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Соціальний аспект зарубіжного досвіду управління професійними       
навчальними закладами 

 

У зв’язку з поверненням української професійно-технічної школи 
до демократизації управління в умовах ринкових відносин на селі 
автор у своїй статті проводить порівняльно-педагогічне дослі-
дження зарубіжного досвіду, дає практичні рекомендації його вико-
ристання в Україні у соціальному аспекті. 

 

The given article deals with the comparative-pedagogical research of 
the foreign experience, because Ukrainian professional-technical school 
has returned to the democratization of governing in the market conditions 
in the country. The author gives practical recommendations as for the use 
of foreign experience in Ukraine in the social aspect. 
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Вивчення досвіду організації управління 
професійним навчанням у розвинутих країнах – 
одна з передумов успішного формування систе-
ми професійно-технічної освіти в нових ринко-
вих відносинах в Україні. 

Важливо врахувати міжнародний досвід і 
рекомендації міжнародних організацій, зокрема 
положення про те, що держави мають домовля-
тися, визначаючи стратегію розвитку освіти в 
межах своїх відповідних систем згідно з потре-
бами суспільства і в інтересах розвитку особис-
тості. У системі освіти Японії пріоритет нале-
жить національному ідейно-моральному вихо-
ванню, яке здійснюється за принципом 
“групізму”. Тут функціонують уніфіковані шко-
ли (загальна освіта поєднана з професійною), що 
розв’язують завдання освітньої та військової 
підготовки. Вивчаючи підходи до вибору змісту 
освіти в Японії, ми помітили, що політична неза-
лежність держави в цій країні розглядається 
тільки через економічну незалежність. У загаль-
ноосвітній школі в 60-ті роки налічувалось бли-
зько 400 спеціальних курсів, вивчення яких по-
в’язувалося з професійною підготовкою спеціа-
лістів сільського господарства. Для цього розро-
блялись такі теорії, як “Розподіл за здібностями” 
та “Інвестиції в людину”. Однак головною кон-
цепцією підготовки кадрів є виховання особис-
тості працівника на основі програмного докуме-
нта “Передбачуваний образ людини”, де розкри-
ваються традиційні якості особистості японця (в 
основі лежить філософія “групізму” – бажання 
всією душею віддатися роботі і бути відданим 
суспільству). 

Позитивною якістю регіональних коледжів, 
поширених у США, є надання різноманітних 
професійних послуг населенню з різним термі-
ном навчання і консультування (від двох-
чотирьох годин до двох років). Серед цих пос-
луг: професійні консультування; професійна 
діагностика; професійне навчання на початково-
му і середньому рівні спеціалістів сільськогос-
подарської освіти; перенавчання і підвищення 
кваліфікації дорослого населення з метою пра-
цевлаштування тощо. 

Регіональний коледж пропонує професійні 
послуги з 66 спеціальностей, але головною його 
перевагою є постійний облік особистих інте-
ресів окремої людини і запитів населення в ціло-
му. Вивчення особливостей управління регіона-
льним коледжем дало можливість виявити його 
інтегральний характер, оскільки в навчальному 

закладі цього типу поєднуються: загальна і про-
фесійна освіта, середні спеціальні навчальні за-
клади, навчально-виробничі комбінати, галузеві 
інститути підвищення кваліфікації, вузи та різ-
номанітні центри надання навчальних послуг 
населенню. 

Як вважають американські дослідники, ко-
жен громадянин США протягом свого життя в 
середньому змінює близько 10 професій. Тому 
основним критерієм комплектування груп у ре-
гіональних коледжах є не вік, а освіченість лю-
дини, достатня для одержання загальної або 
професійної освіти. Цікавим є і те, що конкурен-
тоспроможність на ринку праці США визнача-
ється рівнем сформованості базових умінь і на-
вичок, які вважаються фундаментом професій-
ної компетенції. До них відносяться: вміння са-
мостійно вчитися, грамотність, знання з матема-
тики, мистецтво спілкування, рівень розвитку 
творчого мислення, здатність адаптуватися, роз-
в’язувати різні проблеми, керувати собою, ви-
значати мету і планувати свою кар’єру, вміння 
здійснювати самооцінку, працювати в команді і 
впливати на інших. 

