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ктуальність формування інформа-
ційно-аналітичної складової про-

фесійної діяльності інженера-педагога в галузі 

комп’ютерних технологій, відповідального за 
інформаційно-аналітичну роботу в ПТНЗ, 

визначається Державною цільовою програ-

мою розвитку професійно-технічної освіти 

(ПТО) на 2011–2015 рр. Стратегічним завдан-
ням цієї програми є удосконалення системи 

управління ПТО на основі реалізації накрес-

лених заходів за такими пріоритетними на-
прямами: підвищення ефективності управлін-

ня в умовах змін організаційно-правових 

форм діяльності ПТНЗ, що забезпечить їх 

результативність і підсилить відповідальність 
за кінцеві результати діяльності; удосконален-

ня інформаційного обміну; запровадження 
моніторингу ефективності управлінських рі-

шень, їх впливу на якість ПТО. Особливості 

управління сучасною системою ПТО зумов-
люються кардинальними змінами в нашому 

суспільстві, в результаті чого відбувається 

переусвідомлення цілей, завдань і змісту осві-

ти, здійснюється пошук нових форм, методів і 
технологій підвищення її якості.  

Досягнутий рівень і проблеми розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
у ПТНЗ визначають необхідність переходу від 

політики, спрямованої на інформатизацію 

окремих ПТНЗ, до формування єдиного інфо-

рмаційного простору, розвиток інформацій-
них ресурсів, баз даних і знань, якими можуть 

А 
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користуватися всі ПТНЗ регіону. Зазначене 

висуває найпріоритетнішим дослідження та-

кої проблеми, як підвищення ефективності 
системи ПТО, що залежить від випереджува-

льного прорахунку тенденції в інноваційній 

політиці ПТО, актуалізує проектування нових 

моделей управління на основі ІКТ. 
Загальновизнаний основоположник су-

часної кібернетики Віктор Глушков наголо-

шував на тому, що при автоматизації органі-
заційного управління на основі використання 

електронно-обчислювальної техніки треба 

пам’ятати, що основною засадою її успіху є 

докорінна зміна традиційної технології орга-
нізаційного управління [3].  

Відомі вітчизняні вчені Валерій Биков 

[1], Галина Козлакова [5], Андрій Литвин [6], 
Оксана Матвієнко [4], Віктор Олійник [7], 

Михайло Цивін [4] наголошують на тому, що 

основною умовою створення ефективних ме-
ханізмів взаємодії системи освіти і суспільст-

ва є інформатизація всіх процесів, які мають 

місце в повсякденній діяльності навчальних 

закладів; ефективне функціонування систем 
електронного документообігу можливе тільки 

на основі визначення раціональної структури 

управління, видів діяльності та завдань, які 
необхідно виконати для досягнення цілей 

діяльності навчального закладу, визначення 

взаємопідпорядкованості та взаємозалежності 
педагогічних працівників, розстановка вико-

навців на окремих ділянках роботи, відповід-

но до їх кваліфікації, спеціалізації.  

Метою поданої статті є розгляд спосо-
бів і засобів підвищення інформаційно-аналі-

тичної компетентності інженерів-педагогів в 

умовах роботи у сучасному інформаційному 
середовищі ПТНЗ. 

Вимоги до кваліфікації та компетентно-

сті інженерів-педагогів, які відповідальні за 

інформаційно-аналітичну роботу в ПТНЗ і 
зорієнтовані на остаточний результат, значно 

підвищилися. Застосування ІКТ приводить до 

того, що значну частину професійних знань 
педагогічні працівники мають отримати після 

закінчення вищого педагогічного навчального 

закладу. Як зауважує Наталія Брюханова, 
цільові орієнтири підготовки фахівця, здатно-

го після закінчення ВНЗ якісно здійснювати 

професійну діяльність відповідно до вимог 

суспільства, нині значно розширюються, аж 

до необхідності формування такої особистос-

ті, яка спрямована на ґрунтовне, доцільне, 

креативне вирішення професійних завдань, 
може виконувати посадові обов’язки за мін-

ливих умов організації праці, прагне до само-

вдосконалення і професійного зростання [2]. 

Отже, підвищується роль системи підготовки 
й підвищення кваліфікації щодо забезпечення 

сучасного рівня знань та інформаційно-

аналітичної складової інженерів-педагогів у 
галузі комп’ютерних технологій у власній 

професійній діяльності.  

