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Характерною рисою сучасності є зміни. Їх відрізняють принципові 
відмінності від змін минулого. Їм властиві три особливості: вони неперервні, 
стійкі, мають тенденцію до прискорення і торкаються всієї людської 
цивілізації, практично усіх галузей, умов діяльності і життя людини та 
суспільства.  Змінюються норми поведінки, образ життя, відношення між 
окремими людьми, між групами людей. Колосальні зрушення в галузі 
інформації і технологій зв’язку є потужним прискорювачем змін. 

У відомих концепціях (Д.Белл, Е Тофлер, М.Кастельс) в розвинутих 
країнах в умовах науково-технічного прогресу виникає новий тип 
суспільства. Спочатку він отримує назву постіндустріального суспільства, 
потім інформаційного з багатьма додатками - суспільство професіоналів, 
знань, перетворення професіоналів та центрів їх підготовки в ключові 
параметри розвитку тощо [3]. 

Зміни, які відбуваються, неоднозначні. Відбувається одночасна і все 
збільшувана соціальна поляризація, поглиблюється нерівність, все 
серйознішою стає проблема бідності, безробіття і неповної зайнятості, 
проблеми відчуження. 

Однією з найбільших змін є розвиток освіти. Її вплив на економічне, 
соціальне, культурне і політичне життя проявився  ще далеко не в повній 
мірі.  Необхідність забезпечення і вдосконалення загальної і професійної 
підготовки, професійної перепідготовки дає про себе знати все 
настирливіше. Враховувати, означає не просто адаптуватися, а насамперед 
впливати, орієнтувати. Щоб в повній мірі бути на висоті у рішенні  задач, які 
стоять перед професійною освітою, і продовжувати здійснювати вплив на 
суспільство, професійна школа повинна змінитися. А для цього вона 
потребує допомоги всього суспільства і його більш широкої підтримки, 
зокрема підтримки держави. 

В числі протиріч і парадоксів, характерних для нашого часу, ті що 
властиві сфері освіти не самі прості. Існує думка про те, що в Україні 
“провідним напрямом освіти ХХІ століття стане забезпечення попиту та 
пропозиції на ринку освітніх товарів і послуг, досягнення високої якості і 
рентабельності таких послуг за рахунок впровадження результативних 
технологій навчання. Система  освіти є частиною соціальної системи, тому 
реалізація творчих пошуків працівників освіти з використання різних 
педагогічних технологій виходить за межі суто освітніх проблем і набуває 
великої суспільної ваги” [1, 20]. 

При цьому зауважимо, що експерти ЮНЕСКО у сфері освіти 
стверджують наступне. Ніколи ще ріст освіти не був так необхідний 
суспільству для його нормального функціонування, економічного розвитку, 
суспільного, культурного, духовного і політичного процвітання, як у наш 



час. Між тим, складається враження, що суспільство не наважується 
виділити ресурси, які дозволяють їм задовільно виконувати свої задачі на 
службі суспільства. Подібний стан  у деякій мірі пов’язаний з тенденцією 
підходити  до вирішення питань освіти таким чином, ніби навчальні заклади 
є господарськими підприємствами, які виробляють товари на продаж і 
надають платні послуги. Саме такий підхід Дж.Пападопулос називає “безлад, 
який був викликаний застосуванням до освіти жорстких мірок філософії 
вільного ринку, основаного на свободі вибору і конкуренції” [4, 6]. 

Слід усунути двозначність і плутанину в цьому питанні. Закони ринку і 
логіку конкурентної боротьби не можна застосовувати до освіти, в тому 
числі і професійної. Фінансування професійної школи не можливо підкорити 
критеріям ринку і конкурентоспроможності, конкуренції між навчальними 
закладами або між ними і комерційними та іншими підприємствами. 

Освіта не галузь економіки: ні навчальний процес, ні його  кінцеві цілі, а 
ні його результат, ні його “продукцію”  не можна порівнювати з 
аналогічними категоріями економіки. Освіта сама по собі є життєво 
важливою функцією, ключовим сектором і умовою існування суспільства. 
Без неї немає суспільства. Вона вирішує водночас культурні, суспільні, 
економічні, громадянські та етичні задачі.  В ній зацікавлене суспільство в 
цілому та його окремі сектори, при цьому останні гостро її потребують. 
Забезпечуючи наступність у суспільстві, освіта передає знання і вироблені 
норми, а також досвід, накопичений людством за всю історію свого 
існування. Не ризикуючи підірвати власне нормальне функціонування і 
розвиток, суспільство не може скоротити підтримку освіти, урізаючи його 
фінансування. Робити слід зворотне, враховуючи як зростаюче значення для 
суспільства освіти, в цілому, і професійного, зокрема, так і постійно 
зростаючу кількість учасників освітнього процесу. 

