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ВСТУП 

 

На сьогодні проблема підготовки ініціативних, конкурентоздатних та професійно-

компетентних випускників професійно-технічного навчального закладу є актуальною. 

Динамізм та суперечливий характер розвитку українського суспільства, проблеми 

формування активної, творчої особистості, забезпечення виконання нею соціально 

необхідних завдань в сучасних умовах вимагають радикальних змін у структурі, якості та 

змісті професійно-технічної освіти. Адже сучасний ринок праці диктує свої умови: якість 

професійно-практичної підготовки кваліфікованого робітника повинна відповідати не тільки 

вимогам освітніх стандартів, але й потребам суспільства і роботодавця. 

Варто зазначити, що, в першу чергу, професійно-технічні навчальні заклади мають 

адаптуватися не лише до вимог часу та інноваційних технологій, але й до стратегічних 

напрямків розвитку регіону. Роботодавець повинен бути впевнений, що навчальні заклади 

підготують потрібних йому кваліфікованих робітників, які обізнані у сучасних виробничих 

технологіях. Тому основною позицією професійно-технічного навчального закладу має 

стати постійна та ефективна співпраця з роботодавцями.  

У зв’язку з цим системи підготовки кваліфікованих робітників для потреб регіону через 

призму соціального партнерства є досить необхідними і актуальними.  
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1. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ 

ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення відповідності освіти змінам, які відбуваються в державі, на сьогодні 

розглядається як тенденція її розвитку. Дослідження освіти більше не обмежуються 

рамками педагогічного процесу. Вона охоплює велику кількість учасників, прагнучи 

залучити практично усіх у процес перетворення суспільства. Це зумовлено, з одного 

боку, розвитком ринкової інфраструктури, зміною ситуації на ринку праці і освітніх 

послуг; державною підтримкою дрібного і середнього бізнесу; орієнтованістю 

роботодавців на прикладні знання, практичну професійну підготовку. З іншого боку, це 

конструктивні зміни в діяльності самої освітньої установи: формування нової практики 

організації освітнього процесу, що враховує не лише вітчизняний і міжнародний досвід, 

але й інтереси та потреби соціуму конкретного міста або регіону в підготовці і 

перепідготовці кадрів; орієнтація змісту освіти, ходу і результатів підготовки фахівців на 

вимоги роботодавців, служб зайнятості, тобто тих, хто здобуває освіту. Проте система 

професійної освіти ще не забезпечує належним чином конкурентоспроможності своїх 

випускників  на ринку праці, не дає гарантії працевлаштування за фахом, бо має місце 

механічний характер планування підготовки фахівців. При формуванні та виконанні 

освітнього замовлення не враховується кон'юнктура ринку праці. Роботодавці не завжди 

вказують свої вимоги до професії, не беруть участі в уточненні освітніх програм при 

підготовці фахівців на конкретні робочі місця. Основною вимогою роботодавця є негайне 

забезпечення підприємства робітничими кадрами високої кваліфікації. Освітні установи 

виявляються не готовими своєчасно забезпечити підготовку випускників за професіями і 

спеціальностями, задовольнити попит ринку праці. І, як результат, випускники не 

виявляють належної мотивації в освоєнні знань, умінь, навичок і, отже, не витримують 

відбір при працевлаштуванні через неспроможність виконувати вимоги роботодавців. 

Економічні та соціокультурні умови, що складаються, формують тенденції до 

прискореної зміни підготовки фахівців, орієнтуючи професійно-технічні освітні установи 

на нові стосунки з соціумом. У світовій спільноті вже  накопичений значний досвід 

соціальної взаємодії, здійснюваний шляхом партнерства його учасників. Доказом цього є 

дуальна система професійного навчання. За цим проектом соціальне партнерство 

визнається важливим чинником модернізації професійної освіти. 
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Педагогічна практика свідчить про те, що соціальне партнерство поки що не виступає 

інструментом забезпечення ефективної взаємодії освітнього закладу з соціумом, не 

реалізується, як нова можливість підвищення якості професійного становлення. Назріли 

суперечності між наполегливою потребою освітнього закладу використовувати соціальне 

партнерство для здійснення конструктивної взаємодії із зовнішнім середовищем за нових 

соціально-економічних умовах розвитку суспільства та недостатньою теоретичною і 

практичною розробкою педагогічних можливостей даного феномену в підвищенні якості 

підготовки кваліфікованих робітників. 

