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Схарактеризовано тенденції до зміни сучасної системи професійної освіти. Розкрито основні підходи й мето-

ди досягнення окресленої мети. Виокремлено найбільш універсальні складові професійної успішності у майбу-

тньому; схарактеризовано особливості професійної освіти, інструменти та технології, які потенційно присутні 

нині, але ще більше будуть визначати професійну освіту майбутнього: узгодження професійних та освітніх ста-

ндартів; застосування кредитно-модульної системи; індивідуальний підхід (не тільки в наявності персонального 

наставника, а й унікальної навчальної траєкторії); інтеграція саморегуляції, проспективної рефлексії та самоос-

вітньої діяльності. Запропоновано алгоритм забезпечення  відповідності професійної освіти вимогам ринку 

праці. 
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Охарактеризованы тенденции к изменениям современной системы профессионального образования. Раскры-

ты основные подходы и методы достижения поставленной цели. Выделены наиболее универсальные составля-

ющие профессиональной успешности в будущем, дана характеристика особенностям профессионального обра-

зования, инструментам и технологиям, которые потенциально присутствуют ныне, но ещё больше будут опре-

делять профессиональное образования будущего: согласование профессиональных и образовательных стандар-

тов; применение кредитно-модульной системы; индивидуальный подход (не только в наличии персонального 

наставника, но и уникальной учебной траектории); интеграция саморегуляции, проспективной рефлексии и са-

мообразовательной деятельности. Предложен алгоритм обеспечения соответствия профессионального образо-

вания требованиям рынка труда. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Оновлення змісту, 

організації навчально-виховного процесу, методів 

та форм навчальної діяльності вищих навчальних 

закладів України зумовлене впливом економічних, 

політичних, соціальних, технологічних змін.  

В умовах швидкої зміни навколишнього середо-

вища, підвищеної ризикованості, невизначеності 

актуалізується об’єктивна необхідність врахувати 

тенденційну та потенційну присутність майбутньо-

го тут і тепер; активне передбачення норм і засобів 

діяльностей майбутнього; вироблення більш адек-

ватних знань про світ з їх подальшим утіленням у 

вигляді конкретних дій; здатність до випереджува-

льної рефлексії (рефлексії, спрямованої у майбут-

нє[1]).  

Мета роботи. Оскільки на зміст професійної осві-

ти впливають приховані (потенційні) потреби кори-

стувачів освітніх послуг (окрім  професійних та 

освітніх стандартів, задоволення потреб споживача 

кадрів та вартості) [2], то вимагають спеціального 

дослідження нові виміри якості вищої освіти, зок-

рема, забезпечення професійної успішності в май-

бутньому. Порівняно невелика кількість робіт з 

теми дослідження вмотивувала доцільність усебіч-

ного осмислення матеріалів, присвячених цій про-

блемі: монографій,  матеріалів конференцій, ста-

тей (зокрема на електронних носіях). 

У контексті вище окресленого інтерес виклика-

ють ті характерологічні особливості освіти, інстру-

менти та технології, які потенційно присутні зараз, 

але ще більше будуть визначати особливості про-

фесійної освіти майбутнього. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Пи-

тання відстеження, фіксування, реагування стосов-

но тенденцій  змін на ринку праці і, відповідно, 

змісту освіти, має комплексний міждисциплінарний 

вимір і вимагає осмислення методологічного, тео-

ретичного та предметного аспектів, зокрема :  

– з’ясування сутності опанування технологіями 

майбуттєтворення, випереджувального розвитку та 

управління з погляду перспективи професійної дія-

льності в майбутньому; 

– опис системно-інтегративних рис особистості, 

які детермінують професійний розвиток і станов-

лення професійно успішної людини; 

– визнання мінливості провідною рисою способу 

життя людини, з огляду на що поряд із засвоєнням 

базових знань перед сучасною освітою постає нага-

льне завдання навчити студента самостійно опано-

вувати нові знання й інформацію, навчатися, 

сприймати і продукувати зміни, розвинути потребу 

в навчанні протягом життя. 

