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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Одним із першочергових завдань реалізації стратегії

державної кадрової політики є реформування системи

професійно(технічної освіти з метою забезпечення здо(

буття якісної освіти, підвищення престижу робітничих про(
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Статтю присвячено аналізу тематичного спрямування наукової літератури з державного
управління розвитком професійно�технічної освіти як вітчизняних дослідників, так і дослідників
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ченої проблематики; аналіз міжнародного досвіду у розв'язанні актуальних сучасних і страте�
гічних завдань, що стоять перед професійно�технічною освітою.

The article is dedicated to analyzing thematic direction of scientific literature on state management
of vocational training's development by both native and foreign researchers (monographs,
dissertation theses). There is given classification of research directions relating to the problematic
of state management of vocational training's development. Perspective directions in the problematic
of state management of vocational training system's functioning and development are researches
of new normative acts (laws, decrees, orders, letters) that regulate the activities of vocational training
system organizations and establishments; analysis of scientific articles by both native and foreign
researches in the stated problematic; analysis of international experience in solving topical current
and strategic tasks facing vocational�and�technical training.
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фесій. Розроблення державних стандартів з нових робіт(

ничих професій, оновлення чинних державних стандартів,

налагодження взаємодії держави та суб'єктів підприєм(

ницької діяльності сприяють створенню сучасної систе(

ми підготовки кваліфікованих кадрів, здатних до пост(

ійного вдосконалення фахової майстерності і до змін
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видів професійної діяльності. Виконання Конституції Ук(

раїни, Законів України "Про освіту", "Про професійно(

технічну освіту", "Про охорону праці", Указів Президен(

та України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів

Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді

та спорту України, Закону України "Про Національну про(

граму інформатизації", Державного стандарту професій(

но(технічної освіти, консолідація зусиль органів виконав(

чої влади та органів місцевого самоврядування, навчаль(

них закладів, роботодавців, науковців і громадських об(

'єднань має на меті забезпечити подальший розвиток си(

стеми професійно(технічної освіти, підвищити її пре(

стижність. Адже "ефективне державне управління має ба(

зуватися і здійснюватися, як переконливо свідчить світо(

вий і вітчизняний досвід, на сучасній науковій основі, роз(

ширенні масштабів наукових досліджень та їх викорис(

танні у практиці" [11]. У контексті нашої статті це підтвер(

джується рядом наукових праць дослідників з розвитку

державного управління у сфері професійно(технічної ос(

віти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика державного управління розвитком ос(

віти й професійно(технічної освіти, зокрема, знайшла своє

відображення у дослідженнях багатьох вітчизняних нау(

ковців: В.Т. Александрова, О.Л. Валевського, Д.І. Дзвінчу(

ка, С.М. Домбровської, Л.А. Майбороди, В.М. Мороза,

Л.М. Петренко, Л.П. Пуховської, В.О. Радкевич, В.П. Сад(

кового, В.В. Тертички та ін., які працюють над покращен(

ням її стану на державно(освітньому рівні.

Останнім часом проблематика державного управ(

ління розвитком професійно(технічної освіти набула

неабиякої популярності серед вітчизняних дослідників,

серед яких на особливу увагу заслуговують наукові

роботи В.М. Аніщенка, В.С. Болгаріної, Т.В. Волкової,

Н.О. Величко, І.В.Гириловської, В.А. Григор'єва,

Г.В. Єльникової, Д.О. Закатнова, Л.Д. Кузьмінської,

Л.А. Майбороди, В.М. Манько, Л.В. Нестерової, Ю.С. Паль(

кевича, Л.В. Романової, В.І. Свистун, П.Б. Семенова,

Т.Ю. Чернової, В.В. Ягупова та ін. Безумовно, вищенаве(

дений перелік не є повним, адже питання державного уп(

равління не можуть бути вичерпаними у межах окремих

напрямів наукових досліджень, а і продовжують перебу(

вати серед популярних напрямів наукових пошуків.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз змістовної спрямова(

ності наукових досліджень, тематика яких пов'язана з дер(

жавним управлінням розвитком професійно(технічної ос(

віти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Переважно велика кількість досліджень з розвит(

ку державного управління свідчить про неабияку увагу

дослідників нашої країни до відповідної проблемати(

ки.