Виходячи з цього, можна констатувати, що в педагогічній теорії і на практиці назріла 

проблема виявлення педагогічних можливостей професійно-технічного навчального 

закладу в підвищенні якості підготовки фахівців на засадах соціального партнерства. Для 

вирішення проблеми необхідно спрямувати розвиток теорії і практики підготовки 

конкурентоспроможних робітників на побудову дієвих механізмів взаємовигідної 

співпраці ПТНЗ із роботодавцями, службою зайнятості, самими учнями, іншими 

закладами освіти. Соціальне партнерство дозволить підвищити якість підготовки 

фахівців до рівня, що перевищує освітній стандарт, оскільки передбачає реалізацію 

наступних педагогічних умов: 

– вибір освітньої стратегії, орієнтованої на тенденції попиту ринку праці; 

– розробку механізмів самоорганізації, саморозвитку й адаптації професійної освіти; 

– освоєння нових способів мотивації та стимулювання навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; 

– організацію освітнього процесу конкурентоспроможного фахівця; 

– опанування додаткових засобів управління навчальним закладом, встановлення 

конструктивних зв'язків з підприємствами; 

– розробку і обґрунтування моделі соціального партнерства, що забезпечує 

погоджені дії керівників підприємств-роботодавців і навчального закладу у 

виробленні змісту та структури освітнього замовлення, що формується 

кваліфікаційними вимогами відповідно до існуючих стандартів. 

На жаль, про повноцінне соціальне партнерство освітнього закладу з підприємствами-

роботодавцями, дрібним та середнім бізнесом говорити поки що зарано. На даному етапі 

розвитку партнерських відносин вирішується питання значущості: хто головніший - 

споживач чи постачальник робітничих кадрів. Але це недалекоглядна політика розвитку, 

якщо взагалі політика і розвиток мають місце у цьому контексті. Розвиток кадрового 

потенціалу можна простежити, вивчаючи й аналізуючи роботу провідних світових 

виробників. На їхню думку, лише соціальне партнерство в підготовці якісного кадрового 

потенціалу забезпечує конкурентоспроможність на ринку праці. В Україні дають перші 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdo9C0u9zYAhUBDiwKHWsOCFwQjRwIBw&url=http://svitppt.com.ua/sociologiya/socialne-partnerstvo.html&psig=AOvVaw1Urc___Fx3EPjQcJu28Jae&ust=1516191440072077
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паростки ті відносини, де дієво працює трикутник: підприємство- освітній заклад-влада. 

Роль влади у соціальному партнерстві значна і необхідна, адже саме їй відводиться роль 

координатора в налагодженні партнерства: підприємство - освітній заклад. Без підтримки 

влади ефективність співпраці не буде мати відповідних результатів. 

Що ж таке соціальне партнерство? Соціальне партнерство - це форма співпраці, 

детально опрацьована і гнучка, побудована на чіткому розподілі ролей, відповідальності 

й дольовій участі. Його мета - підвищення якості професійної підготовки, задоволення 

поточних і перспективних потреб у висококваліфікованих фахівцях. Для досягнення 

вказаної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

 зацікавленим соціальним партнерам спільно планувати напрями взаємодії у 

підготовці робітничих кадрів; 

 забезпечувати фінансовими ресурсами реальні проекти підготовки; 

 брати участь у розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу 

на довгостроковій основі; 

 брати участь у дуальній підготовці робітничих кадрів; 

 впроваджувати в професійну підготовку учнів передові прийоми і методи 

організації праці; 

 підвищувати в учнів мотивацію до навчання, освоєння професії; 

 активно проводити профорієнтаційну роботу. 