Постмодернізм, на нашу думку, підготував появу 

«нових форм знання», винайдення нових «правил 

гри» у науці, суспільстві, управлінні, освіті; філо-

софських і конкретнонаукових теорій, які обґрун-

товують можливість «появи порядку з хаосу». Так, 

альтернативою конфліктної взаємодії людства з 
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природою і, як можливих наслідків – загибелі люд-

ства, В. Вернадський [3], А. Субетто [4] та інші 

дослідники називають перехід сучасної форми спі-

льного існування біосфери й антропосфери до ноо-

сфери, за якого розум людини в космопланетарно-

му вимірі стає «розумом біосфери», орієнтованим 

на її прогресивну еволюцію. У руслі дослідження 

наукове зацікавлення становлять синергетика, на-

нотехнології, інноватика, теорія випереджувально-

го управління тощо. 

Важливою, на наш погляд, є спроба А. Субетто 

[4] обґрунтувати соціальний складник кризи існу-

вання людства й залежність імперативу виживання 

від освітнього, світоглядного рівня (людства взагалі 

та керівників зокрема). Реалізація соціального 

складника імперативу виживання означає таке кри-

тичне ставлення до минулого, яке «не виключає», а 

«бере» з собою все те в культурі, що сприяє виходу 

людства в стан, який, із позицій гарантії виживан-

ня, можна було б назвати справді розумним. 

Соціальний складник «імперативу виживання» 

трансформується в імператив випереджувального 

відтворення якості людини, системи освіти та сус-

пільного інтелекту. Закон випереджувального роз-

витку вмотивовує необхідність узгодити всі види 

людської діяльності з можливостями біосфери й 

життєвими потребами майбутніх поколінь. Такі 

перетворення повинні відбутися на основі планета-

рно-керованого соціоприродного розвитку, випере-

джувальних заходів у сфері взаємодії суспільства і 

природи, на базі балансу потреб складників цієї 

взаємодії та їхнього співрозвитку. Обговорювані 

ідеї практично реалізуються в соціальній та освіт-

ній політиці «сталого розвитку», що була підтри-

мана більшістю країн світу, зокрема й Україною 

[5]. 

Згідно з найбільш повним розумінням, закон ви-

переджувального розвитку означає імператив під-

вищення якості творення майбутнього. В основу 

діяльності випереджувального характеру покладено 

активність суб’єкта діяльності, що виходить за ме-

жі норми й має більш високий рівень. За визначен-

ням, активність – поведінка соціальних суб’єктів 

(особистості, групи, спільності), що відтворює або 

змінює умови їхньої життєдіяльності. У ситуації 

непередбачуваності, постійної мінливості потрібно 

пов’язувати надії з посиленням творчих можливос-

тей інтелекту. Розум, за відомим висловом Пуанка-

ре, має творчу силу тільки тоді, коли досвід при-

мушує його до цього [6]. Ідеться про активне залу-

чення чинника майбутнього і його впливу на фор-

мування нових тенденцій розвитку науки, техніки, 

освіти. Це передбачає широке використання прин-

ципу випередження на всіх рівнях управління, ви-

вчення викликів майбутнього, застосування належ-

них управлінських дій проти можливих загроз і 

прогнозованих катастроф. 

У роботах Р.Хенві та М.Боткіна обґрунтовується 

важливість формування у молоді здатності робити 

усвідомлений вибір. На думку Р.Хенві, освіта є од-

ним з найважливіших принципів, призначених до-

помогти кожній людині увійти у світ, гармонічно 

вписатися в систему взаємозв'язків на культурному, 

соціальному, економічному та інших рівнях сучас-

ного життя. Головна теза М.Боткіна – необхідність 

переходу кожного індивідуума від несвідомого 

пристосування до світу на позиції активної та ро-

зумної соціальності, свідомого передбачення та 

особистої причетності. При цьому поняття «перед-

бачення» виступає у Боткіна як своєрідна широка 

вимога успішного вирішення нових ситуацій, які 

раніше не зустрічалися в житті індивідуума, перед-

бачення та прогнозування подій та їх наслідків, 

співвідношення останніх зі справжнім і майбутнім, 

особиста ініціатива у визначенні альтернатив та 

прийняття відповідальності за те чи інше рішення 

[7]. 

Згідно з «імперативом виживання людства» 

О.Субетто постає вимога підвищити керованість 

якістю творення майбутнього (майбуттєтворенням), 

перехід до тенденції випереджувального розвитку. 

У контексті «нового просвітництва», проголошено-

го Римським клубом у грудні 2017 року висуваєть-

ся завдання формування у молоді «грамотності що-

до майбутнього» (futures literacy)[8].   