Свою специфіку має і сучасна вища профе-
сійна освіта. Структурування навчальних планів 
для підготовки спеціалістів здійснюється вихо-
дячи зі змісту діяльності конкретного фахівця, 
загального інтелектуального розвитку випускни-
ка школи і завдань формування життєво і профе-
сійно значущих якостей особистості. Цей досвід 
корисно використовувати при реорганізації ПТУ 
у вищі професійні училища згідно з комплексни-
ми заходами щодо формування ступеневої про-
фесійно-технічної освіти в Україні. У наш час 
посилюється розуміння необхідності враховува-
ти при виборі змісту навчального матеріалу для 
сільськогосподарської професійної освіти такі 
принципи, як економізація сільськогосподарсь-
кого виробництва, електронізація його та поси-
лення значення політехнічної освіти. Але, на-
самперед, як підтверджує наше дослідження, 
зміст освіти залежить від соціально-економічних 
умов, які існують у суспільстві. Важливий вплив 
на її зміст має комп’ютеризація сільськогоспо-
дарських та наукових виробництв. 

Цікавий досвід є у Франції, яку по праву вва-
жають лідером у розробці теоретичних та прак-
тичних засад здійснення професійної орієнтації. 
Особливу увагу привертають системність, гар-
монійне включення профорієнтаційних структур 
у контекст середньоосвітньої підготовки. Остан-
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ня тут є відправною і базовою умовою для об’єк-
тивного та суспільно-перспективного професій-
ного самовизначення кожної особистості. 

Інституція спеціалістів з професійної орієн-
тації виконує важливу функцію в сучасному 
житті багатьох країн світу як невід’ємна частина 
механізму соціального, економічного та полі-
тичного врегулювання суспільного життя. Кон-
сультанти-профінформатори забезпечують скла-
дний зв’язок освіти з економічною системою 
суспільства, потреб індивіда із запитами загалу, 
сучасної ситуації своїх підопічних (у нашому 
випадку школярів) з їх майбутнім. 

На консультантів з професійної орієнтації 
покладаються відповідальні завдання щодо за-
безпечення найбільш ефективного з точки зору 
інтересів суспільства розподілу трудових ресур-
сів та забезпечення рівноправності доступу до 
закладів загальної та професійної освіти. Закон 
“Про орієнтацію освіти”, прийнятий у 1989 р., 
проголошує освіту у Франції загальнодержав-
ною справою і підкреслює, що оскільки необхід-
ною умовою існування будь-якого суспільства є 
відновлення його трудових ресурсів, у тому чис-
лі і для агропромислового комплексу, то на шко-
лу покладається велика відповідальність за соці-
алізацію підростаючої генерації. Цей соціальний 
вимір профорієнтаційних завдань шкільної осві-
ти доповнюється і особистішим: якщо хочемо, 
щоб кожен учень досяг успіху, необхідно надати 
йому пораду у виборі життєвого шляху, підтри-
мувати впродовж усього періоду професійного 
становлення, а це можливо лише за умови, що 
весь колектив школи буде відповідальним за 
долю своїх вихованців. Індивідуальні учнівські 
плани з професійної орієнтації складаються і 
коригуються протягом тривалого періоду шкіль-
ного життя за сприяння всього педагогічного 
колективу. Відбувається це в тісній взаємодії з 
іншими регіональними суб’єктами, зацікавлени-
ми в успішній інтеграції молоді в професійне 
життя сільськогосподарських структур. Підґрун-
тя для такої взаємодії, для розвитку школи та її 
самостійності у виборі партнерів було закладено 
ще законом 1982 р. “Про децентрацію освіти”. 

