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МІСЦЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 
Реформування суспільно-економічних відносин країни сприяє подальшому удосконаленню її освітньої 

політики, ставить перед державою невідкладні стратегічні завдання з динамічного входження України у 
Європейський освітній простір. Тому питання розвитку освітнього процесу в нашій державі не залишаються поза 
увагою вітчизняних науковців, про що свідчить порівняно велика кількість проведених науково-комунікативних 
заходів відповідного змістовного спрямування.  

Проблематика державного управління якістю професійно-технічної освіти була висвітлена в роботах таких 
вітчизняних вчених, як: В.П. Андрущенка, Ю.Д. Древаля, С.М. Домбровської, М.М. Іжи, Коробко Л.І., В.І. Лугового, 
Л.А. Майбороди, В.П. Марущака, В.М. Мороза, С.А. Попова та багатьох інших дослідників. Разом з тим, питання 
професійно-технічної освіти, з огляду на складність свого змісту та багатогранність його прояву, все ще 
злішаються відкритими для подальших наукових пошуків.  

Система професійної освіти (ПТО) – це сукупність закладів професійно-технічної і вищої освіти, а так само 
наукових, науково-методичних і методичних організацій, включаючи органи управління ними [4]. Уся система 
професійної освіти України складається з двох основних підсистем: системи професійно-технічної освіти і системи 
вищої освіти. Професійно-технічна освіта в Україні має три ступені (кожен ступінь навчання визначається теоретичною 
та практичною завершеністю та закріплюється присвоєнням випускникам професійно-технічних навчальних закладів 
відповідної кваліфікації), відповідно до яких встановлюються три атестаційні рівні професійно-технічних навчальних 
закладів. Система професійно-технічної освіти складається з професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) 
незалежно від форм власності та підпорядкування. Структура професійної освіти відображена на рис. 1.  

Традиційно склалося, що питання професійно-технічної освіти розглядаються через призму системи 
професійної освіти, у межах якої рівень вищої освіти набуває більшої своєї актуалізації. Система професійно-
технічної освіти позиціонує на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста, який розглядається на 
першому рівні вищої освіти.  
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Рисунок 1 – Система професійної освіти 
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Кожен з елементів підсистеми професійно-технічної освіти має свої особливості як на інституціональному, 
так і на рівні свого складного та багатогранного змісту. Вважаємо за необхідне розглянути деякі з них. Наприклад, 
навчання на навчальних курсах певного професійного спрямування (І рівень ПТНЗ) не вимагає від учнів, слухачів 
базової чи повної загальної середньої освіти, забезпечує формування відповідного рівня кваліфікації з 
технологічно нескладних, простих за своїми виробничими діями і операціями професій; навчання у професійно-
технічних училищах відповідного профілю (ІІ рівень ПТНЗ) вимагає, як правило, від учнів, слухачів базової 
загальної середньої освіти та дає змогу робітнику самостійно виконувати по пам'яті чи з допомогою технологічних 
карт, інструкцій, креслень або іншої документації типові дії, виробничі операції, роботи за встановленими нормами 
часу і забезпечувати їх необхідну якість; навчання у вищих професійних училищах (ІІІ рівень ПТНЗ) вимагає від 
учнів, слухачів повної загальної середньої освіти і забезпечує формування високого рівня кваліфікації з 
технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей у різних галузях економіки, що дає змогу 
робітнику чи службовцю на основі отриманих знань та вивчених раніше типових дій самостійно виконувати складні 
виробничі операції, продуктивні дії, створювати алгоритми діяльності у нетипових ситуаціях. 

Слід звернути увагу на той факт, що запропонована нами система професійно-технічної освіти (рис. 1) не 
є повною, адже за її межами залишились такі елементи, як: матеріально-технічна база та об’єкти соціально-
побутової сфери, бази практики, органи управління (на місцевому, регіональному та державному рівні), підсистема 
науково-методичного забезпечення, педагогічні працівники та майстри виробничого навчання ПТНЗ. 