Застосування ІКТ потребує забезпечен-

ня технологізації інформаційно-аналітичної 
діяльності управління, яка зумовлена тим, що 

достовірна і повна інформація про об’єкт 

управління разом із швидкою реакцією адек-
ватними рішеннями на постійно змінювану 

ситуацію стає умовою успіху професійної 

діяльності інженерів-педагогів, методистів і 
керівників ПТНЗ. Соціальне замовлення на 

фахівців у системі ПТО для інформаційної 

економіки, заснованої на теоретичних знаннях 

аналітичного управління та ІКТ дасть змогу 
вдосконалювати процеси виконання ними 

інформаційно-аналітичних функцій, передба-

чає створення принципово нової динамічної 
моделі підготовки майбутніх інженерів-

педагогів у галузі комп’ютерних технологій 

та підвищення кваліфікації методистів і кері-
вників ПТНЗ.  

Як показав аналіз практики управління 

ПТНЗ України, матеріалів науково-практич-

них конференцій, прогресивні ІКТ слабо 
впроваджуються, інформаційна підтримка в 

системі професійної підготовки та ухвалення 

рішень є недостатньою, експертні оцінки її 
ефективності відсутні. Невідповідність між 

сучасним рівнем розвитку ІКТ та їхнім засто-

суванням у практиці управління ПТНЗ стри-

мує процес становлення і розвитку ПТО, пе-
решкоджає формуванню ефективної інфра-

структури аналітичного управління. Однією з 

причин слабкого впровадження ІКТ у практи-
ку управління ПТНЗ є недостатня методологі-

чна підтримка процесів інтеграції методів і 

підходів, розроблених у теорії управління, 
теорії складних соціальних систем, системно-

му аналізі, теорії автоматизованих інформа-

ційних систем. Ключову роль у прийнятті 

управлінських рішень незмінно відіграє інфо-
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рмаційний обмін, що формує в конкретному 

ПТНЗ і регіоні в цілому певний інформацій-

ний простір, у рамках якого всі реальні фігу-

ранти виконують певні інформаційні функції. 
Удосконалювання процесів виконання інфор-

маційних функцій за рахунок впровадження 

перспективних ІКТ, а також можливість пря-
мої участі в інформаційних процесах керівни-

ків, методистів та інженерів-педагогів ПТНЗ 

сьогодні й у найближчому майбутньому бу-

дуть визначати основи модернізації системи 
ПТО України. Водночас упровадження пере-

дових ІКТ в управління ПТНЗ стримує слабкий 

рівень організації інформаційних потоків, збо-
ру, обробки, збереження і подання інформації, 

її аналізу та інтерпретації, ухвалення рішень.  

Практична потреба в дослідженні інфор-
маційних процесів у ПТНЗ та обласних сис-

темах ПТО визначила необхідність цілеспря-

мованої підготовки майбутніх інженерів-

педагогів у галузі комп’ютерних технологій, а 
також методистів і керівників ПТНЗ комп’ю-

терних технологій аналізу діяльності закладу. 

Пріоритетними напрямами такої підготовки 
ми вважаємо: по-перше, – поступове набуття 

майбутніми інженерами-педагогами в галузі 

комп’ютерних технологій інформаційно-
аналітичних компетенцій шляхом запрова-

дження відповідних модулів до навчальних 

дисциплін професійно-педагогічної підготов-

ки (І–IV курс) в педагогічному вузі; по-
друге, – підвищення рівня інформаційно-

аналітичної компетентності методистів і кері-

вників ПТНЗ шляхом реалізації відповідної 
програми навчання технологій аналізу діяль-

ності ПТНЗ у системі підвищення кваліфіка-

ції. Ключову роль у розвитку особистості 

впродовж усього її життя міжнародна спіль-
нота відводить освіті, яка в ХХІ ст. буде ґрун-

туватися на чотирьох принципах, відповідно 

до яких молоде покоління має навчатися пі-
знавати, працювати, жити і спільно жити. 

Загальний культурний рівень є сьогодні про-

пуском до безперервної освіти.  
Виокремимо основні компоненти сис-

теми навчання технологій аналізу діяльності 

ПТНЗ: провідна ідея, мета, завдання, предмет, 

об’єкт, теоретико-методологічні основи, ядро 
системи, модель, змістове наповнення і умови 

її ефективності. Реалізацію цих компонентів у 

системі підвищення кваліфікації пропонуємо 

в курсі "Комп’ютерні технології аналізу дія-

льності професійно-технічного навчального 

закладу", який містить теоретичну й практич-
ну частину і спрямований на формування 

практичних навичок у розв’язуванні інформа-

ційно-аналітичних завдань та підвищення 
якості реалізації аналітичного управління 

методистів і керівників ПТНЗ.  

