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АНОТАЦІЯ 

Деміденко В. В. Розвиток професійно-педагогічної компетентності 

викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти (015 – професійна освіта). – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди; Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет». – Слов’янськ, 2018. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та практичне 

розв’язання актуальної проблеми вдосконалення професійно-педагогічної 

компетентності викладачів, що виявляється у розробці, теоретичному 

обґрунтуванні й експериментальній перевірці моделі розвитку досліджуваної 

компетентності в системі науково-методичної роботи коледжу. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, визначено його методи, 

розкрито наукову новизну і практичну значущість, викладено інформацію 

про апробацію і впровадження результатів дослідження. 

У першому розділі – «Розвиток професійно-педагогічної 

компетентності викладачів як психолого-педагогічна проблема» – на 

основі вивчення праць із філософії освіти, психології, педагогіки та історії 

педагогіки окреслено ґенезу компетентнісного підходу та проблеми 

професійно-педагогічної компетентності викладача, а також розкрито суть, 

структуру, критерії розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів коледжу. 

Сформульовано, на основі узагальнення численних підходів, 

визначення поняття „професійно-педагогічна компетентність викладача”, яку 

розглядаємо як інтегративне особистісне утворення, що ґрунтується на 

професійних і педагогічних знаннях, уміннях, досвіді, професійно значущих 
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особистісних якостях та забезпечує успішність виконання викладацьких 

функцій у стандартних і нестандартних умовах.  

На основі такого розуміння сутності компетентності змодельовано її 

структуру, що містить три структурні складники: когнітивний (фахові та 

педагогічні знання), функціональний (фахові та педагогічні вміння й досвід) 

та особистісний (професійно значущі особистісні якості, властивості 

викладача: емпатичність, здатність до рефлексії, комунікабельність, 

гнучкість особистості, здатність до співпраці, емоційна привабливість тощо). 

У другому розділі – «Теоретичне обґрунтування моделі розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів у науково-

методичній роботі коледжу» – схарактеризовано науково-методичну роботу 

як складник системи післядипломної освіти викладачів коледжу, а також 

теоретично обґрунтовано модель розвитку досліджуваної компетентності в 

системі науково-методичної роботи коледжу. 

З’ясовано, що формування професійно-педагогічної компетентності 

розпочинається в процесі здобуття педагогічної освіти, становлення 

відбувається в процесі професійної діяльності, розвиток триває упродовж 

усього періоду професійної активності викладача в процесі неперервної 

педагогічної освіти у формальний, неформальний та інформальний спосіб. 

Науково-методична робота є складовою післядипломної педагогічної освіти і 

здійснюється на базі закладу освіти в міжкурсовий період.  

До особливостей науково-методичної роботи віднесено неперервність, 

поетапність, повсякденність, можливість наблизити зміст і організаційні 

форми підвищення кваліфікації до реальних проблем конкретного закладу 

освіти, диференціювати та індивідуалізувати процес з урахуванням потреб 

кожного викладача, педагогічного колективу та соціуму в цілому, а також 

широку реалізацію андрагогічних принципів. 

Теоретично обґрунтовано модель розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу, 

яка містить низку взаємопов’язаних блоків: 
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нормативно-цільовий – мета (розвиток професійно-педагогічної 

компетентності викладачів), нормативне забезпечення (нормативно-правові 

акти, що регламентують функціонування системи неперервної педагогічної 

освіти) та наукове (методологічні підходи: системний, компетентнісний, 

персонологічний, андрагогічний, середовищний; андрагогічні принципи: 

пріоритету самостійного навчання; спільної діяльності; опори на досвід того, 

хто навчається; індивідуалізації, системності, контекстності, елективності, 

усвідомленості навчання; актуалізації результатів навчання тощо); 

організаційно-змістовий – етапи (організаційно-підготовчий, основний, 

результативний) та організаційно-педагогічні умови (розробка та реалізація 

індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів; створення стимулювального професійно-педагогічного 

середовища коледжу; взаємодія професійно-педагогічного та цілісного 

освітнього середовищ коледжу) розвитку когнітивного, функціонального та 

особистісного складників професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

У контексті дослідження освітнє середовище коледжу розуміється як простір 

взаємодії різноманітних підсистем, утворених учасниками освітньо-виховного 

процесу: викладачами, студентами, адміністрацією, батьками студентів, 

структурними підрозділами, об’єднаннями викладачів. При цьому внутрішнє 

професійно-педагогічне середовище утворюється взаємозв’язками та 

взаємодією адміністрації, структурних підрозділів та педагогічного колективу; 

цілісне освітнє середовище утворюється взаємозв’язками та взаємодією всіх 

перелічених вище учасників освітньо-виховного процесу; 

діагностичний – складники, критерії та рівні їх розвитку (початковий, 

достатній, оптимальний), діагностичні методики для вимірювання розвитку 

структурних складників досліджуваної компетентності.  

Кінцевим результатом реалізації розробленої моделі визначено 

розвинену професійно-педагогічну компетентність викладача. 

Третій розділ – «Експериментальна перевірка моделі розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів коледжу» – 
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присвячено висвітленню ходу варіативної перевірки теоретично 

обґрунтованої моделі в системі науково-методичної роботи коледжу, аналізу 

результатів педагогічного експерименту. 

Експериментальна перевірка розробленої моделі розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної 

роботи коледжу здійснювалась у двох варіантах: перший варіант передбачав 

упровадження двох організаційно-педагогічних умов розвитку досліджуваної 

компетентності (розробка та реалізація індивідуальних програм розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів; створення 

стимулювального професійно-педагогічного середовища коледжу), другий 

варіант – усіх трьох організаційно-педагогічних умов (названі дві, а також 

взаємодія професійно-педагогічного та цілісного освітнього середовищ 

коледжу) в комплексі.  

За результатами діагностики викладачів було об’єднано в умовні 

чотири групи, кожна з яких має свої потреби в розвитку професійно-

педагогічної компетентності: 1) викладачі-початківці (до 5 років стажу 

педагогічної діяльності) без педагогічної освіти; 2) викладачі-початківці з 

базовою педагогічною освітою; 3) молоді викладачі (5–10 років 

педагогічного стажу); 4) досвідчені викладачі (понад 10 років педагогічного 

стажу). Для кожної з цих груп було розроблено окрему орієнтовну програму 

розвитку професійно-педагогічної компетентності в системі науково-

методичної роботи коледжу. 

На основі аналізу отриманих у ході варіативного педагогічного 

експерименту даних виявлено, що реалізація теоретично обґрунтованої 

моделі сприяла суттєвим статистично значущим позитивним змінам у рівнях 

розвитку складників професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

У роботі з викладачами-початківцями найбільш дієвими формами 

роботи стали наставництво досвідчених колег, а також активні й інтерактивні 

методи: семінари, круглі столи, дискусії з актуальних проблем педагогіки 

вищої школи (для викладачів без педагогічної освіти) та ознайомлення зі 



6 

специфікою фахової підготовки студентів для встановлення міжпредметних і 

міжциклових зв’язків у викладанні (для викладачів, які мають педагогічну 

освіту). Для роботи з викладачами зі стажем педагогічної діяльності 5–10 

років найбільш цінним виявилось залучення до групової проектної роботи, 

яка надавала можливість поглиблювати й розширювати фахові й педагогічні 

знання, оволодівати вміннями застосовувати новітні методи освітньої 

діяльності; для досвідчених педагогів зі стажем роботи понад 10 років 

найважливішу роль відігравало наставництво над молодими колегами, що 

сприяло узагальненню власного викладацького досвіду, а також проходження 

психологічних тренінгів для розвитку професійно значущих особистісних 

якостей і властивостей, профілактики професійного вигоряння, набуття 

здатності ефективно працювати в команді. Особливим стимулом для 

викладачів стало залучення студентів і їхніх батьків до діагностики розвитку 

особистісного складника професійно-педагогічної компетентності, чим, 

зокрема, була забезпечена співпраця професійно-педагогічного та цілісного 

освітнього середовища закладу вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 

розроблено і теоретично обґрунтовано модель розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної 

роботи коледжу, яка містить нормативно-цільовий (мета, нормативне та 

методичне забезпечення), організаційно-змістовий (етапи й організаційно-

педагогічні умови розвитку когнітивного, функціонального та особистісного 

складників професійно-педагогічної компетентності викладачів), 

діагностичний (критерії, рівні, діагностичні методики для вимірювання 

розвитку структурних складників досліджуваної компетентності) блоки; 

уточнено: 1) основні етапи становлення й розвитку компетентнісної 

освітньої парадигми: перший – 60–70-ті рр. ХХ ст., другий – 1980-ті рр., 

третій – 1990–2005 рр., четвертий – 2006 р. – наш час, а також їх 

характеристику; 2) суть (інтегративне особистісне утворення, що ґрунтується 

на професійних і педагогічних знаннях, уміннях, досвіді, професійно 
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значущих особистісних якостях та забезпечує успішність виконання 

викладацьких функцій у стандартних і нестандартних умовах), структуру 

(когнітивний, функціональний, особистісний складники) професійно-

педагогічної компетентності викладача, критерії розвитку її складників; 

набули подальшого розвитку організаційні форми і методи розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-

методичної роботи закладу освіти, особливості функціонування професійно-

педагогічного середовища та його взаємозв’язок із цілісним освітнім 

середовищем закладу освіти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх достатній 

готовності до впровадження: у процесі підвищення кваліфікації керівників і 

викладачів закладів освіти різних рівнів у міжкурсовий період з 

використанням запропонованих форм і методів (розробка й реалізація 

індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладача, організація наставництва, проведення тренінгів «Розвиток 

професійно значущих особистісних якостей педагога», «Секрети тайм-

менеджменту», «Регуляція психоемоційного стану педагога», «Співтворчий 

професійний розвиток»); у навчально-виховний процес закладів вищої 

педагогічної освіти: розроблені автором матеріали можуть бути використані 

при викладанні психолого-педагогічних дисциплін і спецкурсів для 

майбутніх педагогів («Вступ до спеціальності», «Загальна педагогіка», 

«Дидактика», «Теорія та методика виховання», «Основи педагогічної 

майстерності», «Організація управління в закладі освіти», «Особливості 

роботи вчителя з батьками школярів» – для здобувачів освітнього ступеня 

бакалавра; «Управління навчальним процесом у закладі вищої освіти», 

«Філософія освіти», «Педагогіка вищої школи», «Актуальні проблеми 

виховання у вищій школі», «Актуальні проблеми самоврядування у закладі 

вищої освіти», «Проблеми професійно-особистісного становлення 

викладача», «Теорія конфліктів у навчально-виховному процесі закладу 
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ABSTRACT 

Demidenko V. V. Development of teachers professional and pedagogical 

competence in college scientific and methodical work system. – Qualification 

scientific work as a manuscript. 

Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences (Philosophy Doctor), 

Specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Training (015 – 

Vocational Training); branch of knowledge 01 Education / Pedagogy. – 

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; State Higher 

Educational Establishment “Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 

2018. 

A theoretical attempt to generalize and to practically solve the actual 

problem of teachers’ professional-pedagogical competence improvement has been 

performed in the thesis which is depicted in the theoretical grounding and 

experimental trial of the competence research development model in the system of 

the scientific-methodical work of the college. 

The introduction substantiates the relevance of the topic of the dissertation, 

formulates the object, subject, purpose and task of the study, determines its 

methods, reveals the scientific novelty and practical significance, and provides 

information on testing and implementation of research results. 

In the first chapter, “Development of vocational and pedagogical 

competence of teachers as a psychological and pedagogical problem”, based on 
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the study of works on the philosophy of education, psychology, pedagogy and 

history of pedagogy, the genesis of the competence approach and problems of 

teacher's professional and pedagogical competence are outlined, and the essence, 

structure, criteria for the development of vocational and pedagogical competence 

of college teachers have been revealed.  

The “teacher’s professional-pedagogical competence” understanding has 

been stated on the grounds of multiple approaches as well as its integrative 

personal generation, which is based on the professional and pedagogical 

knowledge, experience, professionally important personal qualities, and provides 

successful completion of teachers’ functions in standard and nonstandard 

conditions. In the structure of the researched competency there have been pointed 

out three structural elements: cognitive (professional and pedagogical knowledge), 

functional (professional and pedagogical skills and experience) and personal 

(professionally important personal qualities, features: empathy, ability to reflect, 

sociability, personality flexibility, ability to co-operate, emotional attractiveness 

and so on). 

In the second chapter, “The model of teachers’ professional-pedagogical 

competence development in the system of scientific-methodical work of the 

college theoretical substantiation”, the scientific-methodical work as a 

component of the system of postgraduate education of college teachers is 

characterized, as well as the theoretically grounded the model of researched 

competence development in the system of scientific-methodological work of the 

college. 

It has been found that the formation of professional-pedagogical competence 

begins in the pedagogical education acquisition process; the formation happens in 

the process of professional activity, the development continues during the whole 

period of the professional activity of a teacher in the process of post-graduate 

continuous pedagogical education in the formal, non-formal and informal way. 

Scientific methodical work is a component part of the post-graduate pedagogical 
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education, and is performed on the grounds of an educational institution in the 

period between courses. 

Continuity, stage, routine and the ability to adapt the content and 

organisational forms of advanced training for the real problems of a certain 

educational institutions, differentiate and individualise it taking into account the 

necessities of a single teacher, pedagogical staff and social medium in general have 

been referred to the scientific-methodical work specialties. 

The model of teachers’ professional-pedagogical competence development 

in the system of scientific-methodical work of the college has been scientifically 

grounded, the model which contains a number of interconnected blocks: 

regulatory-purposeful – the aim (development of teachers' professional and 

pedagogical competence), regulatory (normative legal acts regulating the 

functioning of the system of continuous pedagogical education) and methodical 

(methodological approaches: systemic, competency, personological, and 

pedagogical, environmental; and pedagogical principles: the priority of 

independent education; joint activity; relying on the experience of the learner; 

individualization, systematicity, context, selectivity, awareness of learning; 

actualization of learning outcomes, etc.) provision; 

organisation-content – stages (organisation-preparatory, main, effective) and 

organisation-pedagogical conditions (development and realization of individual 

growth programmes of teachers’ professional-pedagogical competence, creation of 

encouraging professional-pedagogical environment in the college, interaction 

between professional and holistic educational environment of the college) of the 

cognitive, functional and personal components of teacher's professional and 

pedagogical competence development. In the context of the research, the 

educational environment of the college is understood as the space of interaction of 

the various subsystems formed by participants in the educational process: teachers, 

students, administration, parents of students, structural units, associations of 

teachers. At the same time, the internal professional-pedagogical environment is 

formed by interconnections and interaction of administration, structural units and 
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pedagogical staff; the integral educational environment is formed by 

interconnections and interaction of all the above mentioned participants in the 

educational process; 

diagnostic – components, criteria, levels (initial, sufficient, optimal), 

diagnostic methods to measure the development of structural components of the 

researched competence. 

The final result of realization of the developed and theoretically grounded 

model is defined by the developed professional-pedagogical competence of the 

teacher. 

The third chapter, “The model of teachers’ professional-pedagogical 

competence development in the system of scientific-methodical work of the 

college experimental verification”, is devoted to the coverage of the course of the 

variable verification of the theoretically grounded model in the system of scientific 

and methodological work of the college, analysis of the results of the pedagogical 

experiment. 

Experimental testing of the developed model for the development of teachers 

'professional and pedagogical competence in the system of scientific and 

methodological work of the college was carried out in two ways: the first variant 

envisaged the introduction of two organizational and pedagogical conditions for 

the development of the investigated competence (development and implementation 

of individual programs for the development of teachers' professional and 

pedagogical competence, creation of the stimulating professional-pedagogical 

environment of the college), the second option is all the three organizational and 

pedagogical conditions (the mentioned two, as well as the interaction of the 

professional-pedagogical and integral educational environments of the college) in 

the complex. 

According to the results of the diagnosis, the teachers were united into the 

four conditional groups, each of which has its own needs for the development of 

vocational and pedagogical competence: 1) beginner teachers (up to 5 years of 

experience in pedagogical activity) without pedagogical education; 2) novice 
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teachers with basic pedagogical education; 3) young teachers (5–10 years of 

pedagogical experience); 4) experienced teachers (more than 10 years of 

pedagogical experience). For each of these groups there was developed a separate 

indicative program of development of professional-pedagogical competence in the 

system of scientific and methodological work of the college. 

Based on the analysis of the data obtained during the variable pedagogical 

experiment, it was found that the implementation of the theoretically grounded 

model contributed to a significant statistically significant positive change in the 

levels of development of the components of teacher's professional and pedagogical 

competence. 

In working with the novice teachers, the most effective forms of work have 

been the mentoring of experienced colleagues, as well as active and interactive 

methods: seminars, round tables, discussions on topical problems of higher 

education pedagogy (for teachers without a teacher education), and familiarization 

with the specifics of the students' professional training for the establishment 

interdisciplinary and cross-cycle communication relationships (for teachers with a 

pedagogical background). To work with teachers with the 5 –10 years of 

pedagogical activity experience of the most valuable was involvement in the group 

project work, which provided an opportunity to deepen and expand professional 

and pedagogical knowledge, to master the skills to apply the latest methods of 

educational activity; For experienced teachers with over 10 years of experience, 

the most important role played by mentoring over young colleagues, which 

contributed to the synthesis of their own teaching experience, as well as 

psychological training for the development of professionally meaningful personal 

qualities and properties, the prevention of professional burnout, gaining the ability 

to work effectively in a team. A special incentive for teachers was to involve 

students and their parents in diagnosing the development of a personal component 

of vocational and pedagogical competence, in particular, cooperation between the 

vocational and educational and integrated educational environments of the 

institution of higher education of the I–II levels of accreditation was ensured. 
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The scientific novelty of the thesis is that for the first time: the model of 

teachers’ professional-pedagogical competence development in the system of 

scientific-methodical work of the college has been developed and theoretically 

substantiated, which contains normative-target (purpose, normative and 

methodological support), organizational-content (stages and organizational and 

pedagogical conditions of development of cognitive, functional and personal 

components of teacher's professional and pedagogical competence), diagnostic 

(criteria, levels, diagnostic methods for measuring the development of structural 

components of the study population) competency) blocks; 1) the main stages of the 

formation and development of a competent educational paradigm: the first (the 

1960–70s), the second (the 1980s), the third (the 1990–2005s), the fourth (2006 – 

nowadays); 2) the essence (integrative personal formation based on professional 

and pedagogical knowledge, skills, experience, professionally significant personal 

qualities and ensures successful performance of teaching functions in standard and 

non-standard conditions), structure (cognitive, functional, personal components) of 

professional and pedagogical competence teacher, criteria for the development of 

its components were improved; organizational forms and methods of development 

of vocational and pedagogical competence of teachers in the system of scientific 

and methodological work of the institution of education, especially the functioning 

of the vocational and pedagogical environment and its relationship with the 

integral educational environment of the educational institution have been further 

developed. 

The practical value of the thesis is its readiness for implementation: during 

the process of training the heads and teachers of educational institutions of 

different levels in the intercultural period using the proposed forms and methods 

(development and implementation of individual programs for the development of 

teacher's professional and pedagogical competence, organization of mentoring, 

conducting trainings “Development of professionally significant personal qualities 

of a teacher”, “Secrets of time management”, “Regulation of a psycho-emotional 

state teacher” and “Co-creation professional development”); in the educational 
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process of institutions of higher pedagogical education: materials developed by the 

author can be used in teaching psychological and pedagogical disciplines and 

special courses for future teachers (“Introduction to a specialty”, “General 

pedagogy”, “Didactics”, “Theory and methodology of upbringing”, “Fundamentals 

of Pedagogical Excellence”, “Organization of Management in an Educational 

Institution”, “Features of the Teacher's Work with Parents of Schoolchildren” – for 

Bachelor's Degree; “Management of the Educational Process at a Higher Education 

Institution”, “Philosophy of Education”, “Pedagogy of Higher School”, “Actual 

Problems of Education in Higher School”, “Actual Problems of Self-Government 

in Higher Education Institution”, “Problems of Professional and Personal 

Formation of a Teacher”, “Theory of Conflicts in the Educational Process of a 

Higher Educational Establishment”, “Reflection of the teacher's personal and 

professional development”, etc. – for the candidates of the educational degree of 

the master). 

Key words: teacher, competence, teacher’s professional-pedagogical 

competence, system of scientific-methodical work of the college, teachers’ 

professional-pedagogical competence development model, between course period 

of post-graduate pedagogical education, encouraging professional-pedagogical 

environment in the college, holistic educational environment of the college, 

individual growth programmes of teachers’ professional-pedagogical competence. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Провідною світовою тенденцією 

розвитку освіти сьогодні є розбудова неперервної освіти упродовж життя 

(Lifelong learning). Обравши основний вектор свого розвитку, спрямований 

на інтеграцію до європейського та світового освітньо-наукового простору, 

вітчизняна система освіти в роки незалежності теж активно розбудовувала 

неперервну, зокрема педагогічну, освіту. Закон України «Про освіту» (2017) 

закріпив остаточний перехід вітчизняної системи освіти на компетентнісні 

засади, а також уперше ввів поняття «освіта дорослих» і визначив її як 

складову освіти впродовж життя, спрямовану на реалізацію права кожної 

повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних 

потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки. Неперервний 

професійний розвиток визначено в Законі як «безперервний процес навчання 

та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття 

вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або 

покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього 

періоду його професійної діяльності» [245]. 

Концептуальні засади неперервної освіти досліджено в працях 

вітчизняних і зарубіжних учених: В. Астахової, К. Астахової, 

Б. Гершунського, Р. Дейва, П. Джарвіса, О. Зайцевої, І. Зязюна, А. Корреа, 

В. Кременя, Г. Кузнецова, Т. Левченко, П. Ленгранда, Дж. Лінча, 

Л. Лук’янової, Н. Ничкало, М. Ноулза, І. Пальшкової, С. Сисоєвої та інших. 

Різноманітні теоретико-прикладні аспекти неперервної, зокрема 

післядипломної, педагогічної освіти досліджують: М. Бирка, Н. Бібік, О. Біда, 

Н. Білик, О. Вознюк, Л. Гаврілова, Л. Даниленко, Т. Диба, В. Євдокимов, 

М. Картель, Б. Коротяєв, С. Курінна, Н. Лісова, В. Олійник, С. Омельченко, 

І. Прокопенко, Н. Протасова, В. Прошкін, Т. Сорочан, С. Сисоєва, 

В. Ушмарова, з-поміж іншого, у порівняльно-педагогічному контексті: 
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Н. Котельнікова, Т. Кошманова, О. Кузнєцова, Лу Шаньшань, О. Озерська, 

Л. Пуховська, С. Сапожников, Чжан Лун та інші. 

Андрагогічні засади неперервної, в тому числі педагогічної, освіти 

розкрито в працях А. Деркача, М. Дернової, С. Змейова, Н. Ничкало, 

О. Опольської, Н. Черненко, Р. Шаповала та інших. 

Основні положення компетентнісного підходу як фундаменту сучасної 

освіти досліджували вітчизняні й зарубіжні вчені: В. Бахрушин, О. Безносюк, 

І. Бех, І. Драч, І. Єрмаков, Е. Зеєр, І. Зимня, Дж. Констант, Н. Кузьміна, 

О. Кузьміна, О. Локшина, Д. Мак-Клеланд, А. Маркова, У. Мозер, О. Овчарук, 

О. Пометун, О. Плахотнік, Дж. Равен, Д. Річен, О. Савченко, О. Садохін, 

Л. Салганік, М. Селатицькі, С. Скворцова, Л. Сохань, В. Стрельніков, 

Л. Тураш, С. Харченко та інші. 

Суть, структура, зміст, процеси становлення і розвиток професійних 

компетентностей фахівців різних галузей знаходяться в центрі уваги таких 

учених, як: В. Андрієвська, О. Безносюк, О. Біла, Я. Кічук, М. Князян, 

О. Кутик, М. Мруга, Г. Удовіченко, Л. Щербатюк та інші. 

Особистість педагога, структуру і зміст його професійно-педагогічної 

компетентності, професіоналізму, педагогічної майстерності вивчають: 

В. Адольф, Н. Бутенко, С. Бухальська, Л. Ващенко, К. Віаніс-Трофименко, 

В. Гриньова, О. Гура, Р. Гуревич, О. Драгайцев, О. Дубасенюк, 

Ю. Завалевський, І. Зязюн, М. Кадемія, Л. Карпова, Д. Корабельнікова, 

Г. Лісовенко, В. Маслов, Л. Пашко, В. Пелагейченко, С. Сапожников, 

В. Саюк, В. Стешенко, В. Стрельніков, О. Тіщенко, Г. Удовіченко, 

І. Шмиголь, Л. Шовкун, К. Юр’єва та інші. 

Розвиток педагогічної компетентності, удосконалення педагогічної 

майстерності, зокрема в післядипломній освіті, є сферою наукових інтересів 

дослідників, серед яких: С. Бухальська, Н. Василенко, С. Демченко, 

Ю. Завалевський, С. Іванова, Г. Кашкарьов, В. Кулешова, М. Лук’янова, 

В. Лунячек, Н. Мурована, О. Набока, О. Нікулочкіна, Е. Панасенко, 

О. Самойленко, І. Трубавіна, Л. Шевчук та інші. 
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Науково-методичну роботу як складову післядипломної педагогічної 

освіти вивчають: Н. Василенко, О. Вернидуб, А. Єрмола, І. Жерносєк, 

Л. Карпова, Н. Котельнікова (КНР), В. Лизинський, Г. Литвиненко, Чжан Лун, 

В. Лунячек, С. Міщенко, А. Постельняк, І. Просвирніна, В. Саюк, О. Сидоренко, 

І. Титаренко та інші. 

Концептуальні й прикладні аспекти середовищного підходу в освіті 

досліджують: О. Караман, А. Каташов, В. Козирєв, Л. Люсієр, М. Роганова, 

С. Савельєва, Є. Умнікова, І. Упатова, К. Юр’єва, Т. Ярвилехто, В. Ясвін та 

інші. 

Теоретичний аналіз проблеми розвитку професійної, зокрема 

професійно-педагогічної, компетентності викладачів закладів вищої освіти 

дозволяє окреслити низку суперечностей між:  

 зростаючими вимогами суспільства, працедавців та здобувачів освіти 

до якості підготовки професійно-технічних кадрів, з одного боку, та 

реальним рівнем професійно-педагогічної компетентності викладачів 

коледжів, які не завжди здатні кваліфіковано виконувати свої професійні 

обов’язки, з іншого боку;  

 наявним емпіричним досвідом організації науково-методичної 

роботи в професійних коледжах та браком теоретичних розробок організації 

науково-методичної роботи в навчальних закладах цього типу;  

 сучасними тенденціями розбудови відкритої освіти та 

нерозробленістю теоретичних і прикладних аспектів використання 

потенціалу взаємодії професійно-педагогічного та цілісного освітнього 

середовища закладу освіти з метою розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів. 

Актуальність теми дослідження, її недостатня теоретична 

розробленість та необхідність пошуку ефективних шляхів удосконалення 

компетентності викладачів у процесі неперервної професійної педагогічної 

освіти зумовили вибір теми дослідження: «Розвиток професійно-
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педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної 

роботи коледжу».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є частиною науково-дослідної роботи кафедри початкової, 

дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди в межах комплексної наукової теми 

«Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці учителів» (державний 

реєстраційний номер 0111U008876). Тему дисертації затверджено Вченою 

радою Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (протокол № 6 від 20.12.2013 р.) та узгоджено в Міжвідомчій 

раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук 

в Україні (протокол № 7 від 30.09.2014 р.). 

Об’єкт дослідження – розвиток професійно-педагогічної 

компетентності викладачів коледжу.  

Предмет дослідження – модель розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально 

перевірити модель розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури дослідити 

ґенезу компетентнісного підходу в освіті та схарактеризувати теоретичні 

аспекти проблеми розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів. 

2. Визначити особливості розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу. 

3. Науково обґрунтувати модель розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи закладів 

вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації. 
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4. Упровадити та експериментально перевірити обґрунтовану модель 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі 

науково-методичної роботи коледжу.  

Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань 

використовувалися такі методи дослідження:  

– теоретичні: ретроспективний, порівняльний і системний аналіз 

наукової літератури з педагогіки, психології, педагогічного менеджменту, 

андрагогіки для зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, 

уточнення понятійно-категоріального апарату дослідження, визначення суті 

структури, змісту професійно-педагогічної компетентності викладача, 

критеріїв розвитку її складників, а також законодавчої та нормативної 

документації з питань післядипломної педагогічної освіти, організації 

науково-методичної роботи в закладі освіти для обґрунтування моделі 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів; проектування 

й моделювання для розробки програми теоретико-експериментального 

дослідження та створення моделі розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу;  

– емпіричні – педагогічні спостереження, бесіда, інтерв’ювання, 

анкетування, опитування, оцінювання (експертне та самооцінювання), 

стандартизовані методики – для виявлення рівнів розвитку складників 

професійно-педагогічної компетентності викладачів; педагогічний 

експеримент для перевірки моделі розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу;  

– методи математичної статистики для обробки, кількісного і 

якісного аналізу та ілюстрування результатів експериментальної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що  

– вперше: розроблено і теоретично обґрунтовано модель розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-

методичної роботи коледжу, яка містить нормативно-цільовий (мета, 

нормативне та методичне забезпечення), організаційно-змістовий (етапи й 
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організаційно-педагогічні умови розвитку когнітивного, функціонального та 

особистісного складників професійно-педагогічної компетентності 

викладачів), діагностичний (критерії, рівні, діагностичні методики для 

вимірювання розвитку структурних складників досліджуваної 

компетентності) блоки; 

– уточнено:  

1) основні етапи становлення й розвитку компетентнісної освітньої 

парадигми: перший – 60–70-ті рр. ХХ ст., другий – 1980-ті рр., третій – 1990–

2005 рр., четвертий – 2006 р. – наш час, а також їх характеристику; 

2) суть (інтегративне особистісне утворення, що ґрунтується на 

професійних і педагогічних знаннях, уміннях, досвіді, професійно значущих 

особистісних якостях та забезпечує успішність виконання викладацьких 

функцій у стандартних і нестандартних умовах), структуру (когнітивний, 

функціональний, особистісний складники) професійно-педагогічної 

компетентності викладача, критерії розвитку її складників;  

– набули подальшого розвитку організаційні форми і методи розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-

методичної роботи закладу освіти, особливості функціонування професійно-

педагогічного середовища та його взаємозв’язок із цілісним освітнім 

середовищем закладу освіти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх достатній 

готовності до впровадження: у процесі підвищення кваліфікації керівників і 

викладачів закладів освіти різних рівнів у міжкурсовий період з 

використанням запропонованих форм і методів (розробка й реалізація 

індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладача, організація наставництва, проведення тренінгів «Розвиток 

професійно значущих особистісних якостей педагога», «Секрети тайм-

менеджменту», «Регуляція психоемоційного стану педагога», «Співтворчий 

професійний розвиток»); у навчально-виховний процес закладів вищої 

педагогічної освіти: розроблені автором матеріали можуть бути використані 
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при викладанні психолого-педагогічних дисциплін і спецкурсів для 

майбутніх педагогів («Вступ до спеціальності», «Загальна педагогіка», 

«Дидактика», «Теорія та методика виховання», «Основи педагогічної 

майстерності», «Організація управління в закладі освіти», «Особливості 

роботи вчителя з батьками школярів» – для здобувачів освітнього ступеня 

бакалавра; «Управління навчальним процесом у закладі вищої освіти», 

«Філософія освіти», «Педагогіка вищої школи», «Актуальні проблеми 

виховання у вищій школі», «Актуальні проблеми самоврядування у закладі 

вищої освіти», «Проблеми професійно-особистісного становлення 

викладача», «Теорія конфліктів у навчально-виховному процесі закладу 

вищої освіти», «Рефлексія особистісно-професійного розвитку викладача» 

тощо – для здобувачів освітнього ступеня магістра). 

Результати дослідження впроваджено в практику роботи Державного 

вищого навчального закладу «Куп’янський автотранспортний коледж» 

(довідка № 457 від 21.11.2017 р.), Державного навчального закладу 

«Куп’янський регіональний центр професійної освіти» (довідка № 395 від 

17.11.2017 р.), Автотранспортного коледжу ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» (довідка № 01-13/603 від 16.09.2016 р.), 

Державного вищого навчального закладу «Гайворонський політехнічний 

коледж» (довідка № 156 від 19.09.2016 р.), Харківського механічного 

технікуму ім. О. О. Морозова (довідка № 452/03 від 14.12.2017 р.). 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на засіданнях 

кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди (2011–2017), регіональних та міжвузівських науково-

практичних і методичних семінарах, а також була представлена у формі 

доповідей і повідомлень на конференціях різного рівня, зокрема, 

Міжнародних: «Педагогіка та психологія: теорія і практика актуальних 

досліджень» (Львів, 2012), «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах 

глобалізації» (Сімферополь, 2013), «Актуальні наукові дослідження в 

сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький, 2015), «Методологія сучасних 
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наукових досліджень» (Харків, 2017); Всеукраїнській: «Науково-практичні 

аспекти психології та педагогіки» (Харків, 2012). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

відображено в 12 одноосібних наукових публікаціях, серед яких: 7 статей у 

провідних фахових виданнях України та виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз, 5 публікацій апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (364 найменування, із них 29 – іноземними мовами), 

12 додатків на 55 сторінках. Дисертація містить 21 таблицю і 13 рисунків. 

Загальний обсяг дисертації – 316 сторінок, з яких 202 сторінки основного 

тексту.  
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РОЗДІЛ 1 

 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИКЛАДАЧІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

 

1.1. Ґенеза компетентнісного підходу в освіті та проблема 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладача  

 

Закон України «Про освіту» (2017) зазначає, що «метою освіти є 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 

її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 

творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення 

освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору» [245].  

Закон декларує, що досягнення цієї мети забезпечується шляхом 

формування необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності ключових компетентностей, серед яких названі: вільне 

володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі 

відмінності від державної) та іноземними мовами; математична 

компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-

комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та 

соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, 

рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з 

усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; 
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підприємливість та фінансова грамотність; інші компетентності, передбачені 

стандартом освіти [245]. 

При цьому Стаття 1 Закону визначає компетентність як динамічну 

комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, 

інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність 

[245]. 

Закон також виокремлює спільні для всіх компетентностей такі вміння: 

читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, 

критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність 

співпрацювати з іншими людьми [245]. 

Обґрунтовуючи необхідність реформування системи освіти України на 

компетентнісних засадах, упорядники концепції Нової української школи 

спираються на експертні оцінки, згідно з якими «найбільш успішними на 

ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися 

впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в 

команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими 

сучасними вміннями» [211, с. 4].  

Переорієнтація системи освіти України на компетентнісну освітню 

парадигму вимагає упровадження основних положень компетентнісного 

підходу не лише в середній і вищій школі, а також у системі післядипломної 

(неперервної) педагогічної освіти.  

Поняття компетентнісної освіти прийшло в Україну із зарубіжних країн, 

де цей напрям активно досліджується в теорії та розвивається на практиці. 

Поняття «компетентнісна освіта» (Competency-Based Education) виникло в 

США наприкінці 80-х – початку 90-х рр ХХ ст. Її підґрунтям стала 

незадоволеність бізнесу та підприємництва кваліфікацією випускників вищих 

навчальних закладів, зокрема їхньою невпевненістю та браком досвіду при 



30 

інтеграції й застосуванні знань у процесі прийняття рішень у конкретних 

ситуаціях. Однією з перших публікацій з даної проблематики стала стаття 

D. McClelland «Тестувати компетентність, а не інтелект» [354]. Проте не в 

США, а у Великій Британії концепцію компетентнісно орієнтованої освіти з 

1986 р. було обрано за основу національної системи кваліфікаційних 

стандартів [195]. 

Характеристику компетентнісного підходу знаходимо в дослідженнях 

вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема: С. Архипової [9]; В. Байденка 

[11], Т. Бєлкіна [16; 133], Н. Бібік [20], В. Болотова [23], О. Бондаревської 

[24], Л. Вашуленка [20], А. Вербицького [37], І. Драч [82], І. Зимньої [100–

103], В. Кальней [323], М. Князян [126]; В. Кременя [144; 281], С. Кульневича 

[153; 154], Т. Лакоценіної [153], О. Локшиної [20], О. Овчарук [20; 131; 215; 

216], О. Пометун [131; 237], В. Серикова [23], С. Сисоєвої [281], 

А. Хуторського [310], С. Чернова [133], С. Шишова [321–323], І. Якиманської 

[133] та інших. 

У 2006 р. І. Зимня [105] проаналізувала становлення й розвиток 

компетентнісної освітньої парадигми й виокремила в цьому процесі три 

етапи: 

Перший етап (1960–70-ті роки ХХ століття) дослідниця пов’язує з 

уведенням до наукового обігу понять «компетентність» і «компетенція», 

створенням передумов до їх розмежування, а також з початком наукової 

роботи з виявлення і систематизації різних видів мовної компетентності, 

виникненням поняття «комунікативної компетентності». 

Другий етап (80-ті роки ХХ століття) характерний, на думку І. Зимньої, 

розширенням сфери вживання категорії «компетентність» за межі теорії і 

практики навчання мов – на царини професіоналізму в управлінні, 

керівництві, менеджменті, в навчанні спілкуванню; а також розробкою змісту 

поняття «соціальні компетенції/ компетентності».  

Важливою віхою в розвитку компетентнісного підходу вважає 

дослідниця вихід у 1984 р. у Лондоні книги Дж. Равена «Компетентність у 
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сучасному світі: виявлення, розвиток і реалізація» [250], адже автор дає в ній 

розгорнуте тлумачення компетентності як феномена, що «складається з 

великого числа компонентів, багато з яких відносно незалежні одне від 

одного… деякі компоненти відносяться скоріш до когнітивної сфери, а інші – 

до емоційної… ці компоненти можуть заміщувати одне одного як складники 

ефективної поведінки» [250, с. 253]. 

Характерною ознакою другого етапу є також виникнення чималої 

кількості переліків компетентностей різних видів. Варто згадати, що той-таки 

Дж. Равен у згаданій вище роботі наводить список із 37 компетентності, 

асоціюючи багато з них з категоріями «готовність», «здатність», 

«відповідальність», «упевненість» [250, с. 281–296; див. 84]. 

До другого етапу І. Зимня відносить також виникнення уявлення про 

компетентність як кінцевий результат навчання, а також перші спроби 

побудувати власне компетентнісно орієнтовані моделі освіти. 

Дозволимо собі не погодитися з шановною І. Зимньою, яка до другого 

етапу відносить і появу концептуальних праць з проблеми професійної 

компетентності вчителя (Н. Кузьміна [149–150], А. Маркова [176–179] т ін.), 

де досліджуваний феномен розглядається як властивість особистості та 

пов’язується з категорією професіоналізму [147]. Уважаємо, що публікація в 

1990 р. книги Н. Кузьміної «Професіоналізм особистості викладача і майстра 

виробничого навчання» [149] знаменувала початок третього етапу розвитку 

компетентнісного підходу в освіті – етапу активної розробки проблеми 

професійної, зокрема педагогічної компетентності. На цьому етапі вийшли у 

світ важливі для нашого дослідження праці А. Маркової «Психологія праці 

вчителя» (1993) [179], «Психологія професіоналізму» (1996) [178], а також 

Л. Мітіної «Психологія професійного розвитку» (1998) [184]. 

До цього професійна педагогіка для характеристики результату 

професійної підготовки або професійного розвитку оперувала здебільшого 

поняттями «професіоналізм», «майстерність», «готовність», «здатність» 

тощо.  
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Підкреслимо, що саме на третьому етапі більшість дослідників дійшли 

згоди і стали розглядати компетентність як певний освітній результат, 

домінантою якого, попри деякі розбіжності в наукових підходах, визнаються 

три основних складники – знання, уміння і цінності особистості. 

На думку І. Зимньої, компетентнісний підхід виступає новою 

результативно-цільовою основою освіти [105]. По суті, це перехід від 

традиційної освіти до нового її типу, нової освітньої парадигми, що вимагає 

науково обґрунтованої розробки, реалізації принципово нових засобів 

навчання й контролю, вимірювання результатів діяльності викладачів і 

здобувачів освіти, а також самого укладу життя освітніх установ. 

А. Бєлкін у дослідженні компетентнісного підходу принципового 

значення надає ідеї переорієнтації освіти з процесу на результат у 

діяльнісному вимірі і в цьому контексті пропонує розглядати 

результативність освіти з точки зору затребуваності фахівця в суспільстві, 

забезпечення його спроможності відповідати новим запитам ринку, мати 

відповідний потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем, 

пошуку власного «Я» в професії, у соціальній структурі [16]. 

В. Андрієвська визначальним чинником у реалізації компетентнісного 

підходу в освіті вважає зорієнтованість на розвиток системного комплексу 

умінь, смислових орієнтацій, адаптаційних можливостей, досвіду та способів 

трансформаційної діяльності з отриманням конкретного продукту [8]. 

Е. Зеєр особливу увагу звертає на такі пріоритетні цільові орієнтації 

компетентнісного підходу в освіті як забезпечення научуваності, 

самовизначення, самоактуалізації, соціалізації та розвитку 

індивідуальності [102]. 

Третій етап розвитку компетентнісного підходу в освіті також 

характеризується побудовою ієрархії компетентностей, рівні якої 

утворюють:  

– ключові компетентності (в іншій термінології життєві, 

міжпредметні, надпредметні, загальні тощо), що визначаються як здатність 
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людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, 

культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи актуальні 

індивідуальні, соціальні та інші проблеми;  

– загально-галузеві компетентності (з-поміж іншого, професійні), яких 

набуває особа упродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі в усіх 

класах середньої школи, вищого навчального закладу, та які відбиваються в 

розумінні «способу існування» відповідної галузі – тобто того місця, яке ця 

галузь посідає в суспільстві, а також уміння застосовувати їх на практиці в 

рамках культурно доцільної діяльності для розв’язування індивідуальних і 

соціальних проблем; 

– предметні компетентності (наприклад, професійно-педагогічні), 

яких набуває особа упродовж вивчення того чи іншого предмету, навчальної 

дисципліни в усіх класах середньої школи, вищого навчального закладу 

протягом конкретного навчального року або ступеня навчання [237]. 

Поняття «ключові компетентності» було введено в 1990 р. 

Міжнародною організацією праці стосовно кваліфікаційних вимог до 

фахівців у системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки управлінських кадрів. У середині 1990-х рр. сфера 

застосування поняття розширилася, і воно також почало вживатися для 

формулювання вимог до підготовки фахівців у системі вищої освіти. Нині у 

світовій освітній практиці поняття «ключові (загальні) компетентності» 

виступає як центральне, свого роду тематичне ядро [56; 80, с. 49 та ін.]. 

Виокремлення ключових компетентностей було зумовлено рядом 

причин: по-перше, вони об’єднують у собі інтелектуальну та навичкову 

складові освіти; по-друге, в понятті «ключові компетентності» закладена ідея 

інтерпретації змісту освіти, формованого з огляду на прогнозовані освітні 

результати («стандарт на виході»); по-третє, ключові компетентності мають 

інтегративну природу, бо вбирають у себе ряд однорідних або 

близькоспоріднених знань і вмінь, що належать до широких сфер культури та 

діяльності (інформаційної, правової тощо). 
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В узагальненому вигляді основні ознаки ключових компетентностей 

виокремлює Н. Янкіна. За переконанням дослідниці, такими ознаками є: 

• багатофункціональність. Компетентності відносяться до ключових, 

якщо оволодіння ними дозволяє вирішувати різноманітні проблеми 

повсякденного, професійного або соціального життя. Їх необхідно опанувати 

для досягнення різних важливих цілей і вирішення складних завдань у 

різноманітних ситуаціях; 

• надпредметність і міждисциплінарність: можуть бути застосовані в 

різних ситуаціях: на роботі, в сім’ї, в політичній сфері тощо. 

• інтелектуальність: абстрактне мислення, саморефлексія, визначення 

власної позиції, самооцінки, критичного мислення тощо. 

• багатовимірність: включають різні розумові процеси й 

інтелектуальні уміння (аналітичні, критичні, комунікативні тощо), «Ноу-

хау», а також житейський і професійний досвід [334, с. 114–115]. 

Орієнтуючись на матеріали симпозіуму «Ключові компетентності для 

Європи» (Берн, 1996 р.), науковець С. Шишов визначив компетенцію як 

загальну здатність фахівця мобілізувати в професійній діяльності свої знання, 

вміння, а також узагальнені способи виконання дій. На думку цього 

дослідника, ключові компетенції забезпечують універсальність фахівця й 

тому не можуть бути занадто спеціалізованими [322].  

У 2001 р. С. Шишов та І. Агапов увели поняття «загальна 

компетенція», що практично є синонімічним поняттю «ключова 

компетентність». На їхню думку, саме загальні компетенції визначають суть 

усіх видів професійної діяльності. Ядро загальних компетенцій, у поданні 

вчених, утворюють адаптація, соціалізація, інтеграція в соціум і 

самореалізація особистості [321]. 

Визначаючись щодо терміна «компетенції», С. Шишов та І. Агапов 

[321] підкреслюють важливість у цьому зв’язку трактування поняття 

«здатний», запропонованого С. Рубінштейном [266], Б. Тепловим [294], 

О. Бодальовим, В. Століним [25, с. 14]. У їхніх працях наголошується, що 
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здатності й уміння – не тотожні: з одного боку, освоєння умінь і знань 

передбачає наявність певних здатностей, з другого боку, формування 

здатності до певної діяльності передбачає освоєння пов’язаних з нею умінь, 

знань тощо.  

Науковці С. Шишов і В. Кальней [323, с. 78] підкреслюють, що існує 

реальна небезпека збільшення списку компетенцій, визнаних необхідними і 

бажаними, до нескінченності. Тому при пошуку основних або пріоритетних 

компетенцій увагу необхідно приділяти тому, що можна було б назвати 

компетенціями «широкого спектру», які презентують певну універсальність 

та умови реалізації яких не є ні занадто обмеженими, ні занадто 

спеціалізованими.  

На думку науковців Е. Зеєра, А. Павлової та Е. Симанюк, у структурі 

ключових компетентностей мають бути представлені: 

• компетентність у сфері самостійної пізнавальної діяльності, яка 

ґрунтуєтсья на засвоєнні способів набуття знань з різних джерел інформації; 

• компетентність у сфері цивільно-громадської діяльності (виконання 

ролей громадянина, виборця, споживача тощо); 

• компетентність у сфері соціально-трудової діяльності (в тому числі, 

уміння аналізувати ситуацію на ринку праці, оцінювати власні професійні 

можливості, орієнтуватися в нормах й етиці трудових взаємин, навички 

самоорганізації); 

• компетентність у побутовій сфері (включаючи аспекти власного 

здоров’я, сімейного буття тощо); 

• компетентність у сфері культурно-дозвіллєвої діяльності (включаючи 

вибір шляхів і способів використання вільного часу, культурно та духовно 

збагачувальних особистість) [102]. 

У зарубіжній професійній педагогіці [254; 292; 326 та ін.] надається 

важливе значення таким ключовим компетенціям: 

• соціальна компетенція – здатність взяти на себе відповідальність, 

спільно виробляти рішення та брати участь у його реалізації, толерантність 
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до різних етнокультур і релігій, прояв узгодження особистих інтересів з 

потребами підприємства та товариства; 

• комунікативна компетенція, що передбачає володіння технологіями 

усного та письмового спілкування різними мовами, в тому числі, 

комп’ютерного програмування, включаючи спілкування через Інтернет; 

• соціально-інформаційна компетенція, що характеризує володіння 

інформаційними технологіями та критичне ставлення до соціальної 

інформації, поширюваної ЗМІ; 

• персональна компетенція – готовність до постійного підвищення 

освітнього рівня, потреба в актуалізації та реалізації свого особистісного 

потенціалу, здатність самостійно здобувати нові знання та вміння, здатність 

до саморозвитку; 

• спеціальна компетенція – підготовленість до самостійного виконання 

професійних дій, оцінки результатів своєї праці. 

Такий підхід до визначення ключових компетенцій/компетентностей 

відповідний досвіду тих країн, де в останні десятиліття відбулася 

переорієнтація змісту освіти на освоєння ключових компетентностей, а це 

практично всі розвинені країни. 

Проаналізована стаття І. Зимньої «Ключові компетентності – нова 

парадигма розвитку сучасної освіти» [105] опублікована у 2006 р. і, 

природньо, не враховує пізніших подій. Ми ж дозволимо собі зробити 

висновок, що саме в 2006 р. розпочався четвертий, сучасний етап розвитку 

компетентнісного підходу в освіті – етап нормативної регуляції та широкої 

реалізації. Його початок ми пов’язуємо із започаткуванням саме того року 

базованої на компетентнісному підході Європейської рамки кваліфікацій для 

навчання упродовж життя [353], яку було схвалено Європейською комісією в 

2008 р. 

Бельгійське комюніке міністрів «Болонський процес 2020 – 

Європейський простір вищої освіти в новому десятиріччі» від 29.04.2009 р. 

підтвердило актуальність використання компетентнісного підходу у вищій 
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освіті. На необхідності модернізації структури, змісту й організації освіти, 

здійснення навчального процесу на засадах компетентнісного підходу 

наголошується також у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року [197]. 

За твердженням експертів Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР), у ХХІ столітті завданнями реалізації компетентнісного 

підходу є забезпечення: продуктивності та конкурентоздатності на ринку 

праці; скорочення безробіття завдяки розвитку гнучкої (адаптивної) та 

кваліфікованої робочої сили; розвиток середовища для інноваційних 

перетворень в умовах глобальної конкуренції [290, с. 21]. 

На сучасному етапі розвиток і впровадження компетентнісного підходу 

знайшли також відбиття у відповідних концептуальних і нормативних 

національних документах: Законі України «Про освіту» [245], Національній 

рамці кваліфікацій [196], Національній доктрині розвитку освіти в Україні в 

ХХІ столітті [194], Положенні «Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу 

освіту)» [243] та інших документах, а також у рекомендаціях Ради Європи 

стосовно стратегії реформування вітчизняної системи освіти [290].  

На ґрунті аналізу наукової психолого-педагогічної літератури з’ясуємо 

сутність основних дефініцій, якими послуговуватимемось під час 

теоретичного аналізу досліджуваної проблеми: «компетенція», 

«компетентність», «професійна компетентність», «професійно-

педагогічна компетентність». Різними науковцями вони визначались як 

здатність, готовність, властивість, якість особистості; при цьому поняття 

«компетентність» і «компетенція» могли мати одне й те саме смислове 

навантаження, а могли бути розведені за різними підставами. 

У вітчизняній науці та науці пострадянських країн відомі спроби 

диференціювати поняття «компетенція» і «компетентність», хоча повної 

одностайності та єдності в поглядах науковців не спостерігається[186; 237; 

269; 311 та ін.].  
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Виходячи з того, що в перекладі з латинської мови слово «competentia» 

означає коло питань, з якими людина добре обізнана, має певний досвід 

[див., наприклад, 36, с. 560], відомий учений А. Хуторський трактує 

компетентність у певній галузі як «володіння відповідними знаннями та 

здатностями, які дозволяють ґрунтовно судити про цю галузь і ефективно 

діяти в ній», тобто компетентність є результатом набуття компетенцій [309]. 