Міністерство освіти Франції, проаналізував-
ши діяльність шкіл за індивідуальними проекта-
ми (РАЕ), визнало останні не тільки корисними, 
а й необхідними. Закон “Про орієнтацію освіти” 
проголосив РАЕ обов’язковими для кожного 
навчального закладу. Так, були закріплені і роз-
ширені започатковані законом “Про орієнтацію 

освіти” принципи автономії і відкритості шкіль-
ної освіти. Залишивши за освітніми установами 
пріоритетну роль, закон “Про орієнтацію освіти” 
водночас провів розмежування між керівним 
центром, тобто Міністерством освіти, та місце-
вими органами влади, залучивши останніх до 
партнерства. Розвиток автономії і є однією з 
особливостей демократизації управління підго-
товкою кадрів робітничих професій, у тому чис-
лі і для сільської місцевості. При цьому управ-
ління освітою у Франції все менше залишається 
прерогативою тільки Міністерства освіти, а де-
далі більше входить у ранг загальнонаціональної 
справи. Прийняття шкільних РАЕ – ще один 
крок на цьому шляху. В 1988/89 н.р. державним 
комісіям було подано 5020 таких проектів від 
середньоосвітніх закладів, 81,9% з них одержали 
додаткове фінансування на загальну суму понад 
24 млн. франків. 

Водночас навчальні заклади одержали великі 
можливості щодо ініціативи, розвитку адаптив-
них та демократичних тенденцій. За висловом 
Ж. Лезурна, французьку систему освіти можна 
охарактеризувати як складну групу елементів, 
пов’язаних між собою мережею непростих від-
носин, що здатна через взаємодію зі своїм ото-
ченням реагувати, видозмінюватись, самооргані-
зовуватись. 

У Німеччині також приділяють велику увагу 
підготовці кваліфікованих робітничих кадрів, у 
тому числі для сільського господарства. Якість 
німецької сільськогосподарської продукції, її 
висока конкурентоспроможність у світі переду-
сім і пояснюється високим рівнем професіоналі-
зму робітників аграрного сектора цієї країни, 
добре організованою системою їх професійного 
навчання. Основною формою професійної підго-
товки в Німеччині, що включає виробниче на-
вчання на підприємстві (три-чотири дні на тиж-
день) і відвідування державної професійної шко-
ли (один-два дні на тиждень), є дуальна 
(подвійна) система відповідальності. При цій 
системі держава контролює навчання в проф-
школах, а органи самоврядування підприємців, 
компетентні інстанції – навчання на виробницт-
ві. 

Одним з важливих факторів організації про-
фесійного навчання молоді Німеччини, як і в 
нашій країні, є перелік професій, що встановлю-
ється Федеральним законом про професійне на-
вчання та іншими відповідними нормативними 
документами. Професії, визначені цим перелі-
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ком, називають визнаними професіями. Вони 
обов’язкові для навчання молоді віком до 18 
років. Особи, старші 18 років, можуть обирати 
для навчання професії, яких немає в переліку, 
але в цьому разі підприємство не дає відповід-
них гарантій щодо працевлаштування цієї особи. 

За статистичними даними, в Німеччині 380 
визнаних професій, які охоплюють майже 25 
тис. практичних видів діяльності кваліфікованих 
робітників. Законом про професійне навчання 
встановлено, що повний курс навчання повинен 
дати учневі загальні технічні знання, спеціальні 
знання і практичний досвід для роботи в певній 
професії. Порядок навчання визначається 
“Положенням про навчання” з конкретних про-
фесій. Це й офіційний документ, який виконує 
функцію навчального плану, визначає лише ни-
жчий рівень знань і навичок. Сільськогосподар-
ське ж підприємство може навчати своїх учнів 
передових прийомів роботи з новітньою техні-
кою, тобто рівень освіти може бути набагато 
вищим загальновстановленого. “Положення” 
регламентує назву професії, термін навчання, 
опис професії (професійні вимоги), загальний 
план навчання, вимоги до учнів при етапній 
(проміжній) атестації та на випускних екзаме-
нах. У назві професії визначається її зміст. 
Строк навчання з визначених сільськогосподар-
ських професій – від двох до трьох з половиною 
років. Опис професії охоплює види, обсяги та 
рівень кваліфікації, що її здобуває учень. Учням, 
які успішно закінчили повний курс навчання, 
надається ряд соціальних прав, наприклад, право 
на безплатне (за рахунок держави) відвідування 
курсів підвищення кваліфікації, право на певний 
тариф оплати праці, на пенсію, в разі втрати здат-
ності працювати за професією, тощо. 