Аналіз тематичної спрямованості наукових дослід(

жень проблематики державного управління функціону(

ванням та розвитком системи професійно(технічної осві(

ти можна провести за такими напрямами, а саме: аналіз

наукових статей, монографій, науково(комунікативних

заходів, нормативно(правових документів тощо. З огля(

ду на обмеженість обсягів цієї публікації нами було прий(

нято рішення про можливість зосередження на аналізі

тематичного спрямування монографій і дисертаційних

досліджень.

Серед таких досліджень є монографія В.Т. Алексан(

дрова "Державні механізми управління якістю неперерв(

ної освіти в Україні" (викладено результати досліджень

якості освіти, науково(теоретичного обгрунтування та

практичного впровадження рекомендацій, пропозицій і

розробок щодо створення в Україні сучасної системи

державного управління якістю неперервної освіти. Сис(

тематизовано та обгрунтовано методи дослідження ме(

ханізмів управління якістю всіх рівнів неперервної освіти

в Україні. Виявлено проблеми державних механізмів уп(

равління якістю неперервної освіти та запропоновано

шляхи їх вирішення як на центральному, так і на регіо(

нальному рівні управління) [1]. У дослідженні Г.В. Єль(

никової "Управління розвитком професійно(технічної ос(

віти в сучасних умовах: теорія і практика" розкрито тео(

ретичні основи та методологічні засади управління роз(

витком професійно(технічної освіти в умовах ринкової

економіки, висвітлено світові та вітчизняні моделі управ(

ління розвитком освітніх систем, представлено економічні

аспекти управління, подано розгорнуту характеристику

умов та перспектив інституціоналізації соціального парт(

нерства в управлінні розвитком професійно(технічної ос(

віти та досліджено розвиток організаційної культури про(

фесійно(технічних навчальних закладів [21]. У монографії

В.І. Свистун, Г.В. Єльникової, Д.Д. Айстраханова та ін.

"Децентралізація управління професійно(технічною осв(

ітою" досліджено широкий спектр методологічних, тео(

ретичних та практичних проблем децентралізації управл(

іння професійно(технічною освітою (ПТО); здійснено

аналіз об'єктивних закономірностей децентралізації уп(

равління ПТО, пріоритетних чинників розвитку управлін(

ня ПТО в умовах його децентралізації, обгрунтовано кон(

цептуальні засади, методологічні основи децентралізації

управління ПТО в умовах сучасного ринку праці, з'ясова(

но визначальні чинники розвитку управління освітою,

здійснено порівняльну характеристику жорсткого, верти(

кального і м'якого горизонтального управління ПТО, зап(

ропоновано можливі варіанти моделей децентралізації уп(

равління ПТО й концептуальні підходи до розподілу по(

вноважень органів освіти і науки на загальнодержавному

та регіональному рівнях, висвітлено концептуальні підхо(

ди до управління професійно(технічними навчальними

закладами (ПТНЗ) в умовах децентралізації управління

ПТО, теоретичні та методичні засади децентралізації уп(

равління ПТНЗ у регіоні, представлено економічні аспек(

ти розвитку системи ПТО в умовах сучасного ринку праці

[6]. У дослідженні В.М. Аніщенка, Д.О. Закатнова, С.І. Здіо(

рук та ін. "Напрями реформування системи професійно(

технічної освіти в умовах європейської інтеграції" розг(

лянуто теоретичні основи модернізації та реформування

системи професійно(технічної освіти України, сформуль(

овано практичні рекомендації щодо вдосконалення фун(

кціонування як системи ПТО в цілому, так і професійно(

технічних навчальних закладів. В основу запропонованої

сукупності заходів щодо реформування й модернізації

професійно(технічної освіти покладено особистісно орі(

єнтовану парадигму освіти і компетентнісний підхід до

підготовки кваліфікованих робітників. У монографії та(

кож висвітлено організаційно(педагогічні засоби підви(

щення ефективності процесу управління ПТО, надано ре(

комендації щодо вдосконалення нормативно(правового

забезпечення функціонування системи професійно(тех(

нічної освіти [12]. У роботі В.С. Болгаріної, В.А. Гри(

гор'євої, Г.В. Єльникової, В.І. Свистун, П.Б. Семенова,

Т.Ю. Чернової "Взаємодія суб'єктів управління профе(

сійно(технічною освітою: теорія і практика" досліджено

широкий спектр методологічних, теоретичних і практич(
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них проблем взаємодії суб'єктів управління професійно(