Запровадження інформаційно-аналітич-

ної системи (ІАС) ПРОФТЕХ у навчально-
методичних центрах ПТО має на меті полег-

шити працю інженерів-педагогів, відповіда-

льних за інформаційно-аналітичну роботу, 
підвищити продуктивність їх аналітичної дія-

льності у процесі формування звітів про дія-

льність ПТНЗ. Водночас поширення й ефек-
тивна експлуатація ІАС визначається, насам-

перед підготовленістю до сприйняття цієї 

системи з боку інженерів-педагогів, відпові-

дальних за інформаційно-аналітичну роботу, 
керівників і методистів ПТНЗ, які застосову-

ють комп’ютери та інформаційні системи як 

своєрідні інструментальні засоби у своїй дія-
льності. Інформаційно-аналітична система 

ПРОФТЕХ пройшла успішну апробацію в пі-

лотних регіонах у 261 ПТНЗ упродовж 2007–
2011 р. Застосування ІАС ПРОФТЕХ певним 

чином впливає на технологію управління, що 

зумовлює відповідні структурні зміни в змісті 

й організації робіт цієї сфери діяльності. 
Курс "Комп’ютерні технології аналізу 

діяльності професійно-технічного навчального 

закладу" рекомендується вивчати слухачам 
курсів підвищення кваліфікації впродовж 

72 годин. Курс має чітко виражену практичну 

спрямованість: на аудиторні заняття відводить-

ся 56 годин (теоретичне навчання складає 16 
годин, лабораторно-практичне – 40 годин) і на 

самостійну роботу – 16 годин. Опанування слу-

хачами теоретичним матеріалом курсу відбува-
ється за допомогою лекцій-тренінгів (табл. 1). 

Навчальна діяльність слухачів під час 

проведення лабораторно-практичної роботи 
полягає у фронтальному виконанні ними на 

комп’ютері одного й того самого завдання за 

певним алгоритмом з метою набуття та вдос-

коналення певних умінь і навичок реалізації 
дій засобами MS Word, MS Excel, інформа-

ційно-аналітичної системи ПРОФТЕХ.  
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Таблиця 1 

Зміст модулів навчального курсу "Комп’ютерні технології аналізу діяльності  

професійно-технічного навчального закладу" 

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади інформаційно-аналітичної діяльності інженера-педагога 

ПТНЗ (24 год.) 

1.1. 
Вступ до 

курсу  
(3 год.) 
 

1.2. Методологічні під-
ходи до вивчення розви-

тку ПТНЗ як основа 
інформаційно-
аналітичної діяльності  
(4 год.) 

1.3.  
Правові основи 

інформатизації 
професійно-
технічної освіти 
(4 год.) 

1.4. Стандартизація 
управління ПТНЗ 

на основі інформа-
ційно-
комунікаційних 
технологій  
(4 год.) 

1.5. Систематиза-
ція і узагальнення 

програмного 
матеріалу  
модуля  
(2 год.) 

Модуль 2. Методика пошуку і аналізу інформації у середовищі інформаційно-аналітичної системи ІАС 

ПРОФТЕХ (48 год.) 

2.1. Інфор-

маційно-
аналітичні 
ресурси 
професійно-
технічного 
навчального 
закладу  
(4 год.) 

 

2.2. Основи 

інформацій-
но-
аналітичної 
системи ІАС 
ПРОФТЕХ  
(4 год.) 
 

2.3. Забезпечен

ня безпеки 
інформаційно-
аналітичної 
системи управ-
ління ІАС 
ПРОФТЕХ  
(3 год.) 

2.4. Розроб-

ка і розмі-
щення інфо-
рмаційно-
аналітично-
го контенту 
в ІАС 
ПРОФТЕХ 
(6 год.) 

 

2.5. Роз-

робка 
звітів в 
ІАС 
ПРОФ-
ТЕХ (9 
год.) 
 

2.6. Моні-

торинг 
розвитку 
ПТНЗ і 
ПТО засо-
бами ІАС 
ПРОФ-
ТЕХ 
(9 год.) 

 

2.7. 