Світоглядні основи «нового просвітництва» – 

комплементарність та синергія. Комплементарність 

полягає у гуманістичності вільній від антропоцент-

ризму, відкритій до розвитку за якої цінується стій-

кість і водночас здійснюється піклування про май-

бутнє. Поряд з комплементарністью, основою «но-

вого Просвітництва» Римський клуб вважає си-

нергію – пошук мудрості, через примирення проти-

лежностей, і баланс. 

Вимоги щодо підготовки до усвідомленого вибо-

ру, «грамотності щодо майбутнього» – виклики 

освіті, об’єктивна необхідність врахувати тенден-

ційну та потенційну присутність майбутнього тут і 

тепер. Адже те, на що раніше витрачалися тисячо-

ліття, потім століття, потім десятиліття, зараз від-

бувається протягом місяців, днів і годин. Майбутнє 

вже поряд з нами.  

На цьому тлі зрозумілою стає необхідність прое-

ктування та управління долею. Освіта має бути не 

просто здатною навчити чогось, її головна цінність 

в тому, що вона допомагає спроектувати, змоделю-

вати і реалізувати життєву траєкторію в хаотично-

му, складному, постійно мінливому і не зовсім дос-

коналому світі. 

Із позиції підвищення якості освіти розвиток 

освітніх програм, реалізованих в освітніх устано-

вах, передбачає не тільки відстеження того, що від-

бувається в суспільстві, а й проведення на основі 

прогнозу проективних заходів, що вможливлюють 

активний випереджувальний вплив на зміст систе-

мно-інтегративних рис особистості які детерміну-

ють професійний розвиток і становлення професій-

но успішної людини (у нашому випадку – передба-

чення компетентностей випускників внз майбут-

нього).  

Згідно з НРК, компетентність / компетентності – 

це здатність / здатності особи до провадження пев-

ного виду діяльності, що виражене через знання, 

розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості 

[9]. 

На наш погляд, з поміж компетентностей слід ро-
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зрізняти: компетентності, що оптимізують ефекти-

вність поточної професійної діяльності; компетент-

ності, спрямовані на підвищення готовності випус-

кників ВНЗ до успішного розв’язання нових за-

вдань, що допомагають прогнозувати перспективні 

завдання, моделювати професійну діяльність най-

ближчого майбутнього, а з ними – механізми пе-

редбачення потреб у навчанні, постійному підви-

щенні кваліфікації. 

Тож під компетентностями випускників внз май-

бутнього ми розуміємо знання, розуміння, уміння, 

цінності, інші особисті якості, які забезпечать ус-

пішну професійну діяльності у майбутньому і зу-

мовлять відповідні зміни у професійній підготовці 

вже тепер. 

Щодо проектування, передбачення змісту та ре-

зультату освіти, потенційної присутності рис май-

бутнього у сучасному стані речей, залежності змін 

професійної підготовки від змін у мезо- та макро- 

середовищі, класичними є праці Б. Гершунського, 

К. Попера, І. Пригожина, І. Фролова та ін. До пи-

тань прогнозування та обґрунтування компетентно-

стей, які забезпечать успішність професійної діяль-

ності в майбутньому звертаються сучасні автори: 

аналітики професійних компетентностей 

(N. Enna[10], А.Goldman[11]),  науковці 

(О.Кудрявцева, У.Крюгер[12] Т.Чернігівська[13]), 

їм присвячують сторінки оглядові видання (напри-

клад, Live journal [14]), на них орієнтується й допо-

відь Римського клубу(грудень 2017) [8].  

На основі аналізу та узагальнення зазначених 

джерел нами виокремлено найбільш універсальні (з 

точки зору нинішніх уявлень): ціннісне ставлення 

до діяльності (як конкретно-професійної так і люд-

ства взагалі), специфічне  мислення (вроджене чи 

спеціально вироблене), соціальні компетентності, 

здатність до опанування нових знань, конструктив-

на віртуальна взаємодія, уміння працювати з інфо-

рмацією, навички проектної діяльності, співпраця зі 

штучним інтелектом, особисті особливості. 

Цінності – квінтесенція людської мудрості[11], 

внутрішні орієнтири[13], моральні категорії для 

спрямування нових досягнень розуму й цивілізації 

(наприклад, у галузі робототехніки). Нині акцент 

робиться на благополуччі усіх живих істот світу в 

цілому [11].  

