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АЛЬТЕРНАТИВНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН  

 

Анотація. Автором, у контексті модернізації та розвитку системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців на основі експериментальної та 

інноваційної діяльності у сфері освіти, запропоновано альтернативну модель 

професійної підготовки майбутніх фахівців. Модель складається з трьох 

функціонально пов’язаних підсистем: «Педагогічний резонанс», «Освітній 

аутсорсинг», «Освітнє гетерогенне середовище». 

Ключові слова: глобалізаційні зміни, експериментальна та інноваційна 

діяльність у сфері освіти, модель професійної підготовки майбутніх фахівців, 

педагогічний резонанс, освітній аутсорсинг, освітнє гетерогенне середовище.  

Abstract. The author in the context of modernization and development of 

the system of professional training of future specialists on the basis of 

experimental and innovative activities in the field of education proposed an 

alternative model of professional training of future specialists. The model consists 

of three functionally related subsystems «Pedagogical Resonance», «Educational 

Outsourcing», «Educational Heterogeneous Environment». 

Keywords: globalization changes, experimental and innovative activities in 

the field of education, model of professional training of future specialists, 

pedagogical resonance, educational outsourcing, educational heterogeneous 

environment. 

 

В основі розуміння змісту сучасної системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців є найважливіші трансформаційні ідеї від індустріального 

суспільства до інформаційного, мережевого, цифрового суспільства, 

ознаками якого є інформаційні потоки, глобальна економіка, глобальна 

культура, освіта упродовж життя, світовий ринок праці, мобільність, 
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відповідність швидко змінному суспільству, відкриті плани, нові мережеві 

організації, коди тощо. Тобто, розвиваються нові тренди розвитку 

інформаційного суспільства та освіти, вектори орієнтації яких направлені від 

глобалізації до особистісної відповідальності; від світового до локального 

(суспільство); від традиційного до сучасного; від довгострокового 

планування до короткострокового; від всезагального до особистісного 

(навчальні програми); розвиток індивідуальних та колективних навичок, 

соціальних відносин, здібностей самостійно мислити та орієнтуватися в 

оточуючому середовищі, творчого мислення, знання іноземної мови; 

формування культури самостійної роботи та навчання в групах; швидкий 

розвиток: скачки, новаторство, інноваційна активність; дослідження, а не 

вивчення: різне використання методів пізнання; експериментальний підхід: 

пошук нових можливостей застосування тощо [2, 3, 4, 6]. 

Отже, з метою забезпечення модернізації та розвитку системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах глобалізаційних змін 

необхідно здійснити експериментальну та інноваційну діяльність у сфері 

вищої освіти. Експериментальна діяльність спрямована на розробку, 

апробацію та впровадження нових освітніх технологій та ресурсів і 

реалізується у формі експерименту. Інноваційна діяльність орієнтована на 

удосконалення науково-педагогічного, навчально-методичного, 

організаційного, правового, фінансово-економічного, матеріально-технічного 

забезпечення та здійснюється у формі реалізації інноваційних проектів та 

програм [3, 4]. Такий підхід до модернізації та розвитку системи професійної 

підготовки майбутніх фахівців на основі експериментальної та інноваційної 

діяльності  у сфері освіти передбачає розробку її альтернативної моделі. 

На сьогодні існує велика кількість педагогічних, дидактичних, 

методичних моделей професійної підготовки фахівців різних галузей знань, 

які розроблені на засадах компетентнісного підходу (К. Баханов, І. Бех, 

І. Зимня, М. Жалдак, О. Пометун, Н. Побірченко, Дж. Равен, Ю. Рашкевич та 

ін.); особистісно-орієнтованого навчання (І. Бех, Е. Зеєр, О. Пєхота, 
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В. Сєриков, І. Якиманська та ін.); концепції розвивального навчання 

(В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков, І. Лернер та ін.); теорії виховання 

творчої особистості і формування професійно-особистісних якостей 

(Н. Гузій, В. Кудрявцев, М. Махмутов, М. Скаткін та ін.); теорії та методик 

створення освітнього середовища закладів вищої освіти, організації 

освітнього процесу на основі сучасних технологій навчання (С. Боднар, 

М. Жалдак, В. Луговий, Н. Морзе, О. Овчарук, О. Пометун, Г. Селевко, 

О. Спірін та ін.). 

Однак, розробка моделі системи професійної підготовки майбутніх 

фахівців в умовах стратифікації закладів вищої освіти, гетерогенності 

освітнього середовища, залучення зовнішніх ресурсів до організації 

освітнього процесу є актуальним напрямком дослідження. 

Необхідно відзначити, що готовність до експериментальної та 

інноваційної діяльності у сфері вищої освіти не однорідна. Де-факто можна 

виділити три групи ЗВО. 