Системою професійних шкіл у Німеччині 
охоплено 1,8 млн. учнів [1, с. 4]. 

Значна увага у цій країні приділяється пос-
тійній модернізації змісту визначених професій 
та професійного навчання, оскільки з розвитком 
технологій і методів організації праці змінюють-
ся і вимоги до кваліфікації випускників профе-
сійної школи. Зміст професійного навчання ви-
значається при розробці “Положення про профе-
сійне навчання”. З 1969 р. в Німеччині діє добре 
налагоджений механізм удосконалення “Поло-
жень”. Назвемо його характерні особливості: 
участь роботодавців і профспілок; залучення 
майстрів практичної роботи; участь дослідних 
установ, що працюють у галузі професійного 

навчання; погодження федерального “По-
ложення” з навчальними планами земель. 

У контексті переведення планової економіки 
на ринкову відповідно були перебудовані систе-
ми освіти і професійного навчання. 

Після об’єднання НДР і ФРН у 5 нових зем-
лях набрав чинності Основний закон ФРН, від-
повідно до якого розвиток освіти, науки і куль-
тури почав розглядатися як власне завдання ко-
жної землі. 

На перехідний період у нових землях частко-
во мали місце різні структурні утворення. В ін-
тересах громадян важливим було якомога швид-
ше досягнути необхідної єдності. Зближення 
обох освітніх систем стало важливим завданням 
у наступний після об’єднання період. 

Статс-секретар Федерального міністерства 
освіти і науки доктор Ф. Шауман вважає, що 
основою для співробітництва з усіма країнами, в 
тому числі Україною, у сфері професійного на-
вчання може стати налагодження підготовки і 
підвищення кваліфікації спеціалістів і керівних 
кадрів у галузі економіки і господарської адміні-
страції. 

На думку доктора Шмідта, побудову системи 
професійної підготовки кадрів з метою присто-
сування до потреб суспільства необхідно поєд-
нувати з розробкою цілей на найближче і відда-
лене майбутнє та стратегіями їх реалізації. У 
вирішенні цих завдань Німеччина може зробити 
свій внесок, передусім наданням консультацій-
ної допомоги, розробкою перспективної програ-
ми співпраці. У налагодженні діалогу з країна-
ми-партнерами Німеччина планує надати власні 
розробки та досвід для спільного пошуку рі-
шень, які задовольнятимуть місцеві вимоги. 

Виявлення принципів і закономірностей ус-
пішного розвитку і функціонування професійної 
освіти в Німеччині може стати новим інструмен-
тарієм пізнання і зміни існуючої практики в 
Україні, тим більше, що однією з найважливі-
ших функцій порівняльних педагогічних дослі-
джень є прогностична, а саме механізмом реалі-
зації цієї прогностичної функції стає виявлення 
принципів та законів явища, що досліджується, 
тому що лише знання закону явища дає можли-
вість ймовірно передбачити хід процесу. 

На основі виявлення принципів і закономір-
ностей розвитку системи професійної освіти в 
Німеччині для України відкривається можли-
вість перебудувати власну систему професійної 
освіти відповідно до прогресивних тенденцій. 
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Рівень взаємопроникнення досягнень і взаємоз-
багачення досягненнями нині є закономірним 
явищем, і жодна країна не може уникнути між-
народного впливу і йти власним шляхом. 