У матеріалах Болонського процесу підкреслюється, що 

використовування термінів «компетентність» або «компетенція» для 

визначення цільових настанов вищої освіти знаменує зрушення від суто (або 

переважно) академічних норм оцінювання до комплексної оцінки 

професійної та соціальної підготовленості випускників ВНЗ [297, с. 120–126]. 

Тут мова йде про певну суперечність між дискретно-дисциплінарною 

побудовою професійної освіти в стінах вищих навчальних закладів та 

інтегративною природою феномена професійної компетентності. Оцінювання 

академічних досягнень полягає у вимірюванні здатності студента чи 

випускника здійснювати окремі професійні функції (компетенції), набутої в 

результаті опанування окремих дисциплін циклів гуманітарної та соціально-

економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. 

Реальна ж професійна діяльність вимагає цілісної багатогранної здатності 

ефективно виконувати діяльність у стандартних і нестандартних умовах, 

часто в ситуаціях невизначеності, браку інформації, часу, ресурсів тощо. 

Водночас варто зауважити, що окреслена суперечність не є 

непереборною і фатальною. Натомість компетентність як інтегрована 

особистісна властивість складається з низки здатностей індивіда виконувати 

ряд функцій, які маємо всі підстави ототожнювати з окремими 

компетенціями. 

У сучасній науково-педагогічній літературі дослідники частіше 

звертаються до поняття «компетентність» (В. Адольф, Г. Аксьонова, 

Т. Андронова, В. Буткевич, Ю. Варданян, В. Грачов, І. Ісаєв, Н. Костильова, 

Н. Мажар, С. Мелешина, А. Міщенко, Н. Нацаренус, Л. Петровська, 



39 

Л. Подимова, Є. Силяєва, В. Сластьонін, Г. Храмова та ін.), визначаючи його 

по-різному. Відповідно до однієї з концепцій компетентність відображає не 

тільки традиційні або предметні, «декларативні», знання («знати, що»), а 

також процедурні (діяльнісні) знання («знати, як») та ціннісно-смислові 

знання («знати, навіщо та чому») [3].  

До структури компетентності найчастіше включають знання, уміння, 

досвід, а також теоретико-прикладну підготовленість до використання знань 

(С. Шишов, В. Кальней) [323, с. 78]. 

Зокрема, П. Симонов [279, с. 14] говорить переважно про потенційну 

готовність особистості вирішувати завдання зі знанням справи, не 

розкриваючи змісту цієї готовності. М. Чошанов [316], в основному, вказує 

на змістовний (знання) і процесуальний (уміння) компонент компетентності. 

В. де Ландшеєр [157] під компетентністю розуміє поглиблене знання, стан 

адекватного виконання завдання, здатність до актуального виконання 

діяльності. 

Аналіз психологічної літератури (О. Журавльов, Н. Тализіна, 

Р. Шакуров, О. Щербаков та ін.) показує, що в ній представлена досить стійка 

точка зору науковців, згідно якої зміст компетентності охоплює знання, 

уміння, навички здійснення діяльності. 

В. Безрукова [15], звертаючись до терміну «компетентність», визначає 

його як володіння знаннями та вміннями, що дозволяють висловлювати 

професійно грамотні судження, оцінки, думки. 

За твердженням Дж. Равена [260], компетентність розвивається та 

виявляється тільки в процесі виконання цікавої для людини діяльності. Крім 

того, автор підкреслює, що частиною компетентності є мотивація. У цілому, 

визначаючи структуру компетентності, він виділяє в ній когнітивні 

компоненти, афективні компоненти, досвід і звички. 

О. Овачарук вважає, що компетентність – це єдність когнітивного, 

предметно-практичного й особистісного досвіду [216, с. 6–15]; інші в 

структурі феномена виділяють мотиваційний, змістовий і процесуальний 



40 

компоненти [23]; експерти програми «DeSeCo» вважають, що структура 

компетентності охоплює пізнавальні ставлення та практичні навички, 

цінності, емоції, поведінкові компоненти, знання й уміння [359]. 

У більшості зарубіжних досліджень останніх років поняття 

«компетентність» трактується як здатність чи готовність мобілізувати усі 

ресурси (організовані в систему знання й уміння, навички, здібності та 

професійно важливі психологічні якості), необхідні для виконання завдання 

на високому рівні, адекватні конкретній ситуації, тобто відповідно до цілей 

та умов перебігу процесу [337; 338; 342; 343]. 

Згідно з визначенням Міжнародної комісії зі стандартів підготовки, 

підвищення кваліфікації та інструктажу (International Board of Standards for 

Training, Performans and Instruction) поняття компетентності визначається як 

спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання 

або роботу [347]. При цьому поняття компетентності містить набір знань, 

навичок і відносин, що дають змогу особистості ефективно здійснювати 

діяльність або виконувати певні функції, спрямовані на набуття певних 

стандартів у галузі професії або виду діяльності. Ґрунтовним науковим 

підходом відзначається розгляд поняття компетентності Міжнародною 

комісією Ради Європи, якою було сформульовано перелік ключових 

компетенцій з використанням логічно визначеного ряду: вивчати – шукати – 

думати – співпрацювати – діяти – адаптуватись [237]. 

І. Зязюн визначив компетентність як екзистенційну властивість 

людини, продукт власної життєтворчої активності індивіда: «компетентність, 

як властивість індивіда, існує в різних формах – як високий рівень умілості, 

як спосіб особистісної самореалізації (звичка, спосіб життєдіяльності, 

захоплення); як деякий підсумок саморозвитку індивіда, форма вияву 

здібностей» [112, с. 17].  

Багато дослідників вважають, що компетентність «є компетенція в дії», 

визначають відмінності між категоріями «компетенція» та «компетентність» і 

розглядають компетентність як актуально інтегровану особистісну якість: 
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– актуальна, така, що формується як особистісна якість, заснована на 

знаннях, інтелектуально й особистісно зумовлена соціально-професійна 

характеристика людини (І. Зимня) [104]; 

– складна, об’ємна якість людини, яка завершила освіту певного 

ступеня, що виражається в готовності (спроможності) на її основі до 

успішної (продуктивної, ефективної діяльності з урахуванням соціальної 

значущості та соціальних ризиків, які можуть бути з нею пов’язані 

(Ю. Татур) [292]; 

– інтегрована характеристика соціально-професійної якості 

особистості. Компетентність поряд з діяльнісним включає в себе когнітивний 

(пізнавальний), мотиваційно-ціннісний та емоційно-вольовий компоненти;  

– компетентність – це ситуативна категорія, вона виявляється в 

особистісно орієнтованій діяльності (В. Байденко) [11]; 

– загальний рівень здатностей або кваліфікації, демонстрований 

людиною (Т. Кун) [155]; 

– сукупність інтеріоризованих (універсальних) здатностей, освоєння 

індивідом будь-яких систем дій, способів застосування знань для 

ефективного й адекватного використання їх незалежно від умов 

(М. Федорова) [305]. 

Запропоноване в європейському проекті TUNING поняття 

компетентностей включає знання та розуміння (теоретичне знання 

академічної галузі, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й 

оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути 

(цінності як невід’ємна частина способу сприйняття та життя з іншими в 

соціальному контексті). Поняття «компетентність» включає не тільки 

когнітивну й операційно-технологічну складові, але й мотивувальну, етичну, 

соціальну, поведінкову сторони (результати освіти, знання, уміння, систему 

ціннісних орієнтацій). У формуванні компетентності вирішальну роль 

відіграє не тільки зміст освіти, але також освітнє середовище вищих 

навчальних закладів, організація освітнього процесу, освітні технології тощо. 
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За результатами міжнародного проекту TUNING, в рамках якого 

здійснюється пошук загальноєвропейських методологічних підходів до 

проектування компетентностей, визначені 30 їх видів, об’єднаних в три 

групи: системні, інструментальні, міжособистісні [343]. 

Упорядники Великого тлумачного словника сучасної української мови 

[36], Національного освітнього глосарію [198], В. Гриньова [54], К. Юр’єва й 

О. Тіщенко [330] та інші дослідники наголошують на тому, що поняття 

«компетенція» відбиває зміст певного виду діяльності, тоді як 

«компетентність» – сукупність властивостей особистості, необхідних для 

реалізації цього змісту. При цьому компетентність є сукупністю знань, умінь, 

навичок і особистісних якостей, що дозволяють особистості ефективно 

вирішувати питання і здійснювати необхідні дії в будь-якій сфері 

життєдіяльності, а компетенція – сукупність об’єктивних умов, що 

визначають можливості та межі реалізації компетентності особистості. 

Диференціюючи поняття «компетенція» та «компетентність», 

В. Гриньова зазначає, що «компетентність – особистісно інтегрований 

результат діяльності, готовність діяти у сфері власної компетенції, це 

індивідуальна якість, що визначається особистими успіхами та старанністю 

в будь-якому виді діяльності, сприяє виконанню своїх обов’язків або сфери 

компетенції на високому рівні» [54, с. 75]. 

Наголошуючи, що компетентність є результатом не тільки навчання, 

але й самостійної діяльності В. Гриньова визначає компетентність як 

інтелектуально та особистісно зумовлений досвід соціально-професійної 

життєдіяльності людини, що ґрунтується на знаннях. Іншими словами, 

соціально зумовлені вимоги до рівня підготовки фахівця називають 

компетенцією, а рівень відповідності цим вимогам – компетентністю. Отже, 

компетентність це показник того, добре чи погано виконано справу [54, 

с. 75]. 

Підсумовуючи, наведемо визначення, сформульоване Л. Ващенко і 

В. Масловим: «компетенція – це чітке, законодавчо або нормативно 
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визначене коло повноважень та прав особистості для виконання відповідних 

дій у межах конкретної посади або спеціальності у певній професії і 

предметно-фахової спрямованості у педагогічних працівників, 

відповідальність за якість і результат своєї роботи» [35; 180]. 

У 2014 р. фахівцями Міністерства освіти і науки України та 

Національної академії педагогічних наук було впорядковано існуючі підходи 

щодо сфери вищої освіти і укладено національний освітній глосарій, який 

містить такі визначення: 

Компетентність / компетентності (Competence, competency / 

competences, competencies) – це динамічна комбінація знань, розуміння, 

умінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують результати 

навчання за освітньою / навчальною програмою. Компетентності покладені в 

основу кваліфікації випускника. Компетентність (компетентості) як набуті 

реалізаційні здатності особи до ефективної діяльності не слід плутати з 

компетенцією (компетенціями) як наданими особі повноваженнями 

[198, с. 28. 

Компетенція / компетенції (Competence, competency / competences, 

competencies) – надані (наприклад нормативно-правовим актом) особі 

(іншому суб’єкту діяльності) повноваження, коло її (його) службових та 

інших прав і обов’язків. Слід розрізняти поняття компетенції / компетенцій 

від компетентності / компетентностей як набутих реалізаційних здатностей 

[198, с. 28–29. 

Певну риску під термінологічними дискусіями підвів Закон України 

«Про освіту» (2017), де Стаття 15 однозначно констатує, що «метою 

професійної освіти є формування і розвиток професійних компетентностей 

особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у 

відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та 

мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя», а Стаття 17 

доповнює: «метою вищої освіти є здобуття особою високого рівня наукових 

та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, 
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необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі  

знань» [245]. 

Отже на даному етапі розвитку педагогічної науки та освітянської 

практики провідною категорією, що характеризує спрямованість і результат 

процесу здобуття освіти на будь-якому рівні, є поняття компетентності. 

У 2016 р. в Україні розпочався процес розроблення компетентнісно 

орієнтованих стандартів вищої освіти нового покоління. Як зазначається в 

Методичних рекомендаціях щодо розроблення стандартів вищої освіти, «нові 

стандарти … є наступним поколінням стандартів і замінюють собою Галузеві 

стандарти вищої освіти (ГСВО), які розроблялись у 2002–2014 роках 

відповідно до законодавства. Стандарти базуються на компетентнісному 

підході і поділяють філософію визначення вимог до фахівця, закладену в 

основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії 

«Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in 

Europe, TUNING)» [13; 182, с. 2]. 

Розробникам стандартів запропоновано виходити з того, що 

«компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти» [13; 182, с. 4].  

При цьому, згідно з пропозиціями проекту TUNING, виокремлюються 

інтегральна, загальні та спеціальні (фахові) компетентності, де «інтегральна 

компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає 

основні компетентнісні характеристики рівня щодо навчання та/або 

професійної діяльності. Загальні компетентності – універсальні 

компетентності, що не залежать від предметної області, але важливі для 

успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних 

галузях та для його особистісного розвитку. Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності – компетентності, що залежать від предметної області, та є 
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важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю» 

[182, с. 4]. 

При формулюванні інтегральної компетентності розробникам 

стандартів пропонується брати за основу опис відповідного кваліфікаційного 

рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК): 

Молодший бакалавр (рівень 5): Здатність розв’язувати типові 

спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки 

і характеризується певною невизначеністю умов. 

Бакалавр (рівень 6): Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Магістр (рівень 7): Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Доктор філософії (рівень 8): Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики [182, с. 12; 189].  

Цікаво, що в Національній рамці кваліфікацій визначення поняття 

«компетентність» є дещо конкретнішим, ніж у Методичних рекомендаціях 

щодо розроблення стандартів вищої освіти [182, с. 4]: 

«компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного 

виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, 

інші особисті якості» [196]. Наголосимо, що ключовим, узагальнювальним у 

визначенні поняття «компетентність» у Національній рамці кваліфікацій є 

слово «здатність». 
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Також у Національній рамці кваліфікації визнається, що 

компетентність є результатом навчання і охоплює «знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості, які набуває та/або здатна 

продемонструвати особа після завершення навчання» [196]. 

На дещо інших позиціях стоять упорядники Методичних рекомендацій 

щодо розроблення стандартів вищої освіти. У процесі конструювання списку 

загальних компетентностей розробникам стандартів вищої освіти 

рекомендується обирати з переліку проекту TUNING: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність планувати та управляти часом. 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

10.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

11.  Здатність бути критичним і самокритичним. 

12.  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

13.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

14.  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

15.  Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

16.  Здатність працювати в команді. 

17.  Навички міжособистісної взаємодії. 

18.  Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
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19.  Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

20.  Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

21.  Здатність працювати в міжнародному контексті. 

22.  Здатність працювати автономно. 

23.  Здатність розробляти та управляти проектами.  

24.  Навички здійснення безпечної діяльності. 

25.  Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

26.  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

27.  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

28.  Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

29.  Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

30.  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

31.  Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми 

[182, с. 12–13]. 

Як бачимо, упорядники Методичних рекомендацій, пропонуючи цей 

перелік, відступають як від власного визначення поняття «компетентність», 

так і від визначення Національної рамки кваліфікацій. Адже в переліку, 

поряд із здатностями, містяться і знання та розуміння, і вміння, і навички, і 

цінування, і визначеність та наполегливість, і прагнення. Вважаємо таке 

вільне поводження і не достатньо чітке трактування поняття 

«компетентність» не зовсім коректним з науково-педагогічної точки зору. 

Певним чином покращує ситуацію вказівка упорядників Методичних 

рекомендацій, що наведений перелік є відкритим і може доповнюватись при 

розробці стандартів іншими компетентностями [182, с. 13]. 

Приклад розбіжностей у трактуванні поняття компетентності між 

Національною рамкою кваліфікацій та Методичними рекомендаціями щодо 

розроблення стандартів вищої освіти демонструє відсутність єдності серед 
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науковців щодо понятійно-термінологічного апарату проблеми 

компетентнісного підходу [13]. 

Наукові розробки проблеми професійної компетентності педагогів 

стали закономірним етапом розвитку методологічних, теоретичних, 

методичних, технологічних розвідок у царині компетентнісного підходу [40; 

41; 43; 55; 58–60; 113; 114; 126; 134; 140; 156; 158; 188; 190; 191; 210; 226; 

263; 270; 274; 298; 317; 319; 325 та ін.]. 

А. Маркова [179] наголошує, що професії – це необхідні суспільству 

форми діяльності, які історично виникли та для виконання яких людина 

повинна мати суму знань і навичок, мати відповідні здібності та професійно 

важливі якості. 

А. Маркова у своїх дослідженнях виокремлює такі види професійної 

компетентності: спеціальна компетентність (володіння власне професійною 

діяльністю на достатньо високому рівні, здатність проектувати свій 

подальший професійний розвиток); соціальна компетентність (участь у 

спільній з колегами професійній діяльності, співпраця, а також володіння 

достатнім спектром прийомів професійного спілкування; соціальна 

відповідальність за результати своєї професійної праці); особистісна 

компетентність (володіння прийомами особистісного самовираження й 

саморозвитку, засобами протистояння професійним деформаціям 

особистості); індивідуальна компетентність (володіння прийомами 

саморегуляції розвитку індивідуальності в рамках професії, готовність до 

професійного зростання, здатність до індивідуального самозбереження, 

непідвладність професійному старінню, уміння організовувати раціонально 

свою працю) [178, с. 34]. 

І. Колесникова розглядає компетентність як інтегральну професійно-

особистісну характеристику, що зумовлює готовність і здатність фахівця 

виконувати професійні функції відповідно до норм, стандартів, вимог [130]. 

В. Гриньова зазначає, що «професійна компетентність – якісна 

характеристика рівня оволодіння особистістю своєю професійною 
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діяльністю, яка передбачає: усвідомлення своїх спонукань до цієї діяльності 

(потреб, інтересів, прагнень, ціннісних орієнтацій, мотивів діяльності, 

уявлень про свої соціальні ролі); оцінювання своїх особистісних 

властивостей та якостей як спеціаліста (професійних знань, умінь, навичок, 

професійно значущих якостей), регулювання на цій основі свого 

професійного становлення» [54, с. 75]. 

У рамках Болонського процесу професійна компетентність виступає як: 

характеристика здатності особистості реалізувати свої знання й досвід в 

успішній діяльності з високим ступенем саморегуляції, самооцінки, 

швидкою, гнучкою й адаптивною реакцією на динамічні обставини та 

швидко змінюване оточуюче середовище; одна з відмінних особливостей 

кваліфікацій (категорій, ступенів, рівнів); відповідність кваліфікаційним 

вимогам з урахуванням регіональних потреб та запитів на ринку праці; 

уміння виконувати особливі види діяльності та види робіт у залежності від 

задач, що висуваються, проблемних ситуацій тощо . 

Професійно-педагогічна компетентність викладачів коледжу є 

частковим випадком професійної компетентності. Її суть, структура, 

критерії розвитку будуть розглянуті в наступному підрозділі дисертації. 

Підсумовуючи, зазначимо, що ґенеза компетентнісного підходу, 

зокрема до становлення й розвитку професійних якостей викладачів коледжу, 

відбиває особливості розвитку постмодерністської науки, яка, за 

характеристикою М. Гусельцевої, детермінована: 1) багатовимірністю світу та 

різних логік його дослідження; 2) підвищеною рефлексією та чутливістю до 

контекстів; 3) міждисциплінарним дискурсом, принципом мережевої 

організації знання, скасуванням ієрархій, прийняттям ідеї невизначеності; 

4) недоконцептуалізованістю понять, творчістю в термінології [62].  

Ще 2004 р. І. Зимня сформулювала основні принципи реалізації 

компетентнісного підходу у професійній освіті, які уточнюють його суть. До 

таких принципів дослідниця віднесла: комплексність, що означає 

упровадження компетентнісного підходу в сукупності з іншими підходами, 



50 

реалізованими під час організації цілісного освітнього процесу, а також 

окремих її компонентів; взаємозв’язок компетентнісного підходу з 

принципом гуманізації освітнього процесу, що забезпечує особистісно-

розвивальний характер професійної підготовки та ефективну самореалізацію 

й саморозвиток особистості; міждисциплінарність та інтегративность, що 

передбачає змістовно-технологічну інтеграцію дисциплін соціально-

гуманітарного, природничо-наукового, загальнопрофесійного та 

спеціального блоків професійної підготовки та їх взаємозв’язок з соціально-

професійною діяльністю; діагностичність, що передбачає поетапне виявлення 

ступеня сформованості компетенцій за допомогою розробленого 

діагностико-критеріального апарату. У змісті освіти в рамках 

компетентнісного підходу посилюються практичний, міжпредметний, 

прикладний аспекти освіти [104].  

Порівняльно-зіставний аналіз наукових публікацій з проблеми, що 

розглядається, дав можливість українській дослідниці Г. Удовиченко 

виокремити основні характеристики компетентнісного підходу в освіті та 

його відмінності від підходу традиційного [297]. Узагальнений перелік, на 

думку Г. Удовиченко, поєднує такі функції компетентнісного підходу: 

1) методологічно-регулятивну, яка закладає основи побудови й 

переносу в зміст освіти моделей ефективного виконання фахівцем 

соціокультурних і професійних функцій; 

2) концептуально-теоретичну, яка визначає практико-орієнтований 

зміст професійної освіти на широкому тлі культури у вигляді нового типу 

освітнього результату – компетенцій; 

3) проектно-технологічну, яка оптимізує вибір системи навчальних 

технологій, що забезпечують формування ключових, базових, спеціальних 

компетенцій, які відповідають вимогам освітнього стандарту; 

4) моделювально-прогностувальну, яка полягає в проектуванні моделі 

отримання нового типу освітнього результату, орієнтованого на вирішення 
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реальних завдань (загальнокультурних, соціокультурних, пізнавальних, 

дослідницьких, організаційних, інформаційних) [297]; 

5) критерійно-оцінну, яка дозволяє оцінювати якість вітчизняної 

професійної освіти й ефективність управління якістю освіти; оптимізувати 

процес формування культури професійної діяльності фахівця; порівнювати 

якість підготовки фахівців у різних системах освіти; 

6) квалітативну, завдяки якій підвищується якість підготовки фахівців; 

7) орієнтувальну у визначенні напрямку формування ефективної 

професійної діяльності фахівця як результату виявлення її особливостей і 

зіставлення діяльності суб’єкта з нормами культури; відповідності 

професійної діяльності фахівця міжнародним тенденціям; можливостей 

виконання професійної діяльності на рівні мінімальних компетенцій для 

кожного освітньо-кваліфікаційного рівня; пріоритетних напрямків організації 

навчального процесу для формування професійної компетентності 

спеціаліста [297]; 

8) практико-орієнтовану, яка спонукає до практичного пізнання та 

розуміння обраної професії, виконання типових професійних завдань; 

9) адаптивну, яка забезпечує професійну соціалізацію; 

10) особистісно-розвивальну, яка виявляється в прагненні до нових 

особистісних, навчальних і професійних звершень, і складається з 

підфункцій: а) гносеологічної або когнітивної, яка змушує особистість 

простежити умови отримання знань як освоєних способів діяльності, 

необхідних подальшої діяльності; б) операційно-діяльнісної, яка дозволяє 

набути плюралістичного досвіду використання різних методів роботи; 

в) мотиваційно-ціннісної, яка спрямована на створення системи цінностей 

особистості, що формує внутрішні потреби в пізнанні, активній діяльності, 

саморозвитку; г) аутопсихологічної, яка виступає психологічною 

детермінантою успіху в навчально-професійній діяльності завдяки 

передбачуваності позитивних результатів;  
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11) стандартизаційно-нормостворювальну, яка унормовує певні 

уявлення про вимоги до підготовки фахівця у формі професійних і освітньо-

професійних стандартів [297]; 

12) координаційно-гармонійну, яка уможливлює консенсус усіх 

учасників освітнього процесу: студентів, викладачів, ВНЗ, роботодавців, 

державу, міжнародні освітні інститути;  

13) інтеграційну, яка забезпечує зближення освіти та професійної 

сфери; мобільність фахівців на міжнародному ринку праці [297]. 

В Україні упровадження компетентнісного підходу в практику роботи 

навчальних закладів є конче необхідним, оскільки дозволяє вирішити 

найгостріші проблеми, що є типовими для систем освіти країн близького 

зарубіжжя. Визначальна роль у процесі упровадження компетентнісного 

підходу належить викладачеві. Саме тому першочерговим завданням системи 

післядипломної педагогічної освіти, усіх педагогічних кадрів має стати 

формування готовності до розуміння ідей компетентнісного підходу, 

бажання та здатності реалізувати їх у власній професійній діяльності.  

 

 

1.2. Суть, структура, критерії розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів коледжу 

 

На думку М. Дебич, стрімкі зміни, що відбуваються в усіх сферах 

життя українського суспільства, нові політичні та економічні явища, 

безумовно, впливають на розвиток системи освіти, а найбільше – на вищу 

школу, від діяльності якої залежить якість людського капіталу держави та її 

спроможність не програвати конкуренцію на відкритому глобальному ринку 

освітніх послуг [64, с. 66]. 

Наразі можна говорити, що в ХХІ столітті суттєво змінилися суспільні 

уявлення про ключові функції вищої освіти. М. Дебич виокремлює серед них 

чотири головні: 
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– підготовка висококваліфікованих фахівців з достатньою 

компетентністю (освітня функція); 

– генерування нових знань через проведення наукових пошуків 

персоналом ЗВО та студентами старших курсів (дослідницька функція); 

– надання аналітичних, консультативних та інших освітніх послуг 

місцевому населенню;  

– етична і громадянська функція, що полягає у створенні простору 

більш цивілізованої та більш культурної поведінки, поваги до права та 

демократії [64, с. 67]. 

Продовжуючи міркування автора, зазначимо, що в реальності цих 

функцій-місій ще більше. Зокрема, в ХХІ столітті суттєво підвищилася роль 

системи вищої освіти у формуванні в майбутніх фахівців готовності до 

«освіти впродовж життя» (англ. LLL – Lifelong Learning) [64, с. 67]. 

Забезпечити реалізацію амбітних завдань з виховання нових поколінь 

українців із такими якостями має професійно компетентний педагог – 

учитель, вихователь, викладач, сам здатний критично мислити, відкритий до 

інновацій, готовий до професійного самовдосконалення упродовж життя.  

У цьому зв’язку педагогіка розглядає представника педагогічної 

професії як цілісну особистість, у всьому різноманітті його професійно-

педагогічних та професійно значущих особистісних якостей, які виступають 

чинниками успішності здійснюваної діяльності [55; 57–61; 107; 120 та ін.]. 

Відповідно, перелік таких професійно-педагогічних якостей напряму 

залежить від основних функцій учителя, вихователя, викладача. 

З певною часткою гумору проблему багатофункціональності 

педагогічної діяльності, множинності ролей, які відіграє педагог, відобразив 

В. Леві у своїй книзі «Мистецтво бути іншим» [159]. Слід зазначити, що 

більшість відображених ним функцій педагога є неявними, прихованими 

[див. Рис. 1.1]. 
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Рис. 1.1. Приховані, неявні ролі вчителя (за В. Л. Леві [159, с. 71]) 
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Множинність професійних функцій педагога спричинила множинність 

підходів до визначення суті, структури та змісту професійної педагогічної 

компетентності. 

Дослідженню різних аспектів проблеми професійної компетентності 

педагога присвячено численні дослідження вітчизняних і зарубіжних учених 

(І. Бех [17; 18], Л. Ващенко [35], В. Гриньова [40; 54; 55], Л. Даниленко [63], 

Ю. Завалевський [95–97], І. Зимняя [104–106], І. Зязюн [109–112], 

О. Локшина [168; 169], В. Маслов [35; 180], О. Овчарук [215; 216], 

О. Пометун [237], О. Савченко [268], В. Семиченко [275; 276], С. Сисоєва 

[281], С. Скворцова [282], О. Тіщенко [330], А. Хуторський [309; 310], 

К. Юр’єва [330] та ін.). 

Обґрунтовуючи свою позицію стосовно суті та змісту професійної 

компетентності, С. Скворцова звертається до даних Світового банку [Див. : 

143], згідно з якими «студенти пострадянських країн (Росія, Білорусь, 

Україна) показують дуже високі результати (9–10 балів) за критеріями 

«знання» і «розуміння» та дуже низькі бали – за критеріями «застосування 

знань на практиці», «аналіз», «синтез», «оцінювання» (1–2 бали). Студенти із 

розвинених західних країн (США, Франція, Канада, Ізраїль) демонструють 

діаметрально протилежні результати: високий ступінь розвитку навичок 

аналізу, синтезу, високий рівень умінь приймати рішення при відносно 

невисокому рівні показника «знання»» [282, с. 28]. На цих підставах 

дослідниця формулює завдання, на виконання якого має спрямовуватися 

діяльність закладів вищої освіти: «формування фахівців, які спроможні 

результативно діяти, готові ефективно виконувати професійні функції, здатні 

розв’язувати стандартні та проблемні ситуації, що виникають у професійній 

діяльності» [Там само]. 

Відповідно, враховуючи, що результатом професійної підготовки має 

стати професійна компетентність випускника, С. Скворцова визначає цей 

феномен як «властивість особистості фахівця, що виявляється у здатності до 

професійної діяльності, готовності до виконання професійних функцій та 
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спроможності ефективно розв’язувати стандартні та проблемні ситуації, які 

виникають у професійній діяльності на основі знань, умінь та мінімального 

досвіду» [282, с. 34]. 

Н. Кузьміна визначає компетентність як здатність педагога 

перетворювати спеціальності, носієм якої він є, на засіб формування 

особистості учня [149, с. 89–90]. 

Н. Ваганова визначає професійну педагогічну компетентність, зокрема 

викладачів дисциплін професійного циклу середніх спеціальних закладів 

освіти, як інтегративну єдність професійних і педагогічних знань та вмінь, які 

забезпечують готовність викладача з інженерно-технічною освітою до 

організації та проведення навчального процесу [32, с. 31]. 

С. Міщенко уточнює сутність професійної компетентності викладача 

фундаментальних дисциплін коледжу машинобудівного профілю як 

утворення, що виявляє здатність викладача організовувати процес 

викладання дисципліни на основі контекстного підходу, поєднуючи в 

діяльності педагогічний та професійний аспекти, обирати найбільш 

ергономічні методи та способи діяльності й нести відповідальність за її 

результати [187, с. 10–11]. 

З точки зору А. Деркача, В. Зазикіна та Ю. Синягіна, професійна 

педагогічна компетентність є здатністю до виконання низки професійних 

педагогічних функцій і вирішення певного класу задач [80]. А. Деркач також 

уточнює, що професійна компетентність – це «головний когнітивний 

компонент підсистеми професіоналізму діяльності, сфера професійного 

знання, система знань, що постійно розширюється і дозволяє здійснювати 

професійну діяльність з високою продуктивністю» [79, с. 253]. 

Такий підхід дозволив А. Деркачу виокремити декілька видів 

компетенцій, співвідносних з професійними педагогічними функціями 

викладача: предметну, методичну, діагностувальну, інноваційну та 

дослідницьку, адже саме їх сформованість лежить, на переконання авторів, в 

основі професіоналізму педагога, який охоплює три сторони: ефективне, з 
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високою результативністю виконання видів педагогічної діяльності; 

повноцінне гуманістично орієнтоване педагогічне спілкування, спрямоване 

на забезпечення співпраці з іншими учасниками педагогічного процесу; 

зрілість особистості педагога, що характеризується поєднанням професійно 

важливих особистісних якостей, необхідних для високорезультативної 

діяльності та гуманістично орієнтованого спілкування [4, с. 446-448]. 

Н. Кузьміна поділяє компетентність на: 1) спеціальну – в галузі 

дисципліни викладання; 2) методичну – у сфері способів формування знань, 

умінь, навичок учнів; 3) психолого-педагогічну – в галузі мотивів, 

здібностей, направленості особистості тих, хто навчається; 4) рефлексію 

педагогічної діяльності, або аутопсихологічну компетентність [149, с. 89–90]. 

Ю. Завалевський обґрунтовано пропонує виокремлювати такі складові 

професійної компетентності педагога: 

 соціальна компетентність – включає комунікативні та 

організаторські здібності, стиль поведінки в конфліктних ситуаціях; 

 здоров’язбережувальна компетентність – включає знання та 

ставлення до власного фізичного, психічного, духовного і соціального 

здоров’я; ведення здорового способу життя; 

 загальнокультурна компетентність – передбачає володіння такими 

якостями, як толерантність, педагогічний такт, наявність позитивних 

ціннісних орієнтацій, мовленнєві навички, а також гуманістичний стиль 

педагогічної діяльності; 

 громадянська компетентність – включає патріотизм, активну 

громадянську позицію, нормативно-правову компетентність; передбачає таку 

модель поведінки, що відповідає законодавству України; 

 компетентність у сфері інформаційних і комунікаційних 

технологій – включає комп’ютерну грамотність, інформаційну та 

медіакультуру, використання на уроках комп’ютера тощо [97, с. 12]. 

Л. Мітіна трактує компетентність як знання, уміння, навички, а також 

способи і прийоми їх реалізації в діяльності, спілкуванні, розвиткові 
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(саморозвитку) особистості. Розглядаючи структуру педагогічної 

компетентності, дослідниця виокремлює в ній дві підструктури: діяльнісну 

(знання, вміння, навички та способи здійснення педагогічної діяльності) та 

комунікативну (знання, вміння, навички та здібності здійснення 

педагогічного спілкування) [183, с. 46; 185, с. 37]. 

Б. Гершунский вважає професійну компетентність певним 

результативним компонентом освітньої діяльності в широкому розумінні. На 

його думку, категорія «професійна компетентність» визначається, головним 

чином, рівнем власної професійної освіти, досвідом та індивідуальними 

здібностями людини, її мотивованим прагненням до безперервної самоосвіти 

та самовдосконалення, творчим і відповідальним ставленням до справи, що 

можуть розглядатися як складники професійної компетентності [48, с. 69]. 

С. Сисоєва рекомендує віднести до найважливіших педагогічних 

компетентностей соціально-особистісні, інструментальні, загальнонаукові, 

професійні компетенції [280, с. 199].  

Розглядаючи фахову компетентність вчителя як складник педагогічної 

майстерності І. Зязюн відносить до її складу: професійні знання; педагогічну 

спрямованість особистості вчителя на систему цінностей, набутих у процесі 

життєдіяльності людини; здібності до педагогічної діяльності (комунікативні, 

перцептивні, динамічні, емоційні, креативні, оптимістичне прогнозування); 

педагогічну техніку, необхідну для виконання професійних функцій, а саме: 

уміння опановувати себе, керувати своїм емоційним станом, уміння 

співпрацювати, володіння технікою мовлення тощо [111, с. 118–121]. 

Подібний підхід демонструють також І. Акуленко і Н. Тарасенкова. 

Дослідниці вважають, що компетентності вчителя утворені комплексом його 

педагогічних здібностей і можливостей, наявністю вмотивованої 

спрямованості на навчально-виховний процес, системою необхідних знань, 

навичок, умінь і досвіду, які постійно вдосконалюються й реалізуються на 

практиці. При цьому фахові компетентності вчителя розглядаються як 

предметно-процесуальний фундамент для виконання професійних функцій і 
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типових завдань, а самоактуалізація виступає соціально-процесуальною 

основою особистісного зростання фахівця в професії [6, с. 4]. 

Певну еклектичність можемо відзначити в підході Н. Бутенко, яка в 

структурі професійно-педагогічної компетентності пропонує розрізняти такі 

компоненти: 

– гуманно-особистісна орієнтація, яка відповідає принципу 

відповідності діяльності природі людини, допомагає утримати цілі, зміст і 

результати педагогічних дій в межах взаємодії з людською рисою; 

– системність бачення, що дає змогу правильно побудувати структуру 

методів, конструювання методик, грамотно використати технологій; 

– технологічність гарантує високу продуктивність дій і орієнтацію на 

безумовне досягнення запланованого результату; 

– здатність взаємодіяти зі своїм і чужим педагогічним досвідом стає 

джерелом критеріальної інформації про правильність і неправильність дій; 

– креативність і рефлективність супроводжують фахівця у процесі 

вивчення й перетворення системи професійної поведінки [26, с. 33–37]. 

Утім, найчастіше в роботах, присвячених професійній компетентності 

педагога, розрізняють такі її складники-види: 

– спеціальна – володіння власне професійною діяльністю на достатньо 

високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток 

(Е. Зеєр [102], С. Іванова [118], Г. Кашкарьов [123], А. Маркова [178, с. 34] 

та ін); 

– соціальна – володіння спільною (груповою, кооперативною) 

професійною діяльністю, співробітництво, а також характерні для даної 

професії прийоми професійного спілкування, соціальна відповідальність за 

результати своєї професійної праці (Є. Климов [125], С. Іванова [118], 

Г. Кашкарьов [123], А. Маркова [178] та ін); 

– аутокомпетентність – адекватне уявлення про свої соціально-

професійні характеристики та володіння технологіями подолання 
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професійних деструкцій (С. Іванова [118], Н. Кузьміна [149], А. Маркова 

[178] та ін); 

– індивідуальна компетентність (володіння прийомами саморегуляції 

розвитку індивідуальності в рамках професії, готовність до професійного 

зростання, здатність до індивідуального самозбереження, непідвладність 

професійному старінню, уміння організовувати раціонально свою працю) 

[С. Іванова [118], Г. Кашкарьов [123], А. Маркова [178, с. 34]та ін.]; 

– екстремальна професійна компетентність (здатність діяти в умовах, 

що раптово ускладнилися) [180 та ін.]. 

Е. Ісламгалієв, беручи за основу запропоновані А. Марковою види-

складники професійної компетентності – загальна, спеціальна, соціальна, 

соціально-психологічна, екстремальна, доповнює перелік низкою проявів: 

• стратегічна компетентність – характеризується глобальністю та 

системністю мислення, здатністю до бачення й розв’язання проблем, а також 

вибудовування безпечних стосунків; 

• функціональна компетентність – виявляється в умінні приймати 

рішення, проявляти ініціативу, гнучкість у роботі, використовувати вміння, 

пов’язані з роботою; 

• управлінська компетентність – включає організаторські здібності, 

відповідальність, силу переконання, авторитет і поведінку керівника 

[116, с. 15]. 

Продовжуючи наукові пошуки в руслі, започаткованому А. Марковою, 

В. Пелагейченко вважає, що професійно компетентний педагог це той, хто 

успішно розв’язує завдання навчання й виховання, готує для суспільства 

випускника з бажаними психологічними якостями; задоволений професією; 

досягає бажаних результатів у розвитку особистості учнів; має й усвідомлює 

перспективу свого професійного розвитку; відкритий для постійного 

професійного навчання; збагачує досвід професії завдяки особистому 

творчому внеску; соціально активний у суспільстві; відданий педагогічній 

професії, прагне підтримувати навіть у складних умовах її честь і гідність, 
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професійну етику; готовий до якісної та кількісної оцінки своєї праці, уміє 

сам це робити [231, с. 56]. 

Розширює й деталізує перелік Н. Кузьміна і окремими видами 

педагогічної компетентності вважає: 

 спеціальну компетентність у дисципліні; 

 методичну компетентність; 

 психолого-педагогічну компетентність; 

 диференційно-психологічну компетентність; 

 рефлексію педагогічної діяльності.  

При цьому для дослідниці пріоритетними є знання і вміння педагога [149]. 

У переважно психологічному контексті розглядає структуру 

професійної педагогічної компетентності О. Драгайцев, який виокремлює в 

ній суб’єктний, об’єктний та предметний компоненти. Суб’єктний компонент 

визначає якісну своєрідність фахівця як суб’єкта, що може ставити цілі й 

досягати їх, розвиватися, здійснювати професійну самодіагностику, 

самозміни, самооцінку і самоаналіз, а також діагностику, зміни, оцінку і 

аналіз професійної діяльності та її результатів. Об’єктний компонент 

характеризує процес створення спеціалістом системи професійної діяльності 

та забезпечення її функціонування на усіх етапах руху від поставленої мети 

до її втілення у досягнутому результаті. Предметний компонент складає 

продукт спільної діяльності педагога й учнів [83, с. 26]. 

Психолог Є. Умнікова теж долучається до визначення структури 

професійної компетентності педагога в умовах інноваційного освітнього 

середовища як складного феномена і вбачає в ньому: діяльнісний компонент 

(предметно-діяльнісні знання, прагнення бути професіоналом, прагнення до 

свободи вибору, орієнтація на роботу з людьми, орієнтація на інтеграцію 

зусиль інших, прагнення створювати нове, готовність долати перешкоди і 

брати відповідальність за результат, мотивація до досягнення успіху, 

готовність до ризику), особистісний компонент (прагнення самому будувати 

своє життя, відповідати за події, які в ньому відбуваються, здатність до 
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прояву підтримки іншим, прагнення до саморозвитку, вміння контролювати 

свої емоційні стани), соціально-комунікативний компонент (гнучкість у 

спілкуванні, толерантність до невизначеності, оптимізм, розвинені навички 

самоконтролю у спілкуванні) [299, с. 7]. 

Т. Ісаєва виокремлює у змісті професійної компетентності, поряд із 

соціально-організаційною, предметно-методичною, комунікативною, 

ціннісно-змістовою, не досить традиційну адаптаційно-цивілізаційну 

складову [115, с. 17]. 

В. Кричевський наводить основні ознаки феномена професійної 

компетентності керівника закладу освіти, до яких відносить наявність знань 

для успішної діяльності; розуміння значення цих знань для практики; набір 

операційних умінь; володіння алгоритмами розв’язання трудових задач; 

здатність творчо підходити до професійної діяльності. У структурі 

компетентності дослідник виокремлює: функціональну, яка характеризується 

професійними знаннями та вміннями їх застосовувати; інтелектуальну, що 

виявляється у здатності аналітично мислити та здійснювати комплексний 

підхід до виконання обов’язків; ситуативну, яка дозволяє діяти згідно з 

ситуацією; соціальну, що передбачає наявність комунікативних та 

інтегративних здібностей [145, с. 67]. 

І. Шмиголь убачає в професійній компетентності педагога складний 

комплекс, який включає професійні знання, вміння, навички, готовність до 

діяльності, а також цілий ряд професійно важливих особистісних якостей 

таких як: креативність, мобільність, комунікабельність, толерантність, 

урівноваженість, чуйність, доброзичливість, прагнення до самопізнання, 

саморозвитку і самореалізації, саморефлексії тощо [324, с. 198]. 

Чимало дослідників намагаються вибудувати структуру професійної 

педагогічної компетентності, беручи за основу функції викладача. 

Подібним шляхом рухається у своїх дослідженнях І. Шмиголь [324] і 

пропонує виокремлювати у структурі професійної педагогічної 

компетентності такі компоненти: 
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– мотиваційний – для того щоб на високому рівні виконувати свої 

професійні обов’язки (педагог, у першу чергу, повинен бути зацікавлений у 

своїй діяльності). За цих умов має значення і внутрішня мотивація до 

діяльності (покликання, хист, бажання, талант), і зовнішня (заохочення як 

матеріальне (така заробітна плата, яка б забезпечила педагогу належний 

рівень життя), так і моральне (повага з боку суспільства до самої професії 

вчителя як такої та визнання її цінності) [324, с. 202]; 

– спеціально-предметний – формування знань, умінь, навичок, досвіду 

із спеціальних дисциплін [324, с. 202]; 

– психолого-педагогічний – характеризує рівень підготовки педагога з 

дисциплін психолого-педагогічного циклу, тобто його знання, уміння, 

навички й досвід з педагогіки та психології [324, с. 202]; 

– методичний або дидактичний – полягає в оволодінні педагогом 

системою наукових психолого-педагогічних та предметних вмінь і навичок, 

які ґрунтуються на знанні засобів, шляхів, умов, форм, методів й прийомів 

педагогічних впливів та їх ефективному використанні у навчально-

виховному процесі [324, с. 202]; 

– особистісний – характеризується набуттям майбутнім педагогом 

цілого набору особистісних якостей, які обов’язково мають бути притаманні 

професійно-компетентному педагогу: чесність, людяність, терпимість, 

порядність, чуйність, доброзичливість, відповідальність та інші [324, с. 202]; 

– комунікативний – вміння педагога спілкуватись, співпрацювати з 

учнями, їх батьками, колегами [324, с. 202]; 

– організаційно-управлінський – педагог повинен вміти як  належним 

чином організовувати навчально-виховний процес, так і спостерігати та 

управляти цим процесом, вчасно виявляти недоліки в організації НВП та 

виправляти чи корегувати їх [324, с. 202]; 

– експериментально-дослідницький – вміння та навички підбирати 

необхідні методики, проводити відповідні експериментальні дослідження та 
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робити аргументовані висновки на основі отриманих результатів, тобто 

вміння аналізувати та оцінювати [324, с. 202]; 

рефлективність та самостійність – самоосвіта, самоаналіз, 

самомотивація, самооцінка, самокритичність тощо [324, с. 202]. 

Варто окремо зупинитися на підході А. Маркової до дослідження 

феномена професійної педагогічної компетентності. Особливість її підходу 

полягає в тому, що підґрунтя професійної компетентності дослідниця шукає 

в психології праці вчителя. Послуговуючись терміном «професійна 

компетентність», дослідниця по суті дає комплексну характеристику 

психолого-педагогічної компетентності. На її думку, у структурі загальної 

професійної компетентності вчителя мають бути наявні чотири блоки: 

професійні об’єктивно необхідні психологічні та педагогічні знання; 

професійні об’єктивно необхідні вміння; професійні психологічні позиції, 

настанови вчителя, які вимагає від нього діяльність, особистісні особливості, 

що забезпечують оволодіння вчителем професійними знаннями й умінням; 

результат педагогічної діяльності [178, с. 7]. 

Дослідниця зазначає, що компетентним можна назвати таку працю 

вчителя, в якій на достатньо високому рівні здійснюється педагогічна 

діяльність, педагогічне спілкування, реалізується особистість учителя, 

досягаються високі результати в навченості й вихованості школярів. При 

цьому компетентність учителя визначається також співвідношенням його 

професійних знань і вмінь, з одного боку, і професійних позицій, 

психологічних якостей – з другого [179].  

Отже, розглядаючи змістові аспекти професійної компетентності 

вчителя, А. Маркова виокремлює процесуальні й результативні сторони його 

праці. Авторка структурує педагогічну компетентність з боку процесу 

(педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, особистість учителя) і 

результату педагогічної діяльності – навченість і вихованість учнів. При 

цьому так званим психологічним модулем для кожної сторони праці 
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виступають професійні знання, професійні вміння, позиції, професійні 

психологічні особливості (якості) [177–179]. 

Вважаємо за потрібне враховувати цю позицію і розглядати в структурі 

компетентності такі елементи, як внутрішні засоби діяльності (особистісні 

якості та властивості педагога), знання, уміння і навички, а також у процесі 

вимірювання рівня сформованості складників професійно-педагогічної 

компетентності брати до уваги процесуальні та результативні показники 

діяльності.  

Незважаючи на таке розмаїття запропонованих підходів до визначення 

структури і виокремлення видів професійної компетентності, жоден з авторів 

не формулює чітко підстави узагальненого критерію, за яким можна було б їх 

класифікувати. Тому вважаємо доцільним визначитися з універсальною, 

інваріантною структурою компетентності. 

Слідом за упорядниками Великого тлумачного словника сучасної 

української мови ми розглядаємо інваріантність як властивість якогось 

об’єкта не змінюватися при зміні умов, ситуацій, у яких він функціонує [36, 

с. 494. Відповідно, як зазначають А. Вербицький та М. Ільязова, інваріант 

професійної компетентності є інтегральною системою стійких зв’язків між її 

структурними складниками. Змістове наповнення інваріанта здійснюється з 

урахуванням особливостей видів професійної діяльності, тому реальним 

утіленням інваріанта є завжди якийсь його варіант [37, с. 76; 114. 

Інваріантна структура компетентності залишається незмінною в різних 

системах відліку, однією з яких є види професійної діяльності. Так, 

компетентність учителя закладу загальної освіти і компетентність викладача 

закладу вищої освіти містять у своїй структурі одні й ті самі складники (щодо 

конкретного переліку яких серед дослідників досі немає згоди. У 

А. Вербицького, наприклад, це ціннісно-смисловий, мотиваційний, 

індивідуально-психологічний, інструментальний і конативний складники). 

Однак змістове наповнення кожного зі складників інваріанта професійної 
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діяльності відрізняється як у різних професіях, так і в межах однієї 

конкретної професії (фаху).  

Подібний підхід знаходимо в працях В. Адольфа, який убачає в 

професійній педагогічній компетентності особистісну якість учителя, що 

передбачає високий рівень теоретичної і практичної, методологічної, 

психолого-педагогічної, методичної підготовки. Виходячи, як він зазначає, зі 

специфіки професійної діяльності вчителя, дослідник виокремлює 

мотиваційний, цілепокладальний, особистісний та змістово-операційний 

компоненти професійної педагогічної компетентності [3]. 

Виявлення структури професійно-педагогічної компетентності 

викладача коледжу дійсно має базуватися на аналізі її сутності. У своїх 

наукових пошуках ми спираємося, з-поміж іншого, на результати досліджень 

Л. Карпової, згідно з якими професійна компетентність педагога є 

«інтегративним особистісним утворенням на засадах теоретичних знань, 

практичних умінь, значущих особистісних якостей та досвіду, що 

зумовлюють готовність учителя до виконання педагогічної діяльності та 

забезпечують високий рівень її самоорганізації» [121, с. 6]. 

До подібних висновків доходять В. Краєвський та А. Хуторський, 

виводячи структуру компетентності як результату освіти зі структури змісту 

освіти, що має містити досвід пізнавальної діяльності, фіксований у формі її 

результатів – знань; досвід здійснення відомих способів діяльності – у формі 

умінь діяти за зразком; досвід творчої діяльності – у формі вмінь приймати 

нестандартні рішення в проблемних ситуаціях; досвід емоційно-ціннісних 

стосунків – у формі особистісних орієнтацій [142; 309]. Якщо об’єднати 

досвід здійснення відомих видів діяльності і творчої діяльності, отримуємо 

три складники: знання, уміння, особистісні властивості. 

На основі здійсненого аналізу термінологічного поля проблеми 

професійно-педагогічної компетентності викладача та беручи до уваги 

трактування, надані в нормативних документах [198; 245 тощо], 

сформулюємо наше визначення. 
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Отже, професійно-педагогічну компетентність викладача коледжу 

розглядаємо як інтегративне особистісне утворення, що ґрунтується на 

професійних і педагогічних знаннях, уміннях, досвіді, професійно значущих 

особистісних якостях та забезпечує успішність виконання викладацьких 

функцій у стандартних і нестандартних умовах.  

Виходячи з такого розуміння сутності компетентності, можемо 

змоделювати її структуру, передбачивши три структурні складники: 

когнітивний (фахові та педагогічні знання), функціональний (фахові та 

педагогічні вміння й досвід) та особистісний (професійно значущі 

особистісні якості, властивості тощо).  

Підтвердження правомірності такої позиції знаходимо в працях одного 

з найавторитетніших дослідників проблеми компетентностей Дж. Равена 

[260; 261]. Для нього професійна компетентність – це специфічна здатність 

до виконання конкретної дії в конкретній предметній області, що передбачає 

наявність вузькофахових знань, особливого роду навичок, способів 

мислення, а також відповідальності за свої дії. Отже, згідно з позицією 

Дж. Равена, бути компетентним – означає мати набір специфічних 

компетентностей різного рівня. Важливо зауважити, що всі компетентності 

дослідник поділяє на три групи: когнітивні, афективні, вольові, які можуть 

бути співвіднесені із запропонованими нами складниками професійно-

педагогічної компетентності викладача: когнітивні компетентності – 

теоретичний складник, вольові компетентності – практичний складник, 

афективні компетентності – особистісний складник. 

