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Модернізація професійно-технічної освіти в умовах сьогодення стає 
справжнім випробуванням для країни з точки зору входження до європейського 
освітнього простору, що, у свою чергу, супроводжується істотними змінами в 
педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу із запровадженням та 
використанням новітніх ефективних інноваційно-технологічних засобів. 

Хотілось би виокремити найактуальнішу проблему: за умов стрімкого 
світового науково-технологічного прогресу в рамках істотного підвищення 
науково-технічного рівня країни нажаль вітчизняні професійно-технічні заклади 

не спроможні відповідати потребам виробництва. За одночасних умов стабільного 
попиту з боку роботодавців на професії високого рівня кваліфікації: кухар, 
кондитер, офіціант, бармен, бариста  –  роботодавців не задовольняє якість 
підготовки і кваліфікація випускників професійно-технічної школи, як наслідок – 

серед молоді вищезазначені професії не користуються попитом у відповідному 
обсязі. 

В свою чергу Україна плідно співпрацює з Європейським Фондом Освіти в 
аспекті модернізації національної системи професійно-технічної освіти відповідно 
до європейських стандартів. Рушійною силою стає прагнення до оновлення та 
входження у  загальноєвропейський освітній простір, тому інноваційні проекти є 
невід’ємною частиною життя навчального закладу. 

Тому на сьогоднішній день актуальним постає питання (на державному рівні) 
необхідності вироблення шляхів модернізації професійно-технічної освіти (далі – 

ПТО), що за підсумком у державних масштабах забезпечить динамічний розвиток 
й підвищення показників функціонування як окремих ринкових субʼєктів 
господарювання, так і економічної системи загалом. На локальному ж рівні – 

основою модернізаційних процесів професійно-технічної освіти стане 
структурно-функціональне перетворення освітнього середовища шляхом 
запровадження інноваційних технологій та методів професійного навчання із 
застосуванням сучасних виробничих потужностей, створення умов і можливостей 
всебічної реалізації освітнього потенціалу та повного використання ресурсів 
розвитку виробничого персоналу. 

Згідно оголошеного МОН конкурсу ДПТНЗ «Шосткинським ВПУ» у березні 
місяці 2021 року було сформовано та надіслано заявку з метою запровадження 
науково-практичного центру дієтичного харчування (далі – НПЦДХ) в якості 
структурного підрозділу ДПТНЗ «Шосткинським ВПУ» із аргументованим 
переконанням фахівцями та науковцями закладу щодо необхідності модернізації 
освітнього середовища в процесі професійної підготовки за технологічно 
складними професіями. 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки № 846, який 27 липня 
опубліковано на сайті відомства, конкурсною комісією МОН відібрано 62 

заклади професійної освіти, які до кінця 2021 року отримають кошти на 
облаштування нових або дооснащення раніше створених навчально-практичних 
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центрів. У даному переліку знаходяться ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» («кухар», 
«кондитер», «офіціант») [1]. 

Відповідно до поставленої мети ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ», керуючись у 
своїй діяльності наказом МОН за № 694 від 14.06.2012 року «Про затвердження 
Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) 
професійно-технічного начального закладу, а також внутрішнім нормативно-

правовим актом – Положенням про модельний навчально-практичний центр 
дієтичного харчування ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ», затвердженого Наказом 
ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» за № 01-02 від 17.09.2018 року, розпочато на 
власній базі закладу роботу над поступовим запровадженням модельного 
навчально-практичного центру дієтичного харчування (далі – НПЦДХ) [2]. 

Отже, серед переваг запровадження НПЦДХ на базі професійно-технічного 
навчального закладу вбачаємо наступні:  

1. Можливість підприємству поєднати альтернативні моделі виробництва та 
навчання на базі виробництва. 

2. Висока ймовірність отримати конкурентні переваги, серед яких:  
–    монополізація ринку свого продукту; 
– підвищення власного навчального та виробничого потенціалу ‒ 

вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів; 
–  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців підприємств, 

організацій, установ тощо. 
З метою вирішення поставленого завдання необхідно здійснити акцент на 

наступних першочергових напрямках, а саме: 
–  адаптування установи до новітніх умов господарювання; 
– часткова зміна його внутрішньої структури (моделювання нових форм і 

методів в управлінні як поточними виробничими процесами, так і процесами 
відтворювального характеру, безпосередньо повʼязаними із впровадженням 
науково-технічних досягнень); 

– здійснення співробітництва з виробничими підприємствами, організаціями, 
установами, навчальними закладами, центрами зайнятості, місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і 
громадськими організаціями, іншими заінтересованими органами щодо 
впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, 
орієнтованого на практику освітньо-виробничого процесу; 

– робота над створенням цілісної системи новітніх методик професійного 
навчання на основі вивчення, апробації кращого досвіду та його впровадження в 
інших навчальних закладах і установах; 

– поступове впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних 
технологій та методів професійного навчання із застосуванням сучасних 
виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів [3]. 