Виходячи з порівняльного аналізу та вивчен-
ня наукових джерел системи професійної освіти 
в Німеччині, Н.В. Абашкіна встановила принци-
пи і закономірності функціонування та розвитку 
професійної освіти у цій країні. Це: принцип 
індивідуалізації практичної професійної підгото-
вки; принцип дуальності місць навчання; прин-
цип інтелектуалізації професійного навчання; 
принцип перспективності професійного навчан-
ня і принцип відкритості, діалогу культур” [1]. 

На наш погляд, до цих принципів слід додати 
принцип системності в управлінні професійною 
підготовкою. Дотримання зазначених принципів 
у комплексі є умовою і механізмом підготовки 
робітничих кадрів високої кваліфікації у кожній 
країні. 

Завдання управлінської діяльності здебіль-
шого носять загальний характер, але в кожному 
училищі вони визначаються специфікою навча-
льно-виховного процесу, особливостями складу 
інженерно-педагогічних працівників, умовами їх 
роботи тощо [6, с. 160]. 

Важливе завдання сільських професійних 
навчальних закладів Польщі – не тільки підготу-
вати кваліфікованого спеціаліста сільського гос-
подарства, а й виховати громадянина. Як показа-
ло наше дослідження, велика увага тут приділя-
ється проблемам управління суспільним та про-
фесійним вихованням. 

Виконанню цього завдання сприяє чітке ви-
значення навчальної та виховної мети з ураху-
ванням потреб кожного регіону та напрямків 
спеціалізації. Однаковими залишаються тільки 
кваліфікаційні вимоги, а шляхи досягнення мети 
обирає училище. Ось чому, виходячи зі специфі-
ки регіону, 30% змісту навчання визначають 
професійні заклади, які розробляють свої стату-
ти та затверджують їх на педагогічних радах. 
При цьому особлива увага приділяється інфра-
структурі управління практичною підготовкою 
учнів сільських професійних училищ. “Статут 
професійного навчального закладу сільськогос-
подарського типу створює умови для локальних 
виховних систем, що охоплюють усі ланки вихо-
вного процесу, – зазначає А.В. Каплун, – уроки, 
позаурочні та позашкільні заняття, виховна ро-
бота в гуртожитку, виробнича практика” [6, 
с. 241]. 

Колективи професійних шкіл Польщі ство-
рюють сприятливий клімат для діяльності моло-
діжних організацій, встановлюючи тісні зв’язки 
з батьками учнів для спільного розв’язання про-
блем. Як показує наше дослідження, в управлін-
ні сільськогосподарською професійною школою 
значне місце тут належить органам учнівського 
самоврядування. Основою їх діяльності є статут 
учнів училища, який обговорюють і затверджу-
ють на педагогічній раді. Здебільшого в статуті 
викладено права та обов’язки учнів, вимоги що-
до культури побуту і дисципліни, визначено 
нагороди і покарання, а також принципи спів-
праці учнівського самоврядування з педагогіч-
ною радою і дирекцією навчального закладу. 
Законодавчою інстанцією учнівського самовря-
дування найчастіше є класна рада, яка приймає 
рішення щодо діяльності органу самоврядування 
та два-три рази на рік оцінює його роботу. 

Управління сільським професійним навчаль-
ним закладом здійснюється за принципом 
“стратегії децентралізації”. Децентралізація пе-
редбачає передачу завдань, обов’язків, компете-
нцій та відповідальності від вищих органів до 
нижчих. Правильне функціонування діяльності 
адміністрації, педагогів училища та самовряду-
вання, що будується на різноманітній організа-
ційній структурі та демократичних, партнерсь-
ких стосунках, сприяє розвитку співпраці дирек-
тора з педагогічною радою, учнівським самовря-
дуванням та іншими організаціями. Функція 
адміністрації органів освіти полягає в тому, щоб 
професійні навчальні заклади досягли тієї мети, 
яку ставить перед ними держава. 