Приймаючи до уваги вище наведене, можемо зробити висновки, що підсистема професійно-технічної 
освіти є складовою, невід’ємною частиною системи професійної освіти, що створює передумови для її розгляду 
через призму системності, комплексності всієї системи освіти, а, отже, механізми державного управління, які 
традиційно використовуються для впливу на підсистему вищої освіти, у межах професійної освіти, не лише 
можуть, а й повинні використовуватися для управління та функціонування розвитком професійно-технічної освіти.  

 
Список використаних джерел. 

 
1. Майборода Л.А. Рейтингове оцінювання якості ПТО в сучасних умовах / Л.А. Майборода Л.А. // Теорія і 

методика професійної освіти. Електронне наукове видання. – 2011. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.tmpe.gb7.ru/mag_2_2011.htm – Назва з екрана. 

2. Мороз С.А., Мороз В.М., Домбровська С.М. Французька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: 
особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ // Вісник 
НУЦЗ України. Серія: Державне управління. – 2016. – Вип. 2 (5). – № 30. – С. 213 – 222. 

3. Домбровська С.М. Державне регулювання якісного розвитку національної системи освіти України / 
С.М. Домбровська // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 1. – С. 82 – 86. 

4. Про професійно-технічну освіту / Закон України від 10.02.1998 року № 103/98 –ВР, із. змінами від 
19.12.2006 року // Вісник Верховної Ради України. – 1998. – № 32. – Ст. 215. 

 
 
 
 

ДЕМЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
 

доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування  
Херсонського національного технічного університету, к.філол.н, доцент 

 
ЗАПОБІГАННЯ МОВНИМ ДЕФОРМАЦІЯМ ЯК ЧИННИК МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 
Публічний службовець як повноважний представник місцевої влади мусить володіти певним комплексом 

компетенцій, які виявляють його як не лише фахівця у сфері надання відповідних послуг населенню, а і як взагалі 
культурну людину, яка постійно прагне власного вдосконалення через освіту, через особисте інформаційне 
збагачення. Така людина насамперед має усвідомлювати себе часткою етнічного конгломерату, до якого 
належить, з наявністю усіх його ознак – менталітету, традицій, мови. В умовах українських реалій останній чинник 
передбачає чимало конфліктних аспектів, зумовлених історичними колізіями, зокрема колоніальною спадщиною. 
Це призвело не лише до певних політичних особливостей мовної ситуації в Україні (цілком унікальної як для 
європейської країни), але й до численних деформацій на суто структурному рівні національної мови.  

Цей виступ присвячуємо окремим мовним деформаціям, на яких варто акцентувати під час мовної 
підготовки публічних службовців – на будь-якому рівні освіти, оскільки й оформлення дисертаційних досліджень 
потребує пильної уваги, адже це майбутні тексти монографій і статей, і що найважливіше – майбутніх законів 
України.  

У сьогоденних умовах, коли чітко конкретизувалася небезпека з боку Росії, що полягає не лише у 
військових її діях і зраді багатьох українських управлінців і пересічних громадян, але й у впливі загалом російської 
культури, що є ментально відмінною від української (як виявилося після багатьох років штучного їх інтегрування). 
До складу такого культурного конгломерату входить і російська мова, яка кілька сторіч (не лише в радянський 
період, а й набагато раніше) здійснює свій вплив на українську через насамперед калькування лексичних і 
граматичних форм. 

Про небезпеку впливу російської культури й мови на український (і не лише) етнос говорилося багатьма 
українськими діячами (Т. Шевченко, М. Костомаров, М. Хвильовий, І. Огієнко), сучасні ж дослідники декларують 
уже не «одноколисковість» цих мов, а «мовну війну» (напр., Г. Мацюк). Ми навіть назвали зазначене калькування 
складником проблемного кола національної безпеки України [1]. Як вихід зі складної ситуації, в якій українська 
мова перебуває у «слабкій позиції» (у певному борцівському партері під потужним фізичним впливом імперської 
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