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ІННОВАЦІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ. 

ДИРЕКТОР ЗП(ПТ)О ЯК ЛІДЕР ЗМІН 

     

Вступ 

Сьогодні немає чітких механізмів, які б прописували управлінську діяльність керівників 

освітніх закладів усіх рівнів та методичну діяльність методкабінетів, їх відносини в рамках 

тісної співпраці щодо вироблення загальних рекомендацій та напрямків діяльності закладів 

освіти на поліпшення навчально-виробничого, навчально-виховного процесів та досягнення 

високого кінцевого результату. Тому сьогодні дуже актуальним постає питання – яким має 

бути директор сучасного ЗП(ПТ)О, адже він є ключовою фігурою освітнього середовища.  

Здебільшого, саме він повинен визначати долю освітніх реформ і досить істотно впливати на 

педагогічну творчість кожного педагогічного працівника. 

Ціль : Розглянути роботу директора в складних умовах функціонування закладу. 

Описати узагальнений портрет ідеального директора − лідера змін, ознайомити з концепцією 

розвитку навчального закладу. 

Проблемна ситуація, що склалася в системі професійної освіти, характеризується 

наступними негативними чинниками: 

- Застарілі моделі управління навчальним процесом, брак сучасних управлінських 

кадрів; 

- Домінування освітніх процесів, орієнтованих на відтворення добре 

відпрацьованих технологій професійної діяльності, що веде до формування і закріплення у 

випускників найменш передових типів інноваційної поведінки (запозичення готових 

технологій і т.ін.). 

- Відсутність у головних цільових орієнтирах процесів виховання і соціалізації, 

організованих в закладах професійної освіти, ключових для інноваційного підприємництва 

особистісних якостей - мобільності, бажання навчатися протягом усього життя, схильності до 

підприємництва і прийняття ризику; 

- Неузгодженість освітніх послуг вимогам до якості та змісту освіти з боку ринку 

праці; 

- Розрив раніше сформованих зв'язків навчальних закладів з роботодавцями, 

відсутність механізмів їх зацікавленої участі в підготовці фахівців; 

- Необхідність формування стратегічних проектів розвитку системи професійної 

освіти на регіональному рівні - приведення змісту та структури професійної освіти у 

відповідність до потреб ринку праці регіону, через розробку та впровадження програм 

модернізації систем професійної освіти. 

 

1. Директор як лідер змін 

Як працювати директору професійно-технічного навчального закладу, в якому 

викладають, здебільшого, люди пенсійного віку, або навчальні предмети викладати молоді 

викладачі не бажають.  Про рівень технічного оснащення навчального закладу годі й мовити.  

Гострою є проблема старіння педагогічних кадрів, особливо викладачів,  та виникає 

необхідність радикального оновлення педагогічних кадрів, бо, як кажуть американці, 

«старого собаку неможливо навчити нових трюків». Тому потрібен приплив свіжих сил, і 

дуже важливо, щоб прийшли не просто нові люди, а нові люди як носії нових ідей. 

Директор − «генератор змін» має бути готовим до подолання перешкод, таких, як: опір 

будь-якій новій ідеї; опір науково-теоретичним обґрунтуванням; опір технологічному 



   

    

прогресові; фінансово-економічний опір; соціальний опір; психологічний опір, авторитарна 

ментальність, стереотипність побудови уроку, підсвідоме прагнення залишити все, як є. 

Послідовне дотримання трьох умов і директор  ПТНЗ буде відповідати сучасності: 

Самостійно знаходити відповіді на виклик часу. 

 Професійні якості та відданість справі. 

Мати  вагомий стимул для бажання бути директором. 

На жаль, керівники ЗП(ПТ)О не мають сьогодні вагомих соціальних стимулів, а в 

більшості районів України немає ефективної кадрової політики, яка б сприяла динамічному 

розвиткові елітарної групи директорів. Практично не використовуються (або 

використовується частково) ні ресурс підготовки (немає ефективної системи освіти впродовж 

усього життя для потенційних та нинішніх керівників), ні ресурс відбору (немає прозорої, 

демократичної, конкурентної системи просування кадрів), ні ресурс організації (прогресивний 

менеджмент на рівні району чи міста, завдяки якому співпрацюють умови для самореалізації 

керівників ). 