Перша група. ЗВО фундаментальної освіти та, переважно, 

фундаментальної науки, які розташовані, як правило, в столиці та крупних 

регіональних центрах зі стійким іміджем освітніх, наукових та культурних 

лідерів. Ці ЗВО мають найкращі шанси до інноваційних перетворень.  

Друга група. ЗВО прикладної (галузевої) освіти та, переважно, 

прикладної науки, які розташовані, як правило, в більшості регіональних 

центрів. Перехід до інновацій нового формату для них ускладнений в силу 

накопиченої інерції. 

Третя група. ЗВО конкретно-прикладної освіти та конкретно-

прикладної науки, які розташовані, в основному, районних містах. Ці ЗВО в 

форматі інноваційних перетворень мають надзвичайно малі шанси. 

У таких умовах ЗВО, зокрема другої та третьої групи, зможуть 

реалізувати свій шанс на розвиток у форматі альтернативних моделей 

експериментальної та інноваційної діяльності у сфері вищої освіти. 
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В якості альтернативної моделі професійної підготовки майбутніх 

фахівців ми пропонуємо модель, яка складається з трьох підсистем: 

«Педагогічний резонанс», «Освітній аутсорсинг», «Освітнє гетерогенне 

середовище». 

Підсистема «Педагогічний резонанс» дозволяє реалізувати модель 

зустрічної освіти, коли викладачам вдалося забезпечити єдність своїх дій з 

діями здобувачів вищої освіти, коли педагогічні впливи резонують з 

активністю здобувачів. При збігу активності суб’єктів і об’єктів результат 

педагогічного процесу різко зростає, настає явище «педагогічного 

резонансу», різкого зростання ефективності [1]. 

Технологія «педагогічного резонансу» стимулює активність, 

самостійність здобувачів вищої освіти, а педагогічні впливи спонукають їх до 

самовиховання та самоосвіти, до творчого самовираження. Педагогічний 

резонанс ефективно реалізується коли в дует «студентська група – викладач» 

вливається контингент практикуючих спеціалістів, які навчаються. Ця 

технологія переводить процес формування, розвитку та закріплення навичок 

й умінь особистісно-професійного розвитку із стихійного в керований режим.  

Підсистема «Освітній аутсорсинг» розширює джерела надходження як 

фінансових, так і інтелектуальних засобів, що сприяє формуванню точок 

зросту освітніх систем та їх подальшому саморозвитку. Технологія 

освітнього аутсорсингу – це технологія залучення зовнішніх ресурсів для 

освіти [7].  

В межах освітнього аутсорсингу ЗВО отримує можливість зосередити 

всі внутрішні ресурси на основних видах освітньої діяльності, передаючи 

решту функцій (методичні, консультаційні тощо) професіональному 

партнеру – аутсорсеру. Тобто, освітній суб’єкт формулює задачі перед 

постачальником послуг, а право контролю та спосіб досягнення передає 

аутсорсеру. На відміну від послуг простого сервісу та підтримки, які мають 

разовий, епізодичний та випадковий характер, до сфери освітнього 

аутсорсингу переходять функції професіональної підтримки методичних та 
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організаційних систем практико-орієнтованої освіти та її інфраструктури на 

основі довгострокового контракту. При цьому освітній аутсорсинг сприяє 

підвищенню рівня професіональної адоптації отримувача послуг – освітнього 

суб’єкту за рахунок підвищення якості загальних компетентностей, розвитку 

інфраструктури та спеціальних компетентностей. 

Освітній аутсорсинг передбачає спільну роботу через залучення ІКТ: 

локальна мережа, мережа інтернет, робота через офіційні освітні сайти тощо. 

Підсистема «Освітнє гетерогенне середовище». Гетерогенність і 

багатоаспектність розглядаються як значимі ресурси розвитку освіти. Під 

терміном «гетерогенність» розуміють відмінності, які існують між людьми 

відносно статі, віку, етнічної приналежності, релігії, здоров’я або 

інвалідності, специфічних ознак особистості тощо [5]. 

Для побудови інклюзивного суспільства й освітнього середовища 

потрібно [5]: визнати гетерогенність як духовну цінність, використати 

гетерогенність як ресурс розвитку, навчитися взаємодіяти з нею. Ці концепти 

визначають методологічні підходи до гетерогенного освітнього середовища: 

аксіологічний, культурологічний, полікультурний, компетентностний, 

особистісно орієнтований, здібнісно орієнтований (Capability Aproach – 

наближення до здібностей і схильностей). Ці підходи реалізуються в площині 

методологічних принципів: гуманізму, толерантності, культуродоцільності, 

діалогу і взаємодії культур, етнопсихологізації, етнопедагогізації, 

полілінгвізму, персоніфікації, конгруентності, гетерогенності. 

Таким чином, альтернативна модель професійної підготовки фахівців в 

умовах глобалізаційних змін може бути реалізована в умовах 

експериментальної та інноваційної освітньої діяльності, що методологічно 

обґрунтовано та педагогічно підтверджено. 
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