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Актуальність теми 

дослідження

 Реформування національної системи освіти України

викликає модернізацію форм і методів управління

закладами освіти.

Сучасні умови вимагають від закладів П(ПТ)О пошуку

управлінських рішень, які призведуть до розвитку

освітнього закладу на основі впровадження нових ідей.

Актуальним є пошук та дослідження еталонних

показників кращих практик на засадах бенчмаркінгу.



Ступінь розробленості 

проблеми
 Значний внесок у дослідження бенчмаркінгу зробили науковці:

Б. Андерсен, Т. Боголіб, Є. Бєлій, Ш. Валієв, Г. Ватсон,

В. Вахштайн, О. Геворкян, Д. Джонстоун, І. Каленюк, Р. Кемп,

А.Панкрухін, Є. Попова, Р. Рейдер, Л. Шаховська та інші.

 Теоретичні основи бенчмаркінгу закладені в працях провідних

фахівців з управління якістю Е. Демінга, Дж. Джуран, К. Ісікаві,

Ф. Кросбі .

 Проблемам ефективності управління закладами освіти

присвятили свої дослідження українські науковці: Є. Березняк, В.

Бондарь, Л. Ващенко, Л. Даниленко, Т. Десятов, Л. Карамушка,

В. Маслов, Т. Махиня, В. Олійник, І. Сіданіч, Т. Рожнова,

Г. Тимошко та багато інших.



Мета дослідження

- Аналіз теорії та практики використання
бенчмаркінгу як інструменту забезпечення
конкурентоспроможності закладу П(ПТ)О;

- Розробка, наукове обґрунтування та
експериментальне впровадження інструментів
бенчмаркінгу.



Науковий апарат роботи

Об'єкт дослідження

Управління закладом 
професійної 
(професійно-

технічної) освіти на 
засадах бенчмаркінгу

Предмет дослідження

Зміст, форми та 
методи управління 

закладом професійної 
(професійно-

технічної) освіти на 
засадах бенчмаркінгу



Завдання дослідження:

• Вивчити теоретичні аспекти управління закладом П(ПТ)О на
засадах бенчмаркінгу1.

• Дослідити методологію управління закладом П(ПТ)О на
засадах бенчмаркінгу2.

• Виокремити особливості управління закладами П(ПТ)О на
засадах бенчмаркінгу3.

• Надати характеристику вищого професійного училища № 17
м. Дніпро, як об’єкту управління та моделювання на засадах
бенчмаркінгу

4.

• Проаналізувати стан управління закладом П(ПТ)О - вищим
професійним училищем № 17 м. Дніпро на засадах
бенчмаркінгу

5.



Завдання дослідження:

• Висвітлити вітчизняний та зарубіжний досвід щодо
управління закладом П(ПТ)О на засадах бенчмаркінгу6.

• Визначити ціннісний підхід до управління закладом П(ПТ)О
на засадах бенчмаркінгу7.

• Розробити модель управління закладом П(ПТ)О на засадах
бенчмаркінгу8.

• Надати рекомендації керівникам закладів П(ПТ)О щодо
управління на засадах бенчмаркінгу9.



• Визначено поняття управління та розкриті його основні 
функцій 

• Поставлена проблема функціонування системи П(ПТ)О в 
умовах сучасних ринкових відносин, що потребує 
модернізації управління закладами 

• Надано трактування поняттю «бенчармінг», у тому числі як 
інструменту підвищення ефективності  управління 
закладом освіти

• Представлені види бенчмаркінгу, етапи для його реалізації 
та методика впровадження

Розкриті теоретичні аспекти управління 

закладом П(ПТ)О на засадах бенчмаркінгу:



• Визначено поняття методології управління освітою

• Розкрита сутність методологічних функцій, підходів, 
принципів, методів та закономірностей

• Проаналізовані зв’язки між методологією, теорією і 
наукою

• Представлена у вигляді таблиці узагальнююча 
характеристика взаємозв’язків методології, теорії і науки

Методологія управління закладом П(ПТ)О на засадах 

бенчмаркінгу:



Особливості управління закладом П(ПТ)О на 

засадах бенчмаркінгу:

Проведено аналіз змін в системі ПТО України.

Висвітлені існуючі проблеми:

незацікавленість 
роботодавців в 

притоці молодих 
робітничих кадрів

незацікавленість 
регіональних 

органів виконавчої 
влади в розвитку 

професійної освіти

демографічна 
криза - зменшення 

контингенту 
здобувачів освіти, 
отже, збільшення 
малокомплектних 
закладів П(ПТ)О, 

що є неекономічно

незрозуміле 
визначення 

професій загально-
державного
значення: 

живописець, 
бджоляр, 

виноградар



Надана структура управління ВПУ № 17 та алгоритм прийняття управлінських 
рішень

Представлена модель взаємозв’язків ВПУ № 17 з державними органами 
управління освітою

Відображена динаміка прийому та випуску здобувачів освіти за  державним та 
регіональним замовленням

Визначений перелік професій та спеціальностей, за якими здійснюється освітня 
підготовка

Викладена історія училища, правове забезпечення, основні напрями діяльності 

ВПУ № 17 та його повноваження

Загальна характеристика 

Вищого професійного училища № 17



Для дослідження стану управління закладом освіти

обраний внутрішній вид бенчмаркінгу.