Зрештою, немає підготовленого резерву кадрів, готового до реальних дій.  

Це стане можливим тоді, коли трьома основними принципами кадрової політики 

стануть: прозорість, професіоналізм і конкурентність. Це стане реальним тоді, коли 

цінуватимуть унікальні особистісні якості директора, бо навчальний заклад завжди схожий на 

свого директора, бо від його професіоналізму, мобільності, спроможності, готовності до змін, 

творчого підходу до справи залежить доля освітніх реформ в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У сьогоднішніх професійно – технічних навчальних закладах  здебільше працюють 

директори таких типів: директор-господарник; директор, який має статус недоторканності; 

директор-науковець; директор-бюрократ; директор-громадський діяч; директор, якого не 

чекали та директор-менеджер. 

Сучасному навчальному закладу потрібен директор-менеджер, який має бути не просто 

висококласним фахівцем у сфері освітнього менеджменту, а й людиною ідеї, з власним 

баченням мети й завдань та спроможною реалізувати ці ідеї, збудувавши технологічно 

продуману освітню систему. Це може бути директор, якого не чекали, молодий, енергійний, 



    

сміливий,  можливо у чомусь жорсткий і безапеляційний, ерудований і креативний. Це 

людина, яка не боїться казати правду, яка не вміє гнути спину, живе весело, жадібно, розумно 

і, всупереч обставинам, радісно. Найголовніше, що вона несе в навчальний заклад  

неймовірний рівень свободи, свіжу стихію по-юнацьки зухвалого і водночас дуже тверезого 

ставлення до життя. Можливо, тому, що їй колись не змогли пояснити, що і як слід робити у 

системі, вона самостійно формує свій стиль управління, свій простір і свою педагогіку, їй не 

треба довго й болісно руйнувати старі принципи і традиції устрою. 

Директори цього типу  змогли відразу ж зрозуміти, що педагогіка, як і будь-яка інша 

наука, не має кордонів, що освіта XXI століття − це явище глобальне. Саме вони є активними 

носіями ідеї: українська освіта в цілому і кожен заклад освіти, зокрема, мають розвиватися за 

світовими тенденціями, орієнтуватися на європейський вимір прогресу людини і прогресу 

суспільства. 

З огляду на те, що XXI століття є «епохою змін», яка спонукає освіту України, як і 

освіту будь-якої іншої країни, вступити у стадію неперервного реформування, місією 

директорів стає менеджмент інновацій, генерування й реалізація нових ідей та освітніх 

ініціатив. Звідси і сучасний ідеал директора нового тисячоліття, якому притаманні риси 

лідера інноваційних перетворень, який  включає в себе такі риси: 

Здатність приймати самостійні рішення та готовність їх відстоювати. 

Уміння інтегрувати воєдино три головні складники успіху будь-якої справи:  

ідеї, технології і менеджмент.  

Готовність іти крок за кроком до нової якості освіти. 

Здатність до стратегічного мислення. 

Здатність до стратегічного планування. 

Прагнення зростити ініціативу знизу.  

Готовність до сприйняття нових вимог. 

Здатність стерпіти «біль» (попереду − злети і падіння, підтримка та опір, розчарування і 

надії...). 

Прихильність до теорії «малих справ» (велика справа починається з малої). 

Підсумовуючи сказане, можна зазначити, що в нашому уявленні про сучасного 

директора як про менеджера постає і поступово формується образ «нового лідера», робота 

якого полягає у створенні «організації, яка навчається» та формує свій власний, новий та 

ефективний стиль управління навчальним закладом. Ось чому сьогоднішнім ПТНЗ  потрібені 

«лідер-творець, лідер-розпорядник і лідер-викладач», лідер, здатний координувати 

неминучий, динамічно складний процес змін. 