Українська дослідниця Т. Приходько, досліджуючи суть професійної 

компетентності викладача вишу, розглядає її як «інтегративне утворення, 

сукупність діяльнісно-рольових (професійні знання, вміння та навички) та 

особистісних (професійні якості) характеристик, яка забезпечує ефективне 

виконання ним завдань та обов’язків професійної діяльності, є мірою й 

основним критерієм його відповідності професійним вимогам» [240, с. 40]. 

Розвиваючи далі міркування, дослідниця слушно зазначає, що «професійна 
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компетентність є зовнішньо вираженою, оскільки за своєю суттю вона має 

виявлятися у професійній діяльності, в процесі виконання професійних 

завдань, тобто вона має актуалізовану форму. Професійна компетентність, і в 

цьому її специфічна особливість, проявляється тільки в процесі реальної (не 

змодельованої, навчальної) професійної діяльності, після проходження етапу 

професійної підготовки майбутнього фахівця» [Там само]. 

Зіставляючи суть понять «професійна компетентність» і «готовність до 

професійної діяльності», Т. Приходько доходить висновку, що на етапі 

професійної підготовки майбутнього фахівця відбувається формування його 

готовності – як потенційного. Реальна професійна діяльність детермінує 

активізацію, особливу організацію та прояв професійної готовності як 

професійної компетентності фахівця – як реального, актуального [240, с. 40]. 

Нормативний рівень професійної компетентності викладачів коледжу у 

загальних рисах окреслений у кваліфікаційних характеристиках, 

затверджених Наказом МОН України №665 від 01.06.2013 р. [124]. Зокрема, 

названий документ так визначає професійну компетентність педагога: 

«професійна компетентність – якість дії працівника, що забезпечує 

ефективність вирішення професійно-педагогічних проблем і типових 

професійних завдань, які виникають у реальних ситуаціях педагогічної чи 

науково-педагогічної діяльності, і залежить від кваліфікації, 

загальноприйнятих цінностей моралі та етики, володіння освітніми 

технологіями, технологіями педагогічної діагностики (опитування, 

індивідуальні та групові інтерв’ю) та психолого-педагогічної корекції, 

життєвого досвіду, постійного удосконалення та впровадження у практику 

ідей сучасної педагогіки, методів навчання та викладання навчальних 

дисциплін і предметів, використання наукової літератури та інших джерел 

інформації для створення сучасних форм навчання, впровадження оціночно-

ціннісної рефлексії» [124]. 

Розробники кваліфікаційних характеристик не дотримувалися чіткої 

структури професійної компетентності, натомість окреслили основні ознаки, 
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які мають характеризувати компетентну професійну діяльність педагога. Що 

стосується конкретно викладача професійного коледжу, його кваліфікаційна 

характеристика має такий вигляд: 

«Викладачі всіх спеціальностей вищих навчальних закладів  

І–ІІ рівнів акредитації 

Завдання та обов’язки. Проводить навчання студентів відповідно до 

вимог галузевих стандартів вищої освіти певного освітньо-кваліфікаційного 

рівня. Організовує та контролює їх самостійну роботу, використовуючи 

найбільш ефективні форми, методи і засоби навчання, нові освітні технології, 

в т. ч. інформаційні [124]. 

Сприяє розвитку особистості, талантів і здібностей студентів, 

формуванню їх загальної культури. Розробляє робочі навчальні плани та 

програми навчальних дисциплін (модулів) та інші матеріали, які 

забезпечують якість підготовки студентів; несе відповідальність за 

реалізацію їх в повному обсязі у відповідності з навчальним планом і 

графіком навчального процесу. Забезпечує досягнення і підтвердження 

студентами відповідних рівнів освіти [124]. 

Оцінює ефективність навчання предмету (дисципліни) студентів, 

враховуючи засвоєння ними знань, умінь, застосування отриманих навичок, 

компетенцій, розвиток досвіду творчої діяльності, пізнавальної 

зацікавленості з використанням комп’ютерних технологій. Дотримується 

прав і свобод студентів. Підтримує навчальну дисципліну, режим 

відвідування занять; поважає людську гідність, честь та репутацію студентів. 

Здійснює контрольно-оціночну діяльність у навчальному процесі з 

використанням сучасних засобів оцінювання в умовах інформаційно-

комунікаційних технологій [124]. 

Вносить пропозиції щодо удосконалення навчального процесу. Бере 

участь у роботі педагогічної (методичної) ради навчального закладу, 

предметних (циклових) комісій, методичних об’єднань викладачів, кафедр, у 
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роботі конференцій, семінарів. Виконує правила з охорони праці та пожежної 

безпеки [124]. 

Повинен знати: пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі 

України; закони України та інші нормативно-правові акти, які регламентують 

освітню діяльність; зміст навчальних програм і методи організації навчання з 

предмета (дисципліни); основні технологічні процеси на посадах в 

організаціях та установах відповідно до профілю підготовки, а також основи 

екології, основи економіки, організації виробництва та управління; 

педагогіку, психологію; сучасні педагогічні технології навчання, реалізації 

компетентнісного підходу, розвиваючого навчання; встановлення контактів 

зі студентами, основи роботи з текстовими редакторами, електронними 

таблицями, електронною поштою, мультимедійним обладнанням; правила з 

охорони праці та пожежної безпеки» [124]. 

Згаданий документ досить детально описує зміст когнітивного і 

функціонального складників професійно-педагогічної компетентності – 

знання й уміння, необхідні викладачеві коледжу. Тому більше зупинимось на 

змісті особистісного складника, який вважаємо провідним у структурі 

компетентності саме викладача коледжу.  

Як було показано вище, більшість дослідників, незважаючи на 

термінологічні розбіжності, погоджуються в тому, що професійно-

педагогічна компетентність викладача обов’язково має містити у своїй 

структурі особистісний складник. При цьому стосовно характеристики цього 

складника виявляється широкий спектр думок експертів. Пишуть і про 

педагогічні здібності, і про спрямованість особистості, і про мотиваційно-

ціннісне ставлення до професії, і про особистісні якості, які теж розуміються 

і трактуються різними способами. 

Певним чином таку позицію підтримують Р. Гуревич і М. Кадемія, 

оскільки, на їхню думку, «рівень професійної компетенції залежить і від 

особистісних якостей суб’єкта діяльності – інтелектуальної активності, 
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здібностей, пізнавальної потреби, мотивації професійних та особистісних 

досягнень» [61, с. 12]. 

Повністю погоджуємося з дослідницькою позицією В. Щербіни, яка 

вважає системотвірною основою всього особистісно-професійного розвитку 

педагога особистісний компонент його професійної компетентності, в якому 

важливу роль відіграють мотиваційна сфера, психологічні якості та 

педагогічні здібності. За переконанням авторки, особистісний простір є 

більш широким, ніж професійний, отже, істотно впливає на нього. 

Особистість людини, як правило, значною мірою впливає на вибір професії, 

на хід її професійного становлення. Разом з тим, і професійні якості людини в 

міру їх формування починають позитивно впливати на особистість [328]. 

Нам імпонує позиція М. Лук’янової, яка в контексті визначення суті 

особистісного складника професійно-педагогічної компетентності викладача 

говорить про сукупність певних якостей (властивостей) особистості, які 

обумовлюються високим рівнем її професійно-педагогічної підготовленості 

та забезпечують високий рівень самоорганізації професійної педагогічної 

діяльності [173, с. 11]. При цьому дослідниця переконливо обґрунтовує 

тісний взаємозв’язок між складниками названої компетентності як 

системного особистісного утворення і системотвірну роль саме 

особистісного складника – професійно значущих особистісних якостей 

викладача [173, с. 15]. 

Українська дослідниця О. Коркішко доходить висновку, що 

«Професійна діяльність викладача вищої школи вимагає наявності певних 

особистісних якостей, соціально-психологічних рис і педагогічних 

здібностей» [136, с. 341]. Авторка наводить змістовний перелік таких 

необхідних хараткеристик особистості викладача, структурований за 

групами: 

«1. Загальногромадянські риси: широкий світогляд, принциповість і 

стійкість переконань; громадянська активність і цілеспрямованість; 

національна самосвідомість, патріотизм і толерантність; гуманізм і 
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соціальний оптимізм; високий рівень відповідальності та працелюбність [136, 

с. 341]. 

2. Морально-психологічні якості: чесність і ясність у взаєминах із 

людьми; високий рівень загальної і психологічної культури; повага до 

професіоналізму і наукової спадщиниінших; акуратність, дисциплінованість і 

вимогливість [136, с. 341]. 

3. Науково-педагогічні якості: науково-педагогічна творчість; 

професійна працездатність; активна інтелектуальна діяльність, науковий 

пошук; педагогічне спрямування наукової ерудиції; педагогічна 

спостережливість, уява та інтуїція; володіння педагогічною технікою; 

гнучкість і швидкість мислення в педагогічних ситуаціях; культура мови та 

мовлення; володіння мімікою, поставою, рухами й жестами тощо [136, 

с. 341]. 

4. Індивідуально-психологічні особливості: високий рівень соціального 

сприйняття й самопізнання; інтелектуально-пізнавальна зацікавленість і 

допитливість; інтерес до розвитку потенційних можливостей студентів і 

потреба в педагогічній діяльності з ними; емоційна стійкість, витримка; 

саморегуляція, самостійність і діловитість у розв’язанні життєво важливих 

завдань; твердість характеру тощо [136, с. 341]. 

5. Професійно-педагогічні здібності: адекватне сприйняття студента й 

безумовне прийняття його як особистості; педагогічний оптимізм; 

проектування цілей навчання й прогнозування шляхів професійного 

становлення майбутнього спеціаліста; конструювання методичних підходів і 

здатність передбачати можливі результати; організаторські та комунікативні 

здібності; духовно-виховний вплив на академічну групу й особистість 

студента тощо» [136, с. 341]. 

Н. Вінник на позначення пофесійно значущих особистісних якостей 

послуговується терміном «особистісно-професійні якості» та розуміє їх як 

внутрішні характеристики суб’єкта, в яких відтворюються вимоги 

суспільства і професійної діяльності до особистості фахівця [42].  
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Професійно значущі особистісні якості педагога є предметом 

дослідження вже не одне десятиліття. У цьому контексті варто згадати праці 

Ю. Бабанського, П. Блонського, Ф. Гоноболіна, А. Макаренка, 

В. Сластьоніна, В. Сухомлинського, С. Шацького та інших дослідників. 

Свого часу ще К. Ушинський зазначав: «У кожному наставникові важливе не 

тільки вміння викладати, але також характер, моральність і переконання, 

тому що … більший вплив на учнів чинить особистість учителя, ніж наука, 

яка викладається тут у найелементарніших началах» [302, с. 514]. 

У радянській науці та на пострадянських теренах вивчення розвитку 

особистості посідає гідне місце в усьому спектрі психолого-педагогічних 

досліджень і знаходиться в центрі уваги К. Абульханової-Славської, 

Б. Ананьєва, О. Асмолова, Г. Балла, І. Беха, Л. Божович, М. Боришевського, 

Л. Виготського, Г. Костюка, С. Максименка, С. Рубінштейна та ін. [1; 17; 18; 

175; 266 та ін.]. Праці І. Беха [17; 18], В. Гриньової [54; 55]; І. Зимньої [104–

107], І. Зязюна [110; 111], Є. Климова [125], В. Крутецького [146; 147], 

Н. Кузьміної [149–151], Л. Мітіної [183–185], В. Семиченко [275; 276] та 

інших, присвячені особистості вчителя та його професійно значущим 

якостям, за влучним висловом китайського дослідника Чжан Луна, вже 

набули статусу класичних [313, с. 15]. 

У працях Ф. Гоноболіна [51], Є. Климова [125], Н. Кузьміної [151], 

Л. Мітіної [183–185], О. Щербакова [326] та інших дослідників наводяться 

найрізноманітніші переліки якостей, які мають відношення до різних сторін 

особистості педагога і потрібні, на думку авторів, для досягнення успіху в 

педагогічній діяльності.  

Для Н. Кузьміної це: послідовність педагога у своїх діях, ясність і 

критичність мислення, якість мовлення, спостережливість, творчість [151]. 

Ф. Гоноболін важливими вважає: здатність розуміти учня; орієнтацію 

на його можливості при викладі матеріалу; організаторські здібності; силу 

переконання; вимогливість, принциповість, педагогічний такт; здібність до 

творчості та творче ставлення до праці; гнучкість поведінки (здатність 
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швидко реагувати на педагогічні ситуації та правильно поводитися в них); 

оригінальність, самостійність, здатність зацікавити учнів; розвиток 

педагогічної самосвідомості (здатність передбачати результати своєї 

праці) [51]. 

Є. Климов зосереджує увагу на: стійкому задовільному самопочутті в 

процесі роботи з людьми, потребі в спілкуванні, здатності подумки ставити 

себе на місце іншої людини, швидко розуміти наміри, помисли, настрій 

інших людей, розбиратися в їхніх взаєминах, здатності добре пам’ятати, 

утримувати в думках знання особистісних якостей людей, широкому 

кругозорі, мовленнєвій культурі, спостережливості, здатності співпереживати 

тощо [125]. 

О. Щербаков у професіограмі педагога виокремлює такі її 

взаємопов’язані компоненти: глибокі знання і високий рівень загальної 

культури (підготовленість до педагогічної діяльності); громадська активність 

та інтерес до педагогічної діяльності; високі моральні якості, цілісний і 

твердий характер (витримка, самоконтроль, тактовність); висока пізнавальна 

активність і самостійність; педагогічні здібності і майстерність (любов до 

дітей і вміння працювати з ними) [326]. 

У працях В. Сластьоніна [283–286] знаходимо ще змістовніший перелік 

професійно значущих особистісних якостей, які мають бути притаманні 

сучасному педагогу. Це, зокрема: педагогічна спостережливість, педагогічна 

уява, вимогливість як риса характеру, справедливість, товариськість, 

організаційні здібності, педагогічний такт, уміння розподіляти увагу. 

Дослідник обґрунтовано виокремлює низку важливих якостей, що інтегрують 

фізичні кондиції та емоційні стани педагога. Зокрема, за переконанням 

В. Сластьоніна викладача має відзначати: висока працездатність; можливість 

витримувати дію сильних подразників й концентрувати свою увагу; бути 

завжди активним, бадьорим, зберігати впродовж всього робочого часу 

високий загальний й емоційний тонус; бути здатним швидко поновлювати 

сили; бути стриманим в ситуаціях, що стимулюють інтенсивне збудження; 
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виявляти терплячість, рівновагу, зібраність; бути стриманим та спокійним у 

змінюваних умовах діяльності; орієнтуватись у змінюваних умовах; 

додержуватись високого темпу виконання роботи; приступати до виконання 

поставлених задач негайно; швидко переключатись з одного виду діяльності 

на інший; бути здатним до експромту та за необхідності проводити заняття 

без попередньої підготовки; швидко звикати до нової обстановки, 

встановлювати контакти, невимушено почуватися в оточенні незнайомих й 

малознайомих людей. Окремо В. Сластьонін наголошує на принциповому 

значенні для професійної діяльності вчителя любові до дітей, здатність 

розуміти їхні потреби й інтереси; виявляти й розвивати творчі сили дітей; 

захоплювати дітей наукою та суспільно значущими справами; уміння 

правильно розуміти й пояснювати особливості поведінки людей у 

конкретних життєвих обставинах; виявляти типове в характері тієї чи іншої 

людини [Див.: 99, с. 253–254]. 

Л. Мітіна віднесла до професійно значущих якостей учителя понад 

п’ятдесят властивостей, що мають як професійний, так і особистісний 

характер: вдумливість, ввічливість, вимогливість, витримка і самовладання, 

вихованість, вразливість, відповідальність, гнучкість поведінки, гуманність, 

дисциплінованість, діловитість, доброзичливість, доброта, емоційність, 

ініціативність, кмітливість, колективізм, критичність, логічність, любов до 

дітей, наполегливість, організованість, педагогічна ерудиція, 

передбачливість, політична свідомість, порядність, правдивість, прагнення до 

самовдосконалення, працьовитість, почуття власної гідності, почуття нового, 

принциповість, самокритичність, самостійність, скромність, сміливість, 

справедливість, сумлінність, тактовність, товариськість, уважність, чуйність, 

щирість. При цьому стрижневими, системотвірними дослідниця вважає 

власне особистісні якості, такі як спрямованість, рівень домагань, 

самооцінка, образ «Я» тощо [183–185]. 

О. Коркішко і Д. Акопова на основі аналізу праць учених-психологів 

А. Ковальова, В. М’ясищева, Б. Паригіна та інших, роблять висновок, що до 
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визначальних особистісних рис педагога, які суттєво впливають на 

формування його професійного статусу, слід віднести сильну волю, 

комунікативність, тактовність, емоційність, темперамент, характер, основні 

потреби та мотиви трудової діяльності, домінантні форми спілкування тощо 

[135, с. 153]. 

Зіставлення численних запропонованих науковцями переліків 

значущих для успішності професійної педагогічної діяльності особистісних 

якостей свідчить, що виокремлення таких властивостей здійснюється кожним 

дослідником на свій розсуд, за абсолютно різними підставами. Тому ми 

погоджуємось із М. Лук’яновою, яка пропонує робити відбір професійно 

значущих особистісних якостей викладачів за ознакою зв’язку з 

педагогічною діяльністю, її характером і особливостями [173]. 

Важливою особливістю педагогічної діяльності є її комунікативний 

характер, що постійно вимагає від викладача вияву насамперед соціально-

психологічних якостей особистості, які сприяють міжособистісній взаємодії. 

Саме вони в першу чергу зумовлюють професійну майстерність викладача і 

саме їх, на наш погляд, слід вважати професійно значущими. 

Накопичення вчителем практичного досвіду є необхідною, але 

недостатньою умовою зростання професійної компетентності. Розвиток 

майстерності має відбуватися при постійному осмисленні, усвідомленні, 

аналізі власної діяльності, вчинків, поведінки. Осмислення, критичний аналіз 

та визначення шляхів конструктивного удосконалення роботи відбувається за 

допомогою педагогічної рефлексії. За ступенем значущості маємо всі 

підстави поставити цю соціально-психологічну якість особистості на перше 

місце. Якщо рефлексія – це мислительний (раціональний) процес, 

спрямований на аналіз, розуміння, усвідомлення себе: власних дій, 

поведінки, мовлення, досвіду, почуттів, станів, здібностей, характеру, 

стосунків з іншими і ставлень до інших, своїх завдань, призначення тощо 

[257, с. 616], педагогічна рефлексія – застосування всіх цих характеристик до 

педагогічної діяльності. Саме вона допомагає викладачу вийти за рамки 
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педагогічної діяльності, подивитися на неї з позиції іншої людини, виробити 

відповідне ставлення до неї. Педагогічна рефлексія визначає ставлення 

викладача до самого себе як суб’єкта професійної діяльності. Здатність 

порівнювати самооцінку з думкою інших учасників взаємодії допомагає 

викладачу усвідомити те, як він насправді сприймається іншими людьми – 

студентами, колегами, батьками студентів. 

Отже, рефлексія – це не просто знання й розуміння суб’єктом самого 

себе, але й з’ясування того, як люди довкола оцінюють його особистісні 

властивості, емоційні реакції, уявлення про щось. Рефлексію часто 

порівнюють із- своєрідним подвоєним процесом дзеркального відображення 

індивідами один одного, який веде до суб’єктивного відтворення 

внутрішнього світу партнера по взаємодії. В освітньому процесі рефлексія 

сприяє обранню педагогом рішень педагогічних ситуацій на підставі уявлень 

учнів про нього [53; 173; 200; 240 та ін.]. 

Дослідники С. Городинський, В. Желанова, М. Лук’янова, Р. Немов та 

інші пов’язують рефлексивність із прагненням педагога до аналізу, 

узагальнення, усвідомлення досвіду своєї роботи, до оцінки її з позицій 

соціальної значущості. Такий аналітичний підхід, що з точки зору психології 

може бути ототожнений з установкою викладача на постійний зворотній 

зв’язок, уміння бачити й оцінювати отриману інформацію з позиції учня, 

оцінку результативності й доцільності педагогічних впливів, способів 

розв’язання педагогічних задач і соціально-психологічних ситуацій, є 

найважливішою умовою розвитку професійної компетентності педагога [53; 

93; 173 та ін.]. 

Психологи (М. Лук’янова, Р. Немов та інші) також вважають 

рефлексивність найважливішою умовою подолання так званої 

егоцентричності мислительної діяльності, тобто розгляду об’єкта, що 

вивчається, лише з одного, звичного боку. Можемо додати, що розвинена 

здатність до рефлексії може допомогти подолати стереотипність, 

догматичність мислення й дій. 
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М. Лук’янова зауважує, що вміння оцінювати ефективність 

педагогічної взаємодії, отриманого результату професійної діяльності 

надзвичайно важливе, оскільки саме в оцінці втілення задуму педагог 

отримує матеріал для подальшого проектування. І в цьому найбільше 

проявляється його здатність до рефлексивної регуляції своєї діяльності 

[173, с. 21]. 

Т. Приходько на основі аналізу та зіставлення численних позицій 

дослідників щодо професійної рефлексії викладача вишу виокремлює низку її 

функцій: 

 рефлексія забезпечує усвідомлене ставлення викладача до власної 

професійної діяльності, детермінує продуктивні та інноваційні якості 

педагогічного мислення; 

 забезпечує успішність професійної адаптації молодого викладача; 

 здійснює системну цілісну регуляцію викладацької діяльності; 

 підвищує рівень професійної діяльності та створює умови для 

розвитку професійної компетентності; 

 сприяє профілактиці та подоланню професійних криз, професійних 

деформацій та деструкцій [240, с. 58]. 

М. Лук’янова підкреслює також важливість рефлексії, яка сприяє 

розвиткові двох інших професійно значущих особистісних якостей  

викладача – гнучкості й емпатичності. Саме цей комплекс – рефлексія, 

гнучкість і емпатичність – дослідниця називає провідними особистісними 

якостями викладача, що утворюють особистісний складник його професійної 

компетентності [173, с. 18, 21]. Також М. Лук’янова наводить декілька 

пояснень, чому гнучкість має бути віднесена до групи професійно значущих 

особистісних якостей педагога. 

Першою причиною, на думку авторки, є характер праці педагога, який 

змушує викладача змінюватись разом із сьогоднішнім мінливим світом у 

цілому та з ситуаціями педагогічної взаємодії зокрема. Про актуальність 

уміння викладача приймати оперативні гнучкі рішення в ситуаціях 
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багатоваріантного педагогічного процесу писали багато вітчизняних і 

зарубіжних педагогів і психологів: І. Бех, Б. Гершунський, Ю. Завалевський, 

І. Зязюн, В. Кан-Калік, Н. Кузьміна, В. Семиченко, В. Сластьонін, 

В. Сухомлинський та ін. 

Вирішення будь-яких педагогічних задач є процесом особистісно 

орієнтованим, таким, що передбачає відмову від готових рецептів і шаблонів. 

Тому розвиток професійно-педагогічної компетентності залежить не від 

засвоєння викладачами певних нормативних зразків, еталонів, а від 

розширення можливого спектру варіантів поведінки. Викладач має вміти 

розглядати різні варіанти впливів на конкретного учня, студента чи 

академічну групу, оскільки до вирішення кожної проблеми різних підходів 

може бути декілька.  

Своєрідне методологічне підґрунтя цій тезі знаходимо у К. Юр’євої, 

яка посилається на системологічний закон необхідного різноманіття (закон 

У. Ешбі), згідно з яким адаптивний та еволюційний потенціал системи є 

пропорційним накопиченому різноманіттю [332, с. 152].  

Дослідниця виходить із того, що, оскільки особистість може бути 

представлена як система, що самоорганізується, становлення професійно 

важливих якостей викладача теж буде відбуватися відповідно до законів, 

сформульованих у рамках системологічної парадигми. Зокрема, при 

створенні системи, покликаної розв’язувати певні проблеми, необхідно, аби 

ця система мала більше різноманіття, ніж різноманіття вирішуваної 

проблеми, або була б здатна створити таке різноманіття. Інакше кажучи, 

система повинна мати можливість змінювати свій стан у відповідь на 

можливе збурення; різноманіття збурень вимагає відповідного йому 

різноманіття можливих станів. У іншому випадку така система не зможе 

відповідати завданням управління, що висуваються довкіллям, і виявиться 

малоефективною.  

У випадку формування професійно-педагогічної компетентності це 

означає, що для того, аби його професійна діяльність була ефективною, 
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викладач як керівна система має набути значного обсягу професійних 

педагогічних знань і різноманітних педагогічних умінь, які забезпечать 

переважання різноманітності на цьому ієрархічному рівні над 

різноманітністю індивідуальних особливостей студентів академічної групи як 

системи нижчого ієрархічного рівня. Лише за дотримання цієї умови система 

«викладач» не буде обмежувати розвитку систем «студенти», що 

відповідатиме закону ієрархічних компенсацій. У свою чергу, 

різноманітність професійних педагогічних знань і специфічних педагогічних 

умінь викладача становлять потенціал і його особистісно-професійного 

розвитку (за законом У. Ешбі) [332, с. 273–274]. 

Другу причину обрання гнучкості як професійно значущої особистісної 

якості педагога М. Лук’янова пов’язує зі своєрідністю сучасної соціальної 

ситуації і виникненням нових пріоритетних напрямів у теорії і практиці 

освітніх систем. Осмислення нових підходів веде до необхідності зміни 

педагогічних орієнтирів, трансформації професійних цінностей 

(В. Андрущенко, І. Бех, В. Кремень, В. Луговий, Н. Ничкало та ін.). Нині 

особистість розглядається як головна мета, суб’єкт розвитку, пріоритет 

виховання. Але соціальна ситуація, яка постійно стрімко змінюється, вимагає 

саме гнучкої, творчої особистості, яка, активізуючи свій потенціал, буде 

здатна адекватно реагувати на ці зміни. Тобто гнучкість як особистісна  

якість – це здатність «бути постійно змінюваним у змінюваному світі», 

особливо в ситуаціях педагогічної взаємодії [173, с. 22]. 

За переконанням М. Лук’янової, третя причина обрання гнучкості як 

однієї з провідних професійно значущих особистісних якостей педагога 

пов’язана з творчим потенціалом викладача. Дослідниця вважає, що 

гнучкість має виявлятись у самостійному переносі раніше засвоєних знань, 

умінь, способів діяльності в нові ситуації; баченні проблеми з різних 

рольових позицій; виокремленні нової функції відомого об’єкта; знаходженні 

варіантів можливих відповідей; об’єднанні раніше відомих способів у новий 

тощо [173, с. 23], а всі ці здатності є ознаками креативності, творчості. 



81 

Четверта причина віднесення гнучкості до професійно значущих 

особистісних якостей полягає в тому, що сприйняття педагогом змістовних 

аспектів спілкування в системі «викладач–студент» значною мірою 

опосередковується системою психологічних критеріїв, що лежать в основі 

оцінки особистісних якостей і властивостей студентів. При цьому, чим 

більше диференційована і структурована ця система, чим багатовимірніша 

модель особистості студента, тим адекватніша оцінка викладачем 

особистісних якостей молодої людини, тим вищий рівень його емпатії до 

студентів, тим точніше він передбачає поведінку молоді в різних ситуаціях, 

передбачає результат педагогічної взаємодії [173, с. 23]. 

І тут знову маємо справу зі взаємозв’язком, взаємозалежністю 

професійно значущих особистісних якостей педагога: гнучкість – уміння 

поглянути на ситуацію та поведінку людини з різних точок зору – суттєво 

впливає на розвиток емпатичності, рефлексивності, комунікабельності, 

здатності до співпраці. 

Третьою професійно значущою особистісною якістю педагога ми, 

слідом за М. Лук’яновою, маємо всі підстави назвати емпатичність. За 

визначенням Повного енциклопедичного довідника з психології [257], 

емпатія (від грецького – співпереживання) – це: 1) позараціональне пізнання 

людиною внутрішнього світу інших людей… 3) емоційний відгук людини на 

переживання іншого, різновид соціальних (моральнісних) емоцій. Емпатія як 

емоційний відгук здійснюється в елементарних (рефлекторних) і у вищих 

особистісних формах – співчуття, співпереживання [257, с. 827]. При цьому 

співчуття трактується як переживання суб’єктом саме тих емоційних станів, 

які відчуває інша людина через ототожнення з нею; співчуття – переживання 

власних емоційних станів з приводу почуттів іншого [173, с. 24]. 

Вивчення в процесі соціологічних і психологічних досліджень 

взаємних уявлень учнів і вчителів [127] свідчить, що найбільша відмінність в 

оцінках спостерігається при розгляді таких якостей, як «розуміння учнів», 

«вміння співпереживати», тобто тих, що говорять про розвиток у педагога 
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емпатичних здібностей. Вочевидь, це певним чином пов’язано з тим, що 

педагоги іноді не враховують особистісні характеристики учнів.  

Зв’язок емпатії з рефлексією та гнучкістю підсилює необхідність 

включення її до переліку професійно значущих особистісних якостей 

педагога. Емпатичність впливає на формування типових стосунків 

особистості з людьми, вироблення звичних для педагога способів поведінки в 

різних педагогічних ситуаціях. 

Наступною професійно значущою особистісною якістю педагога 

вважаємо комунікабельність. Викладачів з високим рівнем потреби у 

спілкуванні відзначає прагнення до підтримання контактів з молоддю, 

схильність проявляти увагу до проблем молодих людей. Такий педагог 

прагне зменшити дистанцію між собою та студентами. Його 

комунікабельність спрямовується в русло вирішення педагогічних задач, і 

спілкування стає метою діяльності. 

Сполучення рефлексії, гнучкості, емпатії, комунікабельності 

забезпечує виникнення здатності до співпраці. Ця особистісна якість має в 

основі щирий інтерес до партнера, його діяльності, бажання працювати 

разом. Здатність до співпраці інтегрує низку важливих здатностей і вмінь: 

формулювати свою точку зору, слухати й чути іншого, виявляти точки зору 

своїх партнерів, розв’язувати суперечності за допомогою аргументації, не 

переводити логічні суперечності у площину особистих стосунків, 

заохочувати активність оточуючих і вчасно виявляти ініціативу; надавати 

іншим емоційну та змістовну підтримку, розуміти, хто цього особливо 

потребує; надавати людям можливість ствердитися, спробувати сили в різних 

видах діяльності; ставати на позиції партнерів і координувати різні точки 

зору, здійснюючи обмін думками; обирати діалогічний, а не монологічний 

варіант спілкування; органічно сполучати «рольові» та «міжособистісні» 

позиції, ділові й людські стосунки. Як зазначає М. Лук’янова, в єдності цих 

своїх характеристик здатність до співпраці передбачає відкритість педагога 

будь-якому змісту і готовність до будь-яких форм взаємодії [173, с. 26]. 
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І, нарешті, заключна в запропонованому переліку професійно значуща 

особистісна якість педагога – емоційна привабливість, загальна 

привабливість викладача, здатність викликати прихильність до себе манерою 

поведінки, зовнішнім виглядом. У жодному разі не маємо на увазі 

абсолютизацію зовнішності, але вона так чи інакше впливає на спілкування. 

Педагог, як і всі люди, виявляє себе через вербальні та невербальні засоби 

спілкування. Студенти звертають увагу не тільки на те, що він говорить, але 

й на зовнішнє вираження його почуттів у міміці. Гарні манери поведінки, 

доцільні міміка, жести, пози допомагають швидко адаптуватися в новій 

обстановці, спрощують встановлення комунікативних зв’язків, підвищують 

можливість впливати на студентів, допомагають викликати в них 

прихильність до педагога. Усім манерам емоційно привабливого педагога, як 

правило, притаманна одна спільна риса – дотримання педагогічного такту, 

що передбачає підвищену чутливість до оточуючих і вміння знайти таку 

форму спілкування з іншою людиною, яка дозволить їй зберегти особисту 

гідність [173, с. 26]. 

Виходячи з викладено, можемо в узагальненому вигляді представити 

структуру професійно-педагогічної компетентності викладача коледжу. Але 

маємо зробити декілька коментарів. 

Вище ми вже зазначали, що виокремлюємо у структурі професійно-

педагогічної компетентності викладача три складники: когнітивний (фахові 

та педагогічні знання), функціональний (професійно-педагогічні вміння й 

досвід) та особистісний (професійно значущі особистісні якості, ставлення, 

цінності тощо). Маємо наголосити, що специфіка діяльності викладача 

коледжу полягає в синтезі фахових знань і вмінь (з предмету викладання) та 

знань і вмінь педагогічних. До того ж, якщо говорити про знання, то має сенс 

диференціювати знання декларативні – будь-які знання про світ, які людина 

може декларувати (викласти за допомогою мовних засобів), та процедурні 

[315]. На відміну від декларативного, процедурне знання є операційним, 

практичним і виявляється через певні дії [65]. Іншими словами, декларативні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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знання – це «знаю, що…», натомість процедурні – «знаю, як…»; 

декларативне знання щось описує, а процедурне – визначає алгоритм дій. 

Структуру та зміст професійно-педагогічної компетентності викладача 

коледжу в узагальненому вигляді представлено в таблиці 1.1. 

Виходячи зі структури та змісту професійної компетентності 

викладача, можемо визначити критерії розвитку її структурних складників. 

Критеріями розвитку когнітивного складника професійно-

педагогічної компетентності викладача коледжу визначаємо його 

декларативні та процедурні знання. При цьому і декларативні, і процедурні 

знання мають охоплювати фахову та власне педагогічну сфери. Звісно, зміст 

фахових знань буде відрізнятись у викладачів дисциплін різних циклів. Для 

всіх викладачів декларативні знання – це:  

1) знання з фаху, тобто наук, основи яких вони викладають: 

гуманітарних, природничо-математичних, економічних, технічних тощо; 

2) знання пріоритетних напрямів розвитку освітньої галузі України; 

законів України та інших нормативно-правових актів, які регламентують 

освітню діяльність; вимог галузевих стандартів вищої освіти відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня.  

Зміст процедурних знань фахового спрямування представлений 

знаннями основних технологій, виробничих процесів, специфічних процедур, 

дослідницьких методик, управлінських методів тощо, характерних для різних 

наук і галузей народного господарства. Процедурні знання педагогічного 

спрямування – це знання «як діяти в різних педагогічних ситуаціях», 

насамперед (безумовно, в гранично узагальненому викладі) знання сучасних 

педагогічних технологій навчання і виховання, конкретних фахових методик, 

прийомів установлення контактів зі студентами та їхніми батьками.  

Критерії розвитку функціонального складника професійно-

педагогічної компетентності викладача коледжу представлені вміннями, які 

забезпечують йому здатність виконувати основні функції за фахом, а також 

педагогічні функції, тобто фахові та педагогічні вміння. У фаховому аспекті  
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Таблиця 1.1 

Структура і зміст професійно-педагогічної компетентності  

викладача коледжу 

 фахові педагогічні 

к
о
г
н

іт
и

в
н

и
й

 с
к

л
а
д
н

и
к

 

Знання 

декларативні 

фаху (предмета 

викладання) 

– пріоритетні напрями розвитку освітньої 

галузі України;  

– закони України та інші нормативно-правові 

акти, які регламентують освітню діяльність;  

– вимоги галузевих стандартів вищої освіти 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня; 
процедурні 

основні технологічні 

процеси на посадах в 

організаціях та 

установах відповідно 

до профілю підготовки, 

організації 

виробництва та 

управління 

– сучасні педагогічні технології навчання і 

виховання; 

– прийоми встановлення контактів зі 

студентами та їхніми батьками; 

ф
у
н

к
ц

іо
н

а
л

ь
н

и
й

 с
к

л
а
д

н
и

к
 

Уміння,  

які забезпечують здатність: 
виконувати основні 

організаційні, 

управлінські, 

технологічні 

(виробничі) функції за 

фахом 

– планувати, організовувати, контролювати 

навчально-пізнавальну діяльність студентів в 

аудиторних та позааудиторних формах роботи, 

добираючи педагогічно доцільні форми, методи і 

засоби навчання, нові освітні технології, зокрема 

із застосуванням ІКТ; 

– планувати, організовувати й здійснювати 

виховну роботу, сприяючи розвитку особистості, 

талантів и здібностей студентів, формуванню їх 

загальної культури; 

– розробляти навчально-методичний супровід 

дисципліни викладання; 

– брати участь у різних формах науково-

методичної роботи коледжу; 

– співпрацювати з батьками студентів з 

питань навчання, виховання, розвитку 

особистості молодих людей 

о
со

б
и

ст
іс

н
и

й
 

ск
л

а
д

н
и

к
 

Професійно значущі особистісні якості 

емпатичність; 

здатність до рефлексії; 

комунікабельність; 

гнучкість; 

здатність до співпраці; 

емоційна привабливість 
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– це вміння реалізувати на практиці процедурні фахові знання, у 

педагогічному аспекті це (знову ж таки в гранично узагальненому викладі) 

вміння: 

– планувати, організовувати, контролювати навчально-пізнавальну 

діяльність студентів в аудиторних та позааудиторних формах роботи, 

добираючи педагогічно доцільні форми, методи і засоби навчання, нові 

освітні технології, зокрема із застосуванням ІКТ; 

– планувати, організовувати й здійснювати виховну роботу, сприяючи 

розвитку особистості, талантів и здібностей студентів, формуванню їх 

загальної культури; 

– розробляти навчально-методичний супровід дисципліни викладання; 

– брати участь у різних формах науково-методичної роботи коледжу; 

– співпрацювати з батьками студентів з питань навчання, виховання, 

розвитку особистості молодих людей.  

Критеріями розвитку особистісного складника професійно-педагогічної 

компетентності є сформованість у викладача професійно значущих 

особистісних якостей: емпатичності, здатності до рефлексії, 

комунікабельності, гнучкості особистості, здатності до співпраці, емоційної 

привабливості. 

Таким чином, у підрозділі сформульовано визначення професійно-

педагогічної компетентності викладача коледжу, яку розуміємо як 

інтегративне особистісне утворення, що забезпечує успішність виконання 

викладацьких функцій у стандартних і нестандартних умовах та ґрунтується 

на професійних і педагогічних знаннях, уміннях, досвіді, професійно 

значущих особистісних якостях.  

Змодельовано її структуру, яка містить три структурні складники: 

когнітивний (фахові та педагогічні знання викладача), функціональний (його 

фахові та педагогічні вміння й досвід) та особистісний (професійно значущі 

особистісні якості, властивості педагога). 
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Висновки до розділу 1 

 

З’ясовано, що компетентнісний підхід в освіті вже декілька десятиліть 

знаходиться у фокусі уваги вітчизняних і зарубіжних дослідників, серед яких, 

зокрема: В. Байденко, Н. Бібік, В. Болотов, О. Бондаревська, А. Вербицький, 

Р. Дейв, І. Драч, І. Зимня, С. Кульневич, Д. Мак-Клеланд, У. Мозер, 

О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равен, Л. Салганік, В. Сериков, С. Сисоєва, 

А. Хуторськой та інші. 

На основі розробленої І. Зимньою періодизації запропоновано новий 

погляд на основні етапи становлення й розвитку компетентнісного підходу в 

освіті: 

Перший етап (60–70-ті роки ХХ століття) – уведення в науковий обіг 

понять «компетенція» та «компетентність», які пов’язувались насамперед зі 

сферою навчання мов («мовна компетентність»). 

У процесі конкретизації запропонованої І. Зимньою періодизації 

звужено хронологічні межі другого етапу (80-ті роки ХХ століття) – вихід 

поняття «компетентність» за межі теорії і практики навчання мов; розробка 

численних переліків компетентностей різного роду; виникнення уявлення 

про компетентність як кінцевий результат навчання, а також перші спроби 

побудувати власне компетентнісно орієнтовані моделі освіти. 

Уточнено межі та характеристику третього етапу (1990–2005 рр.) – 

активна розробки проблеми професійної, зокрема педагогічної, 

компетентності. Побудова ієрархії компетентностей, рівні якої утворюють: 

ключові (життєві, міжпредметні, надпредметні, загальні тощо) 

компетентності; загальногалузеві компетентності (з-поміж іншого, 

професійні); предметні компетентності (наприклад, професійно-педагогічні). 

Висунуто припущення, що у 2006 р. розпочався й нині триває 

четвертий етап – нормативна регуляція та широка реалізація 

компетентнісного підходу. 
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Аналіз численних визначень дав підстави для висновку про відсутність 

серед науковців єдності підходів до трактування поняття „компетентність”, 

розкриття її суті та структури. 

На сьогодні в Україні нормативним є визначення поняття 

«компетентність», наведене в Законі України «Про освіту» (2017 р.), де 

Стаття 1 однозначно констатує, що «компетентність – динамічна комбінація 

знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 

особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність».  

Сформульовано визначення поняття «професійно-педагогічна 

компетентність викладача», яку розглядаємо як інтегративне особистісне 

утворення, що ґрунтується на професійних і педагогічних знаннях, уміннях, 

досвіді, професійно значущих особистісних якостях та забезпечує 

успішність виконання викладацьких функцій у стандартних і нестандартних 

умовах.  

На основі такого розуміння сутності компетентності змодельовано її 

структуру, що містить три структурні складники: когнітивний (фахові та 

педагогічні знання), функціональний (фахові та педагогічні вміння й досвід) 

та особистісний (професійно значущі особистісні якості, властивості 

викладача тощо). 

 

Матеріали розділу висвітлено в публікаціях: 66; 70; 74. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 

У НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ КОЛЕДЖУ 

 

 

2.1. Науково-методична робота як складник системи неперервного 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів коледжу 

 

З початком розбудови України як незалежної демократичної держави 

розпочався і новий етап розвитку системи освіти, насамперед – вищої. Як 

зазначено у Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в 

Україні (2016 р.), двадцять п’ять років утвердження незалежності України 

проходили під знаком формування, реалізації і модернізації державної 

освітньої політики [195]. У Доповіді виокремлено три етапи розвитку 

національної системи освіти незалежної України: 

1) 1991–2002 рр. – створення функціонуючої та самодостатньої системи 

освіти, що зберегла прогресивні традиції минулого, водночас стала краще 

відповідати новим суспільним відносинам і накопичила інноваційний 

потенціал подальшого розвитку [195]; 

2) упродовж 2003–2013 рр. державна освітня політика здійснювалася в 

умовах розширення спектру та збільшення сили трансформаційних впливів 

європейської інтеграції та світової глобалізації [195]; 

3) зазначено, що сучасний період реалізації політики модернізації 

вітчизняної освіти розпочався в 2014 р., коли новий погляд на якісний рівень 

і суспільну роль освіти зумовили Революція гідності та підписання Угоди 

про асоціацію України з Європейським Союзом. На початку цього періоду на 

засадах Болонського процесу і створення Європейського простору вищої 

освіти прийнято інноваційний Закон України «Про вищу освіту» [241], 
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у 2015 р. у контексті формування Європейського дослідницького простору – 

прогресивний Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

[64, с. 241; 244], у 2017 р. – реформаторський Закон України «Про 

освіту» [245] [195]. 

«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року» для здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в 

національній системі освіти передбачає: реалізацію сучасних технологій 

професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, 

науково-педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог 

інноваційного розвитку освіти; забезпечення випереджувального характеру 

підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних 

кадрів відповідно до потреб реформування системи освіти, викликів 

сучасного суспільного розвитку [197. 

Разом із тим, як зазначається, зусилля органів управління освітою, 

науково-методичних служб за підтримки всього суспільства та держави 

повинні бути зосереджені на реалізації стратегічних напрямів розвитку 

освіти, подоланні наявних проблем, виконанні перспективних завдань, серед 

яких оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та 

особистісної орієнтації, урахування світового досвіду [Там само. 

Прийнятий у вересні 2017 року Закон України «Про освіту» вперше 

ввів поняття «освіта дорослих» і в Статті 18 визначив її як складову освіти 

впродовж життя, спрямовану на реалізацію права кожної повнолітньої особи 

на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів 

суспільного розвитку та потреб економіки [245]. 

Визначено також, що освіта дорослих може здобуватись у формальний, 

неформальний чи інформальний спосіб [Там само]. 

Законом до освіти дорослих віднесено післядипломну освіту, 

професійне навчання працівників, курси перепідготовки та/або підвищення 

кваліфікації, безперервний професійний розвиток, а також будь-які інші 
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складники, що передбачені законодавством, запропоновані суб’єктом 

освітньої діяльності або самостійно визначені особою. 

У Законі коротко схарактеризовано кожен складник освіти дорослих.  

Так, зазначено, що «післядипломна освіта передбачає набуття нових та 

вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої вищої, 

професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти та 

практичного досвіду» [245] і включає: 

- спеціалізацію – профільну спеціалізовану підготовку з метою 

набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають 

особливості в межах спеціальності; 

- перепідготовку – освіту дорослих, спрямовану на професійне 

навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями); 

- підвищення кваліфікації – набуття особою нових та/або 

вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної 

діяльності або галузі знань; 

- стажування – набуття особою практичного досвіду виконання 

завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань [245]. 

Вказано, що «курси підвищення кваліфікації проводяться для набуття 

здобувачем освіти нових компетентностей у межах професійної діяльності 

або галузі знань» [Там само]. 

Неперервний професійний розвиток визначено як «безперервний 

процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців 

після здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю 

підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває 

впродовж усього періоду його професійної діяльності» [245]. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що компетентнісна орієнтованість 

чинного Закону України «Про освіту» по суті ставить знак рівності між 

поняттями «результати навчання» та «компетентності» для всіх рівнів і видів 

освіти, що дозволяє розглядати мету неперервної педагогічної освіти як 

безперервне формування (на етапі професійної підготовки в педагогічному 
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закладі освіти), становлення (у процесі професійної діяльності) та 

вдосконалення (у різних формах післядипломної освіти) професійно-

педагогічної компетентності педагогічних і науково-педагогічних 

працівників [245]. 

Однією з важливих новацій Закону України «Про освіту» стала 

констатація того, що «особа має право на вільний вибір закладу освіти, 

установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, 

темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти 

дорослих» [Там само]. 

Як бачимо, у Законі України «Про освіту» не вживається термін 

«неперервна освіта», натомість законодавець говорить про освіту дорослих, 

складником якої є неперервний професійний розвиток. Утім у вітчизняному 

та зарубіжному науково-педагогічному дискурсі загальновживаним є поняття 

неперервної освіти та неперервного особистісто-професійного розвитку 

фахівця.  

У зарубіжній педагогіці налічується понад тридцять визначень поняття 

неперервна освіта, а також близьких і синонімічних йому. З поняттям 

«неперервна освіта» тісно пов’язане поняття «відновлювана освіта», яке 

означає отримання освіти «частинами» протягом усього життя, відхід від 

практики тривалого навчання в навчальному закладі, чергування освіти з 

іншими видами діяльності [49; 160; 192; 201; 202; 205; 207; 213; 232; 233; 

277; 340; 342; 344; 345; 346 та ін.]. 

Усе частіше в літературі вживається поняття «освіта упродовж усього 

життя» (англ. Lifelong education), зустрічається також термін «освіта, яка 

триває» (англ. Continuing education), «подальша освіта» або навіть «освіта для 

майбутнього» (англ. Further education). Деякі автори вважають доцільним 

говорити про рекурентну (таку, що повторюється час від часу) (англ. 

Recurrent education) або перманентну освіту (англ. Permanent education). 

Коли говорять про освіту дорослих (англ. Adult education) і хочуть 

підкреслити її відносну незалежність від структур формальної освіти, 
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говорять про освіту поза школою (англ. Out-of-school education) і 

неформальну освіту (англ. Non-formal education) [Див.: 203, с. 42].  

О. Зайцева [101] виокремлює три основні, на її погляд, напрями: 

1) освіта впродовж життя (life-long learning, LLL); 2) освіта дорослих (adult 

education); 3) неперервна професійна освіта (continuing vocational education 

and training) – та стисло їх характеризує: 

1. Освіта впродовж життя. На думку дослідниці, концепція охоплює 

три основні поняття: навчання завдовжки в життя (lifelong learning); освіта 

шириною в життя (lifewide learning); самомотивація до освіти. 

Навчання завдовжки в життя може розглядатись як навчання, 

тривалість якого дорівнює тривалості життя людини. Навчання упродовж 

життя передбачає, що людям необхідно продовжувати вчитися, відновлювати 

своє навчання протягом усього життя, і не тільки за допомогою 

інформальних (informal) методів, що робить кожна людина у будь-якому 

випадку (щоденне навчання), а й шляхом багаторазового отримання 

формальної (formal) освіти, оновлення знань, умінь і навичок, властивих уже 

наявному в людини рівню освіти. Поряд з цим, люди також можуть брати 

участь у неформалізованій (non-formal) освіті, проходячи навчання поза 

межами формального сектора освіти: на робочих місцях, у громадських 

центрах, спортивних клубах тощо [101, с. 106]. 

Навчання шириною в життя передбачає охоплення навчанням різних 

сторін життєдіяльності людини, вдосконалення не тільки її професійних 

навичок, а й інших не менш важливих, обумовлених необхідністю або просто 

цікавих для неї видів діяльності [101, с. 107]. 

Під самомотивацією до навчання мається на увазі, що людина свідомо 

прагне підвищити рівень своїх знань, що, безсумнівно, вплине як на її 

загальний інтелектуальний розвиток, так і на можливість зайняти 

конкурентоспроможну позицію на ринку праці [101, с. 107]. 

Отже, процес неперервної освіти забезпечує зростання освітнього 

(загального та професійного) потенціалу особистості протягом життя і 
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організаційно здійснюється системою державних і громадських інститутів, 

відповідаючи потребам особистості і суспільства. Єдність цілей неперервної 

освіти і специфічних завдань кожної її ланки органічно поєднуються з її 

варіативністю, різноманітністю типів освітніх установ, педагогічних 

технологій і форм державно-громадського управління. 

Певну дискусійну ноту до розробки понятійно-термінологічного 

апарату проблеми неперервної освіти вносить українська дослідниця 

Н. Василенко. На її думку, слід розмежовувати поняття «неперервна освіта» 

та «безперервна освіта». Розглядаючи ці два поняття авторка зазначає, що 

безперервна освіта – це освіта, яку людина здобуває протягом життя за 

бажанням, починаючи з обов’язкової освіти і закінчуючи самоосвітою, а 

неперервна освіта – це коли людина поступово та цілеспрямовано переходить 

від однієї ланки освіти до іншої. З цього дослідниця робить висновок, що 

безперервна освіта є більш загальним поняттям відносно до неперервної 

освіти, і звертає увагу на те, що безперервна освіта не може здійснюватися 

без неперервної освіти [33, с. 4]. 

Утім, більшість сучасних дослідників уважає терміни «безперервна 

освіта» та «неперервна освіта» синонімами. Зазначимо також, що останнім 

часом значна перевага в різноманітних публікаціях віддається вживанню 

терміна «неперервна освіта» [Див., наприклад: 88, с. 582; 109; 207–209; 228; 

345 та ін.]. 