технічною освітою (ПТО); у межах цієї роботи проведено

аналіз сучасних підходів науковців до розуміння взаємодії

як міждисциплінарної категорії, обгрунтовано механізми

взаємодії суб'єктів управління професійно(технічною ос(

вітою, культурологічні засади управлінської діяльності

керівника професійно(технічного навчального закладу як

суб'єкта управління ПТО, науково(методичні аспекти

підготовки до взаємодії суб'єктів управління ПТО, основні

аспекти розвитку соціального партнерства як форми взає(

модії суб'єктів управління ПТО і роботодавців [3]. У моно(

графії В.І. Свистун, Г.В. Єльникової, Л.М. Петренко "Вплив

трансформації ринкової економіки на управління розвит(

ком професійно(технічної освіти" обгрунтовано особли(

вості ринкової трансформації економіки України та її зв'я(

зок з основними напрямами розвитку ПТО, висвітлено

вплив трансформаційних процесів на управління розвит(

ком ПТО в умовах ринкової економіки, з'ясовано вплив

трансформацій ринкової економіки на економічну ефек(

тивність управління розвитком ПТО, проаналізовано рин(

кові механізми стимулювання розвитку ПТО, обгрунто(

вано теоретичні основи управління маркетингом системи

ПТО в умовах ринкової економіки та запропоновано мо(

дель управління маркетингом ПТО, висвітлено динаміку і

тенденції соціального партнерства як чинника управлін(

ня розвитком ПТО в умовах ринкової економіки [4]. У

монографії П.Г. Лузан, В.М. Манько, Л.В. Нестерової,

Л.В. Романової "Теорія і практика впровадження іннова(

ційних технологій навчання у професійну підготовку ква(

ліфікованих робітників" розкрито теоретичні основи та

методологічні засади управління розвитком професійно(

технічної освіти в умовах ринкової економіки, висвітлено

світові та вітчизняні моделі управління розвитком освітніх

систем, представлено економічні аспекти управління, по(

дано розгорнуту характеристику умов та перспектив інсти(

туціоналізації соціального партнерства в управлінні роз(

витком професійно(технічної освіти та досліджено роз(

виток організаційної культури професійно(технічних на(

вчальних закладів [20].

Цікавим напрямом, що не входить до напрямів окрес(

леного нами аналізу, але вважаємо, що слід звернути ува(

гу, є термінологічний словник О.В. Аніщенко, Н.В. Смо(

ляної "Теоретичне і виробниче навчання у професійно(

технічних навчальних закладах: короткий термінологіч(

ний словник" (містить різноманітний інформаційно(дові(

дковий матеріал з теорії, історії, методики теоретичного

й виробничого навчання у професійно(технічних навчаль(

них закладах) [2]; науково(допоміжний бібліографічний

покажчик "Педагогічні засади децентралізації управлін(

ня професійно(технічною освітою" (складається із двох

тематичних розділів: "Законодавчі та нормативно(правові

акти в галузі професійно(технічної освіти України (1991—

2012)" та "Наукова література" ( упорядник С.Б. Капран)

[14].

Разом із тим, не зважаючи на високий рівень науко(

вого напрацювання з означеної проблематики, питання

управління розвитком професійно(технічної освіти перед(

бачають подальших ретельних пошуків вдосконалення

цієї сфери на державному рівні і залишаються відкрити(

ми для подальших наукових розробок, адже якісні інстру(

менти управління освітнім процесом сприяють формуван(

ню перспективної стратегії його розвитку.

Наступним напрямом аналізу до визначеного нами

кола напрямів є дисертаційне дослідження І.М. Сікорсь(

кої "Удосконалення державного управління вищою осві(

тою в контексті європейської інтеграції", 2006 (виокрем(

лені етапи розвитку національної вищої освіти, виявлена

динаміка розвитку взаємин вищої школи і державного уп(

равління в низці "міжнародний простір — держава — ре(

гіон — ВНЗ"; змістовно виділений пріоритет держави, яка

виступає структуроутворюючим фактором функціонуван(

ня вищої освіти; здійснено теоретичне обгрунтування і

запропоновані практичні рекомендації з удосконалення

державного управління вищою освітою в контексті євро(

пейського вибору [19].

