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цьому слід дотримуватися таких дидактичних принципів як науковість, 

свідомість, зв‘язок  теорії з практикою, систематичність, наочність, 

прагнення до міцності знань і навичок. 
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ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років 

пропонує шляхи реформування системи національної освіти, які 

передбачають її перетворення на саморегуляційне, інноваційне середовище, 

яке в змозі забезпечити високі соціальні стандарти.  Серед основних напрямів 

модернізації управління освітою, є низка завдань, які спрямовані на 

удосконалення якості управління сучасними навчальними закладами, а саме: 

створення систем моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу 

на якість освітніх послуг на всіх рівнях, упровадження новітніх 
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інформативно-управлінських і комп‘ютерних технологій, демократизація 

процедури призначення керівників навчальних закладів, їх атестація, 

підвищення компетентності управлінців усіх рівнів тощо [1]. Нові суспільні 

тенденції вимагають від керівника бути компетентним, вміти набувати та 

застосовувати нові знання, навички та вміння,  реагувати на швидкі зміни 

зовнішнього оточення [3].  

Численні праці науковців присвячені питанням історії, теорії та 

методики управління навчальними закладами (Л. Даниленко, Г. Дмитренко, 

Г. Єльникова, Л. Калініна, Л. Карамушка, В. Крижко, І. Лікарчук, В. 

Майборода, О. Мармаза, С. Ніколаєнко, Л. Онищук. Є. Павлютенков Є. 

Хриков та ін.). Вони обґрунтовували різні напрямки управління навчальними 

закладами, розкрили систему управління, характеризували функції 

управління (планування, мотивація, організація, контроль, навчання, 

виховання, методична робота). 

Аналіз теоретичних положень та практичного сучасного досвіду 

свідчить, що управління навчальними закладами здійснюється через 

реалізацію управлінських функцій, до яких відносяться планування, 

організація, координація, контроль, регулювання (корекція), облік та аналіз. 

Адже функція управління закладом набуває своєї реалізації у функції 

управління будь-яким видом діяльності навчально–пізнавальної, 

дослідницько-пошукової, суспільно-громадської, виховної, культуротворчої, 

самооцінної тощо [3]. 

У 2012 році всі заклади залізничного профілю, які підпорядковувалися 

Міністерству інфраструктури були переведені до підпорядкування 

Міністерства освіти і науки України. Ця подія, на нашу думку, мала як 

позитивні, так і негативні наслідки на підготовку фахівців залізничної галузі 

та мережу навчальних закладів залізничного профілю взагалі.  Управління 

навчальним закладом залізничного профілю вимагає не тільки бути 

висококваліфікованим менеджером освітньої галузі, а й фахівцем-

залізничником, який здатний забезпечити зв'язок освітніх програм з постійно 
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зростаючими вимогами до спеціалістів-залізничників.  Система професійної 

підготовки кадрів залізничної галузі – це не тільки сукупність освітніх 

закладів, а певна система, специфічний соціальний організм, що 

розвивається: функціонує вона не лише за загальними та системними 

ознаками, а й за специфічними законами управління такою системою [2]. 

Керівник навчального закладу залізничного профілю має бути обізнаним з 

нормативно-правовим забезпеченням освітньої та залізничної галузі, щоб 

мати змогу вдосконалювати систему підготовку фахівців, робити їх 

конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.  

На нашу думку, керівником навчального закладу залізничного профілю 

повинні бути враховані такі аспекти в процесі організація та вдосконалення 

роботи навчального закладу: 

1) удосконалення навчальних програм, що передбачає оволодіння 

новими знаннями у таких сферах, як комп‘ютеризовані системи перевірки 

якості, автоматизація надання послуг,  лідерство, підвищення якості 

транспортних послуг, взаємозв'язок вартості та якості, використання 

результатів наукових досліджень у практичній діяльності та розв'язання 

ситуаційних вправ. Розробляючи навчально-методичні матеріали, необхідно 

приділяти увагу розвитку та орієнтуванню компетенцій, знань, вмінь та 

навичок щодо управління з урахуванням особливостей транспортної сфери; 

2) розвиток співпрацю між навчальними закладами та організаціями 

транспортної сфери, що забезпечуватиме відповідність навчальних програм у 

транспортній сфері широкому колу окремих галузей і буде сприяти кращому 

засвоєнню компетенцій. Обмін знаннями між фахівцями-практиками та 

працівниками навчальних закладів потребує залучення до цього великої 

кількості організацій, що надають транспортні послуги в широкому 

діапазоні. При цьому необхідно визначити вигоди, які буде мати від такої 

співпраці кожна із сторін;  
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3) створення на базі найбільш успішних навчальних закладів 

залізничного профілю регіональних галузевих центрів підготовки фахівців-

залізничників; 

4) підвищення іміджу залізничних спеціальностей шляхом розроблення 

нових професійних стандартів, створення експериментальних педагогічних 

майданчиків за галузевим спрямуванням, оновлення матеріально-технічної 

бази навчальних закладів залізничного профілю, залученням світового 

досвіду, поглиблення міжнародної співпраці. 

Отже, сучасний навчальний заклад залізничного спрямування потребує 

інноваційного управління, яке б дало змогу підтримувати 

конкурентоспроможність національної освіти. Керівництво навчальним 

закладом залізничного профілю буде ефективним за умови вмілого 

поєднання керівником знання менеджменту освітньої діяльності та 

ефективних форм і методів взаємодії з галузевими підприємствами. 

Обізнаність у двох сферах професійної діяльності – освітньої та галузевої – 

допоможе сформувати конкурентоспроможну освітню програму підготовки 

фахівця залізничної галузі.  
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