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Реформа змісту та методів професійної освіти. Шляхи 
інтегрування зарубіжного досвіду 

 
Зміна основних пріоритетів в освіті, необхідність пристосування її 

змісту та методів до вимог ринкової економіки, процеси інтеграції до 
світового освітнього простору зробили оновлення змісту та методів 
професійної освіти в Україні одним із важливих напрямків її реформу-
вання.  

Характерною рисою цього процесу є сплеск інтересу до змісту і 
методів навчання, що застосовуються у зарубіжних навчальних закладах. 
Тому шляхи інтегрування зарубіжного досвіду викликають інтерес та 
потребують аналізу.  

1. Один з них – використання зарубіжного досвіду у наукових 
дослідженнях, що часто завершуються розробкою нових курсів та 
методів навчання. Як свідчить аналіз змісту наукових публікацій, 
головною тенденцією у наукових розробках в Україні є перехід до 
активних методів навчання та модульної форми його організації. Широ-
кого розповсюдження дістали моделювання та аналіз ситуацій, різні типи 
ігор [1], проблемні методи навчання. Відомо, що аналогічні форми 
організації навчання та методи є характерними для багатьох країн світу.  

Використання зарубіжного досвіду спостерігається і при 
трансформації змісту освіти. Наприклад, при розробці курсу з історії 
соціальної роботи в Ужгородському університеті було використано 
досвід викладачів з Вищого інституту соціальної підготовки м.Намюр та 
Вищого інституту соціальної підготовки і комунікації м.Брюсель 
(Бельгія). 

Очевидно, що використанню зарубіжного досвіду у наукових розроб-
ках передує певний аналіз. 

2. Другий шлях, що забезпечує відносно швидку реакцію на зміну 
зовнішніх умов, – безпосереднє впровадження зарубіжних розробок (в 
ряді випадків з адаптацією до умов в Україні).  
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Можна визначити декілька факторів, які сприяли розповсюдженню 
зарубіжного досвіду. Одним з них є зростання числа публікацій, перекла-
дених на російську чи українську мову, що зумовлене підвищенням 
інтересу до них і частково зобов’язане появі комерційних видавництв. 

Розповсюдженню нових педагогічних технологій (змісту та методів 
навчання) сприяли також обмін спеціалістами, навчання за кордоном та 
розширення зв’язків із закордонними університетами. Наприклад, у 
Київському університеті контакти із закордонними університетами 
сприяли введенню нових програм та переробці старих у таких галузях, як 
економіка, фінанси, менеджмент інформаційних систем, східні мови та 
література [2].  

Значну роль в інтегруванні зарубіжних педагогічних технологій 
відіграють приватні вузи. Треба відзначити, що реформа освіти в Україні 
значною мірою була стимульована появою сектора ринкової економіки. 
Останнє привело до виникнення підвищеного попиту на спеціалістів з 
маркетингу та менеджменту, бухгалтерії, права, туризму тощо. Як 
реакція на це в Україні виникла велика кількість приватних вузів. 
Необхідність негайного впровадження нових курсів та введення нових 
спеціальностей також зумовило інтерес до зарубіжних програм та 
методів навчання. Проте у певній групі приватних вузів впроваджували-
ся вітчизняні експериментальні програми та методики, які не знайшли 
застосування у державній системі [2].  

Вагомий внесок у розповсюдження зарубіжного досвіду дають про-
грами надання технічної та фінансової допомоги з боку деяких 
зарубіжних країн (організацій та приватних фондів). Така допомога має 
різні форми, зокрема: 1) фінансування державних вузів (наприклад, Уж-
городський та Івано-Франківський університети мали фінансову 
підтримку США для реформування навчальних програм); 2) фінансова 
допомога приватним вузам; 3) спільна діяльність із закордонними 
навчальними закладами, наприклад, у межах проектів програми TEMPUS 
Tacis, часто направлених на розробку нових курсів, створення 
навчальних посібників, навчальних програм для нових спеціальностей; 4) 
введення нових курсів, стимульоване різними комерційними фірмами 
(наприклад, курс енергозберігання у КПІ); 5) створення вузів (наприклад, 
Міжнародний Соломонів університет, Міжнародний християнський 
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університет, Українсько-Фінський університет менеджменту і бізнесу) та 
навчальних центрів.  

Один із таких центрів (Модельний навчальний центр комерційної 
підготовки) був створений у Києві на базі Київського індустріально-
педагогічного коледжу в рамках консультативної програми “Трансформ” 
під керівництвом Федерального міністерства освіти, науки, технологій і 
досліджень Німеччини та Міністерства освіти України. Природно, що в 
основу роботи цього центру були покладені німецькі навчальні програ-
ми. Одночасно були використані і методи навчання, які 
використовуються у зарубіжних навчальних закладах [3]. Проте ряд 
програм були перероблені з урахуванням особливостей економічної 
ситуації і стану підготовки спеціалістів в Україні. Деяких змін зазнали і 
методи навчання.  

Очевидно, що завдяки різноманітності факторів, що сприяють 
інтегруванню зарубіжного досвіду і різноманітності спонукальних 
мотивів (зокрема, досить частої відсутності можливості для вибору у ви-
падку зарубіжного фінансування), суттєву роль у цьому процесі відіграє 
фактор випадковості. 

3. Більш зважений підхід до використання зарубіжного досвіду 
забезпечується при проведенні реформи освіти на державному рівні, 
тому що в цьому випадку прийняття рішень передбачає проведення 
порівняльного аналізу досвіду різних країн. Тут суттєву роль можуть 
відігравати не тільки державні НДІ, а й спеціальні центри, які 
фінансуються з недержавних фондів. 

Таким чином, можна прослідкувати два основні напрямки 
трансформації професійної освіти і, відповідно, інтегрування 
зарубіжного досвіду. Один – на рівні державних актів (цілеспрямована 
політика) і другий – стихійне інтегрування, в якому велику роль відіграє 
фактор випадковості.  

Перший напрямок передбачає проведення порівняльного аналізу 
різних освітніх систем і є обміркованим. Проте і на цьому рівні важко 
врахувати всі фактори, які можуть вплинути на результат. Крім того, тут 
реально також деяку роль може відігравати фактор випадковості, наприк-
лад, внаслідок відсутності достатньої кількості якісних порівняльних 
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досліджень.  
Другий напрямок забезпечує варіативність шляхів перетворень. Крім 

того, завдяки адаптації зарубіжного досвіду до умов України та достатнь-
ого обміну інформацією є можливість експериментально знайти 
найкращі рішення. Так, стихійно формується нова система, яка, з одного 
боку, використовує зарубіжний досвід, а з другого – інтегрує власний. 
Очевидно, що обидва ці напрямки доповнюють одне одного, проте пер-
ший повинен відігравати роль регулятора і його треба зміцнювати, поси-
люючи роль порівняльних досліджень.  
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