Професійну освіту, яка також може досліджуватись як соціокультурний 
об’єкт, ми пропонуємо розглянути з точки зору відносин між людьми, і з 
точки зору систем взірців, які забезпечують спадковість цього об’єкту при 
зміні поколінь. Інакше кажучи, професійна освіта, як соціокультурний 
об’єкт, є і соціальний, і культурний об’єкт, який розглядається і в синхронії, і 
в діахронії життя людських суспільств. Звернення до проблеми тенденцій і 
формування пріоритетів у сфері професійної освіти обумовлено, насамперед, 
необхідністю розгляду розвитку педагогічної теорії і практики у 
макроконтексті, в усьому розмаїтті соціальних, організаційних, 
управлінських, культурних, ідеологічних аспектів. 

Зв’язок педагогіки  професійної школи з іншими науками про людину 
також пов’язаний з необхідністю вивчення соціокультурного контексту  
здійснення освітньо-виховного процесу. Треба враховувати небезпідставний 
погляд на те, що однією з сутнісних проблем професійної педагогіки стає 
придушення особистості людини як соціокультурного феномену внаслідок 
такої орієнтації на освіту,  як формування еліти “професіоналів” і маси 
часткових робітників для універсамів, макдональдсів і складальних 
конвеєрів, а також відчуженням особистості від можливостей використання 



національних культурних форм внаслідок впливу на сферу  освіти  
фінансових еліт розвинутих країн, що призводить до її деформації. 
“Особистість (у потенціалі особистість людини-творця, орієнтованого на 
розвиток культурних цінностей) перетворюють у функцію – спеціаліста і 
клієнта, підкореного стандартам “суспільства споживання” масової культури 
і корпоративної ідеології. Така людина втрачає свій творчий потенціал навіть 
у тому випадку, коли вона володіє високим освітнім рівнем” [1, 39]. З цього 
приводу зауважимо, що некритичні підходи до соціокультурних складових 
освітньо-виховного процесу мають своїми наслідками апологетичні погляди 
щодо “приємного” майбутнього. 

Соціокультурні, економічні, технологічні зміни, які відбуваються в 
Україні, тягнуть за собою відповідні зміни у системі освіти. Відбувається 
зміна пріоритетів, виникають нові стратегічні, методологічні і ціннісні 
орієнтири у цій сфері. 

Для сучасного часу характерним слід визнати наявність змішаного типу 
культури, в якому переплітаються кілька протилежних тенденцій: 

– спостерігається відродження національних культурних цінностей, яке 
пов’язане з набуттям незалежності; 

– зберігається культурна спадщина  попереднього часу; 
– водночас  процес відродження національних культурних цінностей 

має неабиякий вплив західноєвропейської та американської  культури. 
В умовах, коли культура, як цементуюча основа суспільства, у головній 

своїй функції об’єднання  людей, соціумів і соціальних інститутів в єдине 
ціле зменшила свій вплив, для збереження стабільності суспільства акцент 
переноситься на державну владу. Значення інститутів політичної влади 
посилюється. За обставин, коли зруйновано попередню систему цінностей, 
яка ґрунтувалася на тоталітарній ідеології, українській культурі належить 
оформити нові власні феномени у вигляді зразків і цінностей. У першу 
чергу, це стосується процесів, пов’язаних з навчанням та вихованням. 

В умовах інформаційного суспільства самоцінність знань як таких 
змінюється, з одного боку – вони стають більш доступними, а з іншого – 
постійно вимагають одержання нових знань, що викликає необхідність їх 
поповнення людиною впродовж всього життя. З цим пов’язана необхідність 
переорієнтувати навчальний процес на формування в учнів, студентів 
бажання і вміння самостійно оволодівати знаннями з різних джерел 
інформації, а також навчити застосовувати набуті знання для практичного 
життя, виробити вміння критично мислити. 