Усі автори наголошують на важливості соціаль-

них компетентностей: соціального інтелекту [10], 

здатності швидко встановлювати стосунки [8], со-

ціальній компетенції у складі Я-концепції [12], 

встановлювати ефективні зв’язки з іншими людьми 

[14;11].  

Здатність до опанування нових знань як самому, 

так і надання допомоги в опануванні знань іншим 

[11]. Головна мета набування нових знань – допо-

мога в проектуванні, моделюванні та реалізації 

життєвої траєкторії в хаотичному, складному, мін-

ливому світі [13]. 

Усі автори підкреслюють важливість набуття на-

вичок конструктивної віртуальної взаємодії [12]: 

онлайн-рекрутинг, уміння вчитися й працювати 

віддалено[10]. «Інтернет речей, самоорганізація 

мереж – цифрова реальність починає бути гравцем 

на полі еволюції, вона стає ознакою відбору» [13]. 

Універсальною навичкою автори вважають умін-

ня працювати з інформацією, управляти нею: аналі-

зувати, класифікувати, знаходити корисну, релева-

нтну, достовірну інформацію[12;13;8;10]. 

Серед навичок, які будуть визначати успішність в 

професійній діяльності називаються навички прое-

ктної діяльності, а саме: висувати ідеї, залучати 

людей і ресурси, долати перешкоди, інтенсивно 

встановлювати зв'язки, ідентифікувати і вирішува-

ти проблеми [14]; працювати за відсутності  прямо-

го керівництва у тимчасових  незалежних колекти-

вах [8]. 

Усі автори переконані, що успіх у професійній 

діяльності у майбутньому залежатиме від специфі-

чного (вродженого чи спеціально виробленого) 

мислення. Проте щодо характеру мислення думки 

розходяться, різними авторами називаються різні 

характерні ознаки такого мислення:  обчислюваль-

не, адаптивне [10],  цілісне , інтегральне[8] мислен-

ня. З точки зору забезпечення виживання усього 

живого, мислення, на наш погляд має бути інтегра-

льним і випереджувальним водночас. 

Як окрема здатність вирізняється співпраця зі 

штучним інтелектом [13], багато з професій майбу-

тнього будуть стосуватися інтерфейсів розум-

машина [8].  

Особисті особливості, які на думку експертів  

сприятимуть опануванню нових  компетентностей 

такі : «відкрита свідомість», загострене відчуття 

нового, здатність «вловити, сприйняти нове» [13]; 

здатність реагувати на виклики «ментально й фізи-

чно» [8]. Наприклад  жити у світі наносекунд, на-

нометрів [13], віртуальних світів [8] тощо.   

Частину здатностей професіонала майбутнього 

нині відносять до надздатностей: зокрема, здатність 

адекватно вести себе в ситуації нескінченного стре-

су й цейтноту [13], уміння мислити поза рамками і 

правилами [10], здатність реагувати ментально і 

фізично на виклики [8].  

На наш погляд, сьогодні відбір здійснюється на 

користь особистостей, здатних жити в граничних 

станах. «Цвішенс», з онтологічної точки зору – це 

особистість, яка перманентно перебуває в стані 

альтернативності, яка перебуває в ситуації «між» 

(переоцінки цінностей, переорієнтації цілей та ін.); 

у контексті окресленої проблеми – в ситуації пер-

манентного оновлення власних знань, умінь, нави-

чок... 

Визначені риси професіонала майбутнього не 

можуть не позначитися на професійній підготовці 

вже нині. 

Перш за все, це стосується швидкості та тривало-

сті освіти. Гасло «Освіта на все життя!» більше не 

працює. «Освіта протягом життя» – це відповідь на 

швидку зміну інформації, технологій, які необхідно 

постійно опановувати. Це особливо актуально для 

професійної освіти, терміни здобуття якої достат-

ньо великі, що в умовах стрімких соціально-

економічних змін у суспільстві призводить до дис-

балансу між рівнем підготовки випускників і вимо-

гами до них із боку суспільства.  

Згідно з компетентнісним підходом, окрім розро-
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бленого предметного змісту  і методичного супро-

воду професійної підготовки необхідно узгоджува-

ти професійні та освітні стандарти так, щоб виок-

ремлені компетентності  були водночас складовими 

навчального процесу (окрема компетентність або 

група компетентностей – окремий модуль), резуль-

татом навчання та професійною функцією. 