У Польщі діє 7830 професійних шкіл (2896 
професійних училищ і 4176 середніх професій-
них шкіл), у яких навчається 1570,7 тис. учнів. 
Майже половина з них навчається сільськогос-
подарських професій. 40% випускників початко-
вих шкіл продовжують навчання в училищах, 
30% – у середніх професійних школах і 26% – у 
загальноосвітніх ліцеях. Незважаючи на змен-
шення контингенту учнів у професійних учили-
щах за останні роки з 50% до 40%, співвідно-
шення кількості учнів, які навчаються у загаль-
ноосвітніх школах, до кількості учнів професій-
них шкіл складає 0,4. Для порівняння: у Японії – 
7, Англії та Швейцарії – 10. 

Для підтримки тенденцій вибору середніх 
шкіл Міністерство народної освіти Польщі запо-
чаткувало педагогічний експеримент: новий тип 
шкіл – ліцей, який налічує 14 професіональних 
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профілів. Зроблено кроки до зміцнення широкоп-
рофільної освіти і розширення повноважень шкіл і 
викладачів у реалізації навчальних програм. 

Після демократичних виборів 1989 р. систе-
ма профтехосвіти Польщі, створена з метою 
підготовки кваліфікованих робітників для про-
мислових підприємств і установ державної фор-
ми власності, зазнала кардинальних змін. До 
цього змушувало проведення майже повної при-
ватизації і переорієнтація зовнішніх економіч-
них зв’язків зі Сходу на Захід, передусім на краї-
ни Європейського Союзу. Поява спочатку десят-
ків, а згодом і сотень тисяч невеликих приват-
них підприємств, значний рівень безробіття піс-
ля закриття державних комбінатів і зменшення 
виробництва внаслідок реструктуризації створи-
ли попит на фахову перепідготовку частини до-
рослого населення. У 1993 р. майже половину з 
трьох мільйонів зареєстрованих у Польщі безро-
бітних становили випускники саме тих закладів, 
які не давали можливості ні продовжити навчан-
ня, ні розширити своє фахове вміння [7]. 

Скористаємося статистичними даними про 
кількість закладів системи початкової і серед-
ньої професійної освіти та контингенти учнів 
Польщі, які наводить у своєму дослідженні 
А.В. Василюк [6]. Ми бачимо постійне скоро-
чення мережі найменш перспективних закладів 
професійної освіти та їх контингенту. Тенденції 
кількісних змін очевидні, якщо розглянути всі 
рівні системи освіти. Найкращі показники ма-
ють не технікуми й інші середні професійні за-
клади, не загальноосвітні ліцеї, а вищі навчальні 
заклади, де кількість студентів з 1990 р. зросла 
майже у 2,5 раза і перевищила мільйон чоловік. 
Ще динамічніше розширюється сектор приват-
них вищих шкіл. Такий прискорений рух суспі-
льства до знань, вищої кваліфікації, нової про-
фесії, оволодіння англійською та іншими інозе-
мними мовами тощо дістав назву “освітнього 
наступу”. Частиною цього масштабного процесу 
є зміни в професійній освіті. 

Отже, зміни відбувалися в обох країнах, але в 
Україні їх темп був повільнішим і не так швидко 
збільшувалась кількість студентів вищих закла-
дів освіти. Мережа професійно-технічних закла-
дів лишається практично повністю державною, 
проте значно звузилася. Структура підпорядку-
вання змінилася на користь системи Міністерст-
ва освіти [7]. Головна причина цього – недостат-
нє фінансування і зниження для молоді приваб-
ливості одержання базової професійної освіти. 

Найпоширенішим способом зняття невідпо-
відності між запитами суспільства і можливос-
тями системи освіти є створення нових типів 
закладів. У цьому контексті Міністерством наці-
ональної освіти Польщі були створені технічні 
ліцеї, які діяли під гаслами нової доби: 
“еластичність”, “ багатоступеневість”, “ прохід-
ність” та “інтеграція з безперервним навчан-
ням” (термін “прохідність” означає тут ліквіда-
цію складових системи профосвіти, які не дають 
змоги одержати на її базі вищу освіту). Досягти 
цієї мети можна за умови підвищення статусу 
професійної освіти шляхом переведення її з се-
реднього рівня на вищий. 