Головні ролі директора − лідер і менеджер освіти. Саме лідери здатні просувати вперед 

процес реального реформування освіти, який має відбутися, насамперед, на первинному рівні 

− рівні окремо взятого навчального закладу. Якщо нав'язувати ідеї (навіть прогресивні) згори, 

то, за відсутності справжнього лідерства, це буде, у кращому разі, імітація реформування 

професійної (професійно-технічної) освіти. Зусилля менеджменту спрямовуються на те, щоб 

керувати не людьми, а процесами змін, утверджувати толерантність до тих, хто мислить 

інакше... 

Відомо, що лідер має мотивувати діяльність інших, уможливлює розуміння глибинного 

сенсу рекомендацій: ніколи не робіть того, що можуть зробити ваші підлеглі, бо, якщо 

виконувати їхню роботу, хто ж тоді виконуватиме вашу? 

Можливо, слід також видокремити як самодостатні функції «експерта», які виходять за 

межі повсякденного менеджменту, і тоді можна констатувати, що робота директора полягає у 

виконанні триєдиної ролі: менеджер − лідер − експерт.  



   

    

Треба пам’ятати, що директорові треба писати численні звіти, дбати про документацію, 

організовувати різноманітні передвиборні кампанії, вести просвітницьку роботу, боротися з 

правопорушниками, забезпечувати прибирання прилеглої території, зустрічати купу 

перевіряльників із найрізноманітніших інстанцій, та багато іншого. 

Основними функціями керівника навчального закладу можна  вважати наступні: 

Бачення стратегії (обізнаність із філософією освіти, законодавчою та нормативною 

базою, особливостями розвитку місцевих освітніх систем, уміння прогнозувати розвиток 

навчального закладу, використовувати надбання світової педагогічної думки, готовність до 

змін тощо). 

Керівництво освітнім процесом та його моніторинг (обізнаність із методичними 

основами, теорією та практикою навчально-виховного процесу, навчально-виробничим 

процесом уміння організувати роботу персоналу, спрямовану на досягнення поставленої 

мети, готовність приймати управлінські рішення та здійснювати моніторинг якості 

управління навчальним закладом тощо). 

Мотивація та управління персоналом (обізнаність із теоретичними основами, психолого-

педагогічними особливостями, формами і методами роботи з персоналом, уміння 

використовувати ті чи інші стимули, розв'язувати конфліктні ситуації, готовність до 

виправданого ризику, здатність толерантно ставитися до опонентів тощо). 

Управління розвитком та фінансами (обізнаність з основами економіки й маркетингу та 

відповідною законодавчою і нормативною базою, уміння ефективно використовувати 

матеріальні та фінансові ресурси, здійснювати фандрайзинг і маркетинг, бути готовим до 

запровадження інновацій тощо). 

Внутрішня та зовнішня комунікація (загальні знання про комунікаційні процеси, 

володіння іноземними мовами; уміння організувати такі сучасні форми взаємодії, як робота в 

команді; готовність до управління навчальним закладом як відкритою педагогічною 

системою тощо). 

Директори навчальних закладів України і досі не змогли стати такою впливовою силою, 

яка б здійснювала значний вплив на ситуацію в нашій освітній сфері. На нашу думку, це 

відбувається через відсутність традицій самостійного гуртування, інертність основної частини 

директорського корпусу, слабкий рівень розвитку міжрегіональних контактів та внутрішні 

суперечності всередині професійного співтовариства директорів тощо. 

Проаналізувавши  сучасну вітчизняну психолого-педагогічну літературу, можна 

визначити  такі інноваційні форми роботи в професійно (професійно-технічних) навчальних 

закладах – це: зміст та планування навчально-виховного, начально-виробничого процесу, 

організація та проведення конкурсу кращого за професією, створення методичних кафедр та 

організація їх проведення; формування творчих і проблемних груп викладачів та їх участь у 

роботі закладу освіти; атестація педагогічних кадрів та робота атестаційних комісій у 

міжатестаційний період, керівництво та контроль за навчально-виховною, навчально-

виробничою діяльністю Ці нововведення у роботі навчальних закладів вимагають від 

керівників відповідної корекції у плануванні і організації своєї роботи, створенні своєї 

системи та стилю управлінської діяльності. 