В умовах системних змін теоретичної моделі роз-

витку освітніх програм, а також результатів засто-

сування на практиці прогностичних моделей освіт-

ніх програм тривають пошуки інструментальних 

ідей, що оптимізують вбудовування моделі розвит-

ку освітніх програм у логіку розвитку сучасного 

освітнього процесу. Це відображає вітчизняні й 

загальносвітові тенденції освітньої теорії і практи-

ки, виводить процес розвитку освітніх програм на 

рівень широкого праксеологічного осмислення та 

реалізації. Такими властивостями, наприклад, во-

лодіє блочно-модульна й кредитно-модульна сис-

тема підготовки фахівців. 

Імплементація теоретичної моделі прогнозує пе-

реосмислення очікувань на основі аналізу мінливої 

соціально-політичної та освітньої реальності, а та-

кож результатів застосування прогностичних моде-

лей освітніх програм в навчальних закладах. Розви-

ток освітніх програм цього типу передбачає розро-

блення й застосування в освітніх закладах нових 

форм навчання, які мають потужний потенціал для 

наповнення освіти властивостями неперервності, 

варіативності, маневреності.  

Кредитно-модульний принцип проектування змі-

сту освіти вможливлює, з одного боку, непере-

рвність, маневреність, варіативність підготовки 

фахівців, а з іншого – спадкоємність навчання в 

умовах багатоступеневої освіти, перенавчання, під-

вищення кваліфікації, що дає змогу проектувати 

цілісну систему неперервного навчання людини. 

Заснована на змістово-структурному підході креди-

тно-модульна система підготовки фахівців являє 

собою гнучку динамічну систему неперервного 

навчання, що легко адаптується до потреб тих, хто 

навчається, і до вимог ринку праці, зважаючи на 

ресурси освітнього закладу. Використання в освіт-

ньому закладі кредитно-модульної системи підго-

товки фахівців пов’язане з особливою організацією 

навчального процесу, що передбачає корекцію ор-

ганізаційно-управлінського компонента освітніх 

програм. Отже, застосування кредитно-модульного 

принципу розвитку освітніх програм з огляду на 

можливість її корекції в сучасних реаліях сприяє 

підвищенню якості модельованих освітніх програм.  

Тож, освітні інститути, методики, технології по-

винні стати чинником успішності безперервного 

процесу мисленнєвих, поведінкових, емоційних 

новоутворень, що актуалізує пошук зовнішніх та 

внутрішніх механізмів їх формування. 

З точки зору М.Гриньової, саморегуляція у на-

вчанні – це оволодіння засобами виконання навча-

льних операцій таким чином, щоб будь-яка зміна 

умов завдання, зустріч з ускладненням спричиняла 

включення таких механізмів мислення, які призво-

дять до самостійного розвитку завдання чи пробле-

ми [15].  

Саморегуляція формується шляхом здійснення 

навчальної діяльності. Це пов’язано з появою у сві-

домості учня новоутворень, основою яких є сприй-

няття навчальної задачі і рефлексія навчальних дій. 

Саморегуляція – це багатогранне психолого-

дидактичне утворення, що розглядається як процес 

і результат навчальної діяльності, якій притаманна 

специфічна структура і технологія організації, що 

забезпечує оволодіння учнями процедурами ціліс-

ного процесу навчання. 

Розглядаючи кожну навчальну дію як структуро-

вану і виконуючи її відповідно до компонентів са-

морегуляції, ми звертаємо увагу на те, як створю-

ються ритми у навчальній діяльності, які включа-

ються в природні ритми. Розвиток саморегуляції за 

спіраллю відбувається в результаті застосування 

системи компонентів до більш ускладненого мате-

ріалу, що веде до її збагачення й удосконален-

ня[15].  

Процес осмислення і переосмислення людиною 

своїх відносин з предметно-соціальним світом, які 

виявляються в її спілкуванні з іншими людьми, 

активному освоєнні норм і засобів різних діяльнос-

тей, і виражаються, з одного боку, в побудові нових 

образів себе, а з іншого – у виробленні більш адек-

ватних знань про світ з їх подальшим утіленням у 

вигляді конкретних дій, розуміється як рефлексія. 

Тобто, внутрішнім механізмом вироблення нових 

моделей соціальної поведінки, конструювання осо-

бистісної системи цінностей та ідентифікаційних 

структур є рефлексія. 