Неперервна освіта забезпечує задоволення потреб не тільки окремої 

особистості, а й держави, і суспільства, і світової спільноти в цілому. Так, для 

кожної людини неперервна освіта є процесом формування і задоволення її 

пізнавальних запитів і духовних потреб, розвитку задатків і здібностей в 

мережі державних і громадських навчальних закладів, а також шляхом 

самоосвіти. 

Для держави неперервна освіта є провідною сферою соціальної 

політики щодо забезпечення сприятливих умов загального та професійного 

розвитку кожної особистості. Для суспільства в цілому безперервна освіта 
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виступає механізмом розширеного відтворення його професійного і 

культурного потенціалу, умовою розвитку суспільного виробництва, 

прискорення соціально-економічного прогресу країни. 

Для світової спільноти неперервна освіта є способом збереження, 

розвитку і взаємозбагачення національних культур і загальнолюдських 

цінностей, важливим фактором і умовою міжнародного співробітництва в 

галузі освіти і вирішення глобальних завдань сучасності. 

У сучасних умовах отримали розвиток різні підходи до визначення 

сутності неперервної освіти. Академік Н. Ничкало у своїх працях виокремила 

такі аспекти смислового наповнення досліджуваного поняття: 

 філософсько-педагогічна концепція, згідно з якою освіта трактується 

як процес, що охоплює все життя людини; 

 важливий аспект освітньої практики на різних щаблях системи 

освіти, що представляє її як постійне цілеспрямоване освоєння людиною 

соціокультурного досвіду різних поколінь; 

 принцип організації освіти на загальнодержавному і регіональному 

рівнях; 

 принцип реалізації державної політики в галузі освіти; 

 сучасна світова тенденція в галузі освіти; 

 парадигма науково-педагогічного мислення [207–209]. 

Отже, неперервна освіта – це процес, що складається з базової та 

подальшої освіти і передбачає на другому етапі послідовне чергування 

навчання в системі спеціально створених навчальних закладів з професійною 

діяльністю. Процес формування особистості в системі неперервної освіти 

складається з двох основних етапів: 1) базова освіта – підготовче до 

професійної діяльності навчання і виховання, хронологічно передує 

діяльності людини в професійній сфері; 2) післябазова (післядипломна) 

освіта – подальше навчання і виховання в поєднанні з практичною 

діяльністю у сфері суспільного виробництва і самоосвітою. 
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Під системою неперервної освіти в пострадянській теорії і практиці 

розуміють комплекс державних і громадських освітньо-виховних установ, 

який забезпечує організаційну та змістовну єдність, наступність і 

взаємозв’язок усіх ланок освіти, які спільно вирішують завдання виховання, 

загальноосвітньої політехнічної і професійної підготовки кожної людини. 

Їхня мета – дати молоді за час навчання глибокі знання основ наук з 

урахуванням актуальних і перспективних суспільних потреб, дати людям 

можливість оволодіти професійними знаннями, вміннями і навичками, 

задовольнити їхні освітні запити, сформувати в них уміння вдосконалювати 

свої знання в процесі неперервної освіти протягом усієї продуктивної 

трудової діяльності, а згідно з сучасними тенденціями, і в літньому віці. 

Шляхи вирішення завдань неперервної освіти переважно 

розглядаються у двох підсистемах. Перша забезпечує базову освіту і 

здійснює підготовку людей для включення їх у суспільне виробництво; саме 

вона об’єднує дошкільне виховання, середню (загальну й професійну) та 

вищу освіту. Друга підсистема вирішує проблему модернізації професійної 

підготовки кадрових ресурсів, зайнятих у народному господарстві, і може 

бути названа післябазовою освітою. 

Підводячи підсумок, погодимося з О. Вороніним, який вважає, що 

неперервна освіта – освіта, всеохоплююча за повнотою, індивідуалізована за 

часом, темпами і спрямованістю, надає кожному можливості реалізації 

власної програми; цілісна сукупність засобів, способів, форм набуття, 

поглиблення і розширення загальної освіти, професійної компетентності, 

культури, виховання громадянської та моральної зрілості особистості 

[44, с. 61]. 

Схарактеризуємо сучасні погляди на неперервну професійну освіту. Як 

стверджує українська Енциклопедія освіти, неперервна професійна освіта – 

постійний творчий розвиток і вдосконалення кожної людини впродовж 

усього життя за допомогою взаємодії між знаннями, отриманими на 

початкових етапах освіти, і знаннями, отриманими на наступних етапах, а 
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також взаємодії між теоретичними і практичними знаннями, які 

підтверджуються компетентністю в їх подальшому використанні. Неперервна 

професійна освіта охоплює базову професійну і подальшу освіту і передбачає 

послідовне поєднання навчання і професійної діяльності в освітніх 

установах, професійне самовдосконалення на різних життєвих етапах  

[88, с. 582]. 

Ознаками, характерними для неперервної професійної освіти, автори й 

упорядники української Енциклопедії освіти вважають: а) збільшення часової 

протяжності освітнього процесу, здійснення навчальної діяльності упродовж 

усього дорослого життя людини; б) змістовну цілісність освітнього процесу 

на різних життєвих етапах; в) орієнтацію на постійне збагачення творчого 

потенціалу особистості [Там само]. 

Неперервність як системну якість професійної освіти українські 

дослідники пов’язують з трьома компонентами відповідної системи: 

1) особистістю, яка навчається постійно, без відносно тривалих перерв, 

навчається в установах освіти або самостійно; 2) освітніми програмами, 

відповідно до яких безперервність в освітньому процесі виступає як 

характеристика включеності особистості в освітній процес на всіх стадіях її 

розвитку. Неперервність програм характеризує і спадкоємність в освітній 

діяльності при переході від одного її виду до іншого, від одного етапу життя 

людини до іншої; 3) організаційною структурою освіти, коли неперервність 

характеризує таку номенклатуру мережі освітніх установ і їх взаємозв'язок, 

які з необхідністю і достатністю створюють простір освітніх послуг, що 

забезпечує взаємозв'язок і спадкоємність у змісті освітніх програм, 

спрямованих на задоволення різноманітних освітніх потреб, що виникають в 

окремому регіоні, а також у кожної людини [88, с. 582]. 

Н. Ничкало відносить виникнення загальносвітової тенденції 

неперервності професійної освіти до другої половини XX ст. І пов’язано це з 

бурхливим науково-технічним розвитком, що розпочався в 60-70-ті рр. 

ХХ ст. і отримав назву науково-технічної революції (НТР). Одним із 
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наслідків НТР виявився прискорений процес знецінення, застарівання знань і 

вмінь фахівців. Французький соціолог Філіп Берну з’ясував, що девальвація 

половини знань відбувалась у ХVІІІ ст. упродовж життя 10 поколінь, тобто за 

життя одного покоління застарівало орієнтовно 10% знань, набутих у 

юнацькому віці. У середині ХХ ст. знання застарівали наполовину вже через 

5–6 років або знецінювалися на 97% упродовж виробничого життя 

випускника університету [337].  

Американські економісти теж звернули увагу на швидке застарівання 

знань: вони встановили, що щороку оновлюється 5% теоретичних і 20% 

практичних знань інженерів, лікарів, біологів та представників інших груп 

фахівців. Підтвердились і висновки Ф. Берну про поступове прискорення 

цього процесу: за даними американських дослідників, застарівання на 50% 

знань випускника університету 1940 р. відбувалося через 12 років, 

випускника 1960 р. – через 8–10 років, а випускника 70-х рр. – вже через 4–5 

років. [306, с. 226–227]. Період часу від моменту закінчення університету, за 

який відбувається зниження фахової компетентності випускника на 50%, 

отримав назву «періоду напіврозпаду компетентності» [39, с. 23]. 

Надзвичайне прискорення темпу девальвації набутих раніше знань 

спричинило необхідність постійно підвищувати професійну компетентність, 

проходити перепідготовку, здобувати нову освіту [39, с. 23]. Академік 

І. Зязюн з цього приводу зазначав, що «динамізм сучасної цивілізації ..., 

інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технологій – ці та інші 

тенденції зумовлюють необхідність зміни формули „освіта на все життяˮ 

формуло „освіта через все життяˮ» [109, с. 15]. 

Після другої світової війни політика в галузі освіти в індустріально 

розвинених країнах була сконцентрована на забезпеченні підготовки і 

вдосконалення виробничого персоналу. У зв’язку з цим розвивалися різні 

організаційно-педагогічні форми продовження освіти поза загальноосвітніми 

школами: на виробництві, різні курси, школи, навчально-професійні 
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майстерні, професійні центри, а також у галузевих інститутах підвищення 

кваліфікації [82; 141; 192; 213; 232; 259 та ін.]. 

Саме в другій половині ХХ ст. почався розвиток міжнародного 

співробітництва в галузі неперервної професійної освіти. Насамперед мова 

йде про широку діяльність ООН, ЮНЕСКО, Європейської Ради, 

Міжнародної організації праці (МОП), які ухвалили низку документів з 

проблем професійного навчання різних категорій населення і тим самим 

започаткували загальносвітову тенденцію розвитку неперервної професійної 

освіти: 

 1962 р. – Генеральна конференція Міжнародної організації праці на 

46-й сесії прийняла Рекомендацію про професійне навчання. У документі 

потреба в неперервності професійного навчання чітко сформульована і 

зафіксована в спеціально сформульованому принципі: навчання є процесом, 

який триває протягом всього трудового життя людини відповідно до її потреб 

як індивіда і члена суспільства; 

 1974 р. – Генеральна конференція ООН з питань освіти, науки і 

культури прийняла Рекомендації з професійного і технічного навчання; 

 1975 р. – Генеральна конференція МОП прийняла Конвенцію про 

професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських 

ресурсів і Рекомендації з професійної орієнтації та професійної підготовки в 

області людських ресурсів; 

 1976 р. – Генеральна конференція ООН з питань науки, освіти і 

культури на ХІХ конференції прийняла Рекомендації про розвиток освіти 

дорослих; 

 1989 р. – Генеральна конференція ООН з питань науки, освіти та 

культури прийняла Конвенцію про технічну і професійну освіту; 

 1997 р. – Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла резолюції за 

двома програмами: «Освіта для всіх упродовж усього життя» та «Реформа 

освіти в перспективі освіти протягом життя»; 
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 1999 р. – Саміт міністрів освіти «великої вісімки» прийняв 

Кельнську хартію «Цілі і прагнення неперервної освіти»; 

 1999 р. – Другий Міжнародний конгрес ЮНЕСКО з технічної та 

професійної освіти «Освіта і підготовка впродовж усього життя: шляхопровід 

у майбутнє» прийняв Рекомендації Генеральному директору ЮНЕСКО 

«Технічна і професійна освіта і навчання: погляд для XXI століття». 

 2000 р. – Лісабонський саміт Європейської Ради прийняв 

Меморандум неперервної освіти Європейського Союзу (A Memorandum  

on Lifelong Learning) [181]. 

Висновки Лісабонського саміту засвідчили, що успішний перехід до 

економіки та суспільства, заснованих на знаннях, супроводжується процесом 

неперервної освіти – навчання упродовж життя (lifelong learning). Відповідно, 

європейські системи освіти, закладаючи основу для прийдешніх змін, 

змінюються самі. Європейська комісія і країни-члени Європейського Союзу 

визначили навчання довжиною в життя як всебічну навчальну діяльність, яка 

здійснюється на постійній основі з метою поліпшення знань, навичок і 

професійної компетентності. Неперервна освіта в цьому контексті – не один 

із аспектів освіти й перепідготовки, а основоположний принцип 

функціонування освітньої системи і участі людини в цьому процесі. На 

думку учасників саміту, система неперервної освіти дасть можливість усім 

жителям Європи отримати рівні можливості для адаптації до вимог 

соціально-економічних змін і сприятиме їхній активній участі в розбудові 

спільного майбутнього Європи. Отже, неперервна освіта має стати головною 

політичною програмою громадянського суспільства, запорукою соціальної 

єдності й добробуту Європи в цілому [181, с. 24; 205, с. 30; 320, с. 71]. 

У цих та інших документах міжнародних організацій концептуально 

спрогнозовані, на думку зарубіжних (М. Герман, К. Наранхо, О. Нестеров, 

М. Шиєлатицькі, В. Ширяєва та інші) та українських (В. Кремень, 

Н. Ничкало, І. Пальшкова та інші) вчених, підходи до вирішення проблем 

професійної освіти з урахуванням тенденцій у світовому економічному 
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розвитку: з огляду на необхідність нових взаємозв’язків між освітою, 

трудовим життям і суспільством у цілому, технічна та професійна освіта має 

існувати як частина системи неперервної освіти, пристосована до потреб 

кожної країни [144; 207–209; 225]. 

У 2015 р. Всесвітній форум з питань освіти (Південна Корея, Інчхон, 

19–22 травня 2015 р.) схвалив Декларацію «Освіта 2030: забезпечення 

загальної інклюзивної та справедливої якісної освіти і навчання впродовж 

життя» [363]. Нові глобальні цілі стійкого (англ. sustainable) розвитку, 

зафіксовані в документі ООН «2030 Порядок денний для стійкого розвитку», 

прийнятому 23–24 вересня 2015 р. [64, с. 73; 362]. У цих документах 

зазначено, що освіта є рушійною силою для досягнення цілей сталого 

розвитку. Зокрема, одна з цілей передбачає забезпечення інклюзивної і 

справедливої якісної освіти і створення можливості для освіти впродовж 

життя для всіх. Учасники Всесвітнього форуму з питань освіти в Інчхоні 

зазначили: «Ми підтверджуємо, що освіта є суспільним благом, одним з 

основоположних прав людини й основою для забезпечення інших прав. Вона 

є необхідною умовою миру, толерантності, реалізації людського потенціалу 

та стійкого розвитку» [64, с. 73; 362]. 

Поряд із цим створюються і діють регіональні, національні та 

міжнародні центри, які розробляють проблематику, координують програми 

та інформаційний обмін з питань неперервної освіти (переважно щодо освіти 

дорослих): Європейський центр з питань освіти і дозвілля, Європейська 

асоціація освіти дорослих (European Association for the Education of Adults), 

Африканська асоціація з грамотності й освіти дорослих (African Association 

for Literacy and Education of Adults) тощо. Найбільшою національною 

асоціацією з неперервної освіти є Американська асоціація освіти дорослих та 

неперервної освіти (American Association for Adult and Continuing Education), 

яка видає журнал «Adult Education Quarterly A Journal of Research and 

Theory». З 1973 р. діє Міжнародна рада з освіти дорослих (International 

Council for Adult Education), видається журнал «Convergence International 
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Journal of Adult Education» (Торонто, Канада). У Центрі неперервної освіти 

університету Британської Колумбії спільно з Міжнародною радою з освіти 

дорослих з середини 80-х рр. ХХ ст. видається серія монографій з 

неперервної освіти й освіти дорослих, ведеться випуск багатотомної 

бібліографічної праці «Adult Education and Continuing Education, An 

Annotated Bibliography of English-language Materials», що описує видання 

після 1945 р. З початку 1980-х рр. виходить «International Journal of Lifelong 

Education». З 1994 р. у Канаді розпочато видання міжнародного електронного 

журналу «The International Journal of Continuing Education Practice», 

присвяченого практиці неперервної освіти [203, с. 43]. 

Змістовна наповненість і необмеженість у часі забезпечує неперервній 

професійній освіті можливості для виконання важливих функцій, а саме: 

 соціокультурної, розвивальної (задоволення і розвиток духовних 

запитів особистості, створення умов для її постійного творчого зростання); 

 загальноосвітньої, компенсаторної (усунення недоліків у базовій 

освіті, її доповнення новою інформацією, що з’являється в умовах 

інформаційно-технологічної революції); 

 адаптивної (гнучка професійна підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації з метою оновлення професійного досвіду, 

отримання іншої професії в умовах постійних змін на виробництві, стрімкого 

розвитку новітніх засобів комунікації, комп’ютерного доступу до банків 

цифрової інформації тощо); 

 економічної (задоволення потреб держави, регіонів, різних галузей 

промисловості, сільського господарства і сфери послуг у 

конкурентоспроможних фахівцях, підготовлених до впровадження і 

ефективного застосування новітніх технологій, цифрової техніки тощо) [208]. 

Н. Ничкало зазначає, що ці функції взаємопов’язані і доповнюють одна 

одну. Поряд з цим з’являються нові, зумовлені специфікою і динамічністю 

змін у соціокультурному розвитку кожної країни на різних історичних 

етапах. 



103 

Аналіз викладених у зазначених вище документах ООН, ЮНЕСКО, 

МОП концептуальних ідей зумовлює необхідність творчого пошуку шляхів 

їх реалізації з урахуванням особливостей розвитку освіти в умовах ринкової 

економіки в кожній країні, сучасних і перспективних потреб різних секторів 

економіки, результатів прогностичних досліджень, спрямованих на 

виявлення нових знань, перспективних умінь і концепцій, які будуть 

відповідати потребам зростання мобільності ресурсів в XXI ст. 

Індійський дослідник Р. Дейв формулює 25 принципів неперервної 

освіти, серед яких, на нашу думку, основними є: охоплення освітою усього 

життя людини; розуміння освітньої системи як цілісної, що включає 

дошкільне виховання, основну, послідовну, повторну, паралельну освіту, 

об'єднує та інтегрує всі її рівні й форми; включення до системи освіти, крім 

навчальних закладів і центрів допідготовки, формальних, неформальних та 

позаінституціональних форм освіти; створення альтернативних структур її 

отримання; зв’язок загальної та професійної освіти; акцент на самоосвіту, 

самовиховання, самооцінку; акцент на самоврядування; індивідуалізація 

навчання; навчання в умовах різних поколінь у сім’ї, суспільстві; розширення 

кругозору; інтердисциплінарні знання, їх якість; гнучкість і різноманітність 

змісту, засобів навчання; здатність до асиміляції нових досягнень науки; 

вдосконалення умінь вчитися; стимулювання мотивації до навчання; 

створення відповідних умов для навчання; реалізація творчого та 

інноваційного підходів [225; 345]. 

Група дослідників з Харківського гуманітарного університету «Народна 

українська академія» виклали своє бачення в колективній монографії 

«Неперервна освіта як принцип функціонування сучасних освітніх систем : 

(перший досвід становлення й розвитку в Україні)» (2011 р.). З-поміж 

іншого, автори сформулювали систему базових принципів функціонування 

неперервної освіти, серед яких принципи: цілісності, наступності, інтеграції, 

гнучкості й маневровості, неперервності й безкінечності, багаторівневості, 

індивідуалізації, циклічності, варіативності форм і методів навчання, 
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відповідності освітньої підготовки реальним особистісним і суспільним 

потребам, всезагальності й додатковості, відкритості й практичної 

спрямованості, інноваційності [10, с. 89–90; 205, с. 34–36]. Як бачимо, 

більшість принципів у різних авторів схожі та відрізняються лише ступенем 

узагальнення або деталізації. Утім, усі вони є універсальними і можуть бути 

поширені, зокрема, на неперервну педагогічну освіту у форматі науково-

методичної роботи викладачів коледжу. 

Свідченням визнання Українською державою надзвичайної важливості 

розвитку неперервної освіти науково-педагогічних і педагогічних кадрів для 

закладів освіти всіх рівнів стало прийняття 14.08.2013 р. відповідної 

галузевої Концепції [45].  

Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти 

ґрунтується на розумінні того, що «рівень педагогічної освіти визначає 

ефективність у вирішенні професійних завдань вихователя, вчителя, 

викладача вищого навчального закладу і системи освіти дорослих. 

Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 

працівників розглядається у цьому контексті як важлива передумова, що 

забезпечує проведення модернізації освіти на основі осмислення 

національного і зарубіжного досвіду» [45]. 

Основними принципами розвитку неперервної педагогічної освіти 

визначено: неперервність; поєднання національних освітніх традицій та 

найкращого світового досвіду; гнучкість у реагуванні на суспільні зміни і 

прогностичність; інноваційність [Там само]. 

Розробники галузевої Концепції сформулювали широку амбітну мету 

розвитку неперервної педагогічної освіти: «відтворення людського капіталу 

та інтелекту суспільства для забезпечення сталого людського розвитку країни 

через якісну підготовку педагогічних кадрів для всієї сфери освіти, створення 

ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників на основі поєднання національних 

надбань світового значення та усталених європейських традицій 
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забезпечення розвитку педагогів, здатних у процесі постійного 

вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, 

демократії, вільної конкуренції та високих технологій, а також забезпечувати 

неперервну освіту громадян, здійснюючи практичну реалізацію освітньої 

політики як пріоритетної функції держави» [45]. 

Як основний методологічний і методичний орієнтир у досягненні мети 

обрано цілісний підхід до особистості суб’єктів освітнього процесу. 

Мета, принципи, методологічна і методична основа стали підґрунтям 

для визначення пріоритетних завдань розвитку неперервної педагогічної 

освіти в Україні. Такими завданнями стали: 

- вдосконалення змісту освіти й організації навчально-виховного 

процесу з метою розвитку педагогічної майстерності вчителя як системи його 

педагогічних компетентностей; 

- зміцнення зв’язку педагогічної освіти з фундаментальною і 

прикладною наукою; 

- вдосконалення структури підготовки і післядипломної освіти 

педагогів; 

- оптимізація мережі вищих навчальних закладів, які здійснюють 

підготовку педагогічних працівників; 

- забезпечення соціальної підтримки суб’єктів педагогічної освіти, 

підвищення соціального престижу педагогічної праці [Там само]. 

Традиційно неперервна педагогічна освіта розглядається як система, 

що поєднує професійну підготовку майбутніх педагогів у середніх та вищих 

закладах освіти, а також післядипломну педагогічну освіту в усьому 

різноманітті її функцій (підвищення кваліфікації, навчання за спеціалізацією, 

стажування) та організаційних форм. 

В. Ушмарова зазначає, що післядипломна освіта створює умови для 

неперервності та наступності освіти і включає перепідготовку (отримання 

іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного 

рівня та практичного досвіду); спеціалізацію (набуття особою здатностей 
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виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах 

спеціальності); розширення профілю (підвищення кваліфікації) (набуття 

особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах 

спеціальності); стажування (набуття особою досвіду виконання завдань та 

обов’язків певної спеціальності) [303, с. 138]. 

Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти в розділі 

11 – «Післядипломна педагогічна освіта» – зазначає таке: 

«Підвищення кваліфікації педагогічних працівників як основна форма 

професійного вдосконалення здійснюється в коледжах, академіях, інститутах 

післядипломної педагогічної освіти та на факультетах (інститутах) 

педагогічних академій, університетів та класичних університетів. 

Навчання за спеціалізацією педагогічних працівників – у педагогічних 

коледжах, академіях, університетах і класичних університетах. 

Стажування педагогічних працівників – в університетах, наукових 

установах Національної академії педагогічних наук України, а також в 

академіях та інститутах післядипломної педагогічної освіти. 

Післядипломна педагогічна освіта здійснюється за багатоваріантними 

освітніми програмами та проектами з проблем педагогічної майстерності, 

інноваційних технологій та інтерактивних форм і методів навчання, 

інформаційних технологій, досягнень в теорії і практиці психології, 

педагогіки, методики навчання і виховання, а також за дистанційною 

формою навчання з ефективним використанням інформаційно-

комунікаційних технологій» [45]. 

Український дослідник В. Швидун, аналізуючи зміст поняття 

«післядипломна педагогічна освіта», зазначає, що «дана галузь освіти, 

порівняно з базовою професійною, має певні переваги, а саме: вона є менш 

інерційною і здатна реагувати на швидкі соціально-економічні зміни; має 

безпосередній двосторонній зв’язок з практикою» [318, с. 102]. 

Оптимізм шановного дослідника не поділяють учасники віртуального 

круглого столу «Професійний розвиток вчителя в ХХІ столітті та українські 
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реалії післядипломної педагогічної освіти», які в результаті змістовної 

дискусії дійшли досить критичних висновків:  

- в Україні продовжує існувати «дисфункціональна модель» 

організації професійного розвитку вчителів, для якої характерним є 

формалізм, консерватизм, відсутність конкуренції тощо; 

- відсутність незалежного експертного оцінювання існуючої системи 

післядипломної освіти унеможливлює об’єктивну оцінку її ефективності; 

- перешкодою для розвитку післядипломної освіти є відсутність тісної 

інтеграції науки та навчального процесу, відсутність стимуляції створення 

інноваційних продуктів для системи шкільної освіти; 

- для викладацького складу багатьох інститутів післядипломної 

педагогічної освіти (ІППО) характерні схильність до «одноманітності», 

«примітивізму», вкрай вузьке коло наукових та професійних інтересів, а 

поява нової парадигми освіти, нових педагогічних та інформаційних 

технологій спричинила «кризу компетентності» і «кризу розуміння» у 

значної частини працівників ІППО;  

- потрібна нова система післядипломної освіти, яка не буде 

функціонувати за радянськими принципами рознарядки та добровільно-

примусовості, а базуватиметься на принципах свободи вибору та 

відповідальності за власний вибір особистої траєкторії професійного 

розвитку; система, яка сприятиме підготовці демократичного педагога з 

розвинутим критичним мисленням і самоповагою, здатного до взаємодії в 

мережі і спроможного вибудовувати партнерські стосунки [253]. 

Дослідники проблем післядипломної педагогічної освіти вчителів 

закладів загальної освіти (О. Варецька, М. Захарійчук, Г. Кравченко, 

Г. Наливайко, О. Нікулочкіна, Н. Протасова, Л. Сущенко, В. Ушмарова та ін.) 

виокремлюють у її структурі два складники, що циклічно повторюються з 

п’ятирічною періодичністю, – курсова і міжкурсова підготовка, які 

забезпечують цілісність і неперервність розвитку професійно-педагогічної 

компетентності вчителів на етапі післядипломної освіти. Курсовий складник 
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передбачає підвищення кваліфікації в інститутах (центрах) підвищення 

кваліфікації та інститутах (факультетах) підвищення кваліфікації вищих 

навчальних закладів. Його результати засвідчуються відповідним 

документом. Міжкурсовий період охоплює часовий проміжок між 

проходженням курсів підвищення кваліфікації та передбачає участь учителя 

у різних формах методичної роботи (на рівні закладу освіти, району, області, 

загальнонаціональному рівні), а також самоосвітню діяльність учителя з 

розвитку власної професійно-педагогічної компетентності. 

Пункт 9 Статті 57 Закону України «Про вищу освіту» закріплює за 

науково-педагогічними і педагогічними працівниками закладів вищої освіти 

право на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на 

п’ять років [241]. Отже, розвиток професійно-педагогічної компетентності 

науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти, 

зокрема коледжів, у період між проходженням обов’язкового підвищення 

кваліфікації чи стажування відбувається у різноманітних формах, 

безпосередньо «на робочому місці» або без відриву від основної роботи.  

Узагальнення наявних у довідковій літературі визначень методичної 

роботи в школі [Див., наприклад: 88, с. 496–497; 265, с. 569], праць 

С. Бухальської [27–31], С. Демченка [78], А. Єрмоли [91], І. Жерносєка [94], 

Ю. Завалевського [95–100], І. Зязюна [109–112; 202], Л. Карпової [121], 

В. Кулешової [152], В. Лизинського [162], Н. Лісової [164–167], В. Лунячека 

[174], В. Олійника [217–221]; Н. Протасової [251; 252], В. Саюк [271–273], 

О. Сидоренка [278], І. Упатової [300], Р. Шаповала [317] та інших 

дослідників, а також екстраполяція їх основних положень на особливості 

вищої освіти дозволяє стверджувати, що науково-методична робота в закладі 

вищої освіти – це цілісна, основана на досягненнях науки, освітніх 

інноваціях, конкретному аналізі стану освітнього процесу система 

діагностичної, пошукової, аналітичної, інформаційної, організаційної 

діяльності та заходів, спрямованих на всебічний розвиток професійно-

педагогічної компетентності кожного викладача, розвиток творчого 
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потенціалу педагогічного колективу закладу освіти в цілому та 

удосконалення якості навчально-виховного процесу. 

Метою науково-методичної роботи є розвиток професійно-педагогічної 

компетентності викладача та професорсько-викладацького складу. 

Найсуттєвішим у науково-методичній роботі є надання реальної, дієвої 

допомоги викладачам у їхньому професійному становленні й розвитку. Вона 

спрямована на розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів, 

прирощення знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій, 

узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, покликана 

задовольняти потреби розвитку вищої освіти, а також інтереси педагогічного 

колективу у постійному підвищенні фахового рівня відповідно до 

кон’юнктури ринку педагогічної праці, виступати засобом соціального 

захисту і забезпечувати потреби системи вищої освіти України у 

висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістах. 

Сучасні українські дослідники Н. Василенко, А. Єромола, І. Жерносєк, 

Ю. Завалевський, О. Сидоренко, І. Титаренко та інші зосереджують увагу на 

особливостях системи методичної роботи закладів освіти, які визначають її 

потенціал щодо розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів.  

Ю. Завалевський, зважаючи на позитивність досвіду методичних 

об’єднань системи загальної освіти, вважає ефективним перенесення його 

засадничих положень на розвиток науково-методичної роботи в закладах 

вищої освіти. При цьому, як вважає науковець, більшою мірою 

забезпечується розвиток професійно-педагогічної компетентності 

викладача, підвищення його педагогічної майстерності. Необхідними 

умовами ефективності науково-методичної роботи закладу вищої освіти 

Ю. Завалевський вважає функціонування таких складників системи: 

упровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних освітніх 

технологій, прогресивних ідей світової й вітчизняної наукової й народної 

педагогіки, нових концепцій виховання, навчання й розвитку особистості; 
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дослідно-експериментальна діяльність; науково-методичне й психологічне 

забезпечення; представлення результатів інноваційної діяльності 

навчальних закладів широкому загалу суспільства [96, с. 153–154]. 

Н. Василенко, А. Постельняк та О. Романенко зазначають, що науково-

методична робота як спеціально організована діяльність педагогічного 

колективу створює комфортні умови (середовище) для підвищення 

майстерності педагога. Чим більше та повніше педагоги використовують 

можливості середовища, тим успішнішим є їх вільний та активний 

саморозвиток і рівень освітньої діяльності закладу освіти [34, с. 9; 239]. 

У праці «Науково-методична робота в школі» Н. Василенко виявляє 

переваги методичної роботи безпосередньо в закладі освіти порівняно з 

іншими формами підвищення кваліфікації педагогів. Так, з-поміж іншого, на 

думку дослідниці, науково-методична робота в закладі освіти: 

– має відносно безперервний, постійний, повсякденний характер; 

– дозволяє в найтісніший спосіб пов’язувати зміст і характер 

методичної роботи з проблемами, ходом і результатами реального освітнього 

процесу, змінами навчальних результатів здобувачів освіти; 

– дає можливість її організаторам ґрунтовно, протягом тривалого часу 

вивчати діяльність та особистісні якості конкретних педагогів, виявляти 

складнощі їхньої діяльності, а також прогресивні тенденції, прояви 

педагогічного новаторства, що дозволяє зробити розвиток професійно-

педагогічної компетентності викладача більш керованим процесом; 

– проходить у живому, конкретному педагогічному колективі, що 

розвивається, єдність і згуртованість якого створюють особливо сприятливі 

умови для роботи; 

– безпосередній зв’язок науково-методичної роботи в закладі освіти з 

навчально-виховною роботою, конкретними здобувачами освіти допомагає 

скоротити відстань між навчанням викладачів роботи по-новому та її 

результатами, позитивними зрушеннями в розвитку особистості здобувачів 
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освіти, дозволяє краще бачити й оцінювати розвиток професійно-

педагогічної компетентності викладачів [34, с. 16–17]. 

Як зазначає І. Титаренко, підвищення кваліфікації педагогів 

безпосередньо в закладі освіти дозволяє: оперативно аналізувати зміни в 

якості знань, сформованості вмінь, навичок тих, хто навчається, у рівнях їх 

вихованості і розвитку та вносити корективи у навчальний процес; 

поєднувати зміст і характер науково-методичної роботи з результатами 

реального освітнього процесу; долати утруднення і проблеми, які виникають 

у процесі професійної діяльності; своєчасно отримувати інформацію щодо 

нових досягнень педагогічної науки і практики [295, с. 11]. 

Дослідниця вважає, що перевагами науково-методичної роботи в 

закладі освіти на сучасному етапі є: неперервний, постійний характер; 

невідривність від практичної діяльності, що дає змогу поєднувати набуті 

теоретичні знання з практикою, педагогічним експериментом; можливість 

надання педагогу оперативної індивідуальної методичної допомоги; 

врахування сильних та слабких сторін у його професійній діяльності; 

створення умов для обміну досвідом, що сприяє переростанню 

індивідуальної педагогічної майстерності в колективну [295, с. 11].  

Аналізуючи форми організації науково-методичної роботи в закладі 

освіти, І. Титаренко виокремлює її форми: колективні (педагогічні ради, 

науково-практичні конференції, педагогічні читання, інструктивно-методичні 

наради, методичні ради, методичні виставки), групові (методичні об’єднання; 

теоретичні, проблемні семінари; практикуми; консиліуми; творчі групи; 

школи передового досвіду; ділові ігри; наставництво; огляд літератури; 

відкриті заняття та виховні заходи; лекції); індивідуальні (індивідуальні 

бесіди педагогів з представниками адміністрації закладу освіти, творчі звіти 

педагогів; участь у професійних конкурсах; самоосвіта; наставництво; 

стажування), інноваційні (впровадження комп’ютерних технологій в освітній 

процес; використання можливостей мережі «Інтернет»; участь у 
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міжнародних проектах та співробітництво з колегами з інших країн; 

дистанційне навчання) [295, с. 11].  

Дослідниця зауважує, що в процесі науково-методичної роботи в 

закладі освіти визначені форми можуть бути умовно класифіковані як 

проміжні та підсумкові. Такий поділ І. Титаренко вважає умовним і 

переконує, що це дає можливість динамічно їх використовувати. Під час 

проміжних форм (семінари-практикуми, теоретичні заняття, ділові ігри, 

моделювання професійних ситуацій тощо) розвивається професійно-

педагогічна компетентність викладачів у різних напрямах, а під час 

підсумкових – демонструються досягнення певного результату [295,  

с. 11–12]. 

Отже, сучасною загальносвітовою тенденцією є розвиток неперервної 

професійної освіти, зокрема педагогічної. Метою неперервної педагогічної 

освіти визначаємо формування (на етапі професійної підготовки в закладах 

педагогічної освіти) та розвиток (упродовж усього етапу професійної 

діяльності) професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

Неперервна педагогічна освіта охоплює професійну підготовку 

майбутніх педагогів та післядипломну освіту, яка здобувається у 

формальний, неформальний та інформальний спосіб. Післядипломна освіта 

передбачає підвищення кваліфікації, навчання за спеціалізацією та 

стажування викладачів.  

Науково-методична робота є особливою і важливою ланкою в системі 

післядипломної освіти педагогічних і науково-педагогічних працівників, яка 

має свої переваги у порівнянні з іншими формами підвищення кваліфікації, 

оскільки має відносно неперервний, поетапний, повсякденний характер. 

Підвищення кваліфікації безпосередньо в закладі вищої освіти дає 

можливість пов’язувати зміст і характер науково-методичної роботи з 

проблемами і результатами реального освітнього процесу конкретного 

закладу освіти.  

 



113 

2.2. Модель розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу 

 

Перехід до компетентнісної освіти вимагає сутнісних змін в усіх ланках 

освітньої системи і в ній самій як цілісності, зазначають А. Вербицький та 

М. Ільязова [37]. Дослідники абсолютно справедливо вважають, що вагомі 

зміни мають відбутися в: 1) цінностях, цілях і результатах навчання й 

виховання (від засвоєння ЗУНів – до формування на їхній основі базових 

предметних і соціальних компетентностей сучасного спеціаліста); 2) змісті 

навчання (від розкиданої по множині навчальних предметів абстрактної 

теоретичної інформації, мало пов’язаної з практикою, – до системної 

орієнтувальної основи компетентних практичних дій і вчинків того, хто 

навчається); 3) педагогічній діяльності викладача (від монологічного викладу 

навчального матеріалу – до педагогіки творчого співробітництва та діалогу 

викладача й того, хто навчається); 4) діяльності того, хто навчається (від 

репродуктивної позиції, пасивного сприймання та запам’ятовування 

навчальної інформації – до створення образу світу в собі самому); 

5) технологічному забезпеченні освітнього процесу (від традиційних 

«повідомлювальних» методів – до інноваційних педагогічних технологій, що 

реалізують принципи спільної діяльності та творчої взаємодії педагога й тих, 

хто навчається, єдності пізнавальної, дослідницької та практичної 

діяльності); 6) освітньому середовищі як системі впливу й умов формування 

та розвитку особистості, що містяться в соціальному й просторово-

предметному оточенні освітнього закладу; 7) відношеннях із зовнішнім 

середовищем (зовнішній контекст освітньої діяльності); 8) фінансовому, 

матеріально-технічному, організаційному та кадровому забезпеченні 

діяльності системи освіти, що реформується [37, с. 11–12]. Ці сформульовані 

А. Вербицьким та М. Ільязовою положення важливі для нас не тільки як 

орієнтири для оновлення змісту, технологій, ресурсного забезпечення 

освітнього процесу в коледжі, але й як цілком конкретні пункти програми 



114 

модернізації науково-методичної роботи, спрямованої на розвиток 

професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

В основу нашого дослідження покладено визначення професійно-

педагогічної компетентності як інтегративного особистісного утворення, що 

ґрунтується на професійних і педагогічних знаннях, уміннях, досвіді, 

професійно значущих особистісних якостях та забезпечує успішність 

виконання викладацьких функцій у стандартних і нестандартних умовах 

[див. підрозділ 1.2]. 

Аналіз численних праць Т. Боднарук [22], С. Бухальської [27], 

С. Демченка [78], А. Єрмоли [91], І. Жерносєка [94], Ю. Завалевського [96; 

98; 100], І. Зязюна [109; 110], Л. Карпової [121], В. Кулешової [152], 

В. Лизинського [162], Н. Лісової [164–166], В. Лунячека [174], І. Просвірніної 

[250], Н. Протасової [251; 252], В. Саюк [271; 273], О. Сидоренка [278], 

І. Титаренко [295] та інших свідчить, що, при всій різноманітності підходів і 

наукових позицій, дослідники сходяться в оцінці науково-методичної роботи 

у стінах навчального закладу як найважливішого шляху розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів. Зокрема, автори 

відзначають специфічні риси науково-методичної роботи, які сприяють 

розвитку досліджуваної компетентності, і відносять до таких: неперервність 

процесу, можливість урахування особливостей конкретного закладу освіти, а 

також постійного моніторингу професійно-педагогічного зростання 

викладача.  

Система науково-методичної роботи закладу освіти забезпечує 

розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача за умови 

створення й реалізації моделі, яка: а) побудована на основі сучасних 

концепцій підвищення рівня професіоналізму педагога; б) спрямована на 

розвиток кожного складника професійно-педагогічної компетентності 

викладача; в) передбачає постійний моніторинг процесу [250, с. 15]. 

Отже, маємо створити, теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити модель розвитку професійно-педагогічної компетентності 
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викладачів коледжу як інтегративного особистісного утворення. Досягнення 

означеної мети в процесі науково-методичної роботи навчального закладу 

має базуватися на низці нормативних документів, що регламентують освітню 

діяльність і всі аспекти функціонування освітньої установи. До таких 

відносимо: Конституцію України, Закони України «Про вищу освіту», «Про 

освіту», Концепцію розвитку неперервної педагогічної освіти, проект 

Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років, галузеву 

Концепцію розвитку неперервної педагогічної освіти, Положення про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності тощо. 

Наукове забезпечення, теоретико-методологічний фундамент 

створюваної моделі утворює низка наукових підходів: загальнонаукових 

(системний) та конкретно наукових (компетентнісний, персонологічний, 

андрагогічний, середовищний тощо). При цьому: 

системний підхід забезпечує цілісність моделі та відповідного процесу 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів, структурні та 

функціональні зв’язки її складників; 

компетентнісний підхід закладає теоретичне підґрунтя розробки 

моделі розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів, 

дозволяє визначити суть, структуру, організаційно-педагогічні умови 

формування досліджуваної компетентності тощо; 

персонологічний підхід ставить у центр всієї діяльності людину як 

унікальну особу зі своїми індивідуальними особливостями й потребами та 

дозволяє створювати умови для щонайповнішого розвитку особистості, у 

тому числі в професійно-педагогічній сфері; 

андрагогічний підхід зосереджує увагу на врахуванні специфіки 

навчання дорослих людей; 

середовищний підхід створює умови для проектування 

стимулювального професійно-педагогічного середовища навчального 

закладу, що має сприяти розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів. 



116 

Перелічені мета, нормативна база, наукові підходи утворюють 

нормативно-цільовий блок моделі розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу 

[див. рис. 2.1]. 

Кожен зі структурних складників досліджуваної професійно-

педагогічної компетентності викладача, як і компетентність у цілому, 

проходить у своєму становленні й розвиткові низку взаємопов’язаних етапів. 

У контексті науково-методичної роботи коледжу, де не всі викладачі мають 

базову педагогічну освіту, маємо підстави виокремити організаційно-

підготовчий, основний та результативний етапи. 

З певною часткою умовності можна визначити зміст роботи на 

кожному з цих етапів: 

на організаційно-підготовчому має відбуватися діагностика вхідних 

рівнів сформованості складників професійно-педагогічної компетентності 

кожного викладача і на цій основі – проектування індивідуальної програми 

професійно-педагогічного самовдосконалення;  

на основному етапі формується (удосконалюється) система професійно-

педагогічних знань, умінь, навичок, цілеспрямовано збагачується 

педагогічний досвід; подальшого розвитку набувають професійно значущі 

особистісні властивості педагогів;  

результативний етап підсумовує процес реалізації моделі розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів і надає інформацію для 

корекції (за необхідності). 

Наведена характеристика етапів не означає, що якийсь із них сприяє 

розвитку лише одного чи двох складників професійно-педагогічної 

компетентності викладачів. Удосконалення всіх складників відбувається 

неперервно й паралельно, хоча, можливо, і не абсолютно синхронно й 

рівномірно. 
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Рис. 1. Модель розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу 

Організаційно-педагогічні умови розвитку професійно-педагогічної компетентності 

Кінцевий результат: розвинена професійно-педагогічна компетентність викладача 
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компетентнісний, персонологічний, андрагогічний, середовищний, 
Андрагогічні принципи: пріоритету самостійного навчання; 
спільної діяльності; опори на досвід того, хто навчається; 
індивідуалізації, системності, контекстності, елективності, 
усвідомленості навчання; актуалізації результатів навчання тощо. 

Діагностика вхідного рівня розвитку складників професійно-педагогічної компетентності. 
Внесення до документів, які регламентують організацію освітнього процесу та науково-методичну 
роботу, змін, спрямованих на розвиток внутрішнього професійно-педагогічного середовища та 
організацію індивідуалізованого процесу розвитку професійно-педагогічної компетентності кожного 
викладача на андрагогічних та персонологічних засадах. 

Розробка й реалізація індивідуальних програм розвитку професійно-

педагогічної компетентності кожного викладача, які містять формулювання 

мети і очікуваних результатів на основі принципів SMART, план роботи, 

перелік можливих перешкод і необхідних ресурсів/підтримки для їх 

подолання, конкретні терміни виконання й форми презентації результатів. 

 Створення єдиної інформаційної бази для викладачів. Обговорення 

проблем розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у 

внутрішньому професійно-педагогічному середовищі коледжу. Реалізація 

групових  та індивідуальних форм науково-методичної роботи, що 

сприяють розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

Моніторинг процесу розвитку професійно-педагогічної компетентності. 

Діагностика вихідного рівня розвитку складників професійно-педагогічної 

компетентності викладачів із залученням студентів і їхніх батьків для 

забезпечення взаємодії внутрішнього професійно-педагогічного та 

цілісного освітнього середовищ коледжу. 
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Реалізація змісту кожного з етапів розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу 

буде ефективною, якщо буде створено низку організаційно-педагогічних 

умов. 

Уважаємо важливою позицію В. Болотова і В. Серікова які, 

досліджуючи природу компетентності, зазначають, що «вона як продукт 

навчання не прямо витікає з нього, а є, скоріш, наслідком саморозвитку 

індивіда, його не стільки технологічного, скільки особистісного зростання, 

наслідком самоорганізації та спілкування, діяльнісного та особистого 

досвіду» [23, с. 25]. Отже, оскільки професійно-педагогічна компетентність – 

суто індивідуальне особистісне утворення, зміст роботи з її розвитку має 

бути теж суто індивідуальним для кожного викладача з урахуванням його 

освіти, досвіду, індивідуальних особливостей, уподобань, стилю педагогічної 

діяльності тощо. Отже, першою організаційно-педагогічною умовою 

вважаємо розробку й реалізацію індивідуальних програм розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

Провідним у реалізації першої організаційно-педагогічної умови 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів має бути 

персонологічний (в іншій термінології – індивідуалізований) підхід. 

Упорядники тритомної Енциклопедії професійної освіти за редакцією 

С. Батишева розглядають персоніфікацію як принцип організації освіти, 

згідно з яким зміст і всі інші елементи процесу навчання-учіння мають 

визначатися і вибудовуватися виходячи з інтересів, потреб і устремлінь осіб, 

залучених до навчальної діяльності. Їм має бути надана можливість активно 

брати участь у доборі знань і вмінь, які слід засвоїти, в обранні предметів, тем 

і проблем, а також у контролі ходу навчання. Такий підхід, зазначають 

автори, дозволяє повніше залучити до навчальної і пізнавальної діяльності 

потенційні можливості індивідів і їхній соціальний досвід [329]. 

О. Дубасенюк характеризує персонологічний підхід як такий, що робить 

освіту відповідною потребам особистості й допомагає кожній особистості 
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розвиватися по-своєму. У контексті персоналістичної педагогіки, наголошує 

дослідниця, кожна людина є індивідуальністю і має власну гідність та 

цінність. Тому в процесі зокрема розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладача важливо враховувати життєву ситуацію 

особистості, в якій вона перебуває, її плани, цілі та устремління, інтереси та 

пізнавальні потреби [86]. 

Н. Білик, досліджуючи модульно-персонологічний підхід у системі 

підвищення кваліфікації вчителів, зазначає, що його реалізація забезпечує 

органічний зв’язок теорії та практики, наукової та методичної підготовки 

слухачів; активну позицію слухачів у процесі навчання; єдність навчальної 

підготовки і підвищення загальної культури слухачів; відповідність 

планування процесу навчання логіки науки дозволяє розвивати творчий 

потенціал конкретного вчителя [21, с. 17–18]. 

Водночас Л. Москальова ставиться до персонологічного підходу з 

певною пересторогою. Авторка вважає, що його впровадження, зокрема до 

процесу виховання майбутніх учителів, спричинить масштабні зміни, що 

значно розширять коло обов’язків кураторів. Крім того, на думку дослідниці, 

орієнтація на персонологічний підхід неминуче буде вимагати тісної взаємодії 

з андрагогами, антропологами, культурологами, соціологами, соціальними 

психологами у вивченні особливостей індивідуальності кожного студента, 

розробці персонологічної програми для його виховання, що вимагатиме більш 

відповідального ставлення і самого студента, і викладачів вищої школи до 

процесу виховання Не можемо повністю погодитися з Л. Москальовою в 

тому, що орієнтація на персонологічний підхід у вихованні майбутнього 

вчителя є наразі не бажаною, оскільки передбачає наявність складних і 

еклектичних концепцій, урахування великого обсягу даних анамнестичних 

досліджень, розкриття змісту ситуаційних впливів тощо [189]. Вважаємо, що 

врахування в процесі виховання такого широкого індивідуального та 

соціального контексту навпаки додасть йому глибини і наукової 

обґрунтованості. 
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Відомий український дослідник проблем післядипломної педагогічної 

освіти В. Олійник послуговується у своїх працях терміном «індивідуалізація 

навчання» і розкриває зміст відповідного поняття як напряму реформування, 

за якого забезпечується свобода вибору особистістю змісту, форм та методів 

навчання, здійснюється її підтримка та супровід під час самостійної роботи 

[219, с. 74]. 

Обстоюючи ідею індивідуалізації післядипломної педагогічної освіти, 

В. Олійник підкреслює, що «педагогічні кадри – це особи, які професійно 

займаються розумовою, інтелектуальною працею. Остання, за своєю суттю, 

дуже індивідуальна. Вона практично не піддається формалізації, не вимагає 

регламентацій та обмежень, але прагне свободи та творчого злету думки» 

[219, с. 75–76]. 

В. Олійник виокремлює низку особливостей індивідуалізації 

післядипломної педагогічної освіти, серед яких у контексті нашого 

дослідження найбільший інтерес становлять такі риси організації освітньої 

діяльності, за яких: 

- забезпечується свобода вибору змісту, організації, форм і методів, 

тривалості та темпів навчання; 

- досягається максимально можливе врахування потреб, запитів та 

інтересів освітян шляхом навчання за особистим індивідуальним планом; 

- підвищується роль та значущість самостійної роботи, її повного та 

якісного забезпечення; 

- здійснюється підтримка та супровід навчальної, наукової, 

методичної роботи викладачів на всіх етапах навчання; 

- застосовуються у навчанні сучасні педагогічні, інформаційні, 

інтернет-технології, технології активної взаємодії [219, с. 76–77]. 

Дослідник застерігає проти механічного перенесення на рівень 

післядипломної освіти освітніх технологій рівня загальної або вищої освіти, 

оскільки за своїми характеристиками (вік, освіта, статус, професійний та 

життєвий досвід) спеціаліст освітньої сфери принципово відрізняється від 
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інших категорій осіб, які навчаються (вихованців, учнів, студентів). Тим 

самим В. Олійник вказує на необхідність урахування в процесі науково-

методичної роботи основних положень андрагогічного підходу. 

С. Гончаренко в Українському педагогічному словнику дає таке 

визначення: «Андрагогіка – педагогіка дорослих, одна з педагогічних наук, 

яка займається дослідженням проблем освіти, самоосвіти й виховання 

дорослих. Завданням андрагогіки є опрацювання змісту, організаційних 

форм, методів і засобів навчання дорослих, використання для цієї мети 

засобів масової інформації, радіо й телебачення; визначення оптимальних 

інтервалів між періодами інтенсивного навчання, функціонування 

професійних курсів залежно від характеру виробництва» [52, с. 25–26]. 

Відома українська дослідниця професійної освіти Н. Ничкало визначає 

андрагогіку як теорію навчання і виховання молоді, яка дозріває, доростає, а 

також різних категорій дорослих людей. Авторка також наводить визначення 

відомого вченого-андрагога Люцьяна Туроса, згідно з яким андрагогіка – це 

наука про «навчання, самонавчання, виховання, самовиховання дорослих, яка 

свої теоретичні узагальнення і нормативні положення будує на двох 

джерелах знання: на доробку гуманістичних і соціальних наук, а також на 

власних дослідженнях дорослих в освітніх ситуаціях» [206, с. 13]. 