Сьогодні в освіті домінують принципи гуманізації, демократизації, розвитку, 

варіативності, які дають педколективу навчального закладу можливість вибору 

конструювання педагогічного процесу за своєю моделлю,  враховуючи регіональні та місцеві 

умови. Прогрес освіти рухається в напрямку розробки різних варіантів  його змісту, пошуку 

нових ідей та технологій, використання можливостей  сучасної дидактики  і теорії виховання 



    

щодо ефективності освітніх структур. Тому необхідно в сучасних вимогах використовувати 

загальний  арсенал педагогічних ідей минулого, сучасного та майбутнього, викладачу, 

керівнику необхідно орієнтуватися  в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, 

ідей, освітніх закладів, напрямків, не втрачаючи час на відкриття вже давно відомого, а 

застосовувати той багатий матеріал передового педагогічного досвіду, інноваційних 

технологій та наукових розробок у навчально-виховному, навчально-виробничому процесі 

для досягнення високого кінцевого результату. Також необхідно мати стислу класифікаційну 

характеристику технології, аналіз її особливостей. 

2. Інновації в освіті. Виклики сучасності 

Поняттям "інновація" позначають  нововведення, новизну, зміну, введення чогось 

нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, 

форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної діяльності вчителя і учня, 

вихованця. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, 

передового педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів. Прямим продуктом 

творчого пошуку є навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, нестандартні підходи в 

управлінні. Побічним продуктом освітньої іновації як процесу творчої діяльності є  зростання 

майстерності педагода або керівника, рівня його культури мислення та світогляду. Творчий 

пошук веде не лише до розвитку цілісної системи особистості педагога , але й позитивно 

впливає на особистість учня та його вмотивованості у навчанні. Основу інноваційних 

процесів в освіті складають дві важливі проблеми педагогіки - проблема вивчення, 

узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду та проблема застосування його 

на практиці.  

Маючи чітке уявлення про зміст та критерії педагогічних інновацій, володіючи 

методикою їх застосування, педагоги, керівники навчальних закладів послідовно 

впроваджують їх у свою практику. Але часто буває, що педагогічні інновації, у зв'язку з 

відсутністю належної педагогічної експертизи та апробації, недостатньою організаційною, 

технічною, психологічною підготовленістю педагогічних кадрів, не знаходять подальшої 

реалізації. Часто поспішне впровадження нововведень призводить згодом до відмови від них. 

Увесь цей комплекс причин свідчить про несформованість у школах потрібної морально-

психологічної ділової атмосфери, іншими словами - інноваційного середовища. 

Вибір стратегії розвитку сучасного навчального закладу – це пошук відповідей на 

питання: 

Яким є заклад сьогодні? 

Яким хотілося б бачити його в майбутньому? 

Яким чином можна реалізувати поставлену мету і які можуть бути перешкоди? 

Що необхідно зробити і в якій послідовності щоб досягти мети? 

В інноваційному закладі освіти демонструється інтенсивне переосмислення цінностей, 

долаються стереотипи педагогічного мислення, здійснюються глибинні системні 

перетворення, що ламають уявлення про сучасну освіту та роблять виклики педагогічним 

аспектам, які формувалися на протязі багатьох століть. Такі заклади, в яких учнівські та 

педагогічні колективи експериментують, апробують, впроваджують нові освітні ідеї, теорії та 

технології, можна вважати інноваційними. Сучасна освіта повинна бути для учнів, а не -  учні 

для освіти. 

Для інноваційного закладу освіти принципово важливим є характер процесу його 

становлення. Як показує досвід, більшість навчальних закладів пішли шляхом застосування 

найпрогресивніших освітніх моделей, розроблених раніше. Найбільш вдалий підхід до вибору 



   

    

моделі і визначає рівень інноваційності навчального закладу, який зростає в умовах 

сформованої потреби та інтенсивного розвитку. 