Основними критеріями оцінювання результатів запровадження інноваційних 
методик та технологій в нашому випадку стануть: 

– актуальність ‒ розроблення навчально-методичного, інформаційного 
супроводу, спрямованого, в першу чергу, на підвищення якості професійної 
підготовки;  

–  практичність ‒ організація стажування та підвищення кваліфікації кадрів на 
базі підприємства; 

– значущість ‒  надання практичної та методичної допомоги з питань 
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впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів  
– багатоаспектність ‒ надання консультативної, інформаційної та 

посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і 
технологій; 

–  маневреність ‒ надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, 
виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань. 

Напрямки діяльності НПЦДХ: 
1. Співробітництво з: 
– виробничими технологіями; 
– навчальними закладами; 
– місцевими органами виконавчої влади; 
– органами місцевого самоврядування; 
– державними і громадськими організаціями. 
2. Вивчення та впровадження передового досвіду інших навчальних закладів 

та установ; 
3. Діджиталізація процесу професійного навчання; 
4. Впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик 

професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих 
технологій. 

Варто наголосити, що на даному етапі запровадження та розвитку НПЦДХ 
вбачається гострий дефіцит у наукових дослідженнях та розробках, через які 
відбуватиметься поетапне удосконалення процесу трансформування наукових 
ідей в практику роботи закладу вищої професійно-технічної освіти, пошук шляхів 
підвищення якості безперервного навчання науково-педагогічних кадрів, розвиток 
їх професійної майстерності, формування навичок науково-дослідної та 
експериментальної роботи та інноваційної освітньої діяльності. Отже, окремим 
додатковим напрямком вбачаємо створення на базі НПЦДХ науково-практичного 
відділу. Науково-експериментальна робота закладу професійно-технічної освіти в 
майбутньому надасть змогу визначити перспективи розвитку чинників 
модернізаційних процесів, але дана проблема обумовить тематику нашої 
наступної конкурсної роботи. 

Отже, сучасні економічні умови вимагають значної уваги від організації 
інноваційної діяльності, забезпечення її результативності, підвищення 
ефективності роботи всіх учасників інноваційного процесу. Чим більше 
працівників організації долучається до інноваційної діяльності, тим гнучкішою і 
мобільнішою вона стає, тим вагомішою є віддача від реалізації інновацій завдяки 
скороченню термінів їх впровадження [4]. 

Процес запровадження інноваційних методик та технологій на практиці, на 
нашу думку, має враховувати потенційні можливості інновацій у формуванні саме 
конкурентних переваг, а з іншого ‒ враховувати можливості кадрового, 
навчально-методичного, виробничого, а, головне, інвестиційного потенціалу  
підприємств. Це потребує економічного обґрунтування доцільності впровадження 
кожної, навіть, на перший погляд, перспективної новації, що дасть змогу 
керівництву приймати позитивне рішення лише щодо тієї новинки, яка створить 
для установи «монопольні» переваги і забезпечить належну економічну віддачу.  

Практичні результати (висновки). З огляду на теоретичний й практичний 
аспекти роботи можемо підсумувати наступне: домінуючими завданнями 
(рекомендаціями), дотримання яких має забезпечити результативність 
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запровадження інноваційних методик та технологій в навчально-виробничий 
процес шляхом створення модельного навчально-практичного центру, можна 
вважати:  

– розроблення бази даних педагогічних інновацій і результатів їх 
впровадження та на її основі створення НПЦДХ; 

– створення єдиної інноваційної системи професійного навчання учнів, 
адаптованої до динаміки розвитку сучасного виробництва; 

– модернізація інноваційних технологій навчання та їх впровадження в 
навчально-виробничий процес професійно-технічних закладів; 

– створення соціально-партнерської мережі закладів ПТО на регіональному, 
національному та міжнародному рівнях для підвищення їх престижу;  

–  координація розвитку соціального партнерства; 
–  підтримка співробітництва між роботодавцями і освітнім закладом; 
– проведення профорієнтаційної та маркетингової роботи для створення 

позитивного іміджу закладу; 
– вивчення та впровадження передового досвіду з професійної підготовки 

робітників;  
–  ефективне використання матеріально-технічної і навчальної бази;  
–  своєчасне оновлення  змісту  професійного навчання відповідно до 

змінених умов виробництва;  
– покращення підготовки та підвищення кваліфікації  майстрів виробничого 

навчання та викладачів.  
За результатами поступового запровадження НПЦДХ в якості структурного 

підрозділу ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» планується отримати монопольні 
переваги серед навчально-практичного середовища України в області професійно-

технічної освіти відповідно із застосування інноваційних методик та технологій, 
що в подальшому отримає спрямування на створення і залучення із зовнішнього 
середовища таких інновацій, які б сприяли підвищенню його 
конкурентоспроможності, зміцненню ринкових позицій, забезпечували 
перспективу розвитку. 

 Додатково результати роботи можуть бути використані у освітньому процесі 
закладами національної системи ПТО щодо модернізації освітнього середовища 
на прикладі досвіду сучасного закладу ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ». 
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