У польському виданні «Pedagogika ogόlna i subdyscypliny» («Педагогіка 

загальна та субдисципліни») за редакцію вже згаданого Л. Туроса наведено 

досить широке трактування: андрагогіка спрямована на всебічне розуміння 

можливості перенавчання дорослої людини, її здатності до ефективного 

функціонування в усіх соціальних ролях, зокрема: в ролі людини, яка 

вдосконалює, розвиває свою індивідуальність, як члена родини, споживача, 

члена суспільства, громадянина, працівника [358, с. 391–392].  

Праці С. Змейова, присвячені навчанню дорослих, містять низку 

сформульованих дослідником андрагогічних принципів, серед яких: 

- пріоритет самостійного навчання. Самостійна діяльність тих, хто 

навчається, є основним видом навчальної роботи дорослих учнів. Тут під 
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самостійною діяльністю мається на увазі не проведення самостійної роботи 

як виду навчальної діяльності, звичної для закладів вищої освіти, а 

самостійна організація процесі свого навчання здобувачами освіти [108]; 

- принцип спільної діяльності, який передбачає спільну діяльність щодо 

планування, реалізації, оцінювання і корекції процесу навчання здобувачів 

освіти з тими, хто навчає, а також з іншими учасниками [108]; 

- принцип опори на досвід здобувача освіти. Згідно з цим принципом 

життєвий (насамперед професійний, а також побутовий, соціальний) досвід 

того, хто навчається, використовується як одне з джерел навчання самого 

учня і його колег [108]; 

- індивідуалізація навчання. Відповідно до цього принципу кожен 

здобувач освіти спільно з тим, хто навчає, а в деяких випадках і з іншими 

учнями, створює індивідуальну програму навчання, що орієнтована на 

конкретні освітні потреби і цілі навчання і враховує досвід, рівень 

підготовки, психофізіологічні, когнітивні особливості здобувача освіти [108]; 

- системність навчання. Передбачає взаємозв’язок і взаємозалежність 

основних елементів процесу навчання: цілей, змісту, форм, методів, засобів 

навчання і оцінювання результатів навчання [108]; 

- контекстність навчання. Згідно з цим принципом навчання 

спрямовується на конкретні, життєво важливі для дорослого цілі, орієнтується 

на виконання ним соціальних ролей або вдосконалення особистості, будується 

з урахуванням специфіки професійної, соціальної, побутової діяльності 

здобувача освіти з урахуванням просторових, часових, професійних, 

побутових чинників (умов) [108]; 

- принцип актуалізації результатів навчання. Передбачає невідкладне 

застосування на практиці набутих дорослим учнем знань, умінь, навичок, 

якостей [108]; 

- принцип елективності навчання. Передбачає надання здобувачеві 

освіти певної свободи вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, 
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термінів, часу, місця навчання, процедур оцінювання результатів навчання 

[108]; 

- принцип розвитку освітніх потреб. За цим принципом оцінювання 

результатів навчання здійснюється, по-перше, шляхом виявлення реального 

ступеня засвоєння дидактичного матеріалу і передбачає попереднє 

визначення переліку відомостей, без засвоєння яких не можливе досягнення 

поставленої мети навчання; по-друге, процес навчання спрямовується на 

формування у здобувачів освіти нових освітніх потреб, конкретизація яких 

здійснюється після досягнення певної проміжної цілі навчання [108]; 

- принцип усвідомленості навчання. Вимагає усвідомлення здобувачем 

освіти і тим, хто навчає, всіх параметрів процесу навчання і своїх дій щодо 

організації процесу  навчання [108].  

Значний доробок у галузі післядипломної педагогічної освіти належить 

Ю. Завалевському. На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних праць, 

присвячених сучасним проблемам освіти дорослих (І. Дроздова, Г. Келлі, 

Ю. Кулюткін, Б. Куніцин, М. Левіна, М. Нікандров, І. Підласий, 

Н. Протасова, В. Сластьонін, Р. Стернберг та ін.), дослідник робить висновок 

про нагальну потребу в «андрагогізації навчання дорослих у системі 

післядипломної педагогічної освіти. Адже доросла людина (фахівець, 

професіонал з великим досвідом роботи) має усталену систему поглядів, 

стереотипів мислення, особливості  світосприйняття, бажання навчитися за 

методиками, які відповідали б її індивідуальним особливостям з урахуванням 

вимог андрагогіки» [98, с. 157]. Основний шлях андрагогізації 

Ю. Завалевський вбачає в урахуванні різних стилів мислення та 

світосприйняття, які в дорослої людини, на відміну від дитини, вже 

сформовані. Адже кожному дорослому притаманний власний унікальний 

стиль сприймання і мислення, що інтегрує елементи різних способів 

когнітивної діяльності, прийомів розумової діяльності, який більшою чи 

меншою мірою гнучко використовується в різних ситуаціях, при вирішенні 

різних завдань. У зв’язку з цим, підкреслює Ю. Завалевський, той, хто навчає, 



124 

має вільно володіти методологією адаптації власних методик до 

індивідуальних особливостей кожного суб’єкта навчання [Там само]. 

У дослідженнях Н. Протасової [251; 252] визначено три основні 

характеристики андрагогізованих змісту та методів навчання в системі 

післядипломної педагогічної освіти: 

1. Проблемність змісту та організаційних форм, суть якої полягає в 

навчанні слухачів розуміти, формулювати, розглядати та ставити проблеми в 

процесі педагогічної діяльності. Тут андрагогічний підхід спирається на те, 

що викладач як доросла людина і досвідчений фахівець здатен це зробити. У 

результаті навчальний процес набуває особистісного сенсу та андрагогічної 

орієнтації. Тому авторка вважає, що говорити про проблемність 

післядипломного навчання можна лише за умови, коли на його основі 

викладач не тільки сам бачить, визначає і ставить проблеми, а й набуває 

практичних навичок аналізу цих проблем та їх розв’язання[251; 252]. 

Особливістю проблемного змісту навчання в андрагогічній моделі 

Н. Протасова вважає характерний саме для дорослої людини підхід до 

розв’язання поставлених проблем і спрямованість на пошук шляхів їх 

реалізації. Лише задіяння у навчальному процесі особистісних сенсів, 

активізація та розвиток професійно значущих особистісних властивостей, що 

відбувається в процесі пошуку, може забезпечити готовність педагогічних 

працівників до розв’язання поставлених проблем. У системі післядипломної 

освіти відомі різноманітні ефективні пошукові методи навчання, зокрема 

авторка зазначає роботу в проблемних групах та об’єднаннях, розв’язання 

проблемних завдань, індивідуальні завдання проблемно-пошукового 

характеру «мозковий штурм» тощо[251; 252]. 

2. Стимулювальний зміст навчання та процесуальних форм його 

існування. Дослідниця спирається на розуміння ситуативності як складової 

характеристики андрагогізації змісту та методів навчання, що означає його 

конкретність, адаптацію до певних умов та обставин професійної діяльності, 

що вимагають оригінального вирішення, індивідуального підходу тощо. На 
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думку авторки, навчальний процес у системі післядипломної освіти має бути 

спрямований на спонукання фахівців до діяльності не в типових, 

середньостатистичних або уніфікованих умовах, а в конкретних, часто 

непередбачуваних і неочікуваних. Н. Протасова вважає, що готовність 

викладача приймати рішення, діяти в нестандартних ситуаціях може бути 

сформована за рахунок активізації особистісних функцій фахівця – 

світоглядно-мотиваційної, аналітико-рефлексивної, вибірково-інтегративної, 

творчо-перетворюючої тощо[251; 252]. 

У свою чергу, розвитку особистісних функцій викладача сприяють 

завдання з моделювання ролей, прогнозування власної діяльності, варіативне 

вирішення ситуацій тощо. Найбільш повно, як відзначає дослідниця, 

ситуативність виявляється у змісті післядипломної педагогічної освіти, який 

реалізується на альтернативній основі та за наявності вільного вибору 

викладачем. Адекватними такому змісту навчання є досить поширені нині 

форми його організації – дискусії, обговорення, проектні завдання та 

вивчення моделей педагогічних об’єктів, ситуацій[251; 252]. 

3. Діалогічність змісту післядипломної педагогічної освіти та 

організаційних форм його реалізації, що, за переконанням Н. Протасової, є 

важливою характеристикою андрагогізації процесу навчання дорослих у 

системі післядипломної педагогічної освіти. Діалогічність активізує й сприяє 

розвитку всіх без винятку особистісних функцій, забезпечує переведення 

стороннього досвіду у власне надбання вчителя, визначає характер взаємин у 

процесі навчання й активізує суб’єктність викладача[251; 252]. 

Обґрунтовуючи важливість діалогізації післядипломної педагогічної 

освіти, дослідниця зауважує, що діалог передбачає певний паритет у 

взаєминах як з боку колег викладачів, так і з боку адміністрації. Крім того він 

суттєво змінює статус, права й обов’язки учасників навчального процесу. 

Той, хто навчається, з пасивного суб’єкта навчання – «приймача» інформації 

– перетворюється на активного співтворця процесу власної післядипломної 

освіти, пріоритетом якого є його особистість, а адміністратор, консультант – 
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з лектора на колегу, співавтора, головний обов’язок якого – допомогти 

викладачеві в навчанні[251; 252]. 

Не менш важливим Н. Протасова вважає діалог між колегами-

викладачами, оскільки він є важливою формою активізації аналітико-

рефлексивної, творчо-перетворювальної та автономної функцій особистості, 

джерелом забезпечення особистісного досвіду фахівця. Найяскравіше, на 

думку авторки, діалогічність виявляється в таких процесуальних формах 

існування змісту післядипломного навчання і науково-методичної роботи, як 

дискусія, диспут, але досить помітна вона і на лекціях, семінарах, 

конференціях, засіданнях за круглим столом, у проведенні педагогічних 

консиліумів, брифінгів тощо[251; 252]. 

Таким чином, робить висновок Н. Протасова, діалогічність процесу 

навчання в системі післядипломної освіти постає як принципом 

структурування та добору змісту, так і самостійним методом навчання і 

важливою складовою інших методів, а також важливою умовою створення 

дидактико-комунікативної атмосфери серед викладачів. Реалізація 

діалогічності у процесі післядипломного навчання сприяє активізації та 

розвитку суб’єктивної сфери викладача і характеризує навчальний процес як 

андрагогічний [251; 252]. 

На завершення характеристики андрагогічного підходу до розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладача в системі науково-

методичної роботи коледжу наведемо міркування М. Дернової. Дослідниця 

виокремлює три рівні впливу реалізації ідей і основних положень андрагогіки 

в процесі післядипломної педагогічної освіти: 

індивідуальний розвиток. Більшість учених і практиків вважають, що 

індивідуальний розвиток – це головна мета в освіті дорослих [81, с. 37; 355, 

с. 4]. Андрагогіка підходить найкраще до цілей індивідуального розвитку, 

тому що вона, як зазначає авторка, зосереджена на окремому індивідуумі; 

організаційний розвиток. М. Дернова доходить висновку, що навчання 

дорослих у рівній мірі має потужний вплив як на розвиток організації, так і 
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фізичної особи. Розвиток людських ресурсів, наприклад, передбачає 

підвищення ефективності організації як одну з основних цілей, яку 

андрагогіка навіть не охоплює повною мірою. З точки зору розвитку 

людських ресурсів, зауважує дослідниця, кінцевою метою навчальної 

діяльності є вдосконалення організації, яка є спонсором навчальної 

діяльності. Таким чином, контроль цілей і завдань розподіляється між 

організацією та індивідуумом. Процес навчання дорослих в розвитку 

людських ресурсів, підсумовує авторка, прекрасно вписується в рамки 

андрагогічної моделі, незважаючи на різні цілі, які потребують коректування 

для того, щоб застосовувати андрагогічні принципи [81, с. 37];  

суспільний розвиток. Характеризуючи суспільні цілі і завдання, які 

можуть бути пов’язані з досвідом навчання, М. Дернова [81, с. 37–38] 

спирається на праці П. Фрейре [307]. Цей бразильський педагог вбачав цілі та 

завдання освіти дорослих у здійсненні суспільних перетворень і стверджував, 

що освіта – це процес підвищення свідомості. З його точки зору, мета освіти 

полягає в наданні допомоги учасникам застосовувати знання на практиці, а 

результатом освіти є трансформація суспільства. П. Фрейре вірив у здатність 

людини удосконалити суспільний порядок і створити динамічне суспільство, і 

що головна мета освіти полягає в тому, щоб допомогти людям застосувати 

свої знання на практиці. Це, на думку П. Фрейре, дозволило б людям змінити 

світ, гуманізувати його. Таким чином, цілі та завдання навчання орієнтовані 

на суспільні й особистісні перетворення, удосконалення. М. Дернова 

наводить думки С. Брукфілда [340] й М. Ноулза [350–351] стосовно того, що 

навчання відбувається з різних причин, і має результати поза межами 

індивідуального рівня, і часто спонсорується або впроваджується в 

організаційному чи суспільному контексті [345; 350; 351]. Отже, робить 

висновок дослідниця, андрагогіка – це модель індивідуального навчання, але 

таке індивідуальне навчання може відбуватися з метою удосконалення на 

індивідуальному, організаційному або суспільному рівні [81]. 
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Викладене вище, зокрема ідеї щодо трьох рівнів впливу післядипломної 

педагогічної освіти (рівень особистості, рівень закладу освіти, рівень 

соціуму), а також вивчення особливостей взаємовідносин, що складаються 

між учасниками освітньо-виховного процесу коледжу (викладачі, студенти, 

адміністрація, батьки студентів), структурними підрозділами, об’єднаннями 

викладачів уможливило висунення припущення про співіснування та 

взаємодію в коледжі двох середовищ:  

 цілісного освітнього середовища, утвореного взаємозв’язками та 

взаємодією всіх перелічених вище учасників освітньо-виховного процесу; 

 внутрішнього професійно-педагогічного середовища, утвореного 

взаємозв’язками та взаємодією адміністрації, структурних підрозділів та 

педагогічного колективу. 

Отже, другою організаційно-педагогічною умовою розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів в умовах науково-

методичної роботи коледжу вважаємо створення стимулювального 

професійно-педагогічного середовища навчального закладу.  

Великий тлумачний словник сучасної української мови наводить 

декілька трактувань терміна «середовище»: 1. Речовини, тіла, що 

заповнюють який-небудь простір і мають певні властивості; сфера. 

2. Сукупність природних умов, у яких відбувається життєдіяльність якого-

небудь організму. 3. Соціально-побутові умови життя людини; оточення 

[36, c. 1309. 

Теоретико-методологічною основою для визначення сутності поняття 

«освітнє середовище» А. Каташов [122] обирає концепції сучасних 

дослідників, які розглядають різноманітні аспекти категорії «середовище» 

(Л. Буєва, Ю. Мануйлов, Л. Новикова, В. Петровський, І. Якиманська, 

В. Ясвін та ін.), суть понять «уклад життя школи» (О. Тубельський), «образ 

життя закладу освіти», «дух школи», «корпоративний дух школи», 

«організаційний клімат школи» (О. Гомонюк [50]), «освітній простір» 

(А. Валицька, І. Фрумін, Б. Ельконін), «виховний простір», «виховна 
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система» (Л. Новикова, Н. Селиванова та ін.), «творче освітнє середовище» 

(В. Ясвін [335]) [122]. Дослідник звертає увагу, що в науковій літературі 

поняття «освітнє середовище» розглядається, по-перше, у вимірах соціальної 

педагогіки як єдність дій школи, сім’ї, позашкільних державних та 

громадських елементів, інформаційно-культурного середовища; по-друге, як 

сукупність матеріальних вимог у відповідності з педагогічними, 

ергономічними, санітарно-гігієнічними вимогами до навчально-виховного 

процесу. Автор наводить думки І. Фруміна, Б. Ельконіна, А. Валицької, які 

називають розвиваюче освітнє середовище шкільним середовищем або 

освітнім простором, що розглядається як духовно-матеріальне середовище, 

яке відтворює у змісті освітніх програм модель культури в процесах її 

історичного розвитку [122].  

Узагальнення різноманітних підходів до визначення поняття «освітнє 

середовище» та комплексу споріднених педагогічних явищ дозволило 

А. Каташову визначити освітнє середовище сучасного закладу освіти як 

сукупність духовно-матеріальних умов функціонування закладу освіти, що 

забезпечують саморозвиток вільної й активної особистості, реалізацію 

творчого потенціалу дитини. За переконанням дослідника, освітнє 

середовище виступає функціональним і просторовим об’єднанням суб’єктів 

освіти, між якими встановлюються тісні різнопланові групові взаємозв’язки, і 

може розглядатися як модель соціокультурного простору, в якому 

відбувається становлення особистості [122, с. 6]. 

Як підкреслює фінський учений Тимо Ярвилехто, «навколишнє 

середовище – не пасивне оточення організму, але активна частина системи, 

що веде до результативної поведінки» [348. Тут ми погоджуємося з 

К. Юр’євою і вважаємо доцільною паралель з природничо-науковим 

трактуванням, згідно з яким певний ґрунт («простір») перетворюється на 

«субстрат» чи «живильне середовище» тільки за умови розташування на 

ньому, присутності яких-небудь живих організмів («суб’єктів життя»), які 

взаємодіють з цим середовищем, живляться ним [331; 332. 
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Авторитетний дослідник середовищного підходу В. Слободчиков 

відзначає, що освітнє середовище починається там, де відбувається зустріч 

того, хто освічує, і здобувача освіти, де вони починають спільно його 

проектувати та будувати – і як предмет, і як ресурс своєї спільної діяльності; 

і де між окремими інститутами, програмами, суб’єктами освіти, освітніми 

діяльностями починають вибудовуватися певні зв’язки й відносини [287. 

В. Ясвін продовжує окреслену лінію та вважає, що освітній ефект 

середовища забезпечується комплексом можливостей для саморозвитку всіх 

суб’єктів освітнього процесу. Цей комплекс охоплює, на його думку, три 

структурні компоненти освітнього середовища: просторово-предметний; 

соціальний та організаційно-технологічний [335. 

Здебільшого в педагогічних дослідженнях виявляється вплив 

освітнього чи виховного середовища на учнів/студентів. Ми ж ставимо собі 

за мету розглянути можливість створення всередині освітнього середовища 

навчального закладу професійно-педагогічного середовища, орієнтованого на 

розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

У контексті нашого дослідження під освітнім середовищем ми будемо 

розуміти частину соціокультурного простору, зону взаємодії освітніх систем, 

їхніх елементів, освітнього матеріалу та суб’єктів освітніх процесів [212, 

с. 91. При цьому поняття «освітнє середовище» відображає взаємозв’язок 

умов, що забезпечують освіту особистості, але, на відміну від поняття 

«освітній простір» (наприклад, у трактуванні В. Козирєва [129]), передбачає 

обов’язкову присутність суб’єкта, взаємовплив, взаємодію оточення з 

особистістю [224, с. 29. 

Освітнє середовище коледжу ми розуміємо як простір взаємодії 

різноманітних підсистем, утворених учасниками освітньо-виховного 

процесу: адміністрація – педагогічний колектив, педагогічний колектив – 

студентський колектив, педагогічний колектив – викладач, викладач – 

викладач, викладач – студентська група, викладач – студент, студентська 

група – студент, студент – батьки, викладач – батьки студента тощо.  
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Аналіз нормативної документації, що регламентує функціонування 

професійного коледжу, дав змогу виокремити у внутрішньому професійно-

педагогічному середовищі коледжу також низку структурних підсистем, 

безпосередньо дотичних до розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів. До таких віднесено педагогічну та методичну 

ради, навчальний і навчально-виробничий відділи, а також методичні 

об’єднання викладачів, або предметні (циклові) комісії. 

Діяльність навчального відділу спрямована на організацію професійно-

педагогічної діяльності викладачів, забезпечення практичного опанування й 

застосування ними сучасних педагогічних технологій. Навчально-

виробничий відділ створює умови для реалізації та вдосконалення фахових і 

фахово-педагогічних знань і вмінь викладачів. Методичні об’єднання 

(циклові (предметні) комісії) покликані сприяти розвиткові методичної 

компетентності як складника професійно-педагогічної компетентності 

викладачів, а також створенню й практичному використанню ними сучасного 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. 

У ході дослідження було запропоновано єдиний підхід до роботи 

підсистем внутрішнього професійно-педагогічного середовища коледжу, 

спрямованої на розвиток професійно-педагогічної компетентності 

викладачів, що передбачає: 

 планування розвитку професійно-педагогічної компетентності з 

урахуванням основних функцій викладача коледжу; 

 організацію індивідуалізованого особистісно спрямованого процесу 

розвитку професійно-педагогічної компетентності кожного викладача на 

діагностичній основі та на підставі критерію «кваліфікаційного дефіциту» 

(Ю. Тюнников [296); 

 створення єдиної інформаційної бази для викладачів, що містить 

нормативні вимоги до професійно-педагогічної компетентності, банк 

педагогічних технологій, методичні матеріали, зразки документації, 

оперативну інформацію; 
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 організацію обговорення проблем розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у внутрішньому професійно-педагогічному 

середовищі – на засіданнях педагогічної та методичної рад, методичних 

об’єднань викладачів тощо; 

 організацію і здійснення моніторингу процесу розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів із залученням всіх учасників 

освітнього процесу коледжу та з наступним аналізом і корекцією результатів. 

У процесі розробки системи моніторингу процесу розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів ми виходили насамперед 

з тих позицій, що професійна компетентність є запорукою якості професійної 

діяльності педагогів, яка, у свою чергу, виступає як здатність задовольняти 

потреби основних споживачів освітніх послуг. Тож до оцінювання 

професійної компетентності педагогів нами були залучені, поряд з 

адміністрацією та педагогічним колективом коледжу, студенти та їхні батьки. 

Тим самим було зроблено крок у бік перетворення освітнього середовища 

коледжу на відкриту систему, що активно взаємодіє із соціальним довкіллям. 

Досліджуючи адаптивну, випереджаючу, відкриту освіту, С. Єрмакова 

обґрунтовує її виникнення глибинними процесами гуманізації, 

демократизації і глобалізації, що відбуваються у світі й у свідомості людства 

і спричинюють потрапляння категорії «відкритість» у ранг основних для 

характеристики способів організації суспільного і духовного життя. 

Безперечним вважає авторка той факт, що тенденція устремлінь до 

відкритості не могла не проявитись і в галузі освіти [89, с. 115]. 

Авторка виокремлює понад десять підходів до розуміння відкритості в 

освіті [89, с. 115–116]. Найбільший інтерес у контексті нашого дослідження 

становлять такі: 

1. Відкритість і зменшення регламентаційних обмежень створюють 

умови для становлення технологічно гнучкої освітньої системи, що 

виражається у свободі переходу між формами організації навчання, 

індивідуалізації мети і змісту підвищення кваліфікації і, відповідно, 



133 

забезпеченні варіативності форм контролю, що, у свою чергу, веде до 

побудови дієвих дійсно індивідуальних програм розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів [89, с. 115]. 

2. Системно-синергетичний погляд на освіту веде до такого розуміння 

його відкритості: освітня система є відкритою для зовнішнього середовища, 

тобто обмінюється з ним різними ресурсами: інформаційними, людськими, 

матеріальними [89, с. 115]. 

Відкритість змісту розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів (інформаційний ресурс) виявляється у таких аспектах: 

а) проектування індивідуальних програм розвитку з урахуванням сучасних і 

актуальних наукових уявлень про предмет навчання; б) вихід за рамки 

змістового стандарту, навчальної програми, оперативно запланований і 

такий, що здійснюється в міру необхідності; в) створення дидактичних і 

методичних умов для привнесення змісту в процес розвитку професійно-

педагогічної компетентності самими викладачами [89, с. 115]. 

Також С. Єрмакова зазначає, що освітня система може обмінюватися із 

зовнішнім середовищем людськими ресурсами, якщо практикується 

запрошення викладачів-практиків з інших закладів освіти, учених, 

громадських діячів; від себе додамо: представників бізнесу, виробництва та 

інших. Освітня система може обмінюватися із зовнішнім середовищем і 

матеріально-технічними ресурсами, використовуючи обладнання, будівлі, 

приміщення організацій; організуючи виїзні заняття тощо [89, с. 115–116]. 

Основний потік ресурсообміну спрямований, звісно, із зовнішнього 

середовища в освітню систему. Зворотній потік у значних обсягах можливий 

в закладах вищої освіти, коли викладачі реально можуть вплинути на 

зовнішнє середовище – найближчий соціум, виробництва, інші заклади 

освіти. Цей бік відкритості С. Єрмакова пропонує називати соціально-

педагогічною взаємодією [89, с. 116]. 

Ідея обміну ресурсами із зовнішнім середовищем як життєво важливий 

чинник функціонування сучасного закладу освіти як відкритої педагогічної 
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системи – це, безперечно, методологічний крок уперед у порівнянні із 

«пристосуванням» до середовища адаптивної системи, зазначає С. Єрмакова 

[89, с. 116]. 

3. Відкритість системи дослідниця з синергетичної точки зору пов’язує 

з постійною незавершеністю становлення освітньої системи. Це означає, що 

система у будь-який момент відкрита до саморозвитку і до подальшої, більш 

широкої і глибокої взаємодії із середовищем. Такий формат відкритості 

планується керівною підсистемою освітнього закладу, але реалізується усіма 

суб’єктами навчання у ході навчального процесу. Передумови саморозвитку 

освітньої системи створюються у повсякденній діяльності викладачів і 

студентів, причому відкрита управлінська підсистема (до якої входять не 

тільки представники адміністрації) здійснює моніторинг цих передумов і 

цілеспрямовано розвиває їх до досягнення точок біфуркації, при цьому 

усвідомлює ризики негативних сценаріїв розвитку і має у своєму 

розпорядженні дієві засоби мінімізації таких ризиків [89, с. 116]. 

4. Поняття «відкрита освіта» С. Єрмакова вважає синонімом поняття 

«освіта, відкрита майбутньому». Саме виникнення терміну «відкрита освіта» 

є, на її думку, відображенням необхідності зробити систему освіти більш 

доступною і гнучкою, такою, що задовольняє швидкозмінні потреби 

суспільства. Тут освітня відкритість перетинається з ідеями випередження 

[89, с. 116]. 

5. Відкритість розглядається дослідницею як «прозорість» освітньої 

системи, що означає відповідно звітність освітньої установи [89, с. 116]. 

З викладеного слідом за С. Єрмаковою робимо висновок, що ідея 

відкритої освіти в системі науково-методичної роботи коледжу виступає свого 

роду методологічним інтегратором інноваційних поглядів, ідей, принципів, 

підходів, напрацьованих у науці про освіту дорослих [89, с. 114–116]. 

Зауважимо, що в нашому дослідженні реалізуємо, з-поміж іншого, ідею 

про відкритість закладу освіти як його звітність перед учасниками освітнього 

процесу та громадськістю. З проблемою відкритості системи освіти пов’язано 
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виникнення останнім часом понять «освітній аудит», «громадська експертиза 

освітньої діяльності» тощо. Та ж таки С. Єрмакова, аналізуючи стан проблеми, 

звертає увагу на праці науковців, які порушують питання освітнього аудиту, 

громадської експертизи освітньої діяльності, якості навчального процесу та 

його результатів, і виокремлює із широкого загалу дослідження Ю. Адлера, 

А. Мелецинєка, С. Дедикова, М. Джорджа, Г. Фідельмана, Т. Лукіної, 

Н. Єфремової, С. Некрасова, Є. Хрикова та ін. [89; 92; 199; 307 та ін.]. Проте, 

підсумовує авторка, цікаві і плідні роботи названих дослідників засвідчують 

відсутність єдності поглядів на розуміння сутності освітнього аудиту, 

методології та методики його упровадження [90, с. 141–142]. 

Отже, третьою організаційно-педагогічною умовою розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-

методичної роботи коледжу вважаємо тісну співпрацю професійно-

педагогічного та цілісного освітнього середовища закладу освіти. Особливо 

це стосується результативного етапу розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів. 

Було розроблено систему критеріїв оцінювання рівня розвитку 

структурних складників професійної компетентності педагогів і процедури 

здійснення такого оцінювання представниками кожної з груп учасників 

освітньо-виховного процесу коледжу: викладачів, адміністрації, студентів, 

їхніх батьків [75. Критерії та діагностичні методики буде наведено в 

підрозділі 3.1 нашої роботи.  

Перелічені структурні складники професійно-педагогічної 

компетентності, етапи та педагогічні умови її розвитку утворюють 

організаційно-змістовий блок проектованої моделі. 

Задіяні на підготовчому та результативному етапах діагностичні 

методики, прийоми оцінювання, розроблені критерії, показники та рівні 

сформованості складників утворюють діагностичний блок спроектованої 

нами моделі розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у 

системі науково-методичної роботи коледжу. 
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Висновки до розділу 2 

 

Неперервну педагогічну освіту розглянуто як систему, що охоплює 

професійну підготовку майбутніх педагогів у закладах педагогічної освіти та 

післядипломну освіту, представлену підвищенням кваліфікації, навчанням за 

спеціалізацією та стажуванням, які можуть відбуватись у формальний, 

неформальний та інформальний способи. 

У неперервній педагогічній освіті диференційовано мету етапу 

професійної підготовки в закладах педагогічної освіти – формування основ 

професійно-педагогічної компетентності майбутніх педагогів, а також етапу 

професійної діяльності – її розвиток у викладачів.  

Науково-методичну роботу розглянуто як важливу специфічну ланку 

системи післядипломної освіти педагогів у міжкурсовий період підвищення 

кваліфікації безпосередньо на робочому місці – в закладі освіти. На основі 

аналізу та узагальнення психолого-педагогічної та методичної літератури, 

джерел з освітнього менеджменту з’ясовано особливості науково-методичної 

роботи – відносно неперервний, поетапний, повсякденний характер, – які 

водночас є її перевагами, оскільки дозволяють добирати зміст, форми і 

методи науково-методичної роботи, безпосередньо пов’язані з проблемами і 

результатами реального освітнього процесу конкретного закладу освіти, 

диференціювати та індивідуалізувати процес підвищення кваліфікації з 

урахуванням потреб кожного викладача, педагогічного колективу та соціуму 

в цілому.  

Теоретично обґрунтовано модель розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу, 

яка містить низку взаємопов’язаних блоків: 

нормативно-цільовий – мета (розвиток професійно-педагогічної 

компетентності викладачів), нормативне забезпечення (нормативно-правові 

акти, що регламентують функціонування системи неперервної педагогічної 

освіти) та наукове (методологічні підходи: системний, компетентнісний, 
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персонологічний, андрагогічний, середовищний; андрагогічні принципи: 

пріоритету самостійного навчання; спільної діяльності; опори на досвід того, 

хто навчається; індивідуалізації, системності, контекстності, елективності, 

усвідомленості навчання; актуалізації результатів навчання тощо); 

організаційно-змістовий – етапи (організаційно-підготовчий, основний, 

результативний) та організаційно-педагогічні умови (розробка та реалізація 

індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів; створення стимулювального професійно-педагогічного 

середовища коледжу; взаємодія професійно-педагогічного та цілісного 

освітнього середовищ коледжу) розвитку когнітивного, функціонального та 

особистісного складників професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

У контексті дослідження освітнє середовище коледжу розуміється як простір 

взаємодії різноманітних підсистем, утворених учасниками освітньо-виховного 

процесу: викладачами, студентами, адміністрацією, батьками студентів, 

структурними підрозділами, об’єднаннями викладачів. При цьому внутрішнє 

професійно-педагогічне середовище утворюється взаємозв’язками та 

взаємодією адміністрації, структурних підрозділів та педагогічного колективу; 

цілісне освітнє середовище утворюється взаємозв’язками та взаємодією всіх 

перелічених вище учасників освітньо-виховного процесу; 

діагностичний – складники, критерії та рівні їх розвитку (початковий, 

достатній, оптимальний), діагностичні методики для вимірювання розвитку 

структурних складників досліджуваної компетентності.  

Кінцевим результатом реалізації розробленої та теоретично 

обґрунтованої моделі визначено розвинену професійно-педагогічну 

компетентність викладача  

Матеріали розділу висвітлено в публікаціях: 66; 69; 70; 71; 72; 73; 77 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ  

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ 

 

 

3.1. Загальні питання організації експерименту з перевірки моделі 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі 

науково-методичної роботи коледжу 

 

У цілому теоретико-експериментальне дослідження розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-

методичної роботи коледжу здійснювалось упродовж восьми років 

(2010-2017 рр.) і відбувалось у чотири етапи науково-педагогічного пошуку. 

Перший етап (2010 р.) – пошуково-орієнтаційний – передбачав 

осмислення проблеми розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів, теоретичне ознайомлення з витоками і шляхами вирішення 

проблеми у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці та освітянській 

практиці, осмисленню власної дослідницької позиції. 

У цей час було вивчено широке коло педагогічних, психологічних, 

соціологічних тощо джерел українських і зарубіжних авторів. На цій основі 

сформовано категоріальний апарат дослідження, а також розроблено 

програму теоретико-експериментального дослідження, сформульовано його 

мету, гіпотезу, завдання, визначено об’єкт і предмет, розпочато добір 

дослідницького інструментарію. 

Другий етап (2011 р.) – аналітико-моделювальний – передбачав 

розробку та обґрунтування структури професійно-педагогічної 

компетентності викладача коледжу (див. підрозділ 1.2), дослідження стану 

сформованості її складників у викладачів закладів освіти, які брали участь у 
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педагогічному експерименті (констатувальний етап), уточнення показників 

трьох рівнів розвитку складників досліджуваної готовності – оптимального, 

достатнього, початкового, аналіз наявних досягнень і проблем, а також 

створення моделі розвитку досліджуваної компетентності в умовах науково-

методичної роботи. 

Для виявлення рівнів розвитку складників професійно-педагогічної 

компетентності викладача було дібрано діагностичний інструментарій 

(табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Діагностичний інструментарій визначення рівнів розвитку складників 

професійно-педагогічної компетентності викладачів коледжу 

 

Критерії  Діагностичні методики 
Хто здійснює 

діагностику 

Когнітивний складник 

Декларативні знання з фаху 

(дисципліни викладання) 

Аналіз навчально-методичної 

документації. 

Спостереження та аналіз 

занять. 

Аналіз розроблених і 

виданих методичних 

рекомендацій, посібників, 

підручників тощо. 

Аналіз участі в організації і 

проведенні семінарів, 

конференцій, педагогічних 

читань. 

Самоаналіз і самооцінка. 

Адміністрація. 

Представники 

предметних комісій. 

Інші колеги. 

 

Декларативні знання з 

педагогіки: 

– пріоритетні напрями 

розвитку освітньої галузі 

України;  

– закони України та інші 

нормативно-правові акти, які 

регламентують освітню 

діяльність;  

– вимоги галузевих 

стандартів вищої освіти 

відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

Процедурні знання з фаху 

Процедурні знання з 

педагогіки: 

– сучасні педагогічні 

технології навчання і 

виховання; 

– прийоми встановлення 

контактів зі студентами та 

їхніми батьками. 

 

Аналіз навчально-методичної 

документації і публікацій. 

Спостереження та аналіз 

занять. 

Аналіз участі в організації і 

проведенні семінарів, 

конференцій, педагогічних 

читань. 

Самоаналіз і самооцінка. 

 

Адміністрація. 

Представники 

предметних комісій. 

Інші колеги. 
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Продовження таблиці 3.1 

 

 

 

Критерії  Діагностичні методики 
Хто здійснює 

діагностику 

Функціональний складник 

Уміння, які забезпечують 

здатність виконувати основні 

організаційні, управлінські, 

технологічні (виробничі) 

функції за фахом.   

 

Спостереження та аналіз 

занять. 

Аналіз участі в роботі 

методичних комісій. 

Самоаналіз і самооцінка. 

Адміністрація. 

Представники 

предметних комісій. 

Інші колеги. 

Уміння, які забезпечують 

здатність: 

– планувати, 

організовувати, контролювати 

навчально-пізнавальну 

діяльність студентів в 

аудиторних та 

позааудиторних формах 

роботи, добираючи 

педагогічно доцільні форми, 

методи і засоби навчання, нові 

освітні технології, зокрема із 

застосуванням ІКТ; 

– планувати, 

організовувати й 

здійснювати виховну роботу, 

сприяючи розвитку 

особистості, талантів и 

здібностей студентів, 

формуванню їх загальної 

культури; 

– розробляти навчально-

методичний супровід 

дисципліни викладання; 

– брати участь у різних 

формах науково-методичної 

роботи коледжу; 

– співпрацювати з 

батьками студентів з питань 

навчання, виховання, 

розвитку особистості 

молодих людей.  

 

Спостереження та аналіз 

занять. 

Аналіз участі в роботі 

методичних комісій. 

Опитування батьків 

студентів. 

Самоаналіз і самооцінка. 

Адміністрація. 

Представники 

предметних комісій. 

Інші колеги. 

Батьки студентів. 
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Продовження таблиці 3.1 

 

У педагогічному експерименті брали участь викладачі, студенти, 

батьки студентів Державного вищого навчального закладу «Куп’янський 

автотранспортний коледж», Автотранспортного коледжу ДВНЗ 

«Криворізький національний університет», Харківського механічного 

технікуму імені О. О. Морозова, Державного вищого навчального закладу 

«Гайворонський політехнічний коледж». 

Експериментальні групи утворили викладачі Автотранспортного 

коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет» – група Е1 – (72 

особи), ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» – група Е2 (36 осіб). 

До контрольних груп увійшли викладачі Харківського механічного технікуму 

імені О. О. Морозова – група К1 (35 осіб) та ДВНЗ «Гайворонський 

політехнічний коледж» – група К2 (40 осіб), загалом 183 особи. Також у 

педагогічному експерименті на різних його етапах взяли участь 1340 

студентів і 1128 батьків студентів. 

У ході варіативного педагогічного експерименту перевірялась модель 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі 

науково-методичної роботи коледжу: у групі Е1 перевірений варіант моделі, в 

якому були реалізовані перша і друга організаційно-педагогічні умови: 

1) розробка і реалізація індивідуальних програм розвитку професійно-

Критерії  Діагностичні методики 
Хто здійснює 

діагностику 

Особистісний складник 

Емпатичність; 

здатність до рефлексії; 

комунікабельність; 

гнучкість; 

здатність до співпраці; 

емоційна привабливість. 

 

Адаптована методика 

групової оцінки професійно 

значущих особистісних 

якостей викладача ( за 

М. Лук’яновою – Групова 

оцінка комунікативної 

компетентності (ГОКК) 

[173]). 

Опитування студентів та 

їхніх батьків. 

 

Колеги-викладачі. 

Сам викладач. 

Студенти. 

Батьки студентів. 
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педагогічної компетентності викладачів; 2) створення стимулювального 

професійно-педагогічного середовища закладу освіти; група Е2 перевіряла 

варіант моделі на основі комплексної дії усіх трьох організаційно-

педагогічних умов, оскільки до згаданих двох було додано третю, що 

полягала в тісній співпраці професійно-педагогічного та цілісного 

освітнього середовища закладу освіти. 

У контрольних групах науково-методична робота здійснювалась у 

стандартному традиційному режимі.  

Детально хід експериментальної перевірки двох варіантів моделі 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі 

науково-методичної роботи коледжу (формувальний етап педагогічного 

експерименту) буде розкрито в наступному підрозділі дисертації. 

До початку експериментального впровадження запропонованої і 

науково обґрунтованої моделі було здійснено вимірювання вхідних рівнів 

сформованості складників професійно-педагогічної компетентності 

викладачів (констатувальний етап педагогічного експерименту).  

Для здійснення вимірювання було обрано достатньо організаційно 

складний і трудомісткий метод експертного оцінювання. І. Галян визначає 

експертне оцінювання як метод отримання узагальненої інформації шляхом 

оцінювання ситуації, події чи явища групою незалежних експертів [46, 

с. 302]. О. Іваницька й А. Панченко конкретизують суть цього 

дослідницького методу, яка полягає в оцінюванні «явищ, діяльності, об’єкту 

та/або суб’єкту групою експертів (одним експертом) з метою отримання 

узагальненої інформації про їх стан або його відхилення від нормативних 

і/або стандартних значень, розроблення прогнозів і планування. Зазначене 

обумовлює експертне оцінювання як процедуру отримання оцінки проблеми 

на основі групової думки експертів» [117, с. 66]. Обґрунтовуючи доцільність 

використання методу, зокрема в освітній галузі, дослідниці зауважують, що 

він є корисним з точки зору нівелювання помилок окремих дослідників 
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(експертів) і вироблення правильної позиції або прийняття кваліфікованого 

рішення [117, с. 66]. 

О. Іваницька й А. Панченко додають, що експертне оцінювання може 

здійснюватися шляхом: 1) самооцінювання (оцінка власної активності за 

обраними кількісними та якісними показниками); 2) внутрішнього 

оцінювання (виконується співробітниками, підлеглими, безпосереднім 

керівником) та 3) зовнішнього оцінювання (зовнішніми зацікавленими 

групами та/ або експертами) [117, с. 66]. Дослідниці відзначають, що 

різновиди експертного оцінювання можуть бути застосовані на будь-якому 

етапі дослідження: при визначенні його цілей і завдань, побудові і перевірці 

гіпотез, виявленні проблемних ситуацій, у процесі інтерпретації понятійного 

апарату, вироблення рекомендацій для обґрунтування адекватності 

використовуваного інструментарію тощо [Там само]. 

У закладах освіти, які брали участь у педагогічному експерименті, на 

констатувальному етапі було сформовано по дві групи експертів: 

адміністрація коледжу та колеги-викладачі. Для експертів розроблено бланки 

оцінювання рівня розвитку структурних складників професійно-педагогічної 

компетентності викладача. Метод експертного оцінювання дає достатньо 

об’єктивні результати за умови, що кожна група експертів у своєму складі 

має не менше 15 осіб. Ця умова дотримувалася в усіх випадках, за винятком 

групи експертів – представників адміністрації коледжу. З об’єктивних 

причин група експертів – представників адміністрації складалася з чотирьох-

п’яти осіб: директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи, 

заступник директора з навчально-виробничої роботи, заступник директора з 

виховної роботи, завідувач відділення та інші.  

Представники адміністрації та колеги викладачі брали участь у 

визначенні розвитку всіх складників професійно-педагогічної 

компетентності: когнітивного та функціонального (бланк 1 Додатку А), а 

також професійно значущих особистісних якостей викладача (бланки 2–7 

Додатку А). 
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Надамо роз’яснення щодо процедури проведеного експертного 

оцінювання. 

Бланк № 1 для визначення рівня розвитку когнітивного та 

функціонального складників професійно-педагогічної компетентності 

заповнюється кожним експертом на кожного викладача. Він містить перелік 

критеріїв, прояви яких у викладача слід оцінити за трибальною шкалою, де 

«3» – найвищий, а «1» – найнижчий бал. Для когнітивного складника 

передбачено 4 критерія, отже, за цим складником викладач може отримати 

від кожного експерта максимально 12 балів. Сума балів вказується окремо в 

відповідному рядку таблиці. Після цього вираховується середній бал за 

складником: сума балів ділиться на кількість критеріїв. Отже, за когнітивним 

складником викладач може отримати від одного експерта максимально 3 

бали. 

Для функціонального складника передбачено 6 критеріїв. Тож 

максимальна сума балів може дорівнювати 18, а максимальний середній бал 

від експерта за функціональним складником залишається 3. 

На наступному кроці для кожного викладача вираховується середнє 

арифметичне середніх балів від усіх експертів за кожним складником 

досліджуваної компетентності. 

Для когнітивного та функціонально складників середній бал 3 

відповідає оптимальному, 2 – достатньому, 1 – початковому рівню розвитку 

складника професійно-педагогічної компетентності викладача. 

Дещо складніша процедура виявлення рівня розвитку особистісного 

складника професійно-педагогічної компетентності, представленого шістьма 

властивостями: емпатичністю, здатністю до рефлексії, комунікабельністю, 

гнучкістю особистості, здатністю до співпраці, емоційною привабливістю.  

У дослідженні було використано адаптовану методику М. Лук’янової 

[173], спрямовану на групове оцінювання професійно значущих особистісних 

якостей викладача. 
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Характеристика кожної професійно значущої особистісної властивості 

складається з восьми показників [Додаток А], які експерт має оцінити 

певною кількістю балів. У пронумерованих оціночних бланках 2–7 

[Додаток А] назви якостей не зазначені. Бланк № 2 застосовується для 

оцінювання емпатичності; № 3 – здатності до рефлексії; № 4 – 

комунікабельності; № 5 – гнучкості особистості (у мисленні; у поведінці); 

№ 6 – здатності до співпраці; № 7 – емоційної привабливості викладача. 

Кожна якість оцінюється за 6-бальною шкалою: 

5 – виявляється часто, яскраво виражена; 

4 – частіше виявляється, ніж ні; 

3 – виявляється не постійно, ситуативно; 

2 – виявляється дуже рідко; 

1 – повністю відсутня, ніколи не виявляється; 

0 – не можу оцінити. 

Якщо деякі пункти експерт залишив без відповіді чи оцінив у 0 балів, 

то при обробці результатів такі бланки вилучаються і вважаються 

недійсними. 

За кожною якістю викладач може отримати максимально 40 балів (у 

бланках це число вноситься до графи «Загальна сума балів»). Далі 

визначається середній бал (найвищий дорівнює 5), який буде відповідати 

думці одного експерта. 

На наступному кроці необхідно підрахувати сукупний середній бал 

(середнє арифметичне середніх балів усіх експертів для кожного викладача) 

для всіх експертів за кожною якістю окремо.  

Оскільки максимальний сукупний середній бал за кожною якістю може 

дорівнювати 5, умовно визначимо, що реальний середній бал в інтервалі  

0–3,0 будемо вважати таким, що відповідає початковому рівню, 3,1–4,0 – 

достатньому, 4,1–5,0 – оптимальному рівню розвитку відповідної професійно 

значущої особистісної якості. 
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Середнє арифметичне з сукупних середніх балів за всіма якостями 

можна вважати балом, який відображає рівень розвитку особистісного 

складника професійно-педагогічної компетентності викладача. 

Схарактеризуємо виявлені три рівні розвитку складників професійно-

педагогічної компетентності викладачів коледжу: оптимальний, достатній, 

початковий. У процесі складання характеристик проявів різних рівнів 

розвитку складників досліджуваної компетентності ми спиралися на 

запропоновані упорядниками методичних рекомендацій щодо розроблення 

освітніх програм і стандартів вищої освіти підходи, а саме використовували 

методологію і термінологію таксономії Б. Блума [182, с. 20–21; 264, с. 20–23]. 

Так, слідом за упорядниками згаданих методичних рекомендацій, 

відомих фахівців та національних експертів з реформування вищої освіти, 

ми, зокрема, спиралися на виокремлені Б. Блумом та його послідовниками 

шість рівнів результатів навчання в когнітивній сфері, у нашому випадку – 

рівнів сформованості когнітивного та функціонального складників 

професійно-педагогічної компетентності. У таксономії Б. Блума ці рівні є 

ієрархічно упорядкованими від найнижчого – до найвищого: 

1. Запам’ятовування, знання (Remembering, Knowledge) – здатність 

запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і 

процедури, основні поняття, правила і принципи цілісні теорії тощо) 

2. Розуміння (Comprehension, Understanding) – здатність розуміти та 

інтерпретувати вивчене. Це означає уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворити словесний матеріал у, наприклад, математичні 

вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань. 

3. Застосування (Application) – здатність використовувати вивчений 

матеріал у нових ситуаціях, наприклад, застосувати ідеї та концепції для 

розв’язання конкретних задач. 

4. Аналіз (Analysis) – здатність розбивати інформацію на компоненти, 

розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й 
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огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати 

значимість даних. 

5. Синтез (Synthesis, Створення, Creating) – здатність поєднувати 

частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю. 

6. Оцінювання (Evaluation, Evaluating) – здатність оцінювати 

важливість матеріалу для конкретної цілі [182, с. 20–21; 264, с. 20–23]. 

У використаних методичних рекомендаціях при характеристиці рівнів 

результатів навчання в когнітивній сфері / рівнів сформованості когнітивного 

та функціонального складників професійно-педагогічної компетентності 

пропонується використовувати такі дієслова: 

Знання: називати, впорядковувати, збирати, визначати, описувати, 

знаходити, перевіряти, дублювати, помічати, складати список, 

повторювати, відтворювати, показувати, казати, установлювати зв’язок 

тощо [182, с. 20; 264, с. 21]. 

Розуміння: класифікувати, асоціювати з, змінювати, з’ясовувати, 

перетворювати, будувати, описувати, обговорювати, виділяти, оцінювати, 

пояснювати, виражати, розширювати, ідентифікувати, ілюструвати, 

інтерпретувати, робити висновок, пояснювати різницю між, розпізнавати, 

передбачати, доповідати, вибирати, переглядати, перекладати, знаходити 

рішення тощо [182, с. 20; 264, с. 21]. 

Застосування: застосовувати, змінювати, обчислювати, оцінювати, 

вибирати, демонструвати, розробляти, виявляти, завершувати, знаходити, 

ілюструвати, модифікувати, організовувати, передбачити, готувати, 

відносити до, планувати, вибирати, показувати, перетворювати, 

використовувати, окреслювати та інші [182, с. 21; 264, с. 22]. 

Аналіз: упорядковувати, аналізувати, розділяти на складові, 

обчислювати, розділяти на категорії, порівнювати, класифікувати, 

поєднувати, протиставляти, критикувати, дискутувати, визначати, 

робити висновок, виводити, виділяти, розділяти, оцінювати, випробовувати, 
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експериментувати, ілюструвати, досліджувати, співвідносити, тестувати 

тощо [182, с. 21; 264, с. 22]. 

Синтез: аргументувати, упорядковувати, поєднувати, класифікувати, 

збирати, компілювати, проектувати, розробляти, пояснювати, 

встановлювати, формулювати, узагальнювати, інтегрувати, модифікувати, 

організовувати, планувати, пропонувати, реконструювати, установлювати 

зв’язок із, підсумовувати та інші [182, с. 21; 264, с. 23]. 

Оцінювання: оцінювати, встановлювати, аргументувати, вибирати, 

поєднувати, порівнювати, робити висновок, зіставляти, критикувати, 

захищати, пояснювати, рейтингувати, розсуджувати, виміряти, 

передбачати, рекомендувати, співвідносити з, узагальнювати, ухвалювати 

тощо [182, с. 21; 264, с. 23]. 