Головними діючими особами в освіті, науці та інноваціях є викладач, майстер 

виробничого навчання. Від їхньої роботи залежить успіх модернізації. Однак усі вони 

кардинально недооцінені в українській державі, що проявляється в низькій оплаті праці, 

низькому статусі, жорсткому ієрархічному контролі та відсутності творчої свободи. 

Соціально-економічний і культурний прорив неможливий без вільного, високошанованого та 

високооплачуваного вчителя, викладача,  майстра виробничого навчання. 

Отже, варто зробити реальні кроки для їхнього суспільного визнання: передбачити 

зростання оплати праці, створення умов для підвищення престижності та вивільнення 

творчого потенціалу. 

А найперше – інвестувати у зростання професійного рівня педагогічного працівника 

шляхом адресного (персонального) фінансування таких заходів: 

вивчення іноземних мов і складання іспитів для отримання міжнародних мовних 

сертифікатів; 

опанування інформаційних технологій із відповідною сертифікацією отриманих 

навичок; 

освоєння педагогічних технологій та інноваційних методів навчання на основі MOOC у 

поєднанні із внутрішньою мобільністю та стажуванням у кращих педагогів України; 

поглиблення компетентностей у питаннях застосування наукових методів, організації 

досліджень та управління інноваційною діяльністю. 

Передо мною - сучасним керівником ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-

технічної освіти» постає питання: Як управляти навчальним закладом? Як подолати відстань 

від усвідомлення проблем розвитку – до нової освіти? Як привести до успіху учнів і 

педагогів? Відповіді на ці та інші питання дає  використання та застосування різноманітних 

інноваційних технологій у сфері освіти в цілому. 

Розв’язання цих актуальних проблем можливе тільки на основі широкого використання 

інноваційних педагогічних ідей та технологій. 

Результатом впровадження елементів нових технологій є всебічно розвинена та 

соціально адаптована до сучасного життя особистість, яка має відповідну сукупність знань і 

вмінь з базових дисциплін. 

Я як директор навчального закладу розробив стратегію модернізації  ЦЕНТРУ  

Центр може значно поліпшити виконання своїх функцій по задоволенню потреб 

галузей машинобудування, автотранспорту, будівництва , зв'язку та торгівлі за умови: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Напрямки модернізації Шляхи досягнення мети /Перші 

результати/ 

Загрози  

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА 

Будівлі майстерень та 

адміністративно-побутового 

комплексу (3000м
2
) не використо-

вуються, власна котельня 

нерентабельна.  

Шляхи: Виключення недоцільних витрат, 

які не впливають на реалізацію освітніх 

програм, але збільшують витрати на утримання 

комплексу через зміну їх функціонального 

використання  

Загрози: відсутність державного 

врегулювання проблеми 

Впровадження 

госпрозрахункової діяльності при 

здійсненні навчальних програм за 

професіями (видами діяльності), які 

користуються попитом у населення 

для самостійної зайнятості, ведення 

власної справи (ремонт приміщень, 

побутової техніки, водіїв таксі) і 

т.ін. 

Результат:  

- розроблено плануючу та фінансову 

документацію (кошториси); 

- розгорнуто профорієнтаційну, рекламну 

діяльність; 

- з 01.09.14 р навчання пройшли 331 

особа, економічна ефективність – 284 тисячі 

гривен 

Загрози: базові підприємства в 

умовах економічної кризи скоротили 

навчання персоналу 

АДМІНІСТРАТИВНА СКЛАДОВА 

Реконструкція 

адміністративної вертикалі 

якісного супроводу діяльності 

Центру  

 

 

Результат: розроблено і 

запроваджено якісну вертикаль адмін 

супроводу діяльності Центру, а саме 

кожне відділення очолюють досвідчені 

фахівці-адміністратори, які користуються 

повагою колег і можуть вибудувати 

стратегічний розвиток відділення в 

контексті загальної політики навчального 

закладу, максимально залучаючи 

педагогів та матеріально-технічні 

можливості відділення. Такий підхід 

унеможливлює порушення 

психологічного клімату колективу, що на 

першому етапі становлення Центру є дуже 

важливим. (структура Центру додається) 

За основу реконструкції взято вузлову модель, в якій поряд з головним центром 

з'являються проміжні структури, між якими організована мережева взаємодія. При 

гарній організації зв'язків вузлова модель дозволяє оптимізувати витрати і вигоди і 

організувати ефективне мережеве використання консолідованих освітніх ресурсів. 