Світові тенденції в розвитку освіти засвідчують збільшення тривалості 
навчання  і поліпшення умов для самонавчання впродовж життя. У рамках 
цієї світової тенденції спостерігаємо також більше охоплення молоді 
професійним навчанням. Надання першої професії кожній молодій людині – 
це норма в багатьох країнах. Вища освіта стає не просто засобом підготовки 
фахівців для різних сфер діяльності, а й обов’язковим етапом розвитку 
особистості для дедалі більшої кількості людей. Такий підхід має 
утвердитись і в українському суспільстві. 



Прискорення прогресу знань тягне за собою для кожної людини 
необхідність постійно оновлювати свої знання. Окрім того, прогрес знань усе 
частіше призводить до технічних інновацій. Останні суттєвим чином 
змінюють структуру зайнятості, створюють потреби в кадрах у нових 
галузях і спеціальностях. При цьому часто-густо суттєво або повністю 
змінюючи вимоги, які пред’являються до їх кваліфікації та спеціалізації. У 
той же час, це призводить до зникнення потреби в робітниках у ряді галузей і 
деяких традиційних професій. 

Цей двоякий процес, який буде розвиватися, постійно посилюючись, 
робить необхідним, щоб професійна школа: 

– постійно оновлювала перелік навчальних предметів і програм; 
– переглядала методику навчального процесу, з тим, щоб  прививати 

учням навички самостійного навчання і підприємницьку ініціативу; 
– мала готовність вводити нові курси і програми класичного типу, 

програми нового типу для тих, хто приходить у неї, щоб оновити свої знання 
і спеціалізацію, пройти перепідготовку, змінити спеціальність або підвищити 
рівень загальної культури [5]. 

Професійна школа і педагогіка завжди були ареною зіткнення 
соціальних, культурних, політичних, релігійних та інших інтересів. Тому 
вони є тим полем, де тенденції соціокультурного розвитку можна 
простежити найбільш адекватно. Дотримуючись принципу історизму є змога 
виявити їх сутнісні характеристики, узагальнити тенденції певного 
історичного часу та з’ясувати дію провідних тенденцій професійної освіти 
сучасної України. 

Методологічною основою професійної педагогіки є філософія, логіка, 
соціологія, економіка, історія і психологія освіти, які дозволяють підняти 
узагальнення на більш високий рівень синтезу професійних педагогічних 
явищ, охопити широкий діапазон взаємодії наук в обґрунтуванні освітніх 
систем, виявлення умов соціальної реальності, середовища, яке оточує 
професійну школу. 

Становлення теоретико-методологічних засад, концепцій неперервної 
професійної освіти розтягнулося у часі. Такий стан пояснюється не лише 
складністю, багатомірністю чи загальним  змістом самої  проблеми. Справа в 
тім, що входження нових цінностей професійної освіти у соціокультурний 
простір відомий період часу стикається і буде стикатися з проблемою 
долання цінностей і стереотипів, які живляться доіндустріальними та 
індустріальними формами виробництва і відповідними їм технікою та 
технологіями, включаючи педагогічні. 

Технологічний інформаційний прогрес вимагає переходу від питання 
чому навчати до питання як навчати, як формувати мислення, як привити 
тягу до самовдосконалення, як розвинути здібності до творчості, до 
переключення фахівця на інші сфери діяльності. За документами ЮНЕСКО, 
це є сучасною проблемою переважної більшості країн світу. Українське 
суспільство так само піддається впливу цих процесів. Їх дія корегується 
історичними, національними і подібними обставинами цього ряду [4]. 



Потреба, яка викликає до життя необхідність постійної уваги до освітніх 
процесів у країні з урахуванням  попередніх етапів української історії в 
Європі, посилюється у зв’язку з визначальною  метою сучасного 
трансформаційного процесу, який здійснюється в Україні. Поставлена мета: 
“становлення середнього класу як основного носія демократії, соціальної та 
політичної стабільності в суспільстві, економічного прогресу” [2, 15] має 
відбуватися значною мірою за рахунок фахівців з різних професійних 
галузей . Інтеграція досягнень громадянської історії і наукової педагогіки з 
іншими гуманітарними науками у вивченні української педагогічної думки і 
практики дають змогу  повніше з’ясувати хід і результати взаємодії 
суспільства і професійної педагогіки, веде до духовних скарбниць, які інколи 
виявляються незатребуваними при вихованні  нових поколінь професіоналів. 
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