирішую професйні проблеми. Вміє
користуватися всіма видами обладнання та пристосувань, усуває дрібні неполадки в роботі
швейних машин. Досконало знає послідовність обробки та лагодження виробів. Результати
роботи в цілому відповідають діючим та якісним показникам.
Володіє здатністю працювати у команді, характеризується розвинутою когнітивною гнучкістю,
спрямованою на творчу самореалізацію; володіє інтелектуально-логічними й евристичними
уміннями, якостями дивергентного мислення, здатністю до саморегуляції творчої діяльності,
володіння основами міжкультурної комунікації, правилами професійної етики для здійснення
успішної міжсуб’єктної взаємодії, розуміє потреби клієнтів та необхідності командної роботи.
Здобувач освіти має значні конкретні теоретичні знання, визначається здатністю застосовувати
спеціальні знання, пов’язані із визначенням асортименту одягу; знає технологією виконання
ручних, машинних, волого-теплових робіт та технічних умов на їх виконання при виготовленні
швейних виробів; володіє спеціальною термінологією; знає вимоги щодо якості швейних
виробів; називає матеріали для виготовлення одягу, їх призначення та властивості; знає будову і
призначення швейних машин, прасок, пристроїв, необхідних для виготовлення одягу та правила
експлуатації швейного обладнання; володіє знаннями про правила безпеки праці, пожежної
безпеки та внутрішнього розпорядку.
Має значні конкретні практичні навички, вирішувати проблеми самостійно. Впевнено
користується всіма видами обладнання та пристосувань. Досконало знає послідовність та
технологію обробки швейних виробів. Самостійно підготовляє вироби середньої складності до
примірки. Має спеціальні навички. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим
показникам.
Відрізняється оптимальним рівнем адаптації до умов виробництва; застосуванням професійноважливої інформації. Володіє й успішно застосовує у виробничій діяльності сучасні виробничі,
цифрові, інформаційно-комунікативні технології, здатний усвідомлено брати участь в
інноваційній, науково-дослідній діяльності, встановлювати причинно-наслідкові та
міжпредметні зв’язки, робити аргументовані висновки.
Здобувач освіти має високий рівень сформованості комплексу компетентностей й усвідомлене
використоує їх у вирішенні професійних завдан; знає технологією виконання ручних,
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машинних, волого-теплових робіт та технічних умов на їх виконання при виготовленні швейних
виробів; досконало володіє термінологією ручних, машинних, волого-теплових робіт; знає
вимоги щодо якості швейних виробів; чітко визначає деталі крою виробу і дотримується вимог
до їх якості; знає послідовність виконання операцій при підготовці виробу до примірок; володіє
знаннями про правила безпеки праці, пожежної безпеки та внутрішнього розпорядку.
ає значні конкретні практичні навички та компетенції, що дозволяє вирішувати проблеми
незалежно. Вміло користується обладнанням та пристосуванням. Має творчий підхід до роботи
що виконує. Досконало знає всі технологічні процеси виготовлення та лагодження одягу
середньої складності.
Використовує раціональні прийоми роботи. Виконує всі види контролю якості. Результат
виконаної роботи повністю відповідає діючим показником, запланованого рівня кваліфікації
або може бути кращим від них. Забезпечує високий рівень організації праці, зразково
дотримується правил безпеки праці. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і
виняткових ситуаціях.
Характеризується прагненням до усвідомлення, осмислення і переосмислення особливостей
власної особистості, особистих і професійних сценаріїв свого життєвого шляху; спрямованістю
діяльності на рефлексію, саморозвиток, акумулювання професійного досвіду; здатністю
сприймати нові підходи у розвитку сфери послуг та удосконалювати діяльність у цій галузі
шляхом впровадження випереджальних форм і методів організації освітньої та виробничої
діяльності.
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