Отже, узагальнена характеристика рівнів розвитку складників 

професійно-педагогічної компетентності викладачів коледжу має такий 

вигляд: 

Оптимальний рівень розвитку 

когнітивного складника виявляється у здатності: 

 добирати, аналізувати й аргументовано оцінювати доцільність і 

можливість використовувати в освітньому процесі інформацію з основного 

фаху чи предмета викладання;  

 аналізувати й оцінювати стан і напрями розвитку освітньої галузі 

України;  

 свідомо й доцільно використовувати в професійній діяльності 

основні положення законів України та інших нормативно-правових актів, які 

регламентують освітню діяльність, вимоги галузевих стандартів вищої освіти 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;  

 добирати, аналізувати й аргументовано оцінювати доцільність і 

можливість використовувати в освітньому процесі сучасні педагогічні 

технології навчання і виховання, прийоми встановлення контактів зі 

студентами та їхніми батьками; 
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функціонального складника виявляється у здатності самостійно, 

впевнено і творчо: 

 виконувати основні організаційні, управлінські, технологічні 

(виробничі) функції за фахом; 

 планувати, організовувати, контролювати навчально-пізнавальну 

діяльність студентів в аудиторних та позааудиторних формах роботи, 

добираючи педагогічно доцільні форми, методи і засоби навчання, нові 

освітні технології, зокрема із застосуванням ІКТ; 

 планувати, організовувати й здійснювати виховну роботу, сприяючи 

розвитку особистості, талантів і здібностей студентів, формуванню в них 

загальної культури; 

 розробляти навчально-методичний супровід дисципліни викладання; 

 брати участь у різних формах науково-методичної роботи коледжу; 

 співпрацювати з батьками студентів з питань навчання, виховання, 

розвитку особистості молодих людей; 

особистісного складника виявляється у стабільних проявах 

емпатичності, рефлексивності, комунікабельності, особистісної гнучкості, 

здатності до співпраці, а також емоційній привабливості для студентів, колег, 

батьків студентів. 

Достатній рівень розвитку 

когнітивного складника виявляється у здатності: 

 упевнено оперувати інформацією з основного фаху чи предмета 

викладання, адаптувати її до потреб освітнього процесу;  

 характеризувати напрями розвитку освітньої галузі України, основні 

положення законів України та інших нормативно-правових актів, які 

регламентують освітню діяльність, вимоги галузевих стандартів вищої освіти 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;  
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 орієнтуватися в сучасних педагогічних технологіях навчання і 

виховання, прийомах встановлення контактів зі студентами та їхніми 

батьками, шаблонно використовувати їх в освітньому процесі; 

функціонального складника виявляється у здатності самостійно в 

стандартних ситуаціях і за допомогою досвідчених колег у ситуаціях 

невизначеності: 

 виконувати основні організаційні, управлінські, технологічні 

(виробничі) функції за фахом; 

 планувати, організовувати, контролювати навчально-пізнавальну 

діяльність студентів в аудиторних та позааудиторних формах роботи, 

добираючи педагогічно доцільні форми, методи і засоби навчання, нові 

освітні технології; 

 планувати, організовувати й здійснювати виховну роботу, сприяючи 

розвитку особистості, талантів и здібностей студентів, формуванню в них 

загальної культури; 

 розробляти навчально-методичний супровід дисципліни викладання; 

 брати участь у різних формах науково-методичної роботи коледжу; 

 співпрацювати з батьками студентів з питань навчання, виховання, 

розвитку особистості молодих людей; 

особистісного складника виявляється у не достатньо стабільних, 

ситуативних проявах емпатичності, рефлексивності, комунікабельності, 

особистісної гнучкості, здатності до співпраці, а також емоційній 

привабливості для студентів, колег, батьків студентів. 

Початковий рівень розвитку 

когнітивного складника виявляється у: 

 не достатньо впевненому оперуванні інформацією з основного фаху 

чи предмета викладання, складностях із адаптацією її до потреб освітнього 

процесу;  
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 обізнаності з напрямами розвитку освітньої галузі України, 

основними положеннями законів України та інших нормативно-правових 

актів, які регламентують освітню діяльність, вимогами галузевих стандартів 

вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;  

 слабкій орієнтації в сучасних педагогічних технологіях навчання і 

виховання, прийомах встановлення контактів зі студентами та їхніми 

батьками, не завжди доцільному й коректному використанні їх в освітньому 

процесі; 

функціонального складника виявляється у здатності шаблонно у 

стандартних ситуаціях і за суттєвої допомоги досвідчених колег у ситуаціях 

невизначеності: 

 виконувати основні організаційні, управлінські, технологічні 

(виробничі) функції за фахом; 

 планувати, організовувати, контролювати навчально-пізнавальну 

діяльність студентів в аудиторних та позааудиторних формах роботи, 

добираючи не завжди педагогічно доцільні форми, методи і засоби навчання; 

 планувати, організовувати й здійснювати виховну роботу у 

шаблонних формах; 

 розробляти навчально-методичний супровід дисципліни викладання 

за допомогою досвідчених колег; 

 брати участь у різних формах науково-методичної роботи коледжу 

переважно у статусі спостерігача; 

 співпрацювати з батьками студентів з організаційних питань 

навчання в коледжі; 

особистісного складника виявляється у не стабільних, ситуативних 

проявах емпатичності, рефлексивності, комунікабельності, особистісної 

гнучкості, здатності до співпраці. 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту по 

групах представлено в таблицях 3.2, 3.5, 3.8. 



152 

Таблиця 3.2 

Розподіл учасників експерименту за рівнями розвитку  

когнітивного складника професійно-педагогічної компетентності  

на констатувальному етапі експерименту 

Група Кількість 

осіб 

Початковий Достатній Оптимальний 
К-ть осіб % К-ть осіб % К-ть осіб % 

Е1 72 14 19,4 47 65,3 11 15,3 

Е2 36 7 19,4 23 63,9 6 16,7 

К1 35 7 20 21 60 7 20 

К2 40 7 17,5 24 60 9 22,5 

 

З даних, наведених у таблиці 3.2, бачимо, що переважна більшість 

викладачів і експериментальних, і контрольних груп демонструють розвиток 

когнітивного складника професійно-педагогічної компетентності на 

достатньому рівні. Майже однакова кількість викладачів виявляють 

початковий та оптимальний рівні розвитку когнітивного складника 

досліджуваної компетентності. 

За допомогою методу математичної статистики – критерію Пірсона χ2 

було доведено можливість і допустимість участі обраних груп у 

педагогічному експерименті як експериментальних і контрольних. Для цього 

спочатку було складено таблиці результатів констатувального експерименту 

за зведеними групами Е і К (табл. 3.3, 3.6, 3.9). 

Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості 

когнітивного складника професійно-педагогічної компетентності на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту по зведених групах 

представлено в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Розподіл учасників експерименту за рівнями розвитку  

когнітивного складника професійно-педагогічної компетентності  

на констатувальному етапі експерименту (по зведених групах) 

Група Кількість 

осіб 

Початковий Достатній Оптимальний 
К-ть осіб % К-ть осіб % К-ть осіб % 

Е 108 21 19,4 70 64,8 17 15,8 

К 75 14 18,7 45 60 16 21,3 
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Згідно з критерієм Пірсона χ2 визначався ступінь розходження між 

емпіричною та теоретичною частотами – рівнями розвитку складників 

професійно-педагогічної компетентності викладачів експериментальних і 

контрольних груп. Емпіричне значення критерію χ2 може бути розраховано 

за формулою: 
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де n – число груп; 

ni – емпірична частота експериментальної групи; 

ni
' – теоретична частота контрольної групи. 

Для розрахунку χ 2
емп для когнітивного складника була складена  

таблиця 3.4. 

Таблиця 3.4 

Розрахунок значення χ 2
емп для когнітивного складника  

на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

особистісно-

психологічного 

складника (категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Оптимальний 15,8 21,3 -5,5 30,25 1,42 

Достатній 64,8 60,0 4,8 23,04 0,38 

Початковий 19,4 18,7 0,7 0,49 0,02 

Сума 100 100 – – 1,82 

 

Отже χ2
емп = 1,82. 

Для зіставлення отриманого значення критерію χ2 з табличними даними 

необхідно розрахувати кількість ступенів свободи за формулою r = m – 1,  

де r – кількість ступенів свободи; m – кількість розрядів ознаки, тобто рядків 

у таблиці. У нашому випадку r = 3 – 1 = 2. За таблицею критичних значень 

критерію χ2 для цієї кількості ступенів свободи з рівнем значущості  = 0,05 

знаходимо χ2
кр = 6,0. 
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Оскільки χ2
емп < χ2

кр (1,82 < 6,0), то приймається нульова гіпотеза про 

те, що досліджувані групи не відрізняються між собою, тобто вони майже 

однакові за рівнем сформованості когнітивного складника досліджуваної 

компетентності на констатувальному етапі педагогічного експерименту. Це 

підтверджує метод математичної статистики. Одержані на констатувальному 

етапі результати стали вхідними даними для вимірювання рівня 

сформованості когнітивного складника професійно-педагогічної 

компетентності викладачів коледжу. 

Аналогічні процедури було проведено з результатами 

констатувального етапу експерименту щодо функціонального й 

особистісного складників досліджуваної готовності.  

У таблиці 3.5 наведено результати вимірювання вхідного рівня 

розвитку функціонального складника професійно-педагогічної 

компетентності. 

Таблиця 3.5 

Розподіл учасників експерименту за рівнями розвитку 

функціонального складника професійно-педагогічної компетентності  

на констатувальному етапі експерименту 

Група Кількість 

осіб 

Початковий Достатній Оптимальний 
К-ть осіб % К-ть осіб % К-ть осіб % 

Е1 72 16 22,2 44 61,1 12 16,7 

Е2 36 9 25 21 58,3 6 16,7 

К1 35 8 22,9 20 57,1 7 20 

К2 40 9 22,5 23 57,5 8 20 

 

Дані таблиці свідчать, що на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту в переважної кількості викладачів достатній рівень розвитку 

вмінь, що лежать в основі функціонального складника професійно-

педагогічної компетентності. В усіх групах кількість викладачів з початковим 

рівнем дещо перевищує кількість викладачів із оптимальним рівнем розвитку 

функціонального складника, при чому в експериментальних групах ця 

різниця дещо помітніша, ніж у контрольних. Для статистичного 

однофакторного педагогічного експерименту така ситуація, коли на 
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констатувальному етапі показники в експериментальних групах дещо нижчі, 

ніж у контрольних, є допустимою. Навіть, якщо одним із завдань 

констатувального етапу був би вибір експериментальних і контрольних груп, 

то експериментальними мали б бути обрані групи з нижчими показниками. 

Однак для остаточного висновку про допустимість подальшої участі 

сформованих груп у педагогічному експерименті необхідно здійснити 

статистичну перевірку. 

Для зіставлення результатів експериментальних і контрольних груп та 

висновку про допустимість їх подальшої участі в педагогічному 

експерименті складено таблицю 3.6 за зведеними групами. 

Таблиця 3.6 

Розподіл учасників експерименту за рівнями розвитку  

функціонального складника професійно-педагогічної компетентності  

на констатувальному етапі експерименту (по зведених групах) 

Група Кількість 

осіб 

Початковий Достатній Оптимальний 
К-ть осіб % К-ть осіб % К-ть осіб % 

Е 108 25 23,1 65 60,2 18 16,7 

К 75 17 22,7 43 57,3 15 20 

 

Для розрахунку χ2
емп для когнітивного складника було складено  

таблицю 3.7. 

Таблиця 3.7 

Розрахунок значення χ 2
емп для функціонального складника  

на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

особистісно-

психологічного 

складника (категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Оптимальний 16,7 20,0 -3,3 10,89 0,54 

Достатній 60,2 57,3 2,9 8,41 0,15 

Початковий 23,1 22,7 0,4 0,16 0,007 

Сума 100 100 – – 0,697 

Отже χ2
емп = 0,697. 
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Для зіставлення отриманого значення критерію χ2 з табличними даними 

необхідно розрахувати кількість ступенів свободи за формулою r = m – 1,  

де r – кількість ступенів свободи; m – кількість розрядів ознаки, тобто рядків 

у таблиці. У нашому випадку r = 3 – 1 = 2. За таблицею критичних значень 

критерію χ2 для цієї кількості ступенів свободи з рівнем значущості  = 0,05 

знаходимо χ2
кр = 6,0. 

Оскільки χ2
емп < χ2

кр (0,697 < 6,0), то приймається нульова гіпотеза про 

те, що досліджувані групи не відрізняються між собою, тобто вони майже 

однакові за рівнем розвитку функціонального складника досліджуваної 

компетентності на констатувальному етапі. Це підтверджує метод 

математичної статистики. Одержані на констатувальному етапі результати 

стали вхідними даними для вимірювання рівня розвитку функціонального 

складника професійно-педагогічної компетентності викладачів коледжу. 

Результати вимірювання вхідного рівня розвитку особистісного 

складника досліджуваної компетентності наведено в таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Розподіл учасників експерименту за рівнями розвитку 

особистісного складника професійно-педагогічної компетентності  

на констатувальному етапі експерименту 

Група Кількість 

осіб 

Початковий Достатній Оптимальний 
К-ть осіб % К-ть осіб % К-ть осіб % 

Е1 72 21 29,2 41 56,9 10 13,9 

Е2 36 11 30,6 20 55,5 5 13,9 

К1 35 10 28,6 19 54,3 6 17,1 

К2 40 12 30,0 21 52,5 7 17,5 

 

Наведені в таблиці дані свідчать, що суттєва кількість викладачів – 

близько 30% – виявляють початковий рівень розвитку професійно значущих 

особистісних властивостей, які обрані нами як такі, що визначають 

особистісний складник професійно-педагогічної компетентності, і практично 

вдвічі менший відсоток – оптимальний рівень. Достатній рівень у всіх групах 

притаманний понад половині викладачів. Аналіз бланків експертного 

оцінювання показав, що низькі бали за рівнем особистісного складника 
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професійно-педагогічної компетентності отримали не тільки молоді 

викладачі, які практично не мають педагогічного досвіду, а навіть досвідчені 

педагоги. Найчастіше низькі бали були пов’язані зі схильністю викладачів до 

авторитарного стилю спілкування зі студентами і навіть молодшими 

колегами, низькою здатністю слухати й чути, розуміти позицію іншого, 

відсутністю достатньої особистісної гнучкості і навпаки, прихильністю до 

шаблонних рішень і поведінкових стратегій. 

Для зіставлення результатів експериментальних і контрольних груп за 

особистісним складником та висновку про допустимість їх подальшої участі 

в педагогічному експерименті складено таблицю 3.9 за зведеними групами. 

Таблиця 3.9 

Розподіл учасників експерименту за рівнями розвитку  

особистісного складника професійно-педагогічної компетентності  

на констатувальному етапі експерименту (по зведених групах) 

Група кількість 

осіб 

Початковий Достатній Оптимальний 
К-ть осіб % К-ть осіб % К-ть осіб % 

Е 108 32 29,6 61 56,5 15 13,9 

К 75 22 29,3 40 53,4 13 17,3 

 

Для розрахунку χ2
емп для діяльнісного складника було складено 

таблицю 3.10. 

Таблиця 3.10 

Розрахунок значення χ2
емп для особистісного складника  

на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

особистісно-

психологічного 

складника (категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Оптимальний 13,9 17,3 -3,4 11,56 0,67 

Достатній 56,5 53,4 3,1 9,61 0,18 

Початковий 29,6 29,3 0,3 0,09 0,003 

Сума 100 100 – – 0,853 

Отже χ2
емп = 0,853 
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Для зіставлення отриманого значення критерію χ2 з табличними даними 

необхідно розрахувати кількість ступенів свободи за формулою r = m – 1,  

де r – кількість ступенів свободи; m – кількість розрядів ознаки, тобто рядків 

у таблиці. У нашому випадку r = 3 – 1 = 2. За таблицею критичних значень 

критерію χ2 для цієї кількості ступенів свободи з рівнем значущості  = 0,05 

знаходимо χ2
кр = 6,0. 

Оскільки χ2
емп < χ2

кр (0,853 < 6,0), то приймається нульова гіпотеза про 

те, що досліджувані групи не відрізняються між собою, тобто на 

констатувальному етапі вони майже однакові за рівнем розвитку 

особистісного складника досліджуваної компетентності. Це підтверджує 

метод математичної статистики. Одержані на констатувальному етапі 

результати були вхідними даними для вимірювання рівня розвитку в 

учасників експерименту особистісного складника професійно-педагогічної 

компетентності. 

Отже, застосування критерію Пірсона довело, що учасники 

педагогічного експерименту з експериментальних і контрольних груп 

виявляють приблизно однакові рівні розвитку складників професійно-

педагогічної компетентності. Цим підтверджується допустимість здійснення 

педагогічного експерименту з варіативної перевірки розробленої моделі 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі 

науково-методичної роботи коледжу. 

Третій етап (2012–2016 рр.) – власне експериментальний – було 

присвячено експериментальній перевірці обґрунтованої моделі розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладача в системі науково-

методичної роботи коледжу.  

Експериментальна перевірка запропонованої моделі розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-

методичної роботи коледжу передбачала три етапи педагогічного 

експерименту: констатувальний – для визначення початкового рівня 

сформованості у викладачів складників досліджуваної компетентності 



159 

(проведений на аналітико-моделювальному етапі теоретико-

експериментального дослідження, 2011 р.); формувальний, що полягав в 

експериментальній реалізації моделі розвитку професійно-педагогічної 

компетентності в системі науково-методичної роботи коледжу; контрольний 

– для визначення динаміки рівнів розвитку у викладачів складників 

професійно-педагогічної компетентності та статистичної обробки й аналізу 

результатів педагогічного експерименту. 

Оскільки хід констатувального етапу педагогічного експерименту вже 

розкрито, у наступних підрозділах буде висвітлено хід його формувального і 

контрольного етапів.  

Четвертий етап теоретико-експериментального дослідження (2017 р.) – 

аналітико-узагальнювальний – передбачав аналіз, систематизацію, 

узагальнення його результатів. На цьому етапі було сформульовано загальні 

висновки та накреслено перспективи подальших досліджень проблеми 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі 

науково-методичної роботи коледжу. 

 

 

3.2. Експериментальне впровадження моделі розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів у систему науково-методичної 

роботи коледжу 

 

Як уже зазначалось у попередньому підрозділі, зміст формувального 

етапу експерименту полягав у варіативній реалізації обґрунтованої моделі 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі 

науково-методичної роботи коледжу. Варіативність перевірки організаційно-

педагогічних умов реалізації моделі розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу 

полягала в упровадженні в закладах освіти, які взяли участь в педагогічному 

експерименті, – Державному вищому навчальному закладі «Куп’янський 



160 

автотранспортний коледж» (група Е2) та Автотранспортному коледжі ДВНЗ 

«Криворізький національний університет» (група Е1) – двох варіантів 

розробленої моделі, кожному з яких притаманний свій набір організаційно-

педагогічних умов, та подальшому порівнянні результативності цих 

варіантів. 

І варіант реалізації досліджуваної моделі передбачав упровадження 

першої і другої педагогічних умов, тобто 1) розробку та реалізацію 

індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів, а також 2) створення стимулювального професійно-педагогічного 

середовища коледжу. І варіант було реалізовано в групі Е1, до складу якої 

увійшли викладачі Автотранспортного коледжу ДВНЗ «Криворізький 

національний університет».  

ІІ варіант реалізації досліджуваної моделі передбачав комплексне 

упровадження всіх трьох обґрунтованих організаційно-педагогічних умов, 

тобто до перших двох додавалася третя: 3) взаємодія професійно-

педагогічного та цілісного освітнього середовищ коледжу. Цей варіант було 

реалізовано в групі Е2, створеній на базі Державного вищого навчального 

закладу «Куп’янський автотранспортний коледж». 

Розкриємо зміст експериментальної роботи на кожному з 

виокремлених етапів розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів – організаційно-підготовчому, основному, результативному. 

На організаційно-підготовчому етапі: 

1) здійснено діагностику вхідного рівня розвитку складників 

професійно-педагогічної компетентності викладачів; 

2) до основних нормативних документів, які регламентують 

організацію освітнього процесу та науково-методичної роботи коледжу, 

внесені зміни, що сприяють розвитку внутрішнього професійно-

педагогічного середовища та організації індивідуалізованого процесу 

розвитку професійно-педагогічної компетентності кожного викладача на 

персонологічних засадах. 
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На основному етапі: 

1) на діагностичній основі, на підставі критерію «кваліфікаційного 

дефіциту» [296] та з урахуванням основних функцій викладача коледжу 

розроблено та реалізовано індивідуальні програми розвитку досліджуваної 

компетентності кожного викладача; 

2) створено єдину інформаційну базу для викладачів, що містить 

нормативні вимоги до професійно-педагогічної компетентності, банк 

педагогічних технологій, методичні матеріали, зразки документації, 

оперативну інформацію тощо; 

3) організовано обговорення проблем розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів у внутрішньому професійно-

педагогічному середовищі – на засіданнях педагогічної та методичної рад, 

методичних об’єднань викладачів тощо; 

4) реалізовано групові та індивідуальні форми науково-методичної 

роботи, що сприяють розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів; 

5) організовано моніторинг процесу розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів з наступним аналізом і корекцією результатів. 

На результативному етапі здійснено діагностику вихідного рівня 

розвитку складників професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

Вихідна діагностика здійснювалась у групі Е1, як і на організаційно-

підготовчому етапі, за участі представників адміністрації коледжу, членів 

предметних (циклових) комісій та інших колег-викладачів; у групі Е2 – із 

залученням також студентів і їхніх батьків. 

Організаційно-підготовчий етап розпочався, по суті, одночасно з 

констатувальним етапом педагогічного експерименту, адже для визначення 

вхідного рівня розвитку складників професійно-педагогічної компетентності 

слід було попередньо провести певну підготовчу роботу: консультування 

викладачів, обрання експертів, інструктування експертів тощо. 
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Отже, на організаційно-підготовчому етапі з викладачами закладів 

освіти, які брали участь у педагогічному експерименті, було проведено серію 

методичних семінарів, присвячених проблематиці професійно-педагогічної 

компетентності. Розглянуто такі теми: 

1. Феномен компетентності та компетентнісний підхід в освіті. 

2. Класифікація компетентностей. 

3. Суть і структура компетентності. 

4. Особливості професійно-педагогічної компетентності викладача 

коледжу. 

5. Шляхи становлення й розвитку професійно-педагогічної 

компетентності в системі неперервної освіти. 

У такий спосіб викладачів, яким належало брати участь у 

педагогічному експерименті, ознайомили з основними поняттями проблеми 

компетентнісного підходу в освіті в цілому та професійно-педагогічної 

компетентності зокрема. 

Одночасно здійснювався відбір експертів, насамперед представників 

адміністрації закладів освіти, членів циклових (предметних) комісій, 

викладачів високої кваліфікації. З кандидатами в експерти проводилися 

семінари-тренінги, спрямовані на ознайомлення з цілями, суттю, 

принципами, змістом, процедурами експертного оцінювання розвитку 

складників професійно-педагогічної компетентності, методологією 

статистичної обробки та інтерпретації його результатів. Кожен експерт з 

числа викладачів пройшов серію таких семінарів-тренінгів в обсязі не менше 

ніж 12 годин. 

Поряд із цим, маємо зазначити, що в процесі вимірювання рівнів 

розвитку складників професійно-педагогічної компетентності викладачів 

постала проблема узгодження суто дослідницьких завдань і типових завдань 

педагогічного контролю в закладі освіти. Частково переліки позицій, які 

підлягають оцінюванню в обох випадках, співпадали. Утім, зрозуміло, що 

типові завдання оцінювання, яке здійснюють представники адміністрації 
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закладу освіти та члени циклових (предметних) комісій, мають і свою 

специфіку, і відмовлятися від їх виконання не було сенсу. Тому перелік 

аспектів, які підлягали оцінюванню кожною групою експертів, був дещо 

ширшим, ніж необхідно для виявлення суто рівнів розвитку складників 

професійно-педагогічної компетентності. До уваги бралась також, як свого 

часу пропонувала А. Маркова [177; 179], результативність професійної 

педагогічної діяльності кожного викладача. Вважаємо таку постановку 

діагностики цілком виправданою, оскільки професійно-педагогічна 

компетентність має забезпечувати успішність виконання викладацьких 

функцій у стандартних і нестандартних умовах. 

Так, оцінюванню представниками адміністрації підлягали: рівень 

теоретичної підготовки з дисципліни; рівень практичної підготовки з 

дисципліни; результативність роботи (участь студентів у олімпіадах, 

конкурсах та інших заходах, які відбулися у міжатестаційний період); 

наявність власних методик викладання, педагогічних технологій, методичних 

розробок тощо; участь у поширенні інноваційного педагогічного досвіду 

(організація і проведення семінарів, конференцій, педагогічних читань, 

публікацій, видань тощо); рівень відкритих занять, заходів, які проводив 

викладач в міжатестаційний період; внесок у створення (поповнення) 

матеріально-технічної бази коледжу (кабінету); допомога колегам по роботі; 

рівень виконавчої дисципліни; рівень загальної культури. 

Члени предметних комісій та інші колеги по роботі оцінювали: наукове 

обґрунтування досвіду роботи, застосування педагогічних інновацій та 

технологій; розробку та видання методичних рекомендацій, посібників, 

підручників у міжатестаційний період; поширення і впровадження 

інноваційного педагогічного досвіду; надання практичної допомоги колегам 

по роботі, молодим викладачам; участь у семінарах, педагогічних читаннях, 

конференціях тощо; ефективність та результативність роботи в предметній 

комісії; рівень виконавчої дисципліни; ефективність роботи з батьками 

студентів; авторитет серед студентів; внесок у створення (поповнення) 
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матеріально-технічної бази коледжу (кабінету); наявність моральних якостей 

(порядність, чесність та ін.); рівень загальної культури. 

Утім, у контексті дослідження враховувалися лише результати 

оцінювання за позиціями, передбаченими програмою педагогічного 

експерименту. Решта результатів ураховувалася лише в процесі традиційного 

поквартального та щорічного визначення рейтингу викладачів [Див. дод. Б].  

Особливо зазначимо, що на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту студенти та їхні батьки до оцінювання сформованості 

складників професійно-педагогічної компетентності викладачів не 

залучалися. Також вважаємо не достатньо коректним пряме оцінювання 

студентами та їхніми батьками професійних і педагогічних знань та вмінь 

викладачів. Ці функції виконували лише експерти з числа адміністрації та 

представники педагогічного колективу закладів освіти. 

Залучення студентів та їхніх батьків до діагностики складників 

професійно-педагогічної компетентності викладачів стало елементом 

реалізації третьої обґрунтованої та експериментально перевіреної 

організаційно-педагогічної умови розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу, 

яка передбачала взаємодію професійно-педагогічного та цілісного освітнього 

середовищ коледжу. 

Експертні групи у складі студентів [255] залучалися для визначення 

рівня розвитку професійно значущих особистісних якостей викладачів 

(бланки 2–7 Додатку А), експертні групи за участі батьків – до комплексного 

оцінювання функціонального та особистісного складників (бланк 8 Додатку 

А). При цьому батьки оцінювали професійні вміння викладачів 

опосередковано – за рівнем зацікавленості сина/доньки предметом, який 

викладає педагог, а також рівнем його авторитетності для сина/доньки. 

Оцінювання батьками особистісного складника професійно-педагогічної 

компетентності викладача теж відрізнялося за процедурою від подібної 

роботи інших експертних груп: перелік проявів професійно значущих 
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особистісних якостей, інтенсивність виявлення яких оцінювали батьки, 

порівняно з основними бланками 2–7, був зменшений, а формулювання 

стосувалися відносин викладача не зі студентами, а із самими батьками [Див. 

бланк 8 додатку А]. 

Поряд із експертним оцінюванням, проводилося й самооцінювання 

самими викладачами розвитку складників власної професійно-педагогічної 

компетентності [256]. У процесі самооцінювання використовувались ті ж 

бланки, що й для експертного оцінювання. 

Подальше зіставлення й аналіз результатів експертного оцінювання та 

самооцінювання покладалися в основу розробки індивідуальних програм 

розвитку професійно-педагогічної компетентності кожного викладача. 

Для унаочнення було побудовано персональні діаграми для кожного 

викладача: а) за результатами експертного оцінювання [Рис. 3.1]; б) за 

результатами самооцінювання [Рис. 3.2]. 

 

Рис. 3.1. Приклад відображення результатів експертного оцінювання 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладача 
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Рис. 3.2. Приклад відображення результатів самооцінювання розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладача 

 

Таке унаочнення у подальшому допомагало визначити:  

 збалансованість розвитку складників досліджуваної компетентності 

– за наближеністю одержаних фігур до обрисів правильного восьмикутника; 

 проблемні аспекти розвитку складників професійно-педагогічної 

компетентності – за точками відхилення діаграм від обрисів правильного 

восьмикутника;  

 адекватність самооцінки викладачем розвитку складників власної 

професійно-педагогічної компетентності – за подібністю діаграм, отриманих 

в результаті експертної оцінки та самооцінки. 

Також на організаційно-підготовчому етапі реалізації теоретично 

обґрунтованої моделі розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів було переглянуто й удосконалено низку документів, що 

регламентують організацію і здійснення освітньої та науково-методичної 

роботи закладу освіти.  

Основним документом, що регламентує діяльність ДВНЗ Куп’янський 

автотранспортний коледж», є Статут. Статутом, зокрема, визначено, що в 
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закладі освіти можуть діяти дорадчі органи, серед яких педагогічна і 

методична ради [Див. додаток В, с. 18]. 

Статутом визначено, що до складу педагогічної ради входять 

заступники директора, завідуючі відділеннями, голови циклових комісій, 

завідуючий бібліотекою, педагогічні працівники, вихователі, голова 

студентської ради, голова ради гуртожитку, головний бухгалтер. Очолює 

педагогічну раду директор коледжу.  

До компетенції педагогічної ради статутом віднесено розгляд, 

обговорення та вирішення питань, з-поміж яких найбільший інтерес у 

контексті нашого дослідження становлять такі: 

– заходи з виконання нормативно-правових актів, наказів, положень, 

інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, Кабінету 

Міністрів України та інших державних органів управління освітою; 

– стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи; 

– досвід роботи відділень, циклових комісій і кращих викладачів; 

– підвищення фахового рівня педагогічних працівників; 

– стан дисципліни та успішності студентів; 

– стан практичної підготовки студентів; 

– підсумки семестрових, державних екзаменів та захисту курсових і 

дипломних проектів; 

– аналіз показників навчально-виховної роботи тощо [Див. додаток В, 

с. 19]. 

Методична рада – колегіальний орган, який об’єднує працівників, 

безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі; створюється з 

метою вдосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної 

кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної 

ради є заступник директора коледжу з навчальної роботи. 

До компетенції методичної ради, згідно зі Статутом коледжу, 

відносяться такі функції: 
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– обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної 

та методичної роботи; 

– видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових 

ефективних форм і методів навчання; 

– постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіду 

викладачів коледжу та інших закладів вищої освіти тощо [Див. дод. В, с. 20]. 

Статут ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» також містить 

Концепцію освітньої діяльності закладу освіти, розроблену відповідно до 

Національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ 

століття), інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність 

закладів вищої освіти і передбачають: постійне підвищення якості освіти, 

оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, 

розвиток системи неперервної освіти та навчання упродовж життя, 

екологічну, правову, економічну освіту, наступність і неперервність освіти, 

інноваційний характер навчально-виховної діяльності [Додаток В, с. 29]. 

Також Концепція передбачає зорієнтованість освітньої діяльності 

ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» на поступове і неухильне 

покращення рівня підготовки спеціалістів з ліцензованих напрямів і 

спеціальностей за рахунок покращення матеріально-технічної та 

інформаційної бази навчально-виховного процесу, його методичного 

забезпечення, добору та, що для нас є особливо важливим, підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів, удосконалення змісту і практичної 

спрямованості навчальних дисциплін, форм і методів навчальної і виховної 

роботи [Додаток В, с. 30]. 

Визначено, що оптимізація навчально-виховного процесу має 

забезпечуватися шляхом збільшення в навчальному процесі питомої ваги 

заходів з розвитку аналітико-прогностичного мислення, його переорієнтації 

на розвиток особистості, її здібностей до професійної, соціально-інноваційної 

та науково-технічної діяльності, зміщення акцентів з процесу викладання на 
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процес самостійного навчання майбутніх спеціалістів, засвоєння ними знань і 

досвіду під керівництвом викладача на основі розширення аудиторної та 

позааудиторної самостійної роботи [Там само]. 

Зазначається, що підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу в коледжі відбувається шляхом постійного вдосконалення форм і 

методів навчання та виховання. Концепцією передбачено вдосконалення 

навчально-виховного процесу в коледжі з урахуванням принципів 

гуманізації, демократизації, неперервності, практичності, адаптивності, 

оновлення змісту освіти з урахуванням нових державних, галузевих 

стандартів, а також стандартів закладу освіти, нових освітньо-професійних 

програм і програм навчальних дисциплін [Додаток В, с. 30]. 

Підкреслимо, що Концепцією покладено на коледж обов’язок 

проводити роботу з підвищення кваліфікації і професійної підготовки 

педагогічних кадрів з метою покращення кадрового забезпечення навчально-

виховного процесу. Шляхами такого підвищення кваліфікації та розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів визначено курси, 

стажування на кафедрах вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, 

базових підприємствах і установах тощо. Передбачено також можливість 

залучення до викладацької діяльності викладачів з науковими ступенями та 

педагогічними й вченими званнями, спеціалістів-практиків. Зазначено, що 

коледж повинен постійно сприяти науковій та пошуковій роботі викладачів, 

навчанню в аспірантурі та докторантурі, проведенню дисертаційних 

досліджень, професійному зростанню молодих педагогічних кадрів. З цією 

метою слід поширювати вивчення і впровадження передового педагогічного 

досвіду, для педагогів-початківців доцільно організувати роботу школи 

педагогічної майстерності, а також щорічно розширювати передплату 

періодичних видань педагогічного спрямування [Додаток В, с. 30–31]. 

Професійне вдосконалення викладачів, зокрема розвиток їхньої 

професійно-педагогічної компетентності визначено важливою умовою 

підвищення рівня освіти. 
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Концепція освітньої діяльності пропонує закладу освіти для підтримки 

педагогічних працівників, підвищення їхньої відповідальності за якість 

професійної діяльності забезпечувати: 

– опанування педагогами сучасних інформаційних технологій; 

– поліпшення системи стимулювання професійного зростання 

педагогічних працівників, можливість вивчення іноземних мов [Додаток В, 

с. 31]. 

Концепція освітньої діяльності наголошує, що для покращення 

методичного забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі слід на 

належному рівні організувати методичну службу, складовими якої є робота 

методичної ради, методичного кабінету, циклових комісій. Передбачено 

систематичне залучення педагогічних працівників до написання методичних 

розробок, навчальних програм, рекомендацій з вивчення окрмих дисциплін 

чи їх розділів, написання і підготовки до видання конспектів лекцій, 

методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, 

курсового та дипломного проектування, практики і самостійної роботи 

студентів, розробки і постановки нових лабораторних робіт, підготовку 

комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисицплін, розробки і 

впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів тощо), 

нових форм, методів і технологій навчання, впровадження передового 

досвіду організації навчального процесу, підготовки курсових та дипломних 

проектів, з проходження навчальних та виробничих практик, удосконалення 

навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін [Додаток В, с. 31]. 

Першим кроком на шляху вдосконалення нормативного забезпечення 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів стало 

ухвалення Стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої та 

інноваційної діяльності ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» 

[Додаток Г]. 

У відповідності до Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 

2021 року визначено, що перспективи розвитку навчально-виховної роботи 
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коледжу мають бути спрямовані на вирішення завдань, що стоять перед 

національною системою освіти у нових економічних і соціокультурних 

умовах, інтеграцію її в європейський і світовий освітній простір, зокрема на 

підвищення якості освітньої діяльності, конкурентоспроможності як закладу 

освіти в цілому, так і його випускників на сучасному ринку праці.  

До основних напрямів діяльності, з-поміж іншого, віднесено: 

– здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка 

… відповідає стандартам вищої освіти; 

– забезпечення виконання державного замовлення та угод на 

підготовку фахівців з вищою освітою; 

– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

– перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, їх атестацію, 

просвітницьку діяльність; 

– модернізацію структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу та виконання наказів Міністерства освіти і науки 

України;  

– удосконалення моніторингу якості освітніх послуг з кожної 

навчальної дисципліни з урахуванням потреб суспільства;  

– постійний моніторинг якості освіти на всіх рівнях (група, курс, 

відділення, коледж) за участю студентів, батьків, представників громадських 

організацій та оприлюднення його результатів [Додаток Г, с. 1];  

– забезпечення освітнього процесу методичною літературою та 

посібниками;  

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі 

впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних 

інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій; 

– укріплення партнерських зв’язків з підприємствами та організаціями 

з метою коригування змісту, організаційних форм освітнього процесу та 

вивчення передових технологічних процесів; 
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– залучення студентів і викладачів коледжу до участі у творчих 

конкурсах, виставках, конференціях з метою розвитку професійної 

майстерності;  

– вдосконалення тематики курсового та дипломного проектування з 

урахуванням потреб підприємств та втілення досягнень сучасної науки, 

техніки, технологій та пропозицій голів ДЕК [Додаток Г, с. 2]; 

– організацію взаємодії з батьківським комітетом щодо формування 

основ соціальної адаптації та життєвої компетентності молоді, всебічного 

зміцнення зв’язків між родинами, коледжем і громадськістю з метою 

встановлення єдності їх виховного впливу на студентство, залучення до 

організації дозвілля й оздоровлення, підвищення відповідальності за 

розвиток і виховання студентів коледжу [Додаток Г, с. 3]. 

У відповідності до визначених Стратегією основних напрямів 

діяльності було внесено корективи до інших установчих і нормативних 

документів закладу освіти. 

Так, Положення про педагогічну раду коледжу визначає її метою 

вивчення стану діяльності педагогічного колективу щодо забезпечення якості 

знань студентів, впровадження в навчально-виховний процес новітніх 

технологій та поліпшення виховної роботи, спрямованої на формування 

гармонійно розвиненої особистості [Додаток Д, с. 1]. Перелік питань, 

вирішення яких покликано забезпечити досягнення означеної мети, було 

доповнено такими, що конкретизують завдання, пов’язані з розвитком 

професійно-педагогічної компетентності викладачів. Це, зокрема: 

– впровадження досвіду роботи відділень, циклових (предметних) 

комісій і кращих викладачів; 

– аналіз випадків педагогічної некомпетентності, порушення 

педагогічної етики та моралі викладачами та надання пропозицій 

адміністрації коледжу щодо вжиття заходів з цього приводу; 

– розгляд результатів чергової і позачергової атестації педагогічних 

працівників тощо [Додаток Д, с. 2]. 
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Також на педагогічну раду коледжу покладено відповідальність за: 

– своєчасне та глибоке вивчення навчально-виховного процесу, вжиття 

педагогічно доцільних заходів для його покращення; 

– об’єктивність оцінки педагогічних процесів, роботи педагогів, 

обґрунтоване прийняття рішень; 

– гласність прийнятих рішень, якість та дотримання строків їх 

виконання [Там само]. 

У контексті підготовки до впровадження обґрунтованої моделі 

розвитку професійно-педагогічної компетентності, зокрема 

експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов її реалізації, 

до Положення про методичну раду ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний 

коледж» теж були внесені зміни. Так, функції методичної ради були 

розширені і до переліку основних питань, що підлягають її розгляду, додано 

такі: 

– вдосконалення форм і методів проведення навчальних занять; 

– узагальнення, апробація та впровадження у навчально-виховний 

процес інноваційних методів навчання; 

– вивчення передового досвіду та впровадження у практику 

предметних комісій методичних рекомендацій, положень щодо 

вдосконалення науково- методичної роботи коледжу; 

– узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного 

досвіду викладачів; 

– шляхи удосконалення практичної підготовки студентів; 

– зміст і форми методичної роботи [Додаток Е]. 

Було розроблено оновлене Положення про предметну (циклову) 

комісію коледжу. Положення визначає, що предметна (циклова) комісія є 

структурним навчально-методичним підрозділом, що забезпечує проведення 

виховної, навчальної та методичної роботи з однієї або кількох споріднених 

навчальних дисциплін. Окремим пунктом зазначено, що головними 

завданнями предметної (циклової) комісії є систематичне підвищення 
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професійного рівня викладачів та вдосконалення їхньої методичної 

підготовки [Додаток Ж, с. 1]. 

Положенням окреслено зміст роботи предметної (циклової) комісії 

ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж», що, з-поміж іншого, 

передбачає: 

1) розробку і проведення заходів з забезпечення підвищення якості 

навчання і виховання студентів; 

2) розробку заходів з наукової організації навчального процесу; 

3) розробку методик викладання навчальних дисциплін, які входять до 

компетенції предметної (циклової) комісії, проведення теоретичних і 

практичних занять, лабораторних, контрольних і домашніх робіт, виробничої 

практики, курсового і дипломного проектування; 

4) розробку і проведення заходів для поліпшення практичної 

підготовки студентів; 

5) вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих 

викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям у набутті 

педагогічної майстерності; 

6) розробку нових методів і засобів навчання. 

7) розробку єдиних норм і вимог до оцінювання навчальних досягнень 

студентів і рецензування контрольних робіт; обговорення питань організації 

самостійної роботи студентів. 

8) розгляд і обговорення підготовлених до видання підручників, 

навчальних посібників, навчальних програм, складання на них відгуків і 

рецензій; 

9) підготовку, розгляд і обговорення екзаменаційних матеріалів для 

проведення вступних, семестрових, річних і державних іспитів, а також 

завдань для письмових робіт, тематики і змісту курсового і дипломного 

проектування; 

10) розгляд і обговорення планів роботи предметної (циклової) 

комісії, робочих програм, планів проведення занять, індивідуальних планів 
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роботи викладачів з підвищення методичного рівня, а також планів роботи 

кабінетів, лабораторій, навчально-виробничих майстерень [Додаток Ж, 

с. 1-2]. 

Важливу роль у безпосередній роботі з розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів було відведено методичному 

кабінету коледжу. Прийняте Положення про методичний кабінет визначає 

метою його роботи навчально-методичне забезпечення педагогічного 

процесу в ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж», а також 

організацію вдосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації 

педагогічних працівників [Додаток И, с. 1]. 

Утім, переліченими доповненнями й корективами оновлення 

нормативного забезпечення процесу розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів коледжу не обмежилось. Інші новації будуть 

схарактеризовані нижче, у процесі висвітлення подальших етапів 

педагогічного експерименту. 

На основному етапі реалізації обґрунтованої моделі насамперед було 

розроблено індивідуальні програми розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів. Така розробка здійснювалась на діагностичній 

основі та на підставі критерію кваліфікаційного дефіциту. Як діагностична 

основа виступили результати вимірювання вхідного рівня розвитку 

складників професійно-педагогічної компетентності викладачів.  

Розробка індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної 

компетентності здійснювалась у процесі персональних бесід з кожним 

викладачем. Суттєву допомогу в розробці надали, зокрема, побудовані за 

результатами експертного оцінювання та самооцінювання розвитку 

складників професійно-педагогічної компетентності персональні діаграми.  

Аналіз усього масиву побудованих персональних діаграм дав підстави 

для висновку про певні залежності. Так, з’ясувалося, що виявлений 

кваліфікаційний дефіцит часто (але не обов’язково) корелює з базовою 

освітою викладача. У викладачів дисциплін циклу професійної та практичної 
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підготовки, які здебільшого мають технічну освіту, частіше виявлявся 

кваліфікаційний дефіцит за позиціями педагогічних знань і вмінь. У 

викладачів гуманітарних, загальноосвітніх, природничих та 

загальноекономічних дисциплін, які не мали базової педагогічної освіти, теж 

виявлявся дефіцит педагогічних знань і вмінь. Тим же, хто закінчував 

заклади педагогічної освіти, а також декому з викладачів гуманітарних, 

загальноосвітніх, природничих та загальноекономічних дисциплін 

найчастіше бракувало здатності встановлювати міжпредметні та міжциклові 

зв’язки, зокрема з дисциплінами професійної та практичної підготовки. 

Щодо декларативних педагогічних знань найбільший дефіцит 

стосувався поінформованості про пріоритетні напрями розвитку освітньої 

галузі України, а також її законодавчо-нормативної бази. Вимоги галузевих 

стандартів вищої освіти виявилися достатньо добре знайомими викладачам, 

адже саме на їх основі кожен з них розробляв програми навчальних 

дисциплін, де детально мають бути продумані та чітко сформульовані вимоги 

до знань і вмінь студентів за результатами вивчення дисципліни.  

Брак процедурних педагогічних знань і вмінь стосувався і дидактики, і 

теорії та методики виховання. Стосовно дидактики викладачам здебільшого 

бракувало знань про сучасні форми і методи організації навчання та 

контролю навчальних досягнень студентів, а також, звісно, вмінь їх 

застосовувати в освітньому процесі. Стосовно теорії та методики виховання 

кваліфікаційний дефіцит виявлявся щодо знань про індивідуальний виховний 

підхід до студентів, а також про форми і методи співпраці навчального 

закладу з родинами студентів і способи встановлення контактів з батьками 

молодих людей. 

Стосовно дефіциту процедурних знань з теорії і методики виховання 

маємо підстави говорити про феномен, коли багато хто з викладачів, навіть 

не маючи базової педагогічної освіти, чудово вирішував на практиці виховні 

завдання. Але робили це інтуїтивно, без опори на системні педагогічні 

знання. У роботі з такими педагогами на перший план виходить необхідність 
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підвести під уже напрацьований практичний досвід міцний теоретичний 

фундамент, який дозволить у подальшому розширити й урізноманітнити 

спектр виховних методів і прийомів. 

Варто зауважити, що брак виховних умінь спостерігався не тільки у 

викладачів без базової педагогічної освіти, але й у нещодавніх випускників 

педагогічних вишів, хоча і не такий суттєвий. Тут насамперед ми мали 

справу з браком досвіду професійної педагогічної діяльності. 

На подолання такого кваліфікаційного дефіциту і були спрямовані 

індивідуальні програми розвитку професійно-педагогічної компетентності, 

розроблені в процесі персональних бесід і консультацій. 

Кожна така індивідуальна програма розрахована зазвичай на п’ять 

років – міжкурсовий період підвищення кваліфікації (для викладачів-

початківців – на період адаптації, один–три роки) – і передбачає не тільки 

опанування теоретичного матеріалу, але й участь у різноманітних 

практичних формах роботи. Звісно, скласти одразу абсолютно чіткий план 

подальших дій на п’ять років практично неможливо. Тому спочатку 

накреслювалися лише загальні обриси, загальні напрями роботи, які на 

початку кожного навчального року деталізувалися на найближчий період. 

Розробка індивідуальних програм розпочиналася з визначення цілей 

розвитку професійно-педагогічної компетентності кожного викладача. При 

цьому було застосовано технологію формулювання цілей і очікуваних 

результатів на основі принципів SMART. Найбільш поширеним є таке 

тлумачення даної абревіатури:  

S (Specific) – конкретність. Ціль має бути чітко сформульована;  

М (Measurable) – вимірюваність. Обов’язково слід обрати критерії і 

показники, за якими буде визначатися ступінь досягнення мети. Орієнтація 

на критерії також надасть можливість здійснювати моніторинг процесу 

виконання програми [301]. Якщо критерій обрано кількісний, необхідно 

також обрати одиниці виміру, якщо якісний, то необхідно обрати еталон. 

Відсутність таких вимірних параметрів може призвести до того, що буде 
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неможливо визначити, чи досягнутий результат [193, с. 12]. В 

індивідуальних програмах розвитку професійно-педагогічної 

компетентності з метою забезпечення вимірюваності передбачалися 

конкретні форми презентації результатів. Це, зокрема, могли бути переліки 

опрацьованої психолого-педагогічної літератури, тексти рефератів і 

доповідей на актуальні педагогічні теми, портфоліо викладачів, програми 

науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, у яких брав 

участь викладач поза межами закладу освіти, методична продукція та 

пуцблікації викладачів тощо; 

A (Achievable) – досяжність. При постановці цілі слід переконатися, що 

вона досяжна. Водночас потрібно формулювати ціль таким чином, щоб вона 

була на грані можливості, у зоні найближчого розвитку [301]. Досяжність 

мети на практиці забезпечувалась можливістю для кожного викладача 

скористатися численними створеними в закладі освіти ресурсами, зокрема 

єдиною інформаційною базою для викладачів, що містить нормативні вимоги 

до професійно-педагогічної компетентності, банком педагогічних технологій, 

методичними матеріалами, зразками документації, оперативною інформацією 

тощо. До ресурсів маємо всі підстави віднести також досвід членів 

внутрішнього професійно-педагогічного середовища коледжу;  

R (Relevant) – актуальність. Ця характеристика мети відповідає на 

питання «Навіщо це потрібно?» [193, с. 13], або (Result-oriented) – 

орієнтованість на результат. Ціль має бути орієнтована на результат, а не на 

зусилля, які потрібно буде докласти для її досягнення [301]; 

T (Time-bound) – обмеженість у часі. Процес досягнення мети має бути 

обмеженим у часі й орієнтуватися на конкретний термін [103; 193, с. 12–13; 

301]. 

Після формулювання мети наступним кроком у створенні індивідуальних 

програм розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів була 

розробка плану роботи, в якому відображались, з-поміж іншого, перелік 
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можливих перешкод і необхідних ресурсів/підтримки для їх подолання, 

конкретні терміни виконання й форми презентації результатів. 

З прикладом індивідуальної програми розвитку професійно-педагогічної 

компететності викладача коледжу можна познайомитися в додатку К. 

Згідно з основними положеннями андрагогічного підходу, зміст 

індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної компетентності 

добирався здебільшого такий, що мав безпосереднє відношення до практики 

професійної діяльності викладача. Кожному викладачеві пропонувалась така 

педагогічна інформація, яку він міг би практично відразу використати у своїй 

діяльності. Зазначимо, що значною мірою викладач сам брав участь у процесі 

відбору інформації, яку належало опанувати. Така участь була як 

експліцитною, коли під час співбесіди спільними зусиллями окреслювався 

перелік питань, що підлягали вивченню, так і імпліцитною, коли викладачеві 

пропонувалась інформація, необхідність засвоєння якої була детермінована 

результатами оцінювання рівня сформованості складників його професійно-

педагогічної компетентності. 

Вважаємо важливим зупинитися на основних підходах до добору 

групових форм і методів роботи з розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів.  

Оскільки багато викладачів, особливо ті, хто не мав базової 

педагогічної освіти, відчували брак педагогічних знань, найбільш доцільним 

у цьому випадку виявилися класичні лекції та семінари із застосуванням 

пояснювально-ілюстративного методу. Принагідно зауважимо, що ці форми 

й методи не були переважаючими в усій системі науково-методичної роботи: 

застосовувались вони на початкових етапах роботи і здебільшого відігравали 

роль певних настановчих інструктажів. На таких лекціях і семінарах 

викладачам переважно професійного циклу дисциплін повідомлялась 

концентрована інформація із загальної, вікової та педагогічної, пізніше 

соціальної психології, а також основи дидактики.  
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При розробці планів-конспектів таких лекцій і семінарів обов’язково 

добирались приклади, наближені до реалій освітнього процесу коледжу, або 

навіть реальні кейси, побудовані на випадках, які дійсно мали місце в 

навчально-виховному процесі закладу освіти. 

Часто ми просили викладачів запропонувати для обговорення на 

наступному занятті певні питання, які їх найбільше цікавили чи становили 

найбільшу складність, певні проблеми з їхньої викладацької практики. Таким 

чином у семінари та круглі столи вводились елементи проблемного методу. 

Запропоновані проблеми підлягали спільному аналізу, дискусійному 

обговоренню, методом мозкового штурму вівся пошук варіантів вирішення. 