Системати-
зація і уза-
гальнення 
програмного 
матеріалу  
модуля  
(2 год.) 
 

 
Тематика  

лабораторно-практичних занять 

1. Створення електронного гіпертекс-

тового довідника понятійного апарату інфор-
маційно-аналітичної діяльності. 

2. Створення електронного гіпертекс-

тового довідника понятійного апарату інфор-
маційно-аналітичної діяльності. 

3. Цілеспрямований пошук основних 

законів і правових актів у довідково-правових 

системах і аналіз документів. 
4. Створення кейсу організаційно-

правових документів методиста ІАЦ НМЦ 

ПТО. 
5. Створення довідника аналітичних 

документів Державної служби статистики 

України, що стосуються попиту і пропозиції 
кваліфікованих робітників на ринку праці. 

6. Створення бази даних інформаційно-

аналітичних ресурсів ПТНЗ. 

7. Ознайомлення з середовищем, інте-
рфейсом та інструментами ІАС ПРОФТЕХ 

8. Технологія реєстрації користувачів у 

системі ІАС ПРОФТЕХ. 
9. Автоматизація створення оффлайн- 

форми на основі статичних форм (профтех) 

10. Введення оффлайн- форми до ІАС 

ПРОФТЕХ. 

11. Конструювання звітів про діяль-

ність ПТНЗ за групами індикаторів. 
12. Конструювання звітів про діяль-

ність обласного управління ПТО за групами 

індикаторів. 
13. Конструювання звітів про діяль-

ність ПТНЗ за галузевим спрямуванням. 

14. Конструювання звітів про діяль-

ність обласного управління ПТО за галузевим 
спрямуванням. 

15. Конструювання діаграм. 

16. Показники відповідності результа-
тів роботи ПТНЗ потребам розвитку регіону: 

аналіз прийому учнів ПТНЗ за галузями 

економіки. 
17. Аналіз працевлаштування випуск-

ників ПТНЗ відповідно до замовників кадрів. 

18. Аналіз розподілу чисельності ро-

бітників за галузями економіки. 
19–20. Створення звітів і діаграм на 

основі даних ІАС ПРОФТЕХ "Розвиток сис-

теми ПТО за групами індикаторів за кілька 
періодів спостереження". 

Індивідуальне виконання самостійних 

робіт полягає у введенні, опрацюванні та ана-
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лізі інформації про діяльність того професій-

но-технічного навчального закладу, де пра-

цює слухач, а також у порівняльному аналізі 

діяльності цього ПТНЗ з іншими ПТНЗ в регі-
оні за галузевим спрямуванням, групами ін-

дикаторів і побудові рейтингу ПТНЗ.  

Тематика завдань 

для самостійної роботи 

1. Розробити план використання ІАС 

ПРОФТЕХ у вашому ПТНЗ. План має містити 

концепцію, мету, завдання, стратегію. 
2. Розробити план стратегії повідом-

лення інженерів-педагогів вашого ПТНЗ про 

інформаційно-аналітичну роботу засобами 
ІАС ПРОФТЕХ. 

3. Розробити методику, яка допоможе 

інженерам-педагогам вашого ПТНЗ прийняти 
рішення про інтеграцію засобів ІАС ПРОФ-

ТЕХ в роботу вашого ПТНЗ. 

4. Скласти анкету для оцінки поточно-

го і бажаного рівня інформаційно-аналітичної 
компетентності інженерів-педагогів ПТНЗ. 

5. Розробити нормативно-правову базу 

інформатизації ПТНЗ. 
6. Дослідити стан і тенденції розвитку 

інформаційно-аналітичного забезпечення уп-

равління освітніми системами: міжнародний і 
вітчизняний досвід. 

7. Розробити класифікацію інформацій-

них ресурсів вашого професійно-технічного 

навчального закладу, необхідних для прийн-
яття ефективних управлінських рішень. 

8. Розробити структуру інформаційних 

завдань управління розвитком ПТНЗ. 
9. Дослідити можливості інформацій-

но-пошукових систем і баз даних в інформа-

ційному забезпеченні управління освітніми 

системами, розробити методику їх застосу-
вання в ПТНЗ. 

10. Розробити функціональні обов’язки 

методиста і керівника ПТНЗ та НМЦ ПТО з 
урахуванням особливостей організації інфор-

маційно-аналітичної роботи. 