Налагодження моделі 

соціального партнерства для 

відтворення продуктивних сил 

держави та розуміння громадою 

того, що робітничі кадри це жива 

Шляхи:  
- створення фахових рад галузевого 

спрямування (профільні ПТНЗ, 

роботодавці, представники ДОН, НМЦ 

ПТО, виконавчої влади, державної 



   

    

економіка регіону. служби зайнятості); 

- підготовка бізнес-пропозицій для 

виконавчої влади щодо включення 

Центру в програми соціально-

економічного розвитку регіону; 

- здійснення систематичного аналізу 

ринку праці з врахуванням, 

демографічних, соціально-економічних 

умов регіону; 

Загрози:  

- відсутність в законодавстві 

податкових стимулів інвестування 

роботодавців у підготовку 

кваліфікованих робітників, що негативно 

впливає на процеси співпраці з 

навчальним закладом; 

- відсутність престижу робітничих 

професій в суспільстві; 

      Необхідно розглядати розвиток соціального партнерства як спосіб 

забезпечення балансу між пропозицією якості професійно-технічної освіти та 

попитом на відповідний кваліфікаційний рівень робітника 

Кластеризація освітнього 

простору на основі принципу 

економічного територіально-

галузевого угруповання*** 

Шляхи: Вивчення питання 

організації галузевих освітньо-виробничих 

кластерів. 

Загрози: відсутність організації 

державного супроводу цього процесу в 

розрізі: вивчення, впровадження та 

рекламної кампанії  

*** Кластеризація освітнього простору на основі принципу економічного 

територіально-галузевого угруповання активно використовується за кордоном і довела 

свою ефективність. Кластери формуються за допомогою локалізації на певній 

території міжгалузевих (міжвідомчих) структур, що включають весь ланцюжок 

взаємопов'язаних видів діяльності від виробництва до кінцевого продукту та сфери 

послуг. Кластер являє собою групу взаємопов'язаних організацій: закладів професійно-

технічної освіти, вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, 

роботодавців, постачальників устаткування, комплектуючих і спеціалізованих послуг 

та інших організацій, які взаємодоповнюють один одного і підсилюють конкурентні 

переваги окремих компаній і кластера в цілому. Як показує досвід розвинених країн, 

саме в рамках кластерів найбільш ефективно вирішуються завдання, пов'язані із 

забезпеченням конкурентоспроможності галузі. 

Виробники та споживачі кадрів відповідного профілю об'єднуються в рамках 

кластерів для співуправління якістю освіти, досягнення збалансованості об'ємних 

параметрів кадрового попиту і пропозиції, сертифікації професійних кваліфікацій і 

т.ін. 

Таким чином, кластер виступає як організаційна форма відкритого 

навчального середовища, яка створена в умовах державно-приватного партнерства і 



    

спільного використання освітнього, виробничого, наукового, ресурсного, 

інфраструктурного, кадрового потенціалу, залучення адміністративних ресурсів з 

метою освоєння нових технологій і підвищення конкурентоспроможності виробленої 

продукції. Кластерна політика характеризується тим, що центральне увага 

приділяється зміцненню мереж взаємозв'язків між економічними суб'єктами - 

учасниками кластеру. 

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА 

Розширення переліку 

професій відповідно до вимог 

регіонального ринку праці галузей; 

Шляхи: вивчення запиту 

регіонального ринку праці, підготовка 

МТБ та розробка ліцензійних матеріалів 

Збільшення кількості учнів, 

слухачів, які навчаються за 

програмами професійної освіти на 

основі договорів з установами 

(організаціями)  

Шляхи: за рахунок розширення 

переліку програм професійної підготовки, 

профілізації підготовки школярів і 

підготовки робітників і спеціалістів 

підприємств міста на основі цільового 

замовлення роботодавців. 