Система соціального партнерства дозволяє делегувати підприємствам 

відповідальність за визначення потреб у робітничих кадрах, за планування їх підготовки і 

перепідготовки; змінити підходи до профорієнтації (через допрофільну підготовку і 

профільне навчання); підсилити зв'язки із ринком праці через залучення роботодавців та 

інших соціальних партнерів до розробки кваліфікаційних вимог, процедур перевірки 

знань, професійних умінь і навичок; залучити соціальних партнерів до управління, 

контролю, оцінки діяльності навчального закладу. 

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» робить свій внесок у 

підготовку потенційних робітничих кадрів, причому велика увага приділяється не лише 

учням, що визначилися з професійною спрямованістю, але й тим, у яких професійний 

вибір ще попереду.  

У сучасних умовах динаміки та розвитку суспільства підприємствам різних форм 

власності потрібна кваліфіковані, технічно грамотні, законослухняні, професійно 

підготовлені молоді фахівці з високою культурою та відповідним рівням 

комунікабельності. Все це вимагає кропіткої повсякденної роботи педагогічних 

працівників. Реалізація поставлених завдань можлива лише за умови тісного партнерства 

з соціальними, правовими та іншими структурами.  

У зв'язку з розвитком промисловості нагальною постає проблема співпраці з 

підприємствами- замовниками кадрів. Здійснювати підготовку кваліфікованих фахівців 

неможливо у відриві від реального виробництва. Необхідність якнайшвидшого 

включення учнів безпосередньо у виробничі процеси обумовлена тим, що окрім 

кваліфікаційних навичок, сьогодні треба активно формувати у них уміння працювати в 

команді, відповідальність за загальну справу, високу вимогливість до себе і до якості 

власної роботи. Не лише учні, а й викладачі, майстри виробничого навчання повинні 

підтримувати тісний зв'язок з цими підприємствами: вивчати нові технології, 

устаткування, асортимент і нормативну документацію з метою знайомства учнів з 

новинками за фахом і використання їх у навчальному процесі. Соціальне партнерство 

повинно будуватися на певних фундаментальних принципах і нормах, а саме: 

1. Соціальні стосунки ґрунтуються на добровільності визнання партнерами один одного 

учасниками суспільних стосунків. 

2. Вирішальним у стосунках соціального партнерства виступає чинник взаємної 

корисності. Ці стосунки передбачають взаємну зацікавленість сторін, пошану, облік 

інтересів партнерів. 
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3. Учасники взаємодії рівноправні у виборі шляхів і засобів досягнення спільної мети, 

зберігаючи при цьому самостійність, дотримуючись принципу невтручання в справи 

один одного. 

4. Стосунки будуються на засадах довіри, пошани, доброзичливості, рівності, свободи 

вибору. 

5. Передбачається взаємна відповідальність за спільну справу, обов'язковість виконання 

досягнутих домовленостей і за систематичність виконання прийнятих у рамках 

соціального партнерства угод, договорів, рішень. 

6. Стосунки вирізняються безкорисливістю і солідарністю. 

7. Формальні моменти переважують неформальні, що полегшує взаємодію, спілкування, 

нівелюючи особисті симпатії, антипатії, неприязнь тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У соціально-економічних умовах, що склалися, вирішення завдання з підготовки 

висококваліфікованих і професійно мобільних фахівців сьогодні практично 

неможливе без маркетингових досліджень внутрішнього і зовнішнього соціуму та 

участі соціальних партнерів. При цьому необхідно вирішувати такі завдання: 

 організації соціального партнерства, як особливого типу взаємодії ПТНЗ із 

суб'єктами й інститутами ринку праці, державними та місцевими органами влади, 

громадськими організаціями; 

 розширення простору соціального партнерства; 

 створення механізму взаємодії з соціальними партнерами (роботодавцями, 

службою зайнятості, органами влади, громадськими організаціями тощо); 

 аналіз стану і реальних потреб ринку праці.