На другому році існування технічних ліцеїв 
(1996/97 н.р.) Польща мала 143 заклади цього 
типу (майже 18 тис. учнів). Разом із середньою 
освітою вони надавали широку професійну під-
готовку з 12 профілів – охорони середовища, 
аграрно-споживчого, лісництва і переробки де-
ревини, електрично-енергетичного, електроніки, 
механіки, хімії, текстилю, транспорту і зв’язку, 
господарсько-сервісного, економічно-адмі-
ністративного, громадсько-соціального. Кіль-
кість цих закладів продовжує зростати. 

У сучасних умовах передбачається впрова-
дження нових варіантів вищої професійної осві-
ти на зразок німецьких профшкіл. Найперспек-
тивнішими вважаються: вищі трирічні професій-
ні школи з присудженням звання “професійний 
інженер”; трирічні колегії професійної післялі-
цейної підготовки з присудженням звання 
“професійний ліценціат” чи кваліфікації вчителя 
без цього звання. Створені також професійні 
заклади іншого типу, які досить успішно розви-
ваються, скажімо, вчительські колегії [5]. Вони є 
першим кроком до двоступеневої вищої освіти. 

Картина структурних змін профосвіти в 
Польщі була б не повною без згадки про післялі-
цейні професійні заклади з переважно дворічни-
ми програмами, серед яких значне місце посіда-
ють приватні, здебільшого з економіки і менедж-
менту. Вже в 1995/96 н.р. в цьому секторі навча-
лося більше третини всього контингенту післялі-
цейної професійної освіти. 

Участь автора цього дослідження у Міжнаро-
дній науково-практичній конференції з питань 
професійної освіти в Санкт-Петербурзі, органі-
зованій Інститутом профтехосвіти РАО, дала 
змогу глибше вивчити досвід Росії з питань 
управління системою професійної освіти. Це, а 
також фундаментальні багаторічні дослідження 
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згаданої проблеми А.П. Бєляєвою, А.Г. Со-
коловим та іншими науковцями приводять до 
висновку, що головним принципом управління 
системою професійної освіти є розмежування 
рівнів компетенції та відповідальності відповід-
них федеральних і регіональних органів управ-
ління, які здійснюють єдину державну політику 
у сфері професійної освіти. Це особливо важли-
во для вдосконалення управління ПТУ сільсько-
господарського профілю в процесі реформуван-
ня агропромислового сектора [3; 8]. 

Головним завданням російських федераль-
них органів управління професійною освітою є 
створення найбільш сприятливих умов для ефек-
тивного функціонування і розвитку територіаль-
них органів управління і освітніх закладів. До 
компетенції федеральних органів управління 
відносяться: формування і здійснення єдиної 
державної політики у сфері освіти; правове регу-
лювання відносин у сфері професійної освіти в 
рамках федеральної компетенції; розробка і реа-
лізація федеральних і міжнародних програм роз-
витку професійної освіти; розробка і затвер-
дження типових положень про професійні освіт-
ні заклади; розробка переліку професій, за яки-
ми проводиться професійна освіта і перепідгото-
вка; інформаційне і науково-методичне забезпе-
чення професійної освіти, розробка орієнтовних 
навчальних планів і програм у рамках федераль-
ної компетенції, організація видання навчальної 
літератури і т.п.; установлення порядку атесту-
вання педагогічних кадрів у сфері професійної 
освіти на всіх рівнях; регулювання трудових 
відносин, установлення норм праці і федераль-
них нормативів їх оплати у професійних навча-
льних закладах; організація підготовки, підви-
щення кваліфікації і перепідготовка інженерно-
педагогічних кадрів та ін.; запровадження феде-
ральних компонентів державних освітніх стан-
дартів і еквівалентності документів про профе-
сійну освіту на території Російської Федерації 
іноземних документів про професійну освіту (як 
для країн далекого, так і близького зарубіжжя); 
внесення пропозицій щодо щорічного встанов-
лення частки федерального прибутку, спрямова-
ного на фінансування професійної освіти; розро-
бка пропозицій щодо щорічного встановлення 
податкових пільг, які стимулюють розвиток про-
фесійної освіти за федеральними нормативами 
фінансування учнів на різних ступенях профе-
сійної освіти, а також порядку фінансування 
професійних освітніх закладів; розробка федера-