Водночас так реалізувалось одне з основних положень андрагогічного 

підходу – опора на наявний професійний досвід викладачів [7; 12; 171; 172; 

222; 312; 317; 319; 325; 340; 344; 349–353 та ін.].  

Андрагогіка стверджує, що однією з провідних особливостей дорослих 

людей, які навчаються, є сильна мотивація до пізнання нового [7; 12; 171; 

172; 222; 312; 317; 319; 325; 340; 344; 349–353 та ін.]. Найбільш яскраво це 

виявлялось у процесі практичних занять з набуття педагогічних умінь. 

Найбільш ефективними в цьому випадку були заняття із застосуванням 

інтерактивних методів: тренінги, рольові ігри тощо. 

У такий спосіб було реалізовано першу з теоретично обґрунтованих 

організаційно-педагогічних умов, що полягала в розробці й реалізації 

індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів. 

Безумовно, директор коледжу, навіть за підтримки заступників і 

керівників предметних (циклових) комісій не має змоги особисто 

проконтролювати виконання індивідуальних планів розвитку професійно-

педагогічної компетентності кожним викладачем, вчасно надати необхідну 

допомогу та підтримку. Тому ми вирішили залучити до такої роботи 

найбільш досвідчених викладачів і організували мережу наставництва.  
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Таким шляхом, зокрема, реалізовувалась друга організаційно-

педагогічна умова, яка передбачала створення в коледжі стимулювального 

професійно-педагогічного середовища. Важливо зазначити, що таке 

середовище має бути не тільки насичене сучасними гуманістичними 

педагогічними ідеями, але й організоване, за нашим переконанням, таким 

чином, щоб сприяти набуттю викладачами нового, сучасного досвіду 

гуманістичної професійної педагогічної взаємодії. 

Свого часу вітчизняна система освіти широко практикувала 

наставництво в закладах освіти, зокрема допомогу досвідчених учителів 

своїм молодим колегам. Наразі подібна практика активно застосовується, 

наприклад, у Китайській Народній Республіці. Ознайомлення з працями 

Чжан Луна [313; 314] та Н. Котельнікової [139] дало нам декілька ідей, які 

також були використані в процесі розробки та реалізації моделі розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-

методичної роботи коледжу. 

Аналіз результатів діагностики, здійсненої на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту, дозволив об’єднати викладачів в умовні чотири 

групи, кожна з яких має свої потреби в розвитку професійно-педагогічної 

компетентності: 1) викладачі-початківці (до 5 років стажу педагогічної 

діяльності) без педагогічної освіти; 2) викладачі-початківці з базовою 

педагогічною освітою; 3) молоді викладачі (5–10 років педагогічного стажу); 

4) досвідчені викладачі (понад 10 років педагогічного стажу). Для кожної з 

цих груп було розроблено окрему програму розвитку професійно-

педагогічної компетентності в системі науково-методичної роботи коледжу. 

Зміст роботи з представниками двох груп викладачів-початківців 

відрізнявся лише акцентом на набутті педагогічних знань і вмінь (за 

критерієм кваліфікаційного дефіциту) – для тих, хто не має педагогічної 

освіти, та на ознайомленні зі специфікою професійної і практичної 

підготовки студентів – для тих, хто має базову педагогічну освіту. 
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У цілому робота з викладачами-початківцями передбачала їх адаптацію 

на робочому місці (перший рік роботи) та початок формування професійно-

педагогічної компетентності у сенсі напрацювання фахових і педагогічних 

(дидактичних і методичних) знань і вмінь, досвіду викладацької діяльності, 

розвитку професійно значущих якостей особистості. 

Важливою новацією в організації науково-методичної роботи з 

викладачами-початківцями, спрямованої на розвиток у них професійно-

педагогічної компетентності вважаємо організацію наставництва. Так, кожен 

викладач-початківець отримав наставника з числа досвідчених викладачів. 

Функції наставника полягали в допомозі молодому колезі на етапах адаптації 

на робочому місці та формування основ професійно-педагогічної 

компетентності. Така допомога виявлялась у консультаціях щодо розробки 

навчальної та робочої навчальної програми дисципліни викладання, 

створення навчально-методичного комплексу, складання конспектів занять і 

виховних заходів. Також викладачі-початківці мали можливість відвідувати 

заняття свого наставника, конспектувати та хронометрувати хід занять, 

аналізувати методи і прийоми, якими користувався досвідчений колега.  

Важливим напрямом роботи викладачів-наставників була допомога 

викладачам-початківцям в опануванні нормативно-правових документів, що 

регламентують функціонування системи освіти, державних стандартів вищої 

освіти, а також науково-педагогічних джерел, присвячених сучасним 

освітнім концепціям, науково-педагогічним теоріям, новітнім педагогічним 

технологіям тощо. Наставники допомагали молодим колегам скласти 

перспективний план роботи з такими джерелами, а також контролювали його 

виконання.  

Утім, педагоги-наставники були не єдиними, хто опікувався адаптацією 

викладачів-початківців і формуванням в них основи професійно-педагогічної 

компетентності. Це також входило до функцій керівників предметних 

(циклових) комісій, які, складаючи план роботи свого методичного 

об’єднання, передбачали в ньому проведення семінарів, круглих столів, 
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практикумів тощо на актуальні теми, безпосередньо пов’язані з проблемою 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладача («Роль і місце 

психолого-педагогічних наук у розвитку професійної компетентності 

викладача», «Розвиток педагогічної творчості викладача коледжу», 

«Психолого-педагогічні аспекти створення іміджу сучасного викладача» та 

інші) за участі викладачів-початківців; здійснювали моніторинг співпраці 

молодих викладачів із колегами-наставниками; організаційно забезпечували 

викладачам-початківцям можливість відвідувати та аналізувати заняття 

досвідченіших колег (не тільки свого наставника). 

Керівники предметних (циклових) комісій також залучали викладачів-

початківців до дослідницької роботи з педагогічної проблематики. Першими 

завданнями, які отримували молоді викладачі, було складання списків 

літератури з актуальних проблем педагогіки вищої школи, підготовка оглядів 

літературних джерел, пізніше – підготовка невеликих повідомлень на 

семінарах, круглих столах, засіданнях методичного об’єднання тощо. 

Важливим напрямом професійного становлення молодих викладачів 

гуманітарних, загальноосвітніх, природничих, загальноекономічних 

дисциплін було ознайомлення зі специфікою змісту професійної підготовки в 

закладі освіти. Таке ознайомлення проходило у формі аналізу галузевих 

стандартів вищої освіти з фаху – освітньо-кваліфікаційних характеристик та 

освітньо-професійних програм, навчальних планів і програм дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки, відвідування майстерень, лабораторій, 

спеціальних кабінетів, спостереження відкритих занять з фахових дисциплін 

тощо. 

Викладачі-початківці та їхні наставники двічі на рік звітували на 

засіданнях предметних (циклових) комісій про виконання індивідуальних 

програм розвитку професійно-педагогічної компетентності, супроводжуючи 

звіт зібраними портфоліо (часто електронними), де накопичувалися всі 

виконані молодими викладачами роботи: програми навчальних дисциплін, 

конспекти занять і виховних заходів, щоденники спостережень занять 



184 

досвідчених колег, а також списки опрацьованих джерел, тексти повідомлень 

і доповідей тощо. 

Ключовим напрямом роботи з молодими викладачами зі стажем 

педагогічної діяльності 5–10 років був розвиток у них усіх складників 

професійно-педагогічної компетентності, зокрема в процесі проектної 

науково-дослідної діяльності у галузі педагогіки. Молоді викладачі цієї 

категорії, поряд з участю в традиційних засіданнях циклових (предметних) 

комісій, семінарах, круглих столах, практикумах тощо, об’єднувалися в 

невеликі (4–5 осіб) проектні групи для дослідження актуальних проблем у 

галузі педагогіки: дидактики («Активні форми організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів», «Створення умов для ефективної 

мотивації навчальної діяльності студентів» тощо), конкретних методик 

(«Забезпечення міжпредметних зв’язків у викладанні дисциплін» та ін.), 

теорії виховання («Виховання соціальної відповідальності студентів», 

«Удосконалення системи громадянського виховання студентів» тощо); 

організації роботи творчих майстерень («Упровадження інтерактивних 

методів навчання», «Розвиток цифрового освітнього середовища коледжу»); 

розробки кейс-стаді, ментальних карт і мультимедійного супроводу 

навчального процесу (презентації, відеоролики), участі в обміні професійним 

досвідом, науково-практичних конференціях тощо. 

Тематику досліджень кожна проектна група формулювала самостійно 

та узгоджувала з керівником предметної (циклової) комісії. Здебільшого теми 

обиралися з розрахунку можливості завершення дослідження упродовж 

одного навчального року, хоча декілька проектів виявилися більш тривалими 

і продовжувалися 2–3 роки. Саме проектно-дослідницька форма роботи 

найбільше сприяє, за нашим переконанням, розвиткові всіх складників 

професійно-педагогічної компетентності, оскільки стимулює і опанування 

теорії питання, і напрацювання професійних та дослідницьких умінь, і 

розвиток низки професійно значущих особистісних якостей – здатності до 

рефлексії, гнучкості, комунікабельності, здатності до співпраці, емоційної 
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привабливості, що, з сучасної точки зору, можуть бути віднесені до soft skills 

– «м’яких навичок», необхідних ефективному фахівцеві будь-якої галузі в 

ХХІ столітті [ 356; 364]. 

На відміну від викладачів-початківців, молоді викладачі мали брати 

участь у різноманітних методичних та науково-методичних заходах не лише 

в стінах закладу освіти, але й у науково-методичних конференціях 

регіонального, всеукраїнського чи міжнародного рівнів. Організація 

проектно-дослідницької діяльності в галузі педагогіки стимулювала також 

участь молодих викладачів у різноманітних творчих конкурсах, що, у свою 

чергу, сприяло ознайомленню з передовим досвідом колег з інших закладів, 

регіонів, країн, а також презентації власного досвіду та напрацювань. 

Як і викладачі-початківці, молоді викладачі двічі на рік звітували на 

засіданнях циклових (предметних) комісій про виконання індивідуальних 

програм розвитку професійно-педагогічної компетентності та проектних 

робіт, супроводжуючи звіт портфоліо, яке обов’язково містило авторські 

розробки: конспекти нетрадиційних занять і виховних заходів, опубліковані 

навчально-методичні розробки (конспекти лекцій, методичні рекомендації до 

семінарських/практичних занять чи практики тощо) та опубліковані тези 

доповідей на науково-практичних конференціях різних рівнів, статті в 

журналах і збірниках наукових праць тощо. 

У роботі з досвідченими викладачами зі стажем педагогічної діяльності 

понад 10 років перевага віддавалась узагальненню й розповсюдженню 

їхнього педагогічного досвіду, насамперед у процесі наставництва, а також 

через публікацію методичних розробок, статей, участі в науково-практичних 

конференціях різного рівня. Разом із тим, результати констатувального етапу 

педагогічного експерименту показали, що, згідно з критерієм 

кваліфікаційного дефіциту, досвідчені викладачі найбільше потребували 

роботи з удосконалення особистісного складника професійно-педагогічної 

компетентності, адже в декого з них спостерігались прояви авторитарності, 

безапеляційності, зневажливості по відношенню до студентів та навіть 
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молодших колег тощо. Це створювало загрозу зниження результативності 

того ж таки наставництва, адже могло заважати встановленню довірливих 

партнерських стосунків з молодими викладачами. Тому в ході реалізації 

індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної компетентності 

особлива увага приділялась залученню досвідчених викладачів до 

проходження психологічних тренінгів з розвитку професійно значущих 

особистісних якостей (наприклад, на теми «Розвиток професійно значущих 

особистісних якостей педагога», «Секрети тайм-менеджменту» тощо), 

профілактиці професійного вигоряння (зокрема, тренінг «Регуляція 

психоемоційного стану педагога» тощо), а також з розвитку здатності 

працювати в команді (з-поміж іншого, тренінг «Співтворчий професійний 

розвиток» тощо), тим більше, що ці напрями роботи тісно взаємопов’язані. 

Важливість роботи з розвитку професійно значущих особистісних 

якостей викладачів зумовила необхідність розробки та впровадження низки 

групових форм роботи психологічно-пізнавального змісту: семінарів, круглих 

столів, тренінгів. Така робота здійснювалась за активної участі психологічних 

служб закладів освіти. Зокрема було розроблено програми психологічних 

семінарів і тренінгів, спрямованих на розвиток у кожного викладача 

особистісного складника досліджуваної компетентності. З прикладами таких 

програм можна ознайомитися в додатках [Див. додатки Л; М]. 

Розкриємо деякі особливості організації та проведення таких заходів з 

розвитку професійно значущих особистісних якостей викладачів. 

Заняття психолого-педагогічного семінару ми намагалися будувати так, 

аби акцентувати увагу викладачів на основних ідеях, що лежать в основі 

професійно значущих особистісних якостей: 

 зрозуміти й прийняти іншу людину можна, лише вступаючи з нею в 

особистісні стосунки; 

 ефективність педагогічно орієнтованого спілкування зростає в 

умовах емпатичних стосунків; 
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 усвідомлення значущості психологічних проблем допомагає 

зрозуміти пріоритет особистісної складової освітнього процесу над 

змістовою та методичною складовими. 

Організація занять у відповідності з певними умовами і принципами 

особистісно орієнтованого підходу в освіті служить для викладача зразком 

подібної організації навчально-виховної роботи зі студентами. Не тільки 

теоретично, але й практично педагоги мають засвоїти специфічні ознаки 

особистісно орієнтованого спілкування, вплив на них професійно значущих 

особистісних якостей. 

Тренінг розвитку професійно значущих особистісних якостей – одна з 

форм навчання, орієнтована на використання активних й інтерактивних 

методів групової роботи. У ньому використовуються такі базові методики, як 

дискусія, рольова гра в різних модифікаціях і сполученнях, моделювання 

ситуацій, ретроспективний аналіз реальних ситуацій тощо.  

Застосування тренінгу дозволило ефективно й швидко досягти мети – 

сприяти розвитку особистості педагога, його професійно значущих 

особистісних якостей як складника професійно-педагогічної компетентності. 

Зокрема: 

1. На заняттях створюються умови суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

2. Знімаються внутрішні обмеження, відкриваються нові можливості до 

самореалізації й розвитку творчого потенціалу особистості. 

3. Виявляються різні провідні для особистості професійно значущі 

якості. 

4. Відбувається оволодіння навичками управління, корекції та 

трансформації особистісних якостей. 

5. Здійснюється внутрішня інтеграція професійно значущих 

особистісних якостей, з’ясовується, який їх вияв у конкретних умовах 

(реальних і змодельованих). 

На тренінгових заняттях психологічні ігри, вправи проводяться в 

колективній формі: багато з них вимагають скоординованої роботи всієї 
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групи. Спільно виконуючи конкретне завдання, учасники прагнуть до 

узгодженості й взаєморозуміння. Спільне завдання зближує і розкріпачує 

людей. Це відбувається тому, що вони працюють у колективах, але часто не 

усвідомлюють, якими їх бачать оточуючі, як виявляються їхні особистісні 

якості, як реагують партнери на їхню поведінку. 

Досвід, набутий у тренінговій групі, протидіє відчуженню, недовірі й 

безсиллю, допомагає вирішенню багатьох особистісних і професійних 

проблем. Група сприяє підсиленню рефлексивної позиції викладача щодо 

власної праці, допомагає усвідомити себе як суб’єкта педагогічної взаємодії. 

Перевага групової роботи полягає в отриманні неперервного 

зворотного зв’язку, що складається на підставі самооцінки й самоаналізу, а 

також оцінки й аналізу своїх колег. Підтримка від людей, які мають спільні з 

членом групи проблеми й переживання, особливо цінна. Формування 

адекватних реакцій один на одного може полегшити розв’язання 

міжособистісних конфліктів поза групою. На тренінгу обговорювалися 

варіанти адаптації і переносу нових знань і вмінь у реальні умови закладу 

освіти. Під час таких обговорень у педагогів виникали  нові ідеї, 

підвищувався рівень їхньої креативності. 

Особливу ефективність у тренінгу має метод моделювання ситуацій. 

Воно проводиться з діагностичними і коректувальними цілями, 

спрямовується на формування і розвиток певних особистісних якостей. 

Особливо значущими, інформативними стають ситуації вільного 

особистісного вибору при відсутності зовнішнього контролю. Учасники 

тренінгу пропонують свої варіанти таких ситуацій. 

Аналіз досвіду нестандартного розв’язання складних педагогічних 

ситуацій допомагає викладачам накопичувати факти, образи, розвивати 

професійну пам’ять. У процесі тренінгу збирається певний «Банк вихідної 

інформації», який стає своєрідною точкою відліку для самостійної пошукової 

діяльності викладача, для розвитку в нього творчого професійного мислення. 

Аналізуючи й «приміряючи на себе» багато ситуацій, викладач не тільки 
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запам’ятовує й оцінює різні варіанти поведінки, але й визначає своє 

ставлення до них. Таким чином, тренінгове заняття дозволяє застосувати 

знання у життєвих ситуаціях, які відзначаються мінливістю, суперечливістю, 

багатоаспектністю. 

Можливі й реальні ситуації у тренінгу не тільки аналізуються, але й 

програються. Відеозйомка, її перегляд і аналіз значно підвищують 

ефективність практичних занять. Бачення себе з боку сприяє точнішій 

самодіагностиці, адекватній оцінці обраних способів діяльності, стимулює 

пошук точніших невербальних засобів спілкування, розвиває рефлексію. 

Працюючи з відеокамерою, викладачі переконуються, що професійно 

грамотна поведінка передбачає наявність не тільки теоретичних знань і 

певної етичної позиції, але й володіння вміннями саморегуляції емоційних 

станів. Програвання ситуацій допомагає викладачеві навчитися і важливому 

вмінню швидко змінювати способи дій у відповідності з різними умовами. 

Партнери по спілкуванню демонструють і переймають один у одного 

варіанти реагування, зразки співпереживання і співучасті, симпатії й 

антипатії тощо. У різних сферах взаємодії існують певні зразки виявлення 

емоцій і почуттів. Їх спеціально не навчають – особистість засвоює їх у 

процесі спілкування і взаємовпливу. 

Досвід свідчить, що в тренінгу важлива атмосфера довіри й підтримки, 

необхідне безоціночне сприйняття учасників, спільне вирішення проблем за 

принципом «тут і зараз». Члени групи відзначали, що вони намагалися 

дивитися іншими очима на звичні явища, стали більш вільно і впевнено 

почуватись, оволоділи навичками прогнозування ситуацій. Аналіз типових 

педагогічних ситуацій, проектування способів дії в них, програвання 

можливих вчинків, як правило, спричинює потребу в активізації наявних 

психологічних і педагогічних знань. 

У результаті тренінгових занять викладачі стали аналізувати 

педагогічні ситуації глибше, різнопланово, збільшилась кількість рішень, 
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більшої переконливості набула аргументація, підсилилась інтеграція знань з 

педагогіки і психології, збагатився особистісний досвід. 

Атмосфера довіри сприяє виникненню в учасників тренінгу 

спонтанності особистісних проявів, переживанню успіху, дає можливість 

апробувати нові установки, цінності. Таким чином, у групі розвивається 

клімат психологічної безпеки. Багато учасників заявляли про те, що в них 

змінилося ставлення до себе, до своїх професійних проблем у більш 

широкому, культурному контексті. 

Реалізація другої організаційно-педагогічної умови передбачала також 

створення єдиної інформаційної бази для викладачів, що містить нормативні 

вимоги до професійно-педагогічної компетентності, банк педагогічних 

технологій, методичні матеріали, зразки документації, оперативну 

інформацію тощо. Виконання цих надзвичайно важливих у контексті 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів завдань 

покладено на методичний кабінет коледжу. Здійснена в процесі 

педагогічного експерименту реорганізація методичного кабінету була 

спрямована саме на забезпечення виконання ним функцій, безпосередньо 

пов’язаних із розвитком професійно-педагогічної компетентності викладачів, 

зокрема створення відповідної інформаційної бази та умов для її 

комфортного використання викладачами. 

Визначено, що діяльність методичного кабінету базується на 

принципах доступності, гуманізму, демократизму, системного підходу до 

навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, рівності 

умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його 

духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і 

прогностичності роботи з педагогічними кадрами, безперервності їх 

фахового вдосконалення [Додаток И, с. 1–2]. 

Зміст роботи методичного кабінету реалізується в таких напрямах: 

1. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально 

виховного процесу педагогічними кадрами. 
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2. Навчально-методичне консультування педагогічних працівників. 

3. Організація безперервного вдосконалення фахової освіти та 

кваліфікації педагогічних кадрів. 

4. Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної 

роботи педагогічних працівників. 

5. Організація пошукових досліджень у галузі розробки та 

впровадження методики, технологій навчання і виховання, удосконалення 

форм і методів роботи з педагогічними кадрами, участь в організації 

діяльності предметних (циклових) комісій. 

6. Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного 

педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх 

інноваційних технологій і досягнень науки. 

7. Організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на 

розвиток творчої індивідуальності педагогічних кадрів. 

8. Навчально-методичне консультування та координація діяльності 

голів предметних (циклових) комісій. 

9. Координація методичної діяльності з методичними кабінетами інших 

вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, підтримка зв’язків з ВНЗ 

ІІІ–ІV рівнів акредитації. 

10. Організація і проведення педагогічних заходів: педагогічних 

виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, 

семінарів, педагогічних читань тощо. 

11. Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, 

банків педагогічної інформації тощо. 

12. Сприяння проведенню управлінської та навчально-виховної 

діяльності на діагностичній основі. 

13. Створення комп’ютерних навчальних і контролюючих програм. 

14. Організація роботи з викладачами-початківцями. 
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15. Накопичування та систематизація науково-методичних матеріалів, 

які друкуються в періодичній пресі, фахових виданнях та розроблюються у 

закладі освіти [Додаток И, с. 2]. 

У такий спосіб під час формувального етапу експерименту в закладах 

освіти, на базі яких було створено експериментальні групи, перевірялась 

друга організаційно-педагогічна умова – створення стимулювального 

професійно-педагогічного середовища коледжу. 

Третю організаційно-педагогічну умову, що передбачала взаємодію і 

співпрацю професійно-педагогічного та цілісного освітнього середовищ 

коледжу, було перевірено лише в експериментальній групі Е2. Така взаємодія 

і співпраця здійснювалась, зокрема, в процесі моніторингу результативності 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів: студенти та 

їхні батьки залучалися до оцінювання розвитку складників досліджуваної 

компетентності, насамперед особистісного [47]. 

Ідея залучити студентів та їхніх батьків до моніторингу розвитку 

професійно-педагогічної компетентності спочатку була сприйнята 

викладачами дуже неоднозначно. Думка про те, що студенти будуть 

оцінювати викладачів, викликала значний психологічний спротив. Для 

подолання такого опору було проведено низку заходів – лекцій, семінарів, 

круглих столів – щодо сучасних тенденцій у вищій освіті, суті феномену 

відкритості освітнього середовища, суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників 

освітнього процесу.  

Подібна робота, зокрема за участі психолога закладу освіти, 

проводилась і зі студентами та їхніми батьками. Було важливо насамперед 

сформувати в цих учасників експериментальної роботи уявлення про: 

1) суть професійно-педагогічної компетентності, зокрема про 

професійно значущі особистісні якості викладача; 

2) суть і процедури моніторингу розвитку складників професійно-

педагогічної компетентності викладачів як важливого елементу системи 

забезпечення якості освіти та одночасно способу отримати зворотній зв’язок; 
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3) шляхи дотримання об’єктивності моніторингу. 

Поряд із теоретичною підготовкою студентів та їхніх батьків до участі 

в моніторингу розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів 

проводились інструктажі й тренінги щодо оцінювання, зокрема професійно 

значущих особистісних якостей викладачів. Зауважимо, що не завжди така 

робота проводилася з експліцитно заявленими цілями. Часто відомості щодо 

різних особистісних якостей, їх суті, методів діагностики та шляхів розвитку 

надавалися в ході психологічних тренінгів, а вміння діагностувати 

напрацьовувалися студентами та батьками в процесі взаємодіагностики. 

Поступове залучення студентів та їхніх батьків до моніторингу 

розвитку професійно значущих особистісних якостей викладачів розпочалося 

в 2013 р. з декількох груп старших курсів і до 2015 р. поширилося на всі 

курси. Маємо особливо відзначити суттєву допомогу, яку надавала в процесі 

підготовки та здійснення оцінювання студентами та їхніми батьками 

розвитку професійно значущих особистісних якостей викладачів психолог 

коледжу. За участі психолога було розроблено низку тренінгових занять та 

інструктажів («Пізнай себе» – для ознайомлення з поняттям якостей 

особистості; «Я та інші» – для ознайомлення з роллю особистісних якостей у 

спілкуванні з іншими людьми; «Який я?» – ознайомлення з методиками 

діагностики особистісних якостей тощо), участь у яких допомогла студентам 

та їхнім батькам набути необхідних теоретичних уявлень і практичних умінь. 

 

 

3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

На контрольному етапі педагогічного експерименту було здійснено 

вимірювання рівнів розвитку в його учасників складників професійно-

педагогічної компетентності за тими ж методиками, що й на 

констатувальному етапі.  
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Динаміку рівнів розвитку складників досліджуваної компетентності за 

результатами констатувального і контрольного етапів педагогічного 

експерименту по групах представлено в таблицях: 3.11 – для когнітивного 

складника, 3.14 – для функціонального складника, 3.17 – для особистісного 

складника; по зведених групах (Е і К) – у таблицях: 3.12 – за когнітивним 

складником, 3.15 – за функціональним складником, 3.18 – за особистісним 

складником. 

Дані таблиці 3.11 свідчать про суттєву позитивну динаміку за 

оптимальним рівнем розвитку когнітивного складника професійно-

педагогічної компетентності викладачів експериментальних груп. Причому, 

така динаміка в групі Е2, де в комплексі було реалізовано всі три 

організаціно-педагогічні умови, вдвічі перевищує позитивну динаміку в групі 

Е1, де експериментальну перевірку проходили перша і друга організаційно-

педагогічні умови. 

Таблиця 3.11 

Динаміка рівнів сформованості когнітивного складника професійно-

педагогічної компетентності в учасників педагогічного експерименту 
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Е1 72 14 19,4 6 8,3 -11,1 47 65,3 47 65,3 0 11 15,3 19 26,4 11,1 

Е2 36 7 19,4 3 8,3 -11,1 23 63,9 19 52,8 -11,1 6 16,7 14 38,9 22,2 

К1 35 7 20,0 7 20,0 0 21 60,0 22 62,9 2,9 7 20 6 17,1 -2,9 

К2 40 7 17,5 6 15,0 -2,5 24 60,0 24 60,0 0 9 22,5 10 25,0 2,5 

 

В експериментальних групах на контрольному етапі експерименту 

відчутно зменшилися прояви початкового рівня. Водночас у групі Е1 відсутня 

динаміка за достатнім рівнем. Можемо пояснити це тим, що частина 

викладачів перейшла з початкового на достатній рівень і така ж кількість – з 

достатнього на оптимальний рівень розвитку когнітивного складника 

професійно-педагогічної компетентності. У групі Е2 однакова кількість 
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викладачів (по 4 особи) підвищили свій рівень розвитку когнітивного 

складника професійно-педагогічної компетентності: з початкового на 

достатній і з достатнього до оптимального. Це відобразилось у від’ємній 

динаміці за початковим та достатнім рівнями. 

У контрольних групах теж спостерігається певна позитивна динаміка: у 

групі К1 за достатнім рівнем, у групі К2 – за оптимальним рівнем. При цьому 

а групі К1 нульова динаміка за початковим рівнем і навіть від’ємна – за 

оптимальним. Отже, позитивна динаміка на достатньому рівні пов’язана зі 

зменшенням кількості викладачів, які демонструють оптимальний рівень 

розвитку когнітивного складника професійно-педагогічної компетентності, і 

переходом з оптимального на достатній рівень. Утім, маємо зауважити, що це 

стосується лише однієї особи, і причини такого явища можуть бути цілком 

суб’єктивними. 

У групі К2 спостерігаємо від’ємну динаміку на початковому рівні, 

нульову – на достатньому та позитивну – на оптимальному. Тож маємо 

ситуацію з переходом однакової кількості викладачів з початкового на 

достатній і з достатнього на оптимальний рівень розвитку когнітивного 

складника професійно-педагогічної компетентності, хоча маємо зауважити, 

що ця динаміка становить лише 2,5%, що відповідає одній особі. 

На контрольному етапі експерименту за допомогою критерію Пірсона 

χ2 ще раз перевірялась нульова гіпотеза про те, що розподіл учасників 

експерименту на групи та категорії є незалежною величиною, тобто немає 

різниці між рівнем розвитку когнітивного складника за кількісними 

показниками в експериментальних і контрольних групах. Альтернативна 

гіпотеза: розподіл на категорії залежить від розподілу на групи, тобто є 

різниця між рівнем розвитку когнітивного складника за кількісними 

показниками в експериментальних і контрольних групах на контрольному 

етапі експерименту. Розрахунок здійснювався за тією ж самою методикою, 

що була використана нами в обробці результатів на констатувальному етапі 

експерименту. 
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Динаміку рівнів розвитку когнітивного складника досліджуваної 

компетентності в учасників експерименту за зведеними групами 

представлено в таблиці 3.12.  

Таблиця 3.12 

Динаміка рівнів сформованості когнітивного складника професійно-

педагогічної компетентності в учасників педагогічного експерименту  

(по зведених групах) 
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Е 108 21 19,4 9 8,3 -11,1 70 64,8 66 61,1 -3,7 17 15,8 33 30,6 14,8 

К 75 14 18,7 13 17,3 -1,4 45 60 46 61,4 1,4 16 21,3 16 21,3 0 

 

Для розрахунку χ2
емп для когнітивного складника було складено 

таблицю 3.13. 

Таблиця 3.13 

Розрахунок значення χ2
емп для когнітивного складника  

на контрольному етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

особистісно-

психологічного 

складника (категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Оптимальний 30,6 21,3 9,3 86,49 4,06 

Достатній 61,1 61,4 -0,3 0,09 0,001 

Початковий 8,3 17,3 -9,0 81,0 4,68 

Сума 100 100 – – 8,741 

З таблиці випливає: χ2
емп = 8,741. Число ступенів свободи: r = 3 – 1 = 2. 

За таблицями критичних значень критерію χ2 з рівнем значущості  = 0,05 

знаходимо χ2
кр = 6,0. χ2

емп > χ2
кр (8,741 > 6,0), тобто нульову гіпотезу про 

відсутність залежності в розподілах груп необхідно відхилити. Отже можна 

зробити висновок, що треба прийняти альтернативну гіпотезу про наявність 

залежності у розподілах груп, наведених у таблиці, тобто рівень розвитку 
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когнітивного складника професійно-педагогічної компетентності в 

експериментальних і контрольних групах на контрольному етапі 

експерименту різний. Таким чином, очікуваний результат підтвердився, що 

свідчить про ефективність організаційно-педагогічних умов реалізації 

розробленої моделі для розвитку когнітивного складника професійно-

педагогічної компетентності викладачів. 

Для наочності представимо результати вимірювань на 

констатувальному [рис. 3.3] та контрольному [рис. 3.4] етапах педагогічного 

експерименту у вигляді діаграм. 

 

Рис. 3.3. Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості 

когнітивного складника на констатувальному етапі 

 

 
Рис. 3.4. Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості 

когнітивного складника на контрольному етапі 
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Динаміку рівнів сформованості в учасників експерименту когнітивного 

складника професійно-педагогічної компетентності відображено на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5. Динаміка рівнів сформованості в учасників педагогічного 

експерименту когнітивного складника  

професійно-педагогічної компетентності 

 

Діаграма на рис. 3.1 наочно демонструє: 1) ширший діапазон динаміки 

рівнів розвитку когнітивного складника досліджуваної компетентності в 

експериментальних групах, порівняно з контрольними групами; 2) зростання 

динаміки рівнів сформованості особистісно-психологічного складника в 

експериментальній групі Е2 у порівнянні з групою Е1, що пов’язуємо з 

відмінностями у варіантах реалізації моделі розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної 

роботи коледжу. Так, в експериментальних групах: 

 І варіант реалізації моделі – впровадження першої і другої 

організаційно-педагогічних умов (1) розробка і реалізація індивідуальних 

програм розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів; 
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2) створення стимулювального професійно-педагогічного середовища 

навчального закладу) – зумовив приріст за оптимальним рівнем на 11,1 %;  

 ІІ варіант реалізації моделі, коли до перших двох педагогічних умов 

було додано третю (тісна співпраця професійно-педагогічного та цілісного 

освітнього середовища закладу освіти) – забезпечив приріст за оптимальним 

рівнем на 22,2 %. 

При цьому в контрольних групах відмінності у зростанні достатнього 

(2,9 %) та оптимального (2,5 %) рівнів розвитку когнітивного складника 

досліджуваної компетентності знаходяться в межах статистичної похибки, 

яка для сукупної вибірки контрольних груп становить 11,2 % (розрахунки 

здійснено за допомогою калькулятора вибірки online [119]). 

Отже, маємо всі підстави стверджувати, що найбільш ефективним 

щодо розвитку когнітивного складника професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу 

виявився другий варіант реалізації моделі, коли впроваджувалися в 

комплексі всі три обґрунтовані організаційно-педагогічні умови. 

Дані таблиці 3.14 свідчать про суттєву позитивну динаміку за 

достатнім рівнем сформованості функціонального складника професійно-

педагогічної компетентності викладачів в експериментальних групах.  

Таблиця 3.14 

Динаміка рівнів сформованості функціонального складника професійно-

педагогічної компетентності в учасників педагогічного експерименту 
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Е1 72 16 22,2 5 6,9 -15,3 44 61,1 48 66,7 5,6 12 16,7 19 26,4 9,7 

Е2 36 9 25 3 8,3 -16,7 21 58,3 18 50,0 -8,3 6 16,7 15 41,7 25,0 

К1 35 8 22,9 7 20,0 -2,9 20 57,1 21 60,0 2,9 7 20,0 7 20,0 0 

К2 40 9 22,5 7 17,5 -5,0 23 57,5 23 57,5 0 8 20,0 10 25,0 5,0 

 



200 

Зауважимо, що ця динаміка подекуди перевищує позитивну динаміку в 

контрольних групах уп’ятеро – вшестеро. Така різниця в показниках цілком 

зрозуміла, адже функціональний складник досліджуваної компетентності 

передбачає наявність у викладачів фахових (професійних) та власне 

педагогічних умінь, на вдосконалення яких були спрямовані розроблені й 

реалізовані індивідуальні програми розвитку, а також функціонування 

стимулювального професійно-педагогічного середовища закладу освіти, 

передбачені лише в експериментальних групах. 

В експериментальних групах на контрольному етапі експерименту: 

 зменшення кількості викладачів із початковим рівнем розвитку 

функціонального складника професійно-педагогічної компетентності 

становить 15,3 % (група Е1) та 16,7 % (група Е2);  

 збільшення кількості викладачів з оптимальним рівнем розвитку 

функціонального складника досліджуваної компетентності становить 9,7 %  

в групі Е1 та 25,0 % – у групі Е2; 

 динаміка за достатнім рівнем складає 5,6 % в групі Е1 та -8,3 % в 

групі Е2, що пояснюється переходом більшої кількості викладачів (9 осіб) з 

достатнього на оптимальний рівень, ніж з початкового на достатній (6 осіб). 

У контрольних групах теж спостерігається позитивна динаміка за 

достатнім і оптимальним рівнями, та від’ємна – за початковим рівнем, утім, 

вона помітно менша, ніж в експериментальних групах. Позитивна динаміка 

розвитку функціонального складника професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у контрольних групах зумовлена тим, що 

педагоги в природний спосіб набувають професійних (фахових) і суто 

педагогічних умінь, а також удосконалюють їх у викладацькій діяльності. 

На контрольному етапі експерименту за допомогою критерію Пірсона χ2 

ще раз перевірялась нульова гіпотеза про те, що розподіл учасників 

експерименту на групи та категорії є незалежною величиною, тобто немає 

різниці між рівнем розвитку функціонального складника за кількісними 

показниками в експериментальних і контрольних групах. Альтернативна 
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гіпотеза: розподіл на категорії залежить від розподілу на групи, тобто є різниця 

між рівнем розвитку функціонального складника за кількісними показниками в 

експериментальних і контрольних групах на контрольному етапі експерименту. 

Розрахунок здійснювався за тією ж самою методикою, що була використана 

нами в обробці результатів на констатувальному етапі експерименту. 

Динаміку рівнів розвитку когнітивного складника досліджуваної 

компетентності в учасників експерименту за зведеними групами 

представлено в таблиці 3.15.  

Таблиця 3.15 

Динаміка рівнів сформованості функціонального складника професійно-

педагогічної компетентності в учасників педагогічного експерименту  

(по зведених групах) 
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Е 108 25 23,1 8 7,4 -15,7 65 60,2 66 61,1 0,9 18 16,7 34 31,5 14,8 

К 75 17 22,7 14 18,7 -4,0 43 57,3 45 60,0 2,7 15 20 16 21,3 1,3 

 

Для розрахунку χ2
емп для функціонального складника професійно-

педагогічної компетентності викладачів було складено таблицю 3.16. 

Таблиця 3.16 

Розрахунок значення χ2
емп для функціонального складника  

на контрольному етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

особистісно-

психологічного 

складника (категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Оптимальний 31,5 21,3 10,2 104,04 4,88 

Достатній 61,1 60,0 1,1 1,21 0,02 

Початковий 7,4 18,7 -11,3 127,69 6,83 

Сума 100 100 – – 11,73 
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З таблиці випливає: χ2
емп = 11,73. Число ступенів свободи: r = 3 – 1 = 2. 

За таблицями критичних значень критерію χ2 з рівнем значущості  = 0,05 

знаходимо χ2
кр = 6,0. χ2

емп > χ2
кр (11,73 > 6,0), тобто нульову гіпотезу про 

відсутність залежності в розподілах груп необхідно відхилити. Отже можна 

зробити висновок, що треба прийняти альтернативну гіпотезу про наявність 

залежності у розподілах груп, наведених у таблиці, тобто рівень розвитку 

функціонального складника професійно-педагогічної компетентності в 

експериментальних і контрольних групах на контрольному етапі 

експерименту різний. Таким чином, очікуваний результат підтвердився, що 

свідчить про ефективність організаційно-педагогічних умов реалізації 

розробленої моделі для розвитку функціонального складника професійно-

педагогічної компетентності викладачів. 

Для наочності представимо результати вимірювань рівнів розвитку 

функціонального складника професійно-педагогічної компетентності 

викладачів на констатувальному [рис. 3.6] та контрольному [рис. 3.7] етапах 

педагогічного експерименту у вигляді діаграм. 

 

Рис. 3.6. Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості 

функціонального складника на констатувальному етапі 
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Рис. 3.7. Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості 

функціонального складника на контрольному етапі 

 

Динаміку рівнів сформованості в учасників експерименту когнітивного 

складника професійно-педагогічної компетентності відображено на рис. 3.8. 

 

 

Рис. 3.8. Динаміка рівнів сформованості функціонального складника 

професійно-педагогічної компетентності в учасників педагогічного 

експерименту 



204 

Діаграма на рис. 3.6 наочно демонструє: 1) ширший діапазон динаміки 

рівнів розвитку функціонального складника досліджуваної компетентності в 

експериментальних групах, порівняно з контрольними групами; 2) зростання 

динаміки рівнів сформованості когнітивного складника в експериментальній 

групі Е2 порівняно з групою Е1. Так, в експериментальних групах: 

 І варіант реалізації моделі зумовив від’ємну динаміку за початковим 

рівнем на 15,3 %, приріст за достатнім рівнем на 5,6 %, за оптимальним 

рівнем – на 9,7 %;  

 ІІ варіант реалізації моделі забезпечив зменшення за початковим 

рівнем на 16,7 %, за достатнім рівнем – на 8,3 %, приріст за оптимальним 

рівнем на 25,0 %. 

При цьому в контрольних групах динаміка рівнів розвитку 

функціонального складника досліджуваної компетентності (від 0 до 5,0 %) – 

знаходиться в межах статистичної похибки, яка для сукупної вибірки 

контрольних груп становить 11,2 %. 

Отже, маємо всі підстави стверджувати, що найбільш ефективним 

щодо розвитку функціонального складника професійно-педагогічної 

компетентності викладачів виявився другий варіант реалізації моделі 

розвитку досліджуваної компетентності в системі науково-методичної 

роботи коледжу, коли впроваджувалися в комплексі обидві обґрунтовані 

організаційно-педагогічні умови. 

Дані таблиці 3.17 свідчать про суттєву позитивну динаміку за 

задовільним і достатнім рівнями розвитку особистісного складника 

професійно-педагогічної компетентності в експериментальних групах. 

Показово, що ця динаміка подекуди перевищує позитивну динаміку в 

контрольних групах удесятеро. Таку різницю в показниках можемо пояснити 

тим, що особистісний складник досліджуваної компетентності передбачає 

наявність у викладачів низки професійно значущих особистісних якостей, 

пов’язаних із спілкуванням зі студентами та їхніми батьками. Утім, за 

умовами педагогічного експерименту створення умов для активізації такого 
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спілкування й, відповідно, набуття, напрацювання потрібних особистісних 

властивостей передбачалося лише в експериментальних групах.  

Таблиця 3.17 

Динаміка рівнів сформованості особистісного складника професійно-

педагогічної компетентності в учасників педагогічного експерименту 
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Е1 72 21 29,2 6 8,3 -20,9 41 56,9 48 66,7 9,8 10 13,9 18 25,0 11,1 

Е2 36 11 30,6 4 11,2 -19,4 20 55,6 16 44,4 -11,2 5 13,9 16 44,4 30,5 

К1 35 10 28,6 7 20,0 -8,6 19 54,3 21 60,0 5,7 6 17,1 7 20,0 2,9 

К2 40 12 30,0 12 30,0 0 21 52,5 20 50,0 -2,5 7 17,5 8 20,0 2,5 

 

В експериментальних групах на контрольному етапі експерименту 

прояви початкового рівня зменшилися на 20,9 % в групі Е1 та 19,4 % в групі 

Е2. Кількість викладачів, які демонструють прояви оптимального рівня 

розвитку особистісного складника професійно-педагогічної компетентності, 

збільшилась у групі Е1 на 11,1 %, у групі Е2 – на 30,5 %. За достатнім рівнем 

динаміка в групі Е1 становить 9,8 %, у групі Е2 – -11,8 %, що пояснюється не 

тільки переходом семи викладачів з початкового на достатній рівень, але й 

одночасним переходом одинадцяти осіб з достатнього на оптимальний рівень. 

У контрольних групах теж спостерігається позитивна динаміка за 

оптимальним рівнем, утім, вона помітно менша, ніж в експериментальних 

групах. 

На контрольному етапі експерименту за допомогою критерію Пірсона 

χ2 ще раз перевірялась нульова гіпотеза про те, що розподіл учасників 

експерименту на групи та категорії є незалежною величиною, тобто немає 

різниці між рівнем сформованості особистісного складника професійно-

педагогічної компетентності за кількісними показниками в 

експериментальних і контрольних групах. Альтернативна гіпотеза: розподіл 
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на категорії залежить від розподілу на групи, тобто є різниця між рівнем 

сформованості особистісного складника досліджуваної компетентності за 

кількісними показниками в експериментальних і контрольних групах на 

контрольному етапі експерименту. Розрахунок здійснювався за тією ж самою 

методикою, що була використана нами в обробці результатів на 

констатувальному етапі експерименту. 

Динаміку рівнів сформованості особистісного складника досліджуваної 

готовності в учасників експерименту за зведеними групами представлено в 

таблиці 3.18. 

Таблиця 3.18 

Динаміка рівнів сформованості особистісного складника професійно-

педагогічної компетентності в учасників педагогічного експерименту  

(по зведених групах) 
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Е 108 32 29,6 10 9,2 -20,4 61 56,5 64 59,3 2,8 15 13,9 34 31,5 17,6 

К 75 22 29,3 19 25,3 -4,0 40 53,4 41 54,7 1,3 13 17,3 15 20,0 2,7 

Для розрахунку χ2
емп щодо процесуально-діяльнісного складника була 

складена таблиця 3.19. 

Таблиця 3.19 

Розрахунок значення χ2
емп для особистісного складника  

на контрольному етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

особистісного 

складника (категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Оптимальний 31,5 20,0 11,5 132,25 6,6125 

Достатній 59,3 54,7 4,6 21,16 0,39 

Початковий 9,2 25,3 -16,1 259,21 10,25 

Сума 100 100 – – 17,2525 

З таблиці випливає: χ2
емп = 17,2525.  
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Число ступенів свободи: r = 3 – 1 = 3. За таблицями критичних значень 

критерію χ2 з рівнем значущості  = 0,05 знаходимо χ2
кр = 6,0. χ2

емп > χ2
кр 

(17,2525 > 6,0), тобто нульову гіпотезу про відсутність залежності в 

розподілах груп необхідно відхилити. Отже, можна зробити висновок, що 

треба прийняти альтернативну гіпотезу про наявність залежності у 

розподілах груп, наведених у таблиці, тобто рівень розвитку особистісного 

складника професійно-педагогічної компетентності викладачів в 

експериментальних і контрольних групах на контрольному етапі 

експерименту різний. Таким чином, очікуваний результат підтвердився, що 

свідчить про ефективність обґрунтованих організаційно-педагогічних умов 

реалізації моделі розвитку досліджуваної компетентності в системі науково-

методичної роботи коледжу. 

Для наочності відобразимо результати вимірювань рівнів розвитку 

особистісного складника на констатувальному [рис. 3.9] та контрольному 

[рис. 3.10] етапах педагогічного експерименту у вигляді діаграм. 

 

 

Рис. 3.9. Розподіл учасників експерименту за рівнями розвитку 

особистісного складника на констатувальному етапі 
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Рис. 3.10. Розподіл учасників експерименту за рівнями розвитку 

особистісного складника на контрольному етапі 

 

Динаміку рівнів розвитку в учасників експерименту особистісного 

складника професійно-педагогічної компетентності відображено на рис. 3.11. 

 

 

Рис. 3.11. Динаміка рівнів розвитку в учасників педагогічного 

експерименту особистісного складника професійно-педагогічної 

компетентності 
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Діаграма на рис. 3.9 наочно демонструє: 1) ширший діапазон динаміки 

рівнів розвитку особистісного складника досліджуваної компетентності в 

експериментальних групах, порівняно з контрольними групами; 2) зростання 

динаміки рівнів сформованості діяльнісного складника в експериментальній 

групі Е2, де було реалізовано в комплексі всі три організаційно-педагогічні 

умови, порівняно з групою Е1, де експериментально перевірялися лише 

перша й друга організаційно-педагогічні умови впровадження моделі 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі 

науково-методичної роботи коледжу. Так, в експериментальних групах: 

 І варіант реалізації моделі зумовив зменшення за початковим рівнем 

на 20,9 %, приріст за достатнім рівнем на 9,8 %, за оптимальним рівнем – на 

11,1 %;  

 ІІ варіант реалізації моделі забезпечив зменшення за початковим 

рівнем на 19,4 %, за достатнім – на 11,2 %, приріст за оптимальним рівнем – 

на 30,5 %. 

При цьому в контрольних групах динаміка за рівнями розвитку 

особистісного складника досліджуваної компетентності коливається в межах 

від 0 до 8,6 %, що знаходиться в межах статистичної похибки, яка для 

сукупної вибірки контрольних груп становить 11,2 %.  

Отже, маємо всі підстави стверджувати, що найбільш ефективним 

щодо особистісного складника професійно-педагогічної компетентності 

викладачів виявився другий варіант реалізації моделі розвитку досліджуваної 

компетентності в системі науково-методичної роботи коледжу, коли 

впроваджувалися в комплексі всі три обґрунтовані організаційно-педагогічні 

умови. 

На основі аналізу результатів педагогічного експерименту можемо 

зробити висновок про найвищу ефективність щодо розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів у цілому саме другого варіанту 

реалізації розробленої моделі, коли було впроваджено в комплексі всі три 

обґрунтовані організаційно-педагогічні умови:  
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 розробка і реалізація індивідуальних програм розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів;  

 створення стимулювального професійно-педагогічного середовища 

закладу освіти; 

 тісна співпраця професійно-педагогічного та цілісного освітнього 

середовища закладу освіти.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Експериментальна перевірка розробленої моделі розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної 

роботи коледжу здійснювалась у двох варіантах: перший варіант передбачав 

упровадження двох організаційно-педагогічних умов розвитку досліджуваної 

компетентності (розробка та реалізація індивідуальних програм розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів; створення 

стимулювального професійно-педагогічного середовища коледжу – група 

Е1), другий варіант – усіх трьох організаційно-педагогічних умов (названі дві, 

а також взаємодія професійно-педагогічного та цілісного освітнього 

середовищ коледжу – група Е2) в комплексі.  

У ході педагогічного експерименту в системі науково-методичної роботи 

коледжу було реалізовано розроблену й теоретично обґрунтовану модель, яка 

передбачала розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів у три 

етапи:  

На організаційно-підготовчому етапі:  

1) здійснено діагностику вхідного рівня розвитку складників 

професійно-педагогічної компетентності викладачів.  

Для вивчення рівня розвитку когнітивного складника професійно-

педагогічної компетентності було визначено рівень декларативних 

(описових, «знати, що») і процедурних (таких, що надають алгоритм дії, 
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«знати, як») знань викладачів з фаху та педагогіки. Використано метод 

експертного оцінювання (експертами виступили представники адміністрації 

закладів освіти та колеги-викладачі) на підставі спостереження занять, 

аналізу навчально-методичної документації та методичної продукції 

викладача, його участі в організації і проведенні семінарів, конференцій, 

педагогічних читань тощо, а також самооцінювання викладачем своїх 

фахових і педагогічних знань. 

Визначення рівня розвитку функціонального складника досліджуваної 

компетентності відбувалось у процесі вивчення сформованості у викладачів 

фахових і педагогічних умінь. Як основний використано метод експертного 

оцінювання на основі спостереження й аналізу занять, участі викладача в 

роботі методичних комісій, а також самооцінювання ним своїх фахових і 

педагогічних умінь.  

Для діагностики рівня розвитку особистісного складника професійно-

педагогічної компетентності як критерії обрано сформованість у викладачів 

таких професійно значущих особистісних якостей і властивостей, як 

емпатичність, здатність до рефлексії, комунікабельність, гнучкість 

особистості, здатність до співпраці, емоційна привабливість. Використано 

адаптовану нами методику групової оцінки комунікативної компетентності 

ГОКК М. Лук’янової. 