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdo9C0u9zYAhUBDiwKHWsOCFwQjRwIBw&url=http://svitppt.com.ua/sociologiya/socialne-partnerstvo.html&psig=AOvVaw1Urc___Fx3EPjQcJu28Jae&ust=1516191440072077
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2. СПІВПРАЦЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПІДПРИЄМСТВАМИ 

РЕГІОНУ ЩОДО ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ 

 

Підготовка кваліфікованих робітників – актуальна проблема кінця ХХ – початку 

ХХІ століть, яка набуває сьогодні особливого значення. І підтвердженням цього є 

практика багатьох країн світу, які першочергову роль відводять саме вирішенню 

проблем професійної підготовки робітничого потенціалу. Подальший поступальний 

розвиток економіки України також неможливий без належного забезпечення 

підприємств кваліфікованими робітниками. 

На сучасному етапі соціально-економічних перетворень в Україні кадрове 

забезпечення галузей економіки відбувається з урахуванням змін на ринку праці 

відповідно до принципу регіоналізації, тобто послідовної орієнтації діяльності на 

комплексний соціально-економічний розвиток певного регіону, на запити населення та 

вимоги до якості робітничого потенціалу. Безумовно, головну роль у вирішені цього 

завдання відіграє професійно-технічна освіта, оскільки саме ця ланка глибоко 

інтегрована в економіку. 

Ситуація на ринку праці України сьогодні диктується роботодавцем, який 

справедливо вимагає, щоб професійно-технічні навчальні заклади давали учням такий 

рівень знань та умінь, який відповідав би сучасним вимогам. Зі свого боку, 

професійно-технічні навчальні заклади також ставлять перед роботодавцями питання 

про те, що підготовка кваліфікованого робітника – проблема спільна і потребує 

комплексного вирішення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні без підтримки й тісного зв’язку з виробництвом професійно-технічний 

навчальний заклад не в змозі забезпечити підготовку сучасного, обізнаного з новітніми 

технологіями фахівця. І тому виробництво повинно сприяти розвитку, оновленню 

матеріальної бази ПТНЗ, надавати робочі місця для проходження виробничого 

навчання та виробничої практики учнями і спільно вирішувати інші аспекти зазначеної 

проблеми. 

Дніпровський центр професійно-технічної освіти здійснює підготовку 

кваліфікованих робітників для будівельної, автотранспортної, машинобудівної 

галузей, галузі зв’язку та сфери послуг, які тісно пов’язані між собою. Підготовка 

спеціалістів проводиться за 33 професіями. 

Слід зазначити, що рівень професійної компетенції випускників центра останнім 

часом помітно зростає, змінюється їх ставлення до методів навчання, і, як наслідок, 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdo9C0u9zYAhUBDiwKHWsOCFwQjRwIBw&url=http://svitppt.com.ua/sociologiya/socialne-partnerstvo.html&psig=AOvVaw1Urc___Fx3EPjQcJu28Jae&ust=1516191440072077
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87% – 94% із них працевлаштовуються за професією. 

Під час проходження виробничої практики учням, які добре опанували певні 

новітні технології, виробничники доручають самостійну і досить відповідальну 

роботу.  

Учні по-різному ставляться до навчальної праці. Одні займаються систематично, 

наполегливо і досягають гарних результатів. Інші вчаться без належного бажання, не в 

повну міру власних сил та можливостей, при тому добре розуміють необхідність знань 

в оволодінні майбутньою професією, але не завжди їх досягають наполегливою 

працею. 

У цілому, значна частина учнів зацікавлена в тому, щоб стати хорошими 

фахівцями, про що свідчить їх наполегливість у навчанні, характеристики 

виробничників та інші показники. Під час проходження виробничої практики учні 

отримують пропозиції від виробництв стосовно працевлаштування. 