На особливу увагу заслуговує дисертаційне дослід(

ження О.В. Поступної "Механізми державного управління

вищою освітою на регіональному рівні", 2009 (здійснено

теоретичне обгрунтування і запропоновані практичні ре(

комендації з удосконалення механізмів державного уп(

равління вищою освітою на регіональному рівні, узагаль(

нено теоретичні засади державного управління галуззю.

За допомогою системного підходу розглянуто вищу осв(

іту як об'єкт державного управління, виявлені особливості

управління на рівні регіону; обгрунтовано існуючі моделі

управління освітньою сферою; удосконалено підходи до

розширення горизонтальних зв'язків внутрішньої органі(

заційної структури управління вищою освітою на рівні ре(

гіону; розроблено основні положення концепції щодо уп(

равління вищою освітою на регіональному рівні, що виз(

начають систему принципів, цілей завдань, пріоритетних

напрямів і методів діяльності органів державної влади в

межах адміністративно(територіальній одиниці. Головна

мета концепції полягає у створенні конкретних механізмів

і умов для розвитку доступної та якісної системи вищої

освіти відповідно до вимог суспільства, що динамічно роз(

вивається, запитів особистості та потреб держави з най(

повнішим використанням регіональних можливостей)

[17].

На наш погляд, таким, що заслуговує на велику увагу

і має важливе практичне значення, є дисертаційне дослі(

дження Л.І. Коробко "Державне регулювання системи

професійно(технічної освіти в Україні", 2008. Робота при(

свячена розробці теоретичних засад удосконалення дер(

жавного регулювання системи професійно(технічної ос(

віти. Досліджено особливості державного регулювання

системи професійно(технічної освіти. Доповнено перелік

функцій професійно(технічної освіти. Запропоновано си(

стему оцінювання підготовленості випускників професій(

но(технічних навчальних закладів. Розроблено практичні

рекомендації щодо створення Центру розвитку профе(

сійно(технічної освіти при Міністерстві освіти і наукиУк(

раїни. Проаналізовано сучасний стан розвитку системи

професійно( технічної освіти. Проведено аналіз тенденцій

діяльності професійно технічних навчальних закладів

України. Досліджено особливості діяльності професійно(

технічних навчальних закладів Запорізької області.

Запропоновано розвинути структуру мережі профе(

сійно(технічних навчальних закладів шляхом створення

на їх базі ресурсних центрів.

Досліджено державне замовлення в системі профе(

сійно(технічної освіти. Удосконалено механізм багатока(

нального фінансування системи професійно(технічної ос(

віти [8].

У дисертації С.В. Григанської "Державне регулюван(

ня системи вищої освіти в Україні" (2008) подано теоре(

тичне узагальнення й нове вирішення наукового завдан(

ня вдосконалення державного регулювання системи

вищої освіти шляхом визначення напрямів і механізмів

його вдосконалення; запропоновано створити координа(

ційну раду при Президентові України з метою координації

та контролю за виконанням різноманітних освітніх про(

грам та проектів. Також запропоновано удосконалити

оцінювання якості вищої освіти шляхом інституціалізації
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громадського контролю в особі Громадської асоціації

контролю діяльності вищих навчальних закладів. Основ(

ним призначенням такої організації має стати розробка

спільно з Державною службою зайнятості України та її

регіональними відділеннями єдиних критеріїв оцінюван(

ня якості освітніх послуг для різних типів вищих навчаль(

них закладів, координація розвитку системи вищої осві(

ти із ринком праці [5].

У дисертаційному дослідженні С.А. Мороз "Меха(

нізми державного управління розвитком трудового потен(

ціалу вищих навчальних закладів України" (2017) здійсне(

но теоретичне обгрунтування наукових засад і концепту(

альних підходів щодо напрямів вдосконалення змісту та

практики використання механізмів державного управлі(

ння розвитком трудового потенціалу ВНЗ. Досліджено

особливості взаємодії інституту держави та інституції уні(

верситету в контексті змісту темпоральних та просторо(

вих змін. Розкрито зміст системи та структури трудового

потенціалу ВНЗ та визначено напрями державно(управ(

лінського впливу щодо розвитку їх якості та підвищення

ефективності функціонування. Висвітлено результати

аналізу системи трудових можливостей ВНЗ та розроб(

лено рекомендації щодо удосконалення змісту і практи(

ки використання окремих механізмів державного управ(

ління та умов ефективності їх комбінування. Визначено

основні об'єкти державного управління, безпосередній

вплив на які забезпечує розвиток трудового потенціалу

ВНЗ. Запропоновано напрями удосконалення адміністра(

тивно(організаційного механізму державного управління

розвитком трудового потенціалу ВНЗ за рахунок експер(

тного оцінювання рівня розвитку його ресурсної складо(

вої [10].