Поняття «рефлексія» включає методологічну (ка-

тегорія свідомості) і методичну (процедури самос-

постереження і саморегуляції) складові. Вона є уні-

версальним механізмом саморегуляції, саморозвит-

ку, самозміни індивіда як у внутрішньому плані 

(самосвідомість, самоприйняття, самоаналіз), так і в 

соціумі.  

Нам імпонує трактування рефлексії як здатності 

«вийти» за межі актуальної діяльнісної ситуації. 

Завдяки рефлексії у людини може змінюватися ста-

влення до минулого досвіду (А. Огурцов). Випере-

джувальна рефлексія (рефлексія, спрямована у 

майбутнє) призначена допомогти кожній людині 

перейти від несвідомого пристосування до світу на 

позиції активної та розумної соціальності, свідомо-

го передбачення; виступає умовою успішного пе-

редбачення та прогнозування подій та їх наслідків, 

гарантом особистої ініціативи у визначенні альтер-

натив та прийнятті відповідальності за те чи те рі-

шення.  

У контексті випереджувальної рефлексії важли-

вою уявляється самоосвітня діяльність. Самоосвіт-

ня діяльність виявляється в усвідомленні необхід-

ності отримання знань для орієнтування в нових 

умовах життя та навчання; постановці мети і  за-

вдань; визначенні шляхів їх досягнення, методів 

занять, джерел отримання знань; здійсненні власне 

самоосвітньої діяльності; контролі ходу та резуль-

татів самостійної діяльності; оцінюванні і вдоско-

наленні власних результатів. 

Таким чином, наявність активної позиції при ви-

борі розвиваючих дій дозволяє максимально усві-
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домити користь конкретного навчального заходу 

для успішної адаптації в умовах нового життєвого 

простору, що підвищує готовність до навчання і 

відкритість до отримання нового досвіду. Останнім 

часом все більшого поширення знаходять методики 

і техніки роботи з учнями/студентами, спрямовані 

на вирішення проблем і розвиток навичок самос-

тійного прийняття рішення (Д. Уілліс[16], 

М.Селігман[17] та ін). 

Своєрідна інтеграція саморегуляції, проспектив-

ної рефлексії та самоосвітньої діяльності відбува-

ється у процесі адаптації до нових умов життя та 

навчання. Стосовно життя в умовах викликів, неви-

значеності, складності та різноманітності – це від-

бувається час від часу або носить перманентний 

характер. З однієї сторони, це процес свідомого 

застосування прийомів самоконтролю (усвідомлена 

регуляція власної поведінки та діяльності з метою 

забезпечення відповідності їхніх результатів поста-

вленим цілям, вимогам чи правилам), самозвіту 

(звітування перед собою у різних формах – подум-

ки, щоденник, «портфоліо» – про виконання взятих 

зобов'язань, реалізацію програми самоосвіти), са-

мооцінки (судження про міру наявності певних 

особистих якостей, властивостей і зіставлення їх з 

певним еталоном, зразком);  самоспостереження, 

самоаналіз, самоопитування, самокритика, методи 

самовпливу (самоорганізація, самопідбадьорення, 

самонаказ, самозвіт, аутогенне тренування, самоза-

спокоєння, самозобов'язання, самосхвалення, тощо). 

Надзвичайно актуальним є індивідуальний підхід 

в освіті, так як саме він вирішує проблему швидко-

сті і якості професійної підготовки. Це не скасовує 

ні груп, ні колективних занять, але повна індивіду-

альність (на зразок шляхетної дворянської) в нау-

ково-педагогічних підходах повертається і стає ос-

новою. Індивідуальний підхід не тільки в наявності 

персонального наставника, а й унікальної навчаль-

ної траєкторії. Суть індивідуального підходу поля-

гає в управлінні розвитком осіб різного віку, що 

базується на глибокому знанні індивідуальних рис і 

умов життя  особистості. Педагогіка індивідуально-

го підходу передбачає пристосування форм і мето-

дів педагогічного впливу до індивідуальних особ-

ливостей тих, хто навчається з метою забезпечення 

запроектованого рівня розвитку особистості [18].  

Застосування індивідуального підходу, індивіду-

альної педагогічної підтримки у навчанні передба-

чає вибір такої стратегії, яка б максимально сприя-

ла розвитку особистості будь-якого віку. Педагог 

повинен шукати ті специфічні для кожного, несхо-

жі, неповторні умови, які б впливали на розвиток 

якостей особистості, життєвої активності [19; 20]. 