Здійснення безперервної освіти неможливе без індивідуалізації навчання, побудови 

освітніх програм для кожного учня. Це вимагає нових підходів до розробки навчальних 

планів, програм, принципів організації навчального процесу.  

Впровадження дуальної 

підготовки робітничих кадрів** 

         

 

 

Шляхи:  

- вивчення питання; 

- розробка плануючої документації; 

- укладання угод з підприємствами 

роботодавцями. 

Результат:  

- укладено угоду з ПАТ «Агрегатний завод», АТ 

«Джерело», Державне підприємство 

«Виробниче об'єднання Південний 

машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»  на 

підготовку кадрів за дуальною системою з 

професії токар та верстатник широкого 

профілю; 

планується створення навчально-практичного  

центру 

**Серед усіх підприємств-замовників визначаються «базові» підприємства. На їх 

матеріальній базі проводиться практика учнів навчальних закладів, інтегрована з 

реальним виробничим процесом. Учні, як правило, мають загальну середню освіту, 

тобто це дорослі молоді люди, які повною мірою можуть бути задіяні у виробничому 

процесі. Майстрами виробничого навчання також є працівники підприємств, 

діяльність яких стимулюється доплатами до їх заробітної плати за рахунок коштів 

державного замовлення. Діяльність кластерів організована на основі Угоди про 

співробітництво . Угода передбачає стандартні для освітніх кластерів умови: базові 

підприємства галузі у випадку курсової підготовки гарантують працевлаштування 

випускникам за заявленою професією і кваліфікацією, у випадку первинної професійної 

підготовки надають учням оплачувані робочі місця для проходження виробничої 

практики і мають змогу відбору найкращих випускників для подальшого 

працевлаштування, за згодою беруть участь у створенні та оснащенні лабораторій та 



   

    

кабінетів, у здійсненні поточного та капітального ремонту будівель, споруд, 

обладнання та інших об'єктів освітньої установи. 

Запровадження інтегрованих 

навчальних планів за ступеневою 

системою освіти*** 

Результат:  92%    контингенту 

учнів отримують кваліфікацію з 

інтегрованих професій. 

*** Використання моделі інтегрованого навчального плану має свої переваги у 

порівнянні з моделлю навчального плану з однієї професії. Організація навчального 

процесу за інтегрованими навчальними планами забезпечує: 

1. Підвищення якості підготовки фахівців; випускник, який освоїв професійну 

освітню програму з 2-х, 3-х професій, більш затребуваний роботодавцями. 

2. Скорочення термінів навчання і відповідно – фінансових ресурсів. 

3. Оптимізацію ресурсної складової освіти (кадровий потенціал, матеріально-

технічна база, науково-методичне забезпечення). 

4.  Реалізацію принципу наступності державних освітніх стандартів. 

5. Збереження профільності підготовки фахівців, необхідних для міста і 

регіону. 

Мережеве взаємодія ПТНЗ та ВНЗ з реалізації програм скороченого навчання дає 

нові можливості в реалізації системи безперервної освіти. 

 

 

Впровадження програм 

навчання ІІІ рівня атестації - 

співпраці з центрами зайнятості та 

підприємствами по курсовій 

підготовці і підвищенню 

кваліфікації 

Результат:  за трьома професіями 

ведеться підготовка робітничих кадрів 

підвищеного розряду. 