11. Розробити перелік компетенцій ін-
женерно-педагогічних працівників, відповіда-

льних за інформаційно-аналітичну роботу в 

ПТНЗ. 

12. Розробити перелік компетенцій ін-
женерно-педагогічних працівників, відповіда-

льних за інформаційно-аналітичну роботу в 

НМЦ ПТО в області. 

13. Розробити набір показників, за 

якими слід проводити аналіз діяльності ПТНЗ. 

14. Розробити набір показників, за 

якими треба проводити аналіз діяльності сис-
теми ПТО області. 

15. Розробити план проведення моні-

торингу діяльності вашого навчального за-
кладу. 

16. Проаналізувати можливі загрози 

інформаційної безпеки при експлуатації інфо-

рмаційно-аналітичної системи управління 
освітніми системами. 

Провідна ідея навчання технологій ана-

лізу діяльності ПТНЗ у системі підвищення 
кваліфікації – підвищення рівня інформацій-

но-аналітичної компетентності інженерів-

педагогів у галузі комп’ютерних технологій 
ПТНЗ і обласних систем ПТО. Мета курсу – 

створення моделі системи безперервного під-

вищення кваліфікації як засобу програмно-

цільового управління інноваційним розвитком 
і саморозвитком методистів ПТНЗ, відділів 

освіти, адміністрацій обласних управлінь 

освіти в реалізації інформаційно-аналітичної 
діяльності з використанням сучасних інфор-

маційно-комунікаційних технологій і систем. 

Мета курсу досягається, насамперед, через 
ознайомлення слухачів з правовими основами 

інформатизації ПТО, інформаційними ресур-

сами ПТНЗ, інформаційними системами в 

ПТО, показниками та індикаторами діяльності 
ПТНЗ, автоматизованими процесами управ-

ління ПТНЗ, а також через практичне оволо-

діння ними сучасною інформаційно-
аналітичною системою моніторингу діяльнос-

ті ПТНЗ. Слухачі опановують певний обсяг 

знань і вчаться виконувати необхідні операції 

інформаційно-аналітичної діяльності в галузі 
організаційно-аналітичного забезпечення 

процесів управління ПТНЗ і обласною систе-

мою ПТО. Базовою комп’ютерною технологі-
єю для цього курсу обрано інформаційно-

аналітичну систему управління ПРОФТЕХ, 

оскільки вона містить розвинуті засоби реалі-
зації комп’ютерних технологій, має відкритий 

характер, міститься у вільному доступі в Ін-

тернеті, надає можливість гнучкої побудови 

звітів про діяльність кожного ПТНЗ, ПТНЗ у 
галузевому зрізі, системи ПТО області, сис-

теми ПТО України.  



Розділ ІІІ. Інформатизація  
професійно-технічної освіти 
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Завдання навчання технологій аналізу 

діяльності професійно-технічного навчально-

го закладу в системі підвищення кваліфікації: 
1. Підвищення професійної компетентності і 

мобільності інженерів-педагогів системи 

ПТО. 2. Оновлення змісту професійної підго-

товки інженерів-педагогів системи ПТО на 
основі досягнень науки і сучасних технологій. 

3. Гнучке реагування системи підвищення 

кваліфікації на потреби підготовки компе-
тентного і конкуренто-спроможного інжене-

ра-педагога системи ПТО.  

Об’єкт навчання технологій аналізу ді-

яльності ПТНЗ – процес підвищення кваліфі-
кації інженера-педагога, відповідального за 

інформаційно-аналітичну роботу, керівника і 

методиста системи ПТО. Предмет – модель 
підвищення кваліфікації інженера-педагога, 

відповідального за інформаційно-аналітичну 

роботу, керівника і методиста ПТО.  
Теоретико-методологічну основу фор-

мування змісту навчання технологій аналізу 

діяльності ПТНЗ ми представляємо на трьох 

рівнях: загальнонауковому, стратегічному і 
тактичному. Загальнонауковий рівень містить 

сукупність системно-синергетичного, андра-

гогічного, аксіологічного, акмеологічного 
підходів. Стратегічний рівень представлено 

діяльнісним, компетентнісним, середовищним 

підходами. Тактичний рівень враховує поло-
ження соціально особистісного, полісуб’єк-

тного і рефлексивного підходів.  