Серед досліджень зарубіжних вчених можна виділи(

ти дисертаційне дослідження Р.В. Ростовського "Держав(

не регулювання сфери вищої професійної освіти" (2008),

де проаналізовано ключові ідеї державної освітньої пол(

ітики у сфері вищої професійної освіти; дано аналіз

внутрішніх проблем організації економічного механізму

системи вищої професійної освіти; проаналізована еко(

номічна поведінка вищих навчальних закладів професій(

ної освіти; тенденції розподілу й ефективності викорис(

тання кадрів вищої кваліфікації по галузям економіки;

вплив організаційно(економічного механізму державної

освітньої політики на економіку країни з позиції дослід(

ження якісних характеристик інструментів управління

освітнім процесом. Запропонована методологія форму(

вання організаційно(економічного механізму державної

освітньої політики у сфері вищої освіти, спрямованого на

формування перспективної стратегії розвитку [18]; "До(

відник з технічної та професійної освіти та навчальні дос(

лідження" Ф.Раунера та Р. Макліна — перший у своєму

роді довідник, в якому особлива увага приділяється ме(

тодам досліджень і дослідженням у професійно(технічній

освіті. Секції книги присвячені конкретним аспектам цієї

галузі, починаючи з презентації генезису досліджень про(

фесійно(технічної освіти. Крім того, автори проводять

дослідження в області політики, планування та практики.

Розглянуто різні галузі досліджень професійно(технічної

освіти, в тому числі, з фахових дисциплін. Тематичні до(

слідження ілюструють різні підходи до дослідження тех(

нічного професійного навчання, а в заключному розділі

книги представлені методи дослідження, в тому числі

методи співбесіди і спостереження, а також експеримен(

ти і розробки. В цьому довіднику міститься всебічний ог(

ляд досліджень технічного професійного навчання в

міжнародному контексті і приділяється особлива увага

методам досліджень [23].

У роботі Ч. Чжао та Ф. Раунера "Галузі досліджень

професійної освіти" представлено огляд деяких фунда(

ментальних тем міжнародної технічної і професійної ос(

віти і навчання (ТПОН), наприклад, генезис досліджень

ТПОН, галузі досліджень ТПОН, розробка навчальних

програм, планування й розробка ТПОН, методи дослід(

жень ТПОН та ін. Міжнародний довідник з технічного та

професійного навчання та навчання (Rauner / Maclean),

опублікований у 2009 році компанією Springer, був пер(

шим, що забезпечив всебічне охоплення досліджень

ТПОП в міжнародному контексті та врахував особливу

увагу методам дослідження. В цій новій книзі основна

увага приділяється наданню більш доступного огляду ос(

новних тем з міжнародних досліджень професійної тех(

нічної освіти [24].

Наукове дослідження А. Барабаша й Ф. Раунера "Ро(

бота й освіта в Америці: мистецтво інтеграції" — перше

всеохоплююче видання з професійної освіти та навчання

(ПОН) або професійної й технічної освіти (ПТО) у Спо(

лучних Штатах Америки, надає уявлення про різноманітні

проблеми у цій галузі досліджень. Наданий матеріал

структуровано відповідно до критеріїв, що застосовують(

ся, а також теоретичних обговорень у рамках ПОН. Ви(

світлені теми є актуальними і включають: освіту проти ква(

ліфікації, проблему локалізації проти глобалізації в уп(

равлінні, професійно(технічну освіту у вищій освіті, кон(

сультування з питань кар'єри, а також стажування у США.

У цій роботі підтверджується значущість кар'єри і техніч(

ної освіти як для людини, так і для ринку праці [22].

Перелік досліджень з даної проблематики є таким,

що не претендує на вичерпність.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Беручи до уваги вищенаведене, вважаємо за можли(

ве опрацювати класифікацію напрямів досліджень про(

блематики державного управління розвитком професій(

но(технічної освіти і сформулювати такі висновки.