 

 

 

Введення дистанційної форми 

навчання учнів, слухачів 

Шляхи: 

- вивчення питання та досвіду організації 

ВНЗ; 

- підготовка викладачів, майстрів 

виробничого навчання до такої форми 

роботи; 

- розробка віртуального відкритого 

навчального середовища на платформі 

Moodle; 

- розробка навчально-методичного 

комплексу 

Загрози: врегулювання оплати праці 

педагога при здійсненні дистанційної 

форми навчання 

 

 

 

 

 



    

Створення нових форм системи освіти показує, що необхідні організаційно-

економічні механізми носять принципово новий характер по відношенню до 

традиційних ПТНЗ, ефективність функціонування яких насамперед визначається не 

механічним приростом елементів, а глибокою інтеграцією всіх підсистем і процесів 

професійної освіти, спрямованої на органічне взаємодія з ринком праці та 

підприємствами і здатного: 

- Забезпечити учнів знаннями та вміннями, які потрібні на реальному 

виробництві, наблизивши освітній процес до потреб конкретного роботодавця; 

- Гнучко реагувати на потреби в певних професійних навичках, удосконалюючи 

зміст освітніх програм; 

- Суттєво модернізувати матеріальну базу; 

- За рахунок серйозних фінансових вкладень підвищити відповідальність 

освітнього закладу і зацікавленість роботодавця до освітнього процесу та учня-

випускника. 

 

Для реалізації проекту необхідно: 

- Закінчити виконання реконструкції культурно-спортивного та побутового 

комплексу; 

-  Провести ремонт майстерень; 

- Виготовити проект і провести будівництво енергозберігаючої опалювальної 

системи; 

- Здійснити ремонт двох гуртожитків для проживання учнів. 

- Створити мультимедійні лабораторії з професій  

Результативність модернізації Дніпровського центру професійно-технічної 

освіти 

Модернізований заклад буде: 

- Мати більш високу економічну результативність використання бюджетних 

коштів; 

- Залучати інші фінансові джерела, у тому числі для утримання будівель; 

- Інтегрувати зміст навчання з виробничим процесом зацікавлених роботодавців, 

що дасть можливість учням і педагогам отримати сертифікати на виконання окремих 

видів робіт, затребуваних економікою регіону; 

- Забезпечувати підприємства провідних галузей економіки необхідними 

кваліфікованими кадрами, гнучко реагувати на попит ринку праці; 

- Використовувати приміщення малоефективного закладу для організації 

навчання кадрів на госпрозрахунковій основі; 

- Розширювати підготовку робітничих кадрів для сфери послуг (автотранспорт, 

торгівля, зв'язок) ніж задовольняти потреби молоді в тому числі дівчат; 

- З меншим числом обслуговуючого персоналу для обслуговування та утримання 

невикористаних площ; 

 - Мати структуру відділень по п'яти напрямках (машинобудування, 

автотранспорт, зв'язок, торгівля, будівництво); 

- Функціонувати без збільшення бюджетних призначень на навчальні цілі; 

- Мати експериментальні педагогічні майданчики Інституту профтехосвіти 

НАПН України по дослідженню системи управління навчальним процесом; 

- Зорієнтованим на стандарти успішної діяльності, запропоновані міжнародними 

експертами Європейського Фонду Освіти. 



   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок  

Відомо, що одним із провідних принципів педагогіки визнаний принцип зв’язку навчання та 

виховання з життям, теорії з практикою. Тому оновлення класичних функцій  управління та 

впровадження пріоритетних модернізованих функцій у практику управлінської діяльності 

керівників освітніх закладів підвищує її ефективність, розширює діапазон знань керівних 

кадрів і спонукає до пошуків новітніх форм, методів та механізмів управління, сприяє 

народженню нових педагогічних ідей, розробці концепцій, впровадженню  ефективної 

диференційованої системи навчання та виховання учнів, нових форм організації навчально-

виховного, навчально-виробничого процесів, підвищенню рівня його результативності ─ 

освіти, виховання та розвитку учнів. 

Функціональні зміни в роботі директора освітнього навчального закладу передбачені 

модернізацією діяльнісних функцій працівників, глибоким їх усвідомленням, умінням їх 

реалізувати в практичній діяльності. Менеджери освітніх закладів  не лише повинні оволодіти 

цими функціями, а й застосовувати їх на практиці. А це означає, що кожен повинен володіти 

не лише якісними професійними педагогічними вміннями, а й управлінськими.  
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