Однак, проведений моніторинг щодо закріплення випускників на робочих місцях 

свідчить, що упродовж першого року роботи на підприємствах регіону значна частина 

(в середньому 28% – 32%) звільняються через низьку заробітну плату, відсутність 

житла, незадовільні умови праці та незацікавленість окремих роботодавців у 

збереженні кадрів. Праця повинна відповідно оплачуватись. І сьогодні молодий 

робітник прагне мати соціальні гарантії, які стимулювали б його до неї. Якщо він їх 

не отримує, то починає шукати щось краще, тому що йому треба жити, створювати чи 

утримувати сім’ю, він хоче це зробити зараз, а не невідомо коли. 

У цьому напрямі в нас є деякі позитивні тенденції. Зокрема, випускники професії 

«Токар» частіше, ніж інші, отримують певні соціальні гарантії, що пояснюється 

різними обставинами, крім того, не останню роль відіграє той факт, що попит на дану 

категорію робітничих кадрів дещо вищий, оскільки Дніпровський центр професійно-

технічної освіти - практично єдиний сучасний навчальний заклад у місті, який 

здійснює підготовку за цією спеціальністю на високому рівні. 

Таким чином, питань, що потребують невідкладного вирішення, ще багато. 

Економічна криза, яка панує в державі,  також завдає деяких труднощів. Але хочеться 

сподіватися, що це явище тимчасове. Тому співпраця з підприємствами необхідна і 

взаємоважлива у справі підготовки робітничих кадрів. На сьогодні наш навчальний 

заклад співпрацює    з    такими    підприємствами,    як: 
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 Публічне акціонерне товариство 

«Дніпропетровський агрегатний завод» 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Рубікон-Моноліт» 
 

 

Співпраця із зазначеними підприємствами досить тривала. Як і в будь-якій 

справі, є певні успіхи й негаразди. Кожне із цих підприємств, незважаючи на 

скрутні часи, які доводиться переживати, поки що не відмовляє нашому 

навчальному закладові і надає посильну допомогу у підготовці кваліфікованих 

робітників. Ці підприємства надають робочі місця для проходження учнями 

виробничого навчання та виробничої практики, приймають на роботу наших 

випускників у своїх філіях у різних населених пунктах, допомагають вирішувати 

проблему благоустрою навчального закладу та інші важливі питання навчально-

виробничого процесу. 

 

Співпраця з цими підприємством на різних етапах складалася по-різному, з 

огляду на високі вимоги як до робітника, так і до якості продукції. На цих 

підприємствах є колосальна можливість не тільки ознайомитися, а й попрацювати 

за найсучаснішими технологіями. 

Співпраця з підприємствами базується на глибокому взаєморозумінні 

сучасних проблем підготовки робітничих кадрів. З усіма підприємствами 

переукладено угоди на період до 2020 року, але щорічно з об’єктивних та 

суб’єктивних причин відбувається їх корегування. 

Можна констатувати, що завдяки цим підприємствам навчальний заклад має 

змогу готувати висококваліфікованих робітників, обізнаних із сучасними 

технологіями. Одним із завдань, яке постає сьогодні перед нашим навчальним 

закладом, – максимально наблизити зміст навчання до технологічних процесів 

виробництва.
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ВИСНОВОК 

 

 

 

Отже, соціальне партнерство відіграє ключову роль у забезпеченні 

професійно спрямованого навчання кваліфікованих робітників і є основною 

формою взаємодії професійно-технічного навчального закладу із сучасним 

виробництвом. Спільна взаємодія адміністрації, педагогічного колективу і учнів 

навчального закладу з роботодавцями регіону, сприяє більшій популяризації 

професій, які є у навчальному закладі, дозволяє вчасно реагувати на пропозиції 

роботодавців щодо професійно-практичної підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників, сприяє швидкій адаптації випускників.   

Аналізуючи  інноваційні шляхи соціального партнерства та систему 

організації практичної підготовки учнів центра, основне завдання навчального 

закладу у співпраці з роботодавцями регіону – поглиблення зв’язків навчального 

процесу з виробництвом та формування учня як особистості.  
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