По(перше, проблематика професійно(технічної осві(

ти та питання державного управління, пов'язані з її роз(

витком та удосконаленням, постійно перебувають у ме(

жах кола наукової уваги дослідників. Разом з тим, питан(

ня подальшого розвитку професійно(технічної освіти по(

требують на додаткову увагу науковців. Від ефективності

підготовки кваліфікованих робітників залежить позиція

нашої країни на ринку праці як у самій країні, так і за її

межами.

По(друге, проаналізовані наукові дослідження свід(

чать про необхідність подальшої роботи з удосконален(

ня державного регулювання системи професійно(техніч(

ної освіти, також удосконалення оцінювання підготовле(

ності випускників професійно(технічних навчальних зак(

ладів в контексті європейського вибору.

По(третє, престижності робітничих професій сприя(

тиме подальша увага збоку держави у розв'язанні питан(

ня удосконалення змісту та практики використання ме(

ханізмів державного управління системою професійно(

технічної освіти на державному та регіональному рівнях.

По(четверте, класифікація напрямів досліджень про(

блематики державного управління розвитком професій(

но(технічної освіти може мати вигляд:

1. Державні механізми управління якістю освіти

(В.Т. Александров, С.В.Григанська, С.М. Домбровська,

В.І. Луговий, Ю.О. Молчанова, В.М. Мороз, С.А. Мороз,

О.В. Поступна, Н.Г. Протасова, В.П. Садковий, В.Ю. Сте(

панов та ін.).
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2. Удосконалення змісту та практики використання

механізмів державного управління розвитком трудового

потенціалу ВНЗ (С.М. Домбровська, О.В. Жадан, О.О. Ко(

чемировська, В.М. Мороз, С.А. Мороз, Ю.Г. Падафет,

Т.В. Покотило, В.О. Сивоконь, Н.В. Статівка та ін.).

3. Управління розвитком ПТО в умовах ринкової

економіки (Г.В. Єльникова, Л.І. Коробко, С.В. Крисюк,

В.М. Огаренко, В.І. Свистун, Л.М. Петренко, Т.Ю. Черно(

ва та ін.).

4. Децентралізація управління ПТО (Д.Д. Айстраха(

нов, Г.В. Єльникова, В.І. Свистун, Т.Ю. Чернова та ін.).

5. Модернізація та реформування системи ПТО

(В.М. Аніщенко, Д.О. Закатнов, С.І. Здіорук, Л.І. Короб(

ко та ін.).

6. Механізми взаємодії суб'єктів управління ПТО

(В.С. Болгаріна, В.А. Григор'єва, Г.В. Єльникова, В.І. Сви(

стун, П.Б. Семенов, Т.Ю. Чернова та ін.).

7. Механізми державного управління вищою освітою

й освітою ПТО на регіональному рівні (С.М. Домбровсь(

ка, П.М. Кухарчук, А.В. Мазак, В.М. Мороз, І.А.Медведєв,

Л.П. Полякова, О.В. Поступна, В.П. Садковий, О.Г. Тягу(

шева, Я.І. Федан та ін.).

8. Соціальне партнерство в управлінні розвитком ПТО

(П.Г. Лузан, В.М. Манько, Л.В. Нестерова, Л.В. Романова

та ін.).

По(п'яте, зважаючи на невелику кількість науко(

вих досліджень з проблем професійно(технічної ос(

віти, порівняно із науковими дослідженнями з роз(

витку державного управління у сфері вищої освіти,

науковцям, які опікуються цією сферою, бажано

більше зосередити свою увагу на питаннях розвитку

та удосконалення професійно(технічних навчальних

закладів, науково(методичних та навчально(методич(

них центрів професійно(технічної освіти. Адже про(

блеми застарілої матеріально(технічної бази, підго(

товки та перепідготовки педагогічних кадрів, якості

освітніх послуг та проходження практик, працевлаш(

тування випускників залишаються в багатьох випад(

ках відкритими та такими, що потребують невідклад(

ної допомоги збоку держави, органів державного уп(

равління.

По(шосте, вважаємо, що серед перспективних на(

прямів проблематики державного управління функці(

онування та розвитку системи професійно(технічної

слід зосередити увагу на дослідженні основних норма(

тивно(правових актів (законів, постанов, наказів,

листів), що регламентують діяльність установ і закладів

системи професійно(технічної освіти; та аналізі науко(

вих статей як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників

з означеної проблематики, а також аналізі міжнарод(

ного досвіду у розв'язанні актуальних сучасних і стра(

тегічних завдань, що стоять перед професійно(техніч(

ною освітою.
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