Аналіз стану управління у 

вищому професійному училищі № 17 

Об'єкти дослідження

Підрозділ 
машинобудування - як 

підрозділ з менш 
успішними показниками.

Підрозділ громадського 
харчування – як 

найбільш ефективний 
навчальний підрозділ;



Критерії 

оцінювання

Відвіду-
ваність

занять ЗО

Навчальні 
досягнень ЗО

Укладання 
угод з 

роботодав-
цями

Виконання 
плану НВД

Професійна 
орієнтація 

молоді
Навчально-
матеріальна 

база

КМЗ 
професій

Кадровий 
потенціал

Відгуки 
роботодавців

Працевлаш-
тування

випускників



Аналіз відвідуваності занять здобувачами 

освіти протягом 2021-2022 н.р.

ГХ

М



Виконання плану навчально-виробничої 

діяльності



Якісний склад педагогічних кадрів



Конкурс абітурієнтів при прийомі на 

вступ за професіями (чол./місце)



Результати анкетування роботодавців щодо потреби у 

кваліфікованих робітниках в галузях громадського 

харчування та 

машинобудування



Потреба роботодавців у кваліфікованих 

робітниках (за галузями)



Рівень навчальних досягнень ЗО

за підсумками І семестру 2021-2022 н.р.



Анкетування здобувачів освіти ВПУ 

№ 17



 Зумовлена актуальність використання інструментів

бенчмаркінгу

Визначені завдання бенчмаркінгу в управління закладом

П(ПТ)О

Виокремлено ціннісний підхід до управління закладом 

П(ПТ)О на засадах  бенчмаркінгу, як певна технологія, 

що об’єднує в єдину систему розроблення стратегії, 

аналіз досліджувального об'єкта та аналіз конкурента.

Ціннісний підхід до управління закладом П(ПТ)О 

на засадах бенчмаркінгу



• В роботі розроблена авторська модель управління

закладом П(ПТ)О на засадах бенчмаркінгу

Модель управління закладом П(ПТ)О на засадах 

бенчмаркінгу



Модель управління закладом 

П(ПТ)О на засадах бенчмаркінгу







• Уявляти свою особисту роль при впровадженні проекту та мати
конкретну цільову спрямованість;

• Діяти в межах своїх повноважень та компетенцій;

• Здійснювати загальне управління проектом;

• Сформувати команду виконавців, активно взаємодіяти з її членами,
координувати діяльність;

• Забезпечувати учасників проекту інформацією, статистичними
даними:

• Визначати ступінь важливості тайм-менеджменту;

• Всебічно аналізувати логіку впроваджень;

• Оперативно приймати рішення в складних нетипових ситуаціях;

• Систематично здійснювати моніторинг та оцінювання якості
впровадження бенчмаркінгу;

• Реально оцінювати переваги та недоліки інновації.

Рекомендації керівникам закладів П(ПТ)О щодо 

вдосконалення управління на засадах бенчмаркінгу



Алгоритм поетапної реалізації управління 

закладом освіти на засадах бенчмаркінгу

Адаптація результатів бенчмаркінгу 

Застосування одержаного досвіду

Визначення можливостей застосування одержаної інформації 

Збирання інформації про партнера по бенчмаркінгу 

Збирання інформації щодо показників освітньої діяльності очолюваного закладу 
освіти

Вибір закладу освіту (структурних підрозділів) для застосування інструментів 
бенчмаркінгу 

Виявлення основних критеріїв оцінювання

Вибір об’єкта (процесу) для порівняння



ВИСНОВКИ ДО РОБОТИ:

Проведений науковий аналіз теорії і практики

використання бенчмаркінгу при управлінні

закладом П(ПТ)О

Впроваджено, науково обґрунтовано та

експериментально перевірено модель управління

закладом П(ПТ)О на засадах бенчмаркінгу.

Розроблено до застосування критерії оцінювання

ефективності управління закладом П(ПТ)О на

засадах бенчмаркінгу



ВИСНОВКИ ДО РОБОТИ:

Надані рекомендації керівникам закладів П(ПТ)О

щодо впровадження моделі управління на

засадах бенчмаркінгу.

Подальшого вивчення потребують:

- удосконалення механізму впровадження

управління закладом П(ПТ)О на засадах

бенчмаркінгу;

- створення бази прикладів застосування

технологій бенчмаркінгу у сфері П(ПТ)О.



Дякую за увагу!