Сучасні концепції індивідуалізації навчання припу-

скають, що цей процес має будуватися на основі 

індивідуальних програм, індивідуальних освітніх 

маршрутів та набувати для тих, хто навчається осо-

бистісного значення, має стати мотивованим.  

Індивідуальний освітній маршрут спрямований 

на вирішення конкретних проблем і розвиток нави-

чок самостійного прийняття рішення. Він ґрунту-

ється на заохоченні студентів визнавати і спиратися 

на свої сильні сторони і ресурси; робити акцент на 

майбутньому, враховуючи при цьому минулий дос-

від, який є надзвичайно важливим у досягненні 

успіху. Особливо привабливим у проектуванні ін-

дивідуальних освітніх маршрутів є спільна робота 

зі студентом без нав'язування своєї думки або уяв-

лень про те, як він повинен думати, що він повинен 

і що не повинен робити. Отже співпраця є основ-

ною частиною проектування індивідуальних освіт-

ніх маршрутів. Весь підхід будується на вже існую-

чих сильних сторонах студентів, які можуть бути 

мобілізовані, щоб рухатися в правильному напрямку.  

Разом з тим у системі вищої професійної підгото-

вки не передбачений механізм прогнозування, по-

будови та регулювання реалізованих вузом базових 

підготовок з урахуванням зміни професійної діяль-

ності та мінливих потреб суб'єктів попиту, переве-

дення потреб практики професійної діяльності до 

змісту професійної підготовки, забезпечення її від-

повідності вимогам ринку праці.  

На наш погляд, складниками такого алгоритму на 

засадах компетентнісного підходу входять такі 

компоненти: виокремлення нового складника про-

фесійної діяльності; добір та узагальнення інфор-

мації щодо нього; виокремлення й опис трудових 

функцій – компетентностей – результатів навчання; 

обґрунтування відповідного складника моделі ви-

пускника вишу відповідного рівня, напрямку, спе-

ціальності та спеціалізації; опис засобів діагности-

ки опанування нових компетентностей; створення 

відповідного модуля навчального плану професій-

ної підготовки; добір педагогічних умов і засобів, 

які оптимізують ефективність процесу підготовки. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, у сучасній освіті як 

потенціал освіти майбутнього присутні : поєднання 

масовості з індивідуальним підходом, смислоутво-

рюючою освітнього процесу є не внз, а унікальна 

життєва траєкторія людини; особистість взаємодіє з 

освітньою системою постійно, протягом усього 

життя, так як саме вона забезпечує максимальну 

соціалізацію та допомогу у втіленні найсміливіших 

ідей. Така система освіти – швидше децентралізо-

вана сервісна платформа і своєрідний маркетплейс, 

які діють в інтересах суспільства в цілому,  не об-

межуючись інтересами окремої групи людей (на-

приклад, власників). 
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Purpose. To identify the character features of education, tools and technologies that are potentially present today, but 

will further determine the professional education of the future. Methodology. Tracking, recording, responding to 

changes of the labor market and, consequently, of the content of education was carried out on the basis of the applica-

tion of a proactive approach (technology for future development, forward development, "literacy for the future"), pro-

jective reflection (regarding the probable development of vocational education), the identification of system-integrative 

personality traits that determine professional success in the future. Results. We have identified the most versatile (from 

the perspective of current representations) components of professional performance in the future. Providing the compli-

ance of vocational education with the requirements of the labor market can take place on the basis of such algorithm: 

the selection of a new component of professional activity; selection and generalization of information about it; identifi-

cation and description of labor functions - competencies - learning outcomes; the justification of the corresponding 

component of the graduate's model of the corresponding level, direction, specialty and specialization; description of 

diagnostic tools for mastering new competencies; creation of the corresponding module of the curriculum of profession-

al training; selection of pedagogical conditions and means that optimize the effectiveness of the preparation process. 

Originality. For the first time, the features of the future professional and features of education were identified; tools 

and technologies which are potentially present today but will further determine the peculiarities of future professional 

education are described. Practical value. Practical value is substantiated by the transformation of theoretical positions, 

conclusions and generalizations into practical scientific and methodological support of the process of professional train-

ing in higher educational institutions of Ukraine. 

Key words: trends, changes, labor market, education, professional, personality traits, success. 
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