До теоретичних знань, яких мають на-

бути слухачі, належать: стан і тенденції роз-
витку інформаційно-аналітичного забезпе-

чення управління освітніми системами; основ-

ні положення системного підходу до вивчен-
ня соціально-педагогічних явищ, теорії 

управління, оперативного і стратегічного 

управління, тенденції розвитку інформацій-

ного суспільства; основні закони і правові 
акти в галузі інформації, автоматизованих 

систем, інформатизації освіти, захисту даних, 

електронного документообігу, керування до-
кументацією, охорони праці в інформаційно-

аналітичному центрі; призначення, можливо-

сті і сфери застосування комп’ютерних тех-

нологій аналізу діяльності ПТНЗ; основи 
комп’ютерно-інтегрованого управління роз-

витком ПТНЗ; принципи створення звітів у 

середовищі ІАС ПРОФТЕХ. 

До вмінь і навичок, які мають сформу-
ватися в слухачів у результаті опанування 

змісту курсу, належать: інформаційно-

аналітичне обслуговування: здійснення роз-
ширеного пошуку документів у довідково-

правових системах мережі Інтернет, їх аналіз, 

систематизація і зберігання; інформаційно-

аналітична робота в середовищі ІАС ПРОФ-
ТЕХ: запуск середовища ІАС ПРОФТЕХ, 

розв’язування завдань аналізу діяльності 

окремого ПТНЗ засобами ІАС ПРОФТЕХ, 
проведення порівняльного аналізу результатів 

діяльності системи ПТО на рівні регіону з 

використанням ІКТ засобами ІАС ПРОФТЕХ, 
дослідження і аналіз комплексу груп класте-

рів, показників та індикаторів ефективної 

діяльності ПТО на всіх рівнях управління, 

підготовка даних у середовищі табличного 
процесора для введення їх у систему ІАС 

ПРОФТЕХ (оффлайн-форма); розробка звітів, 

побудова графіків ефективної діяльності ПТО 
на всіх рівнях управління; рейтингування 

діяльності закладів ПТО на всіх рівнях управ-

ління. Для навчально-методичного забезпе-
чення курсу, крім відповідних підручників і по-

сібників, потрібні такі технічні й програмні 

засоби: комп’ютерний клас, в якому є вільний 

доступ до мережі Інтернет; інформаційно-
аналітична система ІАС ПРОФТЕХ за адресою 

proftechinfo.org.ua, офісний пакет MS OFFICE. 

Висновок. Ми розглянули питання під-
вищення рівня інформаційно-аналітичної 

компетентності інженера-педагога в галузі 

комп’ютерних технологій ПТНЗ. Потребують 

подальшого дослідження питання налаго-
дження співпраці з інформаційними партне-

рами у забезпеченні ефективності функціону-

вання інформаційно-аналітичної системи 
управління системою ПТО. 
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Татьяна Волкова  

Аналитическая деятельность инженеров-педагогов  
в современной информационной среде ПТУЗ 

В статье делается ударение на важности целенаправленной подготовки инженеров-
педагогов и ответственных за информационно-аналитическую работу в ПТУ с целью приобретения 
умений применять средства информационно-аналитической системы "ПРОФТЕХ" для проведения 
мониторинга деятельности ПТУ. 

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, средства информационно-
аналитической системы, инженер-педагог, ответственный за информационно-аналитическую ра-
боту в ПТУ.  

 
Tetyana Volkova  

Analytical work of engineer-teachers  
in the information environment of TVET 

The article emphasizes the importance of targeted training engineer-teachers and those who are re-
sponsible for the information-analytical work in TVET to acquire skills for applying the tools of information-
analytical system "PROFTEH" in monitoring the activities of TVET. 
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responsible for the information and analytical work in TVET. 
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У дисертації проаналізовано стан дослі-
дженості проблеми розвитку професійної 

компетентності в педагогічній теорії і практи-

ці. Теоретично обґрунтовано та експеримен-
тально перевірено педагогічні умови розвитку 

професійної компетентності заступника дире-

ктора з навчально-виробничої роботи у про-
фесійно-технічному навчальному закладі: 

впровадження моделі розвитку професійної 

компетентності у міжкурсовий період підви-

щення кваліфікації; використання технології 
розвитку професійної компетентності з осно-

вами освітнього менеджменту; застосування 

інформаційно-комунікаційного забезпечення 
управлінської діяльності, що охоплює інтера-

ктивну платформу для проведення вебінарів, 

інтернет-конференцій, презентацій та індиві-
дуального консультування, підготовлено та 

впроваджено методичні рекомендації. 