льних вимог до професійних освітніх закладів з 
будівельних норм, нормативного оснащення 
навчальним обладнанням; установлення порядку 
інспектування професійних освітніх закладів і 
органів управління освітою на всій території 
Російської Федерації; контроль виконання феде-
рального законодавства в галузі професійної 
освіти [2, с. 11]. 

До компетенції регіональних органів управ-
ління, головним завданням яких є реалізація 
регіональних програм розвитку професійної 
освіти, відносяться: створення регіональних 
концепцій професійної освіти; розробка і реалі-
зація регіональних програм розвитку професій-
ної освіти; створення, реорганізація і ліквідація 
освітніх закладів відповідного підпорядкування; 
формування федерального, міжрегіонального і 
регіонального ринків освітніх товарів та послуг; 
створення регіональної системи атестації і акре-
дитації професійних навчальних закладів, у тому 
числі і недержавних; перепрофілювання профе-
сійної школи згідно з проблемами регіонів та 
ін.; установлення національно-регіональних 
компонентів державних освітніх стандартів; 
створення регіональних експериментальних 
майданчиків для розробки нових підходів до 
змісту і технології освіти; укладення договорів 
зі службами зайнятості на підготовку і підви-
щення кваліфікації кадрів із числа безробітних 
[2, с. 12]. 

Такий чіткий розподіл управлінських функ-
цій мають далеко не всі країни. Однією з причин 
недостатньої їх розробки, на наш погляд, є нечі-
тке визначення основних заходів при реформу-
ванні професійно-технічної освіти. Порівняємо 
для прикладу основні цілі реформування в сис-
темі професійної освіти Республіки Білорусь і 
Угорщини. 

Основними цілями реформування в системі 
професійної освіти Республіки Білорусь є: виве-
дення її на новий рівень, що найбільше відпові-
дає нахилам і можливостям особистості, вимо-
гам суспільства; підняття престижу професійної 
освіти як основного шляху професійного станов-
лення особистості і засобу її соціального захисту 
на ринку праці; закріплення за професійною 
освітою статусу пріоритетності для держави і 
суспільства. 

Згідно з програмою професійно-технічної 
освіти, розробленою в 1995 р. Міністерством 
праці Угорщини, основними її цілями є: піднят-
тя конкурентоспроможності професійного на-
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вчання; зміцнення бази професійно-технічної 
освіти; підняття рейтингу економіки у навчанні; 
забезпечення неперервності в навчанні; збіль-
шення фінансування системи професійно-
технічної освіти; покращення науково-дослід-
ницької роботи у професійно-технічній освіті. 

На наш погляд, більш конкретні цілі з ураху-
ванням науково-дослідницької роботи поставле-
ні при реформуванні професійно-технічної осві-
ти в Угорщині. Саме це й дасть можливість роз-
робити управлінські функції органів управління 
і досягти поставленої мети. 

Повернення української професійно-
технічної школи до демократизації управління в 
умовах ринкових відносин на селі зумовило пот-
ребу порівняльно-педагогічного дослідження і 
практичного використання прогресивних ідей 
зарубіжного досвіду, зокрема США, Німеччини, 
Японії, Франції, Польщі, Угорщини, Росії та 
Республіки Білорусь. 

Вивчаючи зарубіжний досвід управління 
професійними навчальними закладами, автор 
робить висновок, що країни з розвиненими рин-
ковими відносинами розглядають поняття 

“управління” навчальними закладами у взаємоз-
в’язку з психологічними проблеми і відносять 
його не тільки до управління одним персоналом, 
а й до навчального закладу в цілому. За таких 
умов управління не випадає із всього соціально-
го аспекту. 
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