У процесі складання характеристик проявів оптимального, достатнього 

та початкового рівнів розвитку складників професійно-педагогічної 

компетентності викладачів було використано методологію і термінологію 

таксономії Б. Блума, зокрема ієрархічно розташовані від нижчого до вищого 

рівні результатів навчання в когнітивній сфері за Б. Блумом (знання, 

розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання) покладено в основу 

характеристики рівнів сформованості когнітивного та функціонального 

складників професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

Результати вхідного діагностування, яке по суті відіграло роль 

констатувального етапу педагогічного експерименту, засвідчили 
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переважання достатнього рівня розвитку у викладачів складників 

професійно-педагогічної компетентності: він був діагностований за 

когнітивним складником у 62,3 % учасників експерименту, у 58,5 % – за 

функціональним, у 54,8 % – за особистісним. Початковий рівень розвитку 

виявлено у 19,2 % викладачів за когнітивним складником, у 23, 2 % – за 

функціональним і в 29,6 % – за особистісним. Оптимальний рівень 

продемонстрували 18,4 % викладачів за когнітивним складником, 18,3 % – за 

функціональним і 15,6 % – за особистісним. Тим самим підтверджено 

доцільність упровадження в практику розробленої та обґрунтованої моделі 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі 

науково-методичної роботи коледжу;  

2) до основних нормативних документів, що регламентують 

організацію освітнього процесу та науково-методичної роботи коледжу 

(Статут коледжу, Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої та 

інноваційної діяльності, Положення про педагогічну та методичну раду, про 

предметну (циклову) комісію тощо), внесені зміни, що сприяють розвитку 

внутрішнього професійно-педагогічного середовища та організації 

індивідуалізованого процесу розвитку професійно-педагогічної 

компетентності кожного викладача на персонологічних засадах. 

На основному етапі: 1) на діагностичній основі, на підставі критерію 

«кваліфікаційного дефіциту» та з урахуванням основних функцій викладача 

коледжу розроблено й реалізовано індивідуальні програми розвитку 

досліджуваної компетентності кожного викладача, які містили формулювання 

мети і очікуваних результатів на основі принципів SMART (S (Specific) – 

конкретність; М (Measurable) – вимірність; A (Achievable) – досяжність; R 

(Relevant) – актуальність; T (Time-bound) – обмеженість у часі), план роботи, 

перелік можливих перешкод і необхідних ресурсів/підтримки для їх подолання, 

конкретні терміни виконання й форми презентації результатів. Тим самим було 

реалізовано першу з обґрунтованих організаційно-педагогічних умов розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-
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методичної роботи коледжу; 2) створено єдину інформаційну базу для 

викладачів, що містить нормативні вимоги до професійно- педагогічної 

компетентності, банк педагогічних технологій, методичні матеріали, зразки 

документації, оперативну інформацію тощо; 3) організовано обговорення 

проблем розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у 

внутрішньому професійно-педагогічному середовищі – на засіданнях 

педагогічної та методичної рад, методичних об’єднань викладачів тощо («Роль і 

місце психолого-педагогічних наук у розвитку професійної компетентності 

викладача», «Розвиток педагогічної творчості викладача коледжу», 

«Психолого-педагогічні аспекти створення іміджу сучасного викладача» та 

інші); 4) реалізовано групові (лекції, семінари, мозкові штурми, круглі столи, 

дискусії, тренінги, рольові ігри тощо) та індивідуальні (співбесіди, консультації, 

наставництво тощо) форми науково-методичної роботи, що сприяють розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів; 5) організовано 

моніторинг процесу розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів з подальшим аналізом і корекцією результатів. У такий спосіб було 

реалізовано другу організаційно-педагогічну умову розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи 

коледжу. 

За результатами діагностики, здійсненої на організаційно-підготовчому 

етапі, викладачів було об’єднано в умовні чотири групи, кожна з яких має 

свої потреби в розвитку професійно-педагогічної компетентності: 

1) викладачі-початківці (до 5 років стажу педагогічної діяльності) без 

педагогічної освіти; 2) викладачі-початківці з базовою педагогічною освітою; 

3) молоді викладачі (5–10 років педагогічного стажу); 4) досвідчені викладачі 

(понад 10 років педагогічного стажу). Для кожної з цих груп було розроблено 

окрему орієнтовну програму розвитку професійно-педагогічної 

компетентності в системі науково-методичної роботи коледжу. 

Зокрема, робота з усіма викладачами-початківцями передбачала їх 

адаптацію на робочому місці (перший рік роботи), початок формування 
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професійно-педагогічної компетентності: 1) у сенсі напрацювання фахових і 

педагогічних (дидактичних і методичних) знань і вмінь, досвіду викладацької 

діяльності, розширення арсеналу сучасних активних та інтерактивних 

методів навчальної роботи, розвитку професійно значущих якостей 

особистості – з викладачами без педагогічної освіти; 2) у процесі 

ознайомлення з особливостями змісту та організаційних форм фахової 

підготовки студентів і встановлення міждисциплінарних і міжциклових 

зв’язків дисциплін викладання – з викладачами, які мають педагогічну освіту. 

Також кожен викладач-початківець отримав наставника з числа досвідчених 

викладачів. 

Ключовим напрямом роботи з молодими викладачами зі стажем 

педагогічної діяльності 5–10 років був розвиток у них усіх складників 

професійно-педагогічної компетентності, зокрема в процесі проектної 

науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки (дидактики («Активні 

форми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів», «Створення 

умов для ефективної мотивації навчальної діяльності студентів» тощо), 

конкретних методик («Забезпечення міжпредметних зв’язків у викладанні 

дисциплін» та ін.), теорії виховання («Виховання соціальної відповідальності 

студентів», «Удосконалення системи громадянського виховання студентів» 

тощо)), організації роботи творчих майстерень («Упровадження 

інтерактивних методів навчання», «Розвиток цифрового освітнього 

середовища коледжу»), розробки кейс-стаді, ментальних карт і 

мультимедійного супроводу навчального процесу (презентації, відеоролики), 

участі в обміні професійним досвідом, науково-практичних конференціях 

тощо. 

У роботі з досвідченими викладачами зі стажем педагогічної діяльності 

понад 10 років перевага віддавалась узагальненню й поширенню їхнього 

педагогічного досвіду, насамперед у процесі наставництва, а також через 

публікацію методичних розробок, статей, участі в науково-практичних 

конференціях різного рівня, проведення відкритих занять, майстер-класів. 
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Особлива увага приділялась залученню досвідчених викладачів до 

проходження психологічних тренінгів («Розвиток професійно значущих 

особистісних якостей педагога», «Секрети тайм-менеджменту» тощо), 

профілактиці професійного вигоряння (тренінг «Регуляція психоемоційного 

стану педагога» тощо), а також з розвитку здатності працювати в команді 

(тренінг «Співтворчий професійний розвиток» тощо). 

На результативному етапі здійснено діагностику вихідного рівня 

розвитку складників професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

Вихідна діагностика здійснювалась у групі Е1, як і на організаційно-

підготовчому етапі, за участі представників адміністрації коледжу, членів 

предметних (циклових) комісій та інших колег-викладачів; у групі Е2 – із 

залученням також студентів і їхніх батьків, чим було забезпечено взаємодію 

внутрішнього професійно-педагогічного та цілісного освітнього середовищ 

коледжу, яка становила суть третьої організаційно-педагогічної умови 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

Результати педагогічного експерименту засвідчили суттєву позитивну 

динаміку рівнів розвитку всіх складників професійно-педагогічної 

компетентності у викладачів експериментальних груп порівняно з 

контрольними (табл. 3.20).  

З’ясовано, що в експериментальній групі Е1, де перевірялись перша й 

друга організаційно-педагогічні умови розвитку досліджуваної 

компетентності – 1) розробка і реалізація індивідуальних програм розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів; 2) створення 

стимулювального професійно-педагогічного середовища закладу освіти, 

динаміка рівнів розвитку становить: щодо когнітивного складника – 

зменшення на 11,1 % за початковим рівнем, 0 % – за достатнім рівнем (за 

рахунок переходу однакової кількості викладачів з початкового на достатній 

і з достатнього на оптимальний рівні), приріст 11,1% за оптимальним рівнем; 

щодо функціонального складника – зменшення на 15,3 % за початковим 

рівнем, приріст 5,6 % за достатнім рівнем, приріст 9,7 % за оптимальним 
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рівнем; щодо особистісного складника – зменшення на 20,9 % за початковим 

рівнем, приріст 9,8 % за достатнім рівнем, і 11,1 % – за оптимальним рівнем. 

Таблиця 3.20 

Динаміка рівнів розвитку складників професійно-педагогічної  

компетентності викладачів  

Ш
и

ф
р

и
 г

р
у

п
 

К
о

н
ти

н
ге

н
т 

(о
сі

б
) 

Рівні сформованості 

початковий достатній оптимальний 

констатув. 

етап (%) 

контр. 

етап (%) 

констатув. 

етап (%) 

контр. 

етап (%) 

констатув. 

етап (%) 

контр. 

етап (%) 

Когнітивний складник 

Е1 72 19,4 8,3 65,3 65,3 15,3 26,4 

Е2 36 19,4 8,3 63,9 52,8 16,7 38,9 

К1 35 20,0 20,0 60,0 62,9 20,0 17,1 

К2 40 17,5 15,0 60,0 60,0 22,5 25,0 

Функціональний складник 

Е1 72 22,2 6,9 61,1 66,7 16,7 26,4 

Е2 36 25,0 8,3 58,3 50,0 16,7 41,7 

К1 35 22,9 20,0 57,1 60,0 20,0 20,0 

К2 40 22,5 17,5 57,5 57,5 20,0 25,0 

Особистісний складник 

Е1 72 29,2 8,3 56,9 66,7 13,9 25,0 

Е2 36 30,6 11,2 55,6 44,4 13,9 44,4 

К1 35 28,6 20,0 54,3 60,0 17,1 20,0 

К2 40 30,0 30,0 52,5 50,0 17,5 20,0 

 

В експериментальній групі Е2, де в комплексі з першою і другою було 

впроваджено третю організаційно-педагогічну умову, яка передбачала тісну 

співпрацю професійно-педагогічного та цілісного освітнього середовища 

закладу освіти, динаміка виявлена: щодо когнітивного складника – 

зменшення на 11,1 % для початкового і достатнього рівнів, приріст 22,2 % 

для оптимального рівня; щодо функціонального складника – зменшення на 

16,7% для початкового рівня і на 8,3 % – для достатнього, а також приріст 

25,0% для оптимального рівня; щодо особистісного складника – зменшення 
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на 19,4 % для початкового рівня, на 11,2 % – для достатнього і приріст 30,5 % 

для оптимального рівня. 

Усі зрушення в контрольних групах знаходяться в межах статистичної 

похибки, яка для сукупної вибірки контрольних груп становить 11,2 %. 

При узагальненні результатів експериментальної роботи на 

контрольному етапі за допомогою критерію Пірсона χ2 було перевірено 

нульову гіпотезу про те, що розподіл учасників експерименту на групи та 

категорії є незалежною величиною, тобто немає різниці між рівнями 

сформованості складників професійно-педагогічної компетентності за 

кількісними показниками в експериментальних і контрольних групах. 

Альтернативна гіпотеза: розподіл на категорії залежить від розподілу на 

групи, тобто є різниця між рівнями сформованості складників досліджуваної 

компетентності за кількісними показниками в експериментальних і 

контрольних групах. 

Статистична обробка експериментальних даних дала підстави для 

відхилення нульової і прийняття альтернативної гіпотези та уможливила 

висновок про те, що рівні розвитку всіх складників професійно-педагогічної 

компетентності викладачів в експериментальних і контрольних групах на 

контрольному етапі експерименту різні. При цьому позитивні зміни в групі 

Е2 є суттєвішими, ніж у групі Е1, що свідчить про дієвість комплексної 

реалізації усіх трьох організаційно-педагогічних умов розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної 

роботи коледжу, передбачених розробленою і теоретично обґрунтованою 

моделлю.  

 

Матеріали розділу викладено в публікаціях 67; 68; 69; 70; 73; 75; 76; 77. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та практичне 

розв’язання актуальної проблеми вдосконалення професійно-педагогічної 

компетентності викладачів, що виявляється у визначенні, теоретичному 

обґрунтуванні й експериментальній перевірці моделі розвитку досліджуваної 

компетентності в системі науково-методичної роботи коледжу. 

1. Уточнено на основі аналізу філософської, психологічної, 

педагогічної літератури основні етапи розвитку компетентнісного підходу в 

освіті:  

І (1960–70-ті рр.) – уведення в обіг понять «компетентність» і 

«компетенція», систематизація різних видів мовної компетентності, 

виникнення поняття «комунікативна компетентність»;  

ІІ (1980-ті рр.) – розширення сфери вживання категорії 

«компетентність» на царини професіоналізму в управлінні, керівництві, 

менеджменті, в навчанні спілкуванню, розробка змісту поняття «соціальні 

компетенції/ компетентності», виникнення уявлення про компетентність як 

кінцевий результат навчання, перші спроби побудови власне компетентнісно 

орієнтованих моделей освіти;  

ІІІ (1990–2005 рр.) – активна розробка проблеми професійної, зокрема 

педагогічної компетентності, побудова ієрархії: ключові (життєві, 

міжпредметні, надпредметні, загальні тощо) компетентності → 

загальногалузеві, зокрема професійні компетентності → предметні 

(наприклад, професійно-педагогічні) компетентності; 

ІV (2006 р. – наш час) – нормативна регуляція та широка реалізація 

компетентнісного підходу як провідної освітньої парадигми. 

Сформульовано, на основі узагальнення численних підходів, 

визначення поняття «професійно-педагогічна компетентність викладача» й 

розглянуто її як інтегративне особистісне утворення, що ґрунтується на 

професійних і педагогічних знаннях, уміннях, досвіді, професійно значущих 
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особистісних якостях та забезпечує успішність виконання викладацьких 

функцій у стандартних і нестандартних умовах. У структурі досліджуваної 

компетентності виокремлено три структурні складники: когнітивний (фахові 

та педагогічні знання), функціональний (фахові та педагогічні вміння й 

досвід) та особистісний (професійно значущі особистісні якості, властивості 

тощо). 

2. З’ясовано, що формування професійно-педагогічної компетентності 

розпочинається в процесі здобуття педагогічної освіти, становлення 

відбувається в процесі професійної діяльності, розвиток триває упродовж 

усього періоду професійної активності викладача в процесі неперервної 

педагогічної освіти у формальний, неформальний та інформальний спосіб. 

Науково-методична робота є складовою післядипломної педагогічної освіти і 

здійснюється на базі закладу освіти в міжкурсовий період.  

До особливостей науково-методичної роботи віднесено неперервність, 

поетапність, повсякденність, можливість наблизити зміст і організаційні 

форми підвищення кваліфікації до реальних проблем конкретного закладу 

освіти, диференціювати та індивідуалізувати процес з урахуванням потреб 

кожного викладача, педагогічного колективу та соціуму в цілому, а також 

широку реалізацію андрагогічних принципів: пріоритету самостійного 

навчання; спільної діяльності; опори на досвід того, хто навчається; 

індивідуалізації, системності, контекстності, елективності, усвідомленості 

навчання; актуалізації результатів навчання тощо. 

3. Науково обґрунтовано модель розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу, 

яка містить нормативно-цільовий (мета, нормативне та методичне 

забезпечення), організаційно-змістовий (організаційно-підготовчий, 

основний, результативний етапи і організаційно-педагогічні умови розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів: розробка та реалізація 

індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів; створення стимулювального професійно-педагогічного 
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середовища коледжу; взаємодія професійно-педагогічного та цілісного 

освітнього середовищ коледжу), діагностичний (складники, критерії, рівні, 

діагностичні методики для вимірювання розвитку структурних складників 

досліджуваної компетентності) блоки. 

4. Упроваджено розроблену і науково обґрунтовану модель розвитку 

професійно-предагогічної компетентності викладачів у систему науково-

методичної роботи коледжу. На основі аналізу отриманих у ході варіативного 

педагогічного експерименту даних виявлено, що її реалізація сприяла 

суттєвим статистично значущим позитивним змінам у рівнях розвитку 

складників професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

В експериментальній групі кількість викладачів з початковим і достатнім 

рівнем розвитку когнітивного складника досліджуваної компетентності 

зменшилась на 11,1% та 3,7% відповідно за рахунок збільшення кількості 

викладачів із оптимальним рівнем на 14,8%. У контрольній групі число 

викладачів із початковим рівнем зменшилось, а з достатнім – збільшилось на 

1,4%, з оптимальним рівнем – залишилось без змін. Збільшення числа 

викладачів з достатнім рівнем розвитку функціонального складника відбулось 

на рівні 0,9% в експериментальній і 2,7% в контрольній групах; з оптимальним 

рівнем – на 14,8% в експериментальній і 1,3% в контрольній групі. Щодо 

особистісного складника досліджуваної компетентності позитивна динаміка за 

особистісним складником склала 2,8% в експериментальній і 1,3% у 

контрольній групі; за оптимальним рівнем – 17,6% в експериментальній і 2,7% 

у контрольній групі.  

У роботі з викладачами-початківцями найбільш дієвими формами 

роботи стали наставництво досвідчених колег, а також активні й інтерактивні 

методи: семінари, круглі столи, дискусії з актуальних проблем педагогіки 

вищої школи (для викладачів без педагогічної освіти) та ознайомлення зі 

специфікою фахової підготовки студентів для встановлення міжпредметних і 

міжциклових зв’язків у викладанні (для викладачів, які мають педагогічну 

освіту). Для роботи з викладачами зі стажем педагогічної діяльності 5–10 
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років найбільш цінним виявилось залучення до групової проектної роботи, 

яка надавала можливість поглиблювати й розширювати фахові й педагогічні 

знання, оволодівати вміннями застосовувати новітні методи освітньої 

діяльності; для досвідчених педагогів зі стажем роботи понад 10 років 

найважливішу роль відігравало наставництво над молодими колегами, що 

сприяло узагальненню власного викладацького досвіду, а також проходження 

психологічних тренінгів для розвитку професійно значущих особистісних 

якостей і властивостей, профілактики професійного вигоряння, набуття 

здатності ефективно працювати в команді. Особливим стимулом для 

учасників групи Е2 стало залучення студентів і їхніх батьків до діагностики 

розвитку особистісного складника професійно-педагогічної компетентності, 

чим, зокрема, була забезпечена співпраця професійно-педагогічного та 

цілісного освітнього середовища закладу вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації. 

Таким чином, вирішення завдань дослідження зумовило досягнення 

його мети: науково обґрунтовано та експериментально перевірено модель 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі 

науково-методичної роботи коледжу. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів вирішення проблеми 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів коледжу. До 

перспективних напрямів подальших досліджень відносимо вивчення 

потенціалу дистанційної освіти, мережевих технологій, персоналізованого 

цифрового середовища щодо розвитку досліджуваної компетентності; 

розробку та апробацію різноманітних форм роботи в контексті наставництва; 

пошук шляхів поглиблення співпраці стимулювального професійно-

педагогічного та цілісного освітнього середовищ коледжу, а також залучення 

майбутніх працедавців до оцінювання якості освітнього процесу та розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів. 
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Додаток А 

 

Бланки експертного оцінювання розвитку складників  

професійно-педагогічної компетентності викладачів 

Бланк 1 

Для представників адміністрації і викладачів 

 

Визначення рівня розвитку когнітивного та функціонального 

складників професійно-педагогічної компетентності 

 

 
Бали 

3 2 1 

Когнітивний складник  

1.  Декларативні знання з фаху (дисципліни 

викладання) 
   

2.  Процедурні знання з фаху    

3.  Декларативні знання з педагогіки    

4.  Процедурні знання з педагогіки    

Загальна сума балів за складником  

Середній бал  

Функціональний складник 

5.  Фахові вміння    

6.  Дидактичні вміння    

7.  Виховні вміння    

8.  Участь у роботі циклової (предметної) 

комісії 
   

9.  Участь у семінарах, конференціях; 

видавнича діяльність 
   

10.  Участь студентів у конкурсах, 

олімпіадах тощо 
   

Загальна сума балів за складником  

Середній бал   

 



263 

 

 

Бланк 2 

[Для визначення  

рівня емпатичності] 

 

 

Прояви  

Частота прояву 
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Бали 

5 4 3 2 1 0 

11.  Добре розуміє настрій 

студента 
      

12.  Уважний до студента і 

його проблем 
      

13.  Виявляє приязнь до 

студентів 
      

14.  Уважний до настрою 

студента 
      

15.  Ураховує емоційний 

стан студента на занятті 
      

16.  Готовий емоційно 

відгукнутися на 

проблеми 

співрозмовника 

      

17.  Співчуває студенту при 

його невдачах 
      

18.  Демонструє повагу до 

особистості студента 
      

Загальна сума балів  

Середній бал за якістю  
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Бланк 3 

[Для визначення  

здатності до рефлексії] 

 

 

Прояви  

Частота прояву 
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Бали 

5 4 3 2 1 0 

1.  Цікавиться і бере до 

уваги думку студентів 
      

2.  Уміє стримуватися, 

навіть коли студенти  

не мають рацію 

      

3.  Може публічно визнати 

свої помилки 
      

4.  Бере до уваги інтереси і 

схильності студентів 
      

5.  Ураховує свої помилки 

в минулому 
      

6.  У складних ситуаціях 

виявляє спокій та 

витримку 

      

7.  Прагне постійно 

отримувати від 

студентів зворотній 

зв’язок 

      

8.  Критично ставиться до 

своїх учинків, дій 
      

Загальна сума балів  

Середній бал за якістю  
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Бланк 4 

[Для визначення  

розвитку комунікабельності] 
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Частота прояву 
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Бали 

5 4 3 2 1 0 

1.  Говорить про свої 

складності та 

переживання студентам 

      

2.  Легко встановлює 

контакт із більшістю 

студентів 

      

3.  Виявляє готовність до 

обговорення зі 

студентами різних 

питань 

      

4.  Прагне до встановлення 

довірчих стосунків зі 

студентами 

      

5.  Цікавиться особистими 

проблемами студентів 
      

6.  Виявляє інтерес до 

співрозмовника і його 

інформації 

      

7.  
Виявляє відкритість у 

спілкуванні 
      

8.  Прагне підтримувати 

численні контакти з 

різними учнями 

      

Загальна сума балів  

Середній бал за якістю  
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Бланк 5 

[Для визначення  

гнучкості особистості] 
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Бали 

5 4 3 2 1 0 

1.  Не демонструє своєї 

зверхності над 

студентами 

      

2.  Визнає за студентом 

право на власну думку 
      

3.  Виявляє вимогливість і 

строгість 
      

4.  Виявляє готовність до 

перегляду власної точки 

зору 

      

5.  Володіє різними 

способами організації 

заняття 

      

6.  Визнає рівність позицій 

студента і викладача 
      

7.  Вміє аналізувати 

суспільні події і 

процеси 

      

8.  Творчо, нестандартно 

ставиться до своєї 

педагогічної діяльності 

      

Загальна сума балів  

Середній бал за якістю  
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Бланк 6 

[Для визначення  

здатності до співпраці] 

 

 

Прояви  

Частота прояву 
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Бали 

5 4 3 2 1 0 

1.  Привертає до себе 

високою ерудицією 
      

2.  Підтримує 

конструктивну 

ініціативу студентів 

      

3.  Виявляє прихильність 

до співрозмовника 
      

4.  Уміє розв’язати 

конфліктну ситуацію 
      

5.  Надихає інших на 

творчу діяльність 
      

6.  Стимулює студентів до 

дискусії, активної 

бесіди 

      

7.  Уміє слухати й чути 

іншого 
      

8.  Виявляє щирий інтерес 

до студентів 
      

Загальна сума балів  

Середній бал за якістю  
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Бланк 7 

[Для визначення  

емоційної привабливості] 

 

 

Прояви  

Частота прояву 

Ч
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о
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Н
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Бали 

5 4 3 2 1 0 

1.  Привертає до себе 

манерою поведінки 
      

2.  Виявляє ввічливість       

3.  Привертає до себе 

зовнішнім виглядом 
      

4.  Тактовно звертається до 

студентів на заняттях та 

поза ними 

      

5.  Викликає повагу 

оточуючих 
      

6.  Цікавий у бесіді       

7.  Має широке коло 

інтересів і захоплень 
      

8.  Виявляє 

доброзичливість 
      

Загальна сума балів  

Середній бал за якістю  
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Бланк 8 

 

 

Прояви 
Бали 

3 2 1 

1.  Син/донька цікавиться предметом    

2.  Викладач є авторитетом для сина/доньки    

Загальна сума балів   

Середній бал  

3.  Уважний до настрою співрозмовника    

4.  Готовий відгукнутися на проблеми 

співрозмовника 
   

5.  Виявляє повагу до особистості 

співрозмовника 
   

6.  Уміє стримуватися, навіть коли 

співрозмовник не правий  
   

7.  Прагне постійно отримувати зворотній 

зв’язок від батьків студентів 
   

8.  Критично ставиться до своїх вчинків, дій    

9.  Легко встановлює контакт із більшістю 

батьків студентів 
   

10.  Виявляє відкритість у спілкуванні    

11.  Виявляє інтерес до співрозмовника та його 

інформації 
   

12.  Не демонструє зверхності    

13.  Визнає за співрозмовником право на власну 

точку зору 
   

14.  Виявляє готовність до перегляду власної 

точки зору 
   

15.  Приваблює високою ерудицією    

16.  Вміє розв’язувати конфліктні ситуації    

17.  Уміє слухати і чути іншого    

18.  Тактовно поводиться по відношенню до 

співрозмовника 
   

19.  Цікавий у бесіді    

20.  Виявляє доброзичливість    

Загальна сума балів   

Середній бал   
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Додаток Б 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ  

ОЦІНКИ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ  

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КУП’ЯНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ» 
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І. Загальні положення 
1.1. Рейтингова система оцінки роботи викладачів Куп’янського 

автотранспортного коледжу створена для більш ефективного й дієвого 

контролю за роботою всіх ланок навчально-виховного процесу. 

1.2. Рейтингова система дозволяє оцінити індивідуальний внесок 

кожного працівника у роботу Куп’янського автотранспортного коледжу. 

1.3. Рейтингова система оцінки роботи є дієвим фактором 

спонукання та заохочення працівників навчального закладу до сумлінної 

праці, зразкової дисципліни та творчого підходу до виконання своїх 

обов’язків. 

II. Основні положення 
2.1. Рейтингова система включає низку показників, за якими 

оцінюється участь кожного викладача навчального закладу у навчально-

виховному процесі, виконання його посадових обов’язків, дотримання 

трудової та виконавчої дисципліни, професійний рівень, активність у 

громадській роботі. 

2.2. Результати роботи викладачів оцінюються за спеціально 

розробленою системою балів, які заносяться у відповідні таблиці та чотири 

рази на рік представляються на обговорення адміністративної ради. 

Підсумки підводяться чотири рази на рік: І етап – 10 листопада, II етап – 20 

січня, III етап – 10 квітня, IV – 25 червня та в кінці навчального року. 

Інформацію на затверджених бланках у вигляді спеціальних таблиць 

подають голови предметних (циклових) комісій, завідувач відділенням, 

заступники директора, методист, голова профкому. 

2.3. Перелік таблиць для попереднього підрахунку рейтингових 

показників викладачів: 

1. Виконання плану організаційної роботи (подає голова предметної 

(циклової) комісії). 

2. Взаємовідвідування занять викладачів (подає голова предметної 

(циклової) комісії). 

3. Рівень успішності з дисципліни (подає завідувач відділенням).  

4. Ведення навчальної документації (подає заступник директора з 

навчальної роботи та завідувачі відділень). 

5. Виконання плану методичної роботи (подає методист). 

6. Керівництво навчальною групою (подає заступник директора з 

виховної роботи). 
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7. Робота по обладнанню та забезпеченню кабінетів і лабораторій, 

ведення навчальної документації з практичного навчання (подає заступник 

директора з навчально-виробничої роботи). 

8. Виконавча дисципліна (подають методист, заступники директора, 

завідувач відділенням). 

9. Додаткові показники (подає голова профкому). 

 

III. Оцінювання результатів роботи 

3.1. Для оцінки роботи кожного викладача розроблені спеціальні 

таблиці та система балів: 

Таблиця 1 
Виконання плану організаційної роботи 

 
Предметна 

(циклова) 

комісія 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Кількість 

невиконаних 

пунктів 

Оцінка 

(балів) 

Розшифровка 

невиконаних 

пунктів 

     

 

Прізвище голови предметної (циклової-) комісії _________________ 

Підпис_________________ Дата _____________ 

 

Примітка: 

1. Максимальна кількість балів – 10. 

2. Оцінюється шляхом аналізу виконання плану методичної та 

організаційної роботи: індивідуальний план підвищення кваліфікаційного 

рівня викладача, тема відкритого заняття і дата проведення, тема 

відкритого виховного заходу і дата проведення, план методичних 

розробок, теми докладів та доклади на засідання предметної комісії.  

3. Здача плану методичної та організаційної роботи до 10.09.  

4. За невиконання кожного пункту плану, невчасну здачу 

документації знімається по 2 бали. 

5. Надається головою предметної (циклової) комісії згідно з графіком 

до 10 листопада (І). 
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Таблиця 2 

Взаємовідвідування занять викладачів 

 

Прізвище 

викладача, який 

відвідував заняття 

Навчальна 

дисципліна 

Дата Прізвище викладача, 

якого відвідували 

Кількість 

балів 

     

 

Прізвище голови предметної (циклової-) комісії _________________ 

Підпис_________________ Дата _____________ 

Примітка: 

1. Максимальна кількість балів – 4 за кожний період рейтингу 

(кількість відвідувань за період рейтингу викладачів – 2 заняття). 

2. При відсутності аналізу відвіданого заняття викладачем – 0 балів. 

3. Надається головою предметної (циклової) комісії згідно з графіком 

(I, II, III, IV). 

Таблиця 3 

Рівень успішності з дисципліни 

 

Предметна 

(циклова) 

комісія 

Прізвище, ім’я та  

по батькові викладача 

Абсолютна 

успішність 

(%) 

Якісна 

успішність 

(%) 

Оцінка 

(балів) 

     
 

Прізвище голови предметної (циклової-) комісії _________________ 

Підпис_________________ Дата _____________ 

 

Примітка: 

1. Показники успішності за результатами підсумкового контролю: 

Абсолютна 90–100%, якісна – 40–50% – 20 балів; 

абсолютна 90–100%, якісна – 30–39% – 15 балів; 

абсолютна 90–100%, якісна – 20–29% – 10 балів 

2. Якщо показники успішності не співпадають з вище вказаними, 

викладач отримує 0 балів. 

3. Надається завідуючим відділення згідно з графіком (I, II, III, IV). 
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Таблиця 4 

Ведення навчальної документації 

 

Назва 

документа 

Прізвище 

викладача 

Група Дата 

перевірки 

Кількість 

зауважень 

Оцінка 

(балів) 

Розшифровка 

зауважень 

       

 

Прізвище голови предметної (циклової-) комісії __________________ 

Підпис_________________ Дата _____________ 

 

Примітка: 

1. Надається заступником директора з виховної роботи згідно графіка 

(II, IV). 

Таблиця 5 

Виконання плану методичної роботи 

 

Предметна 

(циклова) 

комісія 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Методична розробка 
Кількість 

балів 
Пояснення 

     

 

Прізвище методиста _______________________ 

Підпис_________________ Дата _____________ 

 

Примітка: 

1. Максимальна кількість балів – 10 (за період рейтингу). 

При оцінюванні методичної розробки викладачів враховується 

 виконання методичної розробки державною мовою; 

 актуальність теми; 

 інноваційний або нестандартний підхід до вирішення педагогічної 

проблеми; 

 оформлення відповідно до вимог Держстандарту; 

 наявність електронного варіанта; 

 естетичне оформлення; 

 розробляється одна розробка за семестр. 

2. Кожна методична розробка, яка відповідає вимогам, оцінюється в 

10 балів. 

3. За несвоєчасну здачу планової методичної розробки знімається 2 

бали. 

4. Надається методистом згідно графіка (II, IV). 
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Таблиця 6 

Робота з обладнання та забезпечення кабінетів і лабораторій,  

ведення навчальної документації з практичного навчання  

 

№ 

кабінету 

Завідуючий 

кабінетом 

(ПІБ) 

Журнал 

з техніки 

безпеки 

Стан 

кабінету 

Оснащення 

кабінету 

Сума 

балів 
Пояснення 

       

 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи______________ 

Підпис_________________ Дата _____________ 

Примітка: 

1. Оцінюється за результатами перевірки журналів з техніки безпеки, 

стану кабінету, оснащення кабінету. 

2. За кожне зауваження знімається 2 бали. 

3. Надається заступником директора з навчально-виробничої роботи 

згідно графіка (І, ІІ, ІІІ, IV) 

 

Додаткові показники 

 

Таблиця 9 

Банк освітніх інновацій 

 

Предметна 

(циклова) 

комісія 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Освітня інновація 

(назва) 

Кількість 

балів 
Пояснення 

     

 

Прізвище методиста _______________________ 

Підпис_________________ Дата _____________ 

 

Примітка: 

1. При оцінюванні враховується: 

 назва інновації; 

 педагогічна ідея; 

 новизна; 

 результативність. 

2. Кожна інновація, які відповідає вимогам, оцінюється в 20 балів. 

3. Надається методистом згідно графіку ІV. 
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Таблиця 10 

Рівень викладання 

 

Предметна 

(циклова) 

комісія 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Відкрите 

заняття 

(бали) 

Відкритий 

захід 

(бали) 

Сума 

балів 
Пояснення 

      

 

Прізвище методиста________________________ 

Підпис_________________ Дата _____________ 

 

Примітка: 

1. За проведення відкритого заходу, заняття члени адміністрації, які 

присутні на цьому занятті, виставляють оцінку. 

2. Відповідно, відкритий захід або відкрите заняття проведений: 

 на високому рівні – 30 балів; 

 на достатньому рівні – 20 балів; 

 на середньому рівні – 10 балів. 

3. При відсутності методичної розробки відкритого заняття, заходу – 0 

балів. 

4. Надається методистом згідно графіку (ІІ, ІV). 

 

Таблиця 11 

Навчально-методичне забезпечення викладання 

 

Прізвище викладача 
Дата 

перевірки 

Оцінка 

(балів) 
Розшифровка зауважень 

    

 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи______________ 

Підпис_________________ Дата _____________ 

Примітка: 

1. Наявність методичного комплексу в повному обсязі на початок 

семестру, що становить 100%, оцінюється максимальною кількістю – 50 

балів. 

2. Відповідно, навчально-методична документація 

на 90–99% – 40 балів; 

на 80–89% – 30 балів; 
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на 70–79% – 20 балів; 

на 60 –69% – 10 балів. 

3. Якщо показники не співпадають з наведеними вище, викладач 

отримує 0 балів. 

4. При оцінюванні враховується: 

 оформлення відповідно до вимог Держстандарту; 

 наявність електронного варіанта; 

 наявність підпису голови циклової (предметної) комісії; 

 естетичність оформлення. 

5. Надається заступником директора з навчально-виробничої роботи 

згідно графіка (І, ІІІ). 

 

Таблиця 12 

Додаткові показники 

 

Прізвище,ім’я та 

по батькові 

викладача 

Хто пропонує Виконана робота 
Оцінка 

(балів) 

    

 

Прізвище голови профкому_________________ 

Підпис_________________ Дата _____________ 

 

Примітка: 

1. Оцінюється виконання незапланованої чи нерегламентованої 

роботи, або такої, що не входить до посадових обов’язків конкретного 

працівника. 

2. Кожен вид роботи оцінюється 5 балами. 

3. Надається членами адміністрації, головою профкому, головами 

комісій згідно графіка (IV). 

В кінці кожного періоду вся інформація в таблицях та пропозиції 

представляється на обговорення членів адміністративної ради. 

Після обговорення та прийняття відповідних рішень щодо оцінок 

роботи кожного викладача методист аналізує та підсумовує виставлені 

бали, за якими і визначається місце в рейтингу кожного викладача як за 

окремий період, так і за період з початку навчального року. 

Окремо визначається також рейтинг кожної предметної (циклової) 

комісії. Залежно від місця, яке зайняла комісія, головам нараховуються 

додаткові бали: 



278 

1–2 місце – 20 балів; 

3–4 місце – 15 балів; 

5–6 місце – 10 балів. 

3 .5 .  Для кожного викладача виводиться максимальна кількість балів. 

Рейтинг розраховується у відсотках. 

3 .6 .  Результати підрахунку рейтингової оцінки (у відсотках) роботи 

викладачів після кожного періоду узгоджуються з головою профкому та 

затверджуються директором Куп’янського автотранспортного коледжу.  

3 .7 .  Зведена таблиця рейтингових показників вивішується в 

методичному кабінеті та навчальній частині. 

3 .8 .  Результати рейтингу враховуються при атестації викладачів, 

преміюванні, визначенні розміру педагогічного навантаження на наступний 

навчальний рік. 

Примітка: 

Результати рейтингової оцінки роботи викладачів зберігаються в 

архіві методичного кабінету протягом 5 років. 
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Додаток В 

Статут ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» 

(фрагменти) 
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Додаток Г 

 

Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої  

та інноваційної діяльності  

ДВНЗ «КУП’ЯНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ» 

 

У відповідності до Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 

2021 року, перспективи розвитку навчально-виховної роботи коледжу 

спрямовані на підвищення якості і конкурентоспроможності, вирішення 

завдань, що стоять перед національною системою освіти у нових 

економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію її в європейський і 

світовий освітній простір.  

Основні напрями діяльності: 

– здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка 

забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» і відповідає стандартам вищої освіти; 

– забезпечення виконання державного замовлення та угод на 

підготовку фахівців з вищою освітою; 

– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

– перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, їх атестація, 

просвітницька діяльність; 

– модернізацію структури, змісту і організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу та виконання наказів Міністерства освіти і науки 

України;  

– продовження інформатизації та комп'ютеризації навчально – 

виховного процесу; 

– вдосконалення моніторингу якості освітніх послуг з кожної 

навчальної дисципліни зі спеціальності, відділенням коледжу з урахуванням 

потреб суспільства;  

– постійний моніторинг якості освіти на всіх рівнях (група, курс, 

відділення, коледж) за участю студентів, батьків, представників громадських 

організацій з оцінюванням діяльності та оприлюднення його результатів;  

– удосконалення форм і методів роботи з обдарованими студентами.  

– забезпечення освітнього процесу методичною літературою та 

посібниками;  

– поновлення комп’ютерного програмного забезпечення дисциплін за 

рахунок спеціалізованих комп’ютерних програм;  
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– втілення плану національно-патріотичного виховання студентської 

молоді, посилення мовної, інформаційної, економічної та правової 

підготовки студентів; 

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі 

впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних 

інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій; 

– укріплення партнерських зв’язків з підприємствами та організаціями 

з метою коригування освітнього процесу та вивчення передових 

технологічних процесів; 

– залучення студентів і викладачів коледжу до участі у творчих 

конкурсах, виставках, конференціях з метою розвитку професійної 

майстерності;  

– вдосконалення тематики курсового та дипломного проектування з 

урахуванням потребами підприємств та втілення реальних завдань  

підприємств, досягнень сучасної науки, техніки, технологій та пропозицій 

голів ДЕК; 

– запровадження  комп’ютерні програми при проведенні практичних 

та лабораторних робіт.   

– забезпечення та організацію самостійної роботи студентів коледжу;   

– впровадження системи національного виховання, забезпечення 

фізичного, морального, культурного і духовного розвитку студента, 

формування соціально-зрілої творчої особистості, громадянина України;  

– створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських 

та загальнолюдських цінностей;   

– забезпечення умов для самореалізації студента відповідно до його 

здібностей, суспільних та власних інтересів;  

– розвиток системи студентського самоврядування, підтримка 

ініціативної студентської молоді коледжу.  

– отримання студентами знань та умінь протистояння маніпулятивним 

технологіям мас-медіа, підвищення медіа компетентності, зростання 

особистості людини в умовах відкритого громадянського суспільства;   

– розвиток соціальної активності та відповідальності особистості через 

включення вихованців у процес державотворення, реформування суспільних 

стосунків;   

– проведення заходів з формування здорового способу життя, 

необхідності позбавлення шкідливих звичок, профілактики правопорушень, 

алкоголізму, наркоманії, СНІДу;  

– організація взаємодії з батьківським комітетом щодо формування 

основ соціальної адаптації та життєвої компетентності молоді, всебічного 
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зміцнення зв`язків між родинами, коледжем і громадськістю з метою 

встановлення єдності їх виховного впливу на студентство, залучення до 

організації дозвілля і оздоровлення, підвищення відповідальності за розвиток 

і виховання студентів коледжу. 
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Додаток Д 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ КОЛЕДЖУ 

Педагогічна рада є колективним органом управління коледжем і є до-
радчим органом вищого навчального закладу І та II рівня акредитації. 

Педагогічну раду очолює директор коледжу. 
Педагогічна рада коледжу – орган, що покликаний керувати навчально- 

виховним і господарським життям коледжу. 
До складу Педагогічної ради входять: заступники директора, завідуючі 

відділеннями, завідуючий бібліотекою, голови предметних комісій, пе-
дагогічні працівники, головний бухгалтер. 

Одним з головних завдань директора коледжу є створення умов для під-
вищення авторитету і працездатності ради: рада під його керівництвом за-
ймається питаннями життєдіяльності коледжу, піддає в окремих випадках 
критичній оцінці діяльність педагогічного колективу коледжу і окремих його 
працівників, розробляє і затверджує практичні заходи, спрямовані на 
поліпшення навчання і виховання студентів, 

Метою роботи Педагогічної ради є вивчення стану діяльності пед- 
колективу щодо забезпечення якості знань студентів, впровадження в на-
вчально-виховний процес новітніх технологій та поліпшення виховної ро-
боти, направленої на формування гармонійно розвинутої особистості. 

Педагогічна рада коледжу розглядає, обговорює та вирішує питання: 
- виконання нормативно-правових листів, інструктивних листів 

державних органів управління освітою; 
- стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи; 
- впровадження досвіду роботи відділень, циклових (предметних) 

комісій і кращих викладачів; 
- стан успішності студентів за підсумками семестрових перевод- них 

іспитів: 
- забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнен-

ня здоров'я студентів, 
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- стан практичної підготовки студентів; 
- аналізує показники навчально-виховної; виробничо-господарської 

діяльності, захисту курсових та дипломних проектів, здачі державних 
екзаменів, дотримання правил внутрішнього розпорядку;  

- аналізує випадки педагогічної некомпетентності, порушення 
педагогічної етики та моралі викладачами та надає пропозиції адміністрації 
коледжу щодо вжиття заходів з цього приводу; 

- аналізує роботу кабінетів і лабораторій; 

- планує розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази коледжу; 
- розглядає результати чергової і позачергової атестації педагогічних 

працівників; 
- розглядає питання розвитку коледжу та інші. 

Робота Педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до 
потреб коледжу. Річний план роботи Педагогічної ради затверджується на її 
засіданні напередодні нового навчального року. Кількість засідань Педа-
гогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше як шість разів на рік. 

В період між плановими засіданнями Педради проводяться щотижневі 
оперативні наради педагогічних працівників, на яких планується робота пе-
дагогічного колективу на неділю, а також розглядаються питання зазначені 
вище і приймаються рішення. 

Рішення, прийняті Педагогічною радою, реалізуються, відповідно, на-
казами керівника закладу. 

Приймаються рішення Педагогічної ради більшістю голосів при при-
сутності на засіданні не менше двох третин її членів. 

При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови педради (ди-
ректора коледжу). 

На засіданнях Педагогічна рада може розглядати питання, які не пе-
редбачені річним планом роботи, але на даний час є актуальними І потре-
бують негайного вирішення. 

Педагогічна рада відповідає за: 
- своєчасне та глибоке вивчення навчально-виховного процесу, 

прийняття педагогічно доцільних заходів для його покращення; 

- об'єктивність оцінки педагогічних процесів, роботи педагогів, 
обґрунтоване прийняття рішень; 

- гласність прийнятих рішень, якість та строки їх виконання. 
Кожний член Педагогічної ради має право вносити на розгляд пропозиції, 

які можуть впливати на поліпшення навчально-виховного процесу. 
Члени Педагогічної ради зобов’язані брати активну участь у роботі 

Педагогічної ради та виконувати прийняті рішення. 
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Додаток Е 
Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «Куп’янський автотранспортний коледж» 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про методичну раду ДВНЗ 

«Куп’янський автотранспортний коледж» 

Методична рада є організуючим і координуючим центром наукової, на-
вчально-методичної та виховної роботи з викладачами коледжу. 

Методичну раду очолює заступник директора з навчальної роботи. 
Методична рада коледжу - дорадчий орган, який обговорює і готує реко-

мендації щодо покращення і удосконалення учбово-методичної і виховної 
роботи коледжу. 

До складу методичної ради входять: заступник директора з навчальної 
роботи, методист, голови предметних комісій, завідуючий бібліотекою, 
викладачі. 

Головною метою методичної ради є розгляд питань: 
а) про удосконалення форм і методів проведення навчальних занять; 
б) узагальнення, апробація та впровадження у навчально-виховний 

процес інноваційних методів навчання; 
в) вивчення передового досвіду та впровадження у практику 

предметних комісій методичних рекомендацій, положень щодо 
удосконалення науково- методичної роботи коледжу; 

г) узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного 
досвіду викладачів; 

д) про шляхи удосконалення практичної підготовки студентів; 
е) про зміст та форми методичної роботи. 
Методична рада може заслуховувати завідуючого відділенням, голів 

предметних комісій, заступника директора з практичного навчання, 
керівників фізичної та допризовної підготовки, завідуючих кабінетами, 
лабораторіями, керівників груп, викладачів і майстрів виробничого навчання, 
вихователів гуртожитку з питань учбово-виховної, методичної, 
позаудиторної роботи зі студентами, підвищення кваліфікації. 

Методична рада скликається не рідше 1 разу на 2 місяці. Рішення 
методичної ради оформляється протоколами, а окремі її пропозиції і висновки – 
наказами по коледжу, і доводяться до відома всього педагогічного колективу. 
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Додаток Ж 

 

 

1 . Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-методичний 

підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї 

або кількох споріднених навчальних дисциплін. Предметна (циклова) 

комісія створюється рішенням керівника коледжу за умови, якщо до її 

складу входить не менше ніж три педагогічних працівники. 

2. Головними завданнями предметної(циклової) комісії є систематичне 

підвищення професійного рівня викладачів, удосконалення їх методичної 

підготовки. 

3. Персональний склад предметної(циклової) комісії затверджується 

директором коледжу. 

4. Безпосередньо керівництво роботою предметної (циклової) комісії 

здійснює голова комісії, якого назначає директор коледжу. Загальне 

керівництво роботою предметних (циклових) комісій здійснює заступник 

директора* з навчальної роботи. 

5. Робота предметної комісії проводиться за планом, який затверджує 

заступник директора з навчальної роботи на кожен семестр. 

Засідання предметної комісії проводяться не рідше одного разу на місяць. 

6. Основним змістом роботи предметної (циклової) комісії є: 

6.1. Розробка і проведення заходів з забезпечення підвищення якості 

денного і заочного навчання і виховання студентів. 

6.2. Розробка заходів з наукової організації навчального процесу. 

6.3. Розробка методики викладання навчальних дисциплін, які входять 

у предметну (циклову) комісію, проведення теоретичних і практичних 

занять, лабораторних, контрольних і домашніх робіт, виробничої практики, 

курсового і дипломного проектування. 

6.4. Розробка і проведення заходів для поліпшення практичної 

підготовки студентів. 

6. 5. Вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих 
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викладачів, надання допомоги викладачам - початківцям у набутті 

педагогічної майстерності. 

6.6. Розробка нових методів і засобів навчання. 

6. 7. Контроль і аналіз знань студентів, розробка єдиних норм і вимог 

до їх оцініщ і рецензування контрольних робіт; обговорення питань 

організації самостійної роботи студентів. 

6.8. Розгляд і обговорення виданих підручників, навчальних посібників, 

навчальних програм, складання на них відгуків і рецензій. 

6.9. Підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних матеріалів для 

проведення вступних, семестрових, перевідних і державних іспитів, а також 

завдань для письмових робіт, тематики і змісту курсового і дипломного 

проектування. 

6.10. Розгляд і обговорення планів роботи предметної (циклової) комісії, 

робочих програм, планів проведення занять, індивідуальних планів роботи 

викладачів з підвищення методичного рівня, а також планів роботи кабінетів, 

лабораторій, навчально-виробничих майстерень. 

6.11 .Керівництво технічною творчістю студентів. 

7. Зміст роботи предметної (циклової) комісії у кожному окремому 

випадку визначається з урахуванням конкретних задач, які поставлені перед 

навчаль ним закладом, і специфіки його роботи. 

Предметна (циклова) комісія має право вносити пропозиції за змістом і 

обсягом діючих програм спеціального циклу у зв' язку зі специфікою даної 

галузі промисловості, появою нової техніки, технології, передового досвіду 

роботи і послідовності вивчення окремих тем суміжних і взаємопов' язаних 

дисциплін. 

8. На голову предметної (циклової) комісії покладається: 

8.1.Організація роботи предметної (циклової) комісії. 

8.2. Складання планів роботи предметної (циклової) комісії. 

8.3. Вивчення роботи членів комісій, організація контролю за якістю 

проведення занять, організація взаємовідвідування занять викладачами. 
8.4. Керівництво підготовкою і обговорення відкритих занять (лекцій, 

лабораторних і практичних занять). 
8.5. Розгляд робочих програм викладачів. 

8.6.0рганізація систематичної перевірки виконання рішень комісії, які 

були прийняті раніше, і повідомлення про підсумки на засіданнях комісії. 

8.7.Ведення обліку і пред' явлення звітів про роботу предметної 

(циклової) комісії заступнику директора з навчальної роботи (після 

обговорення на комісії). 

9. За керівництво роботою предметною (цикловою) комісією голові 

призна чається оплата в установленому порядку. 

10. Кожний член предметної (циклової) комісії має право вносити на 

розгляд комісії пропозиції з поліпшення навчально-виховної роботи, 

відвідувати заняття викладачів - членів комісії. 

11.Члени предметної (циклової) комісії зобов' язані відвідувати засідання 

комісії, брати активну участь у її роботі, виконувати рішення, прийняті 

комісією, і доручення голови комісії. 
12. Предметна (циклова) комісія повинна мати таку документацію: 
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12.1. План роботи. 
12.2. Протоколи засідань. 
12.3. Контрольні екземпляри усієї діючої навчально-методичної 

документації з дисципліни.  
12.4. Звіти про роботу комісії за семестр. 
12.5. Методичні розробки. 
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Додаток И 

 

 

Додаток И 

Міністерство освіти і науки України 

Куп’янський автотранспортний коледж 

 

 

 

 

 

Положення про методичний кабінет КАТК 

І Загальні положення 

1.1. Методичний кабінет здійснює навчально - методичне забезпечення вищої 

освіти студентів, організацію вдосконалення відповідної фахової освіти і 

кваліфікації педагогічних працівників закладу. 

1.2. У своїй діяльності він керується Конституцією України, Законом України 

«Про вищу освіту», іншими законами та урядовими рішеннями в галузі освіти, 

наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, органів 

виконавчої влади. 

1.3. Головною метою методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення 

педагогічного процесу в КАТК, організація удосконалення відповідної фахової 

освіти та кваліфікації педагогічних працівників. 

1.4. Завданнями методичного кабінету є: 

а) Організація педагогічного процесу і методичної роботи в закладі; 

б) Вивчення рівня навчальних досягнень студентів відповідно до державних 

стандартів, стану викладання дисциплін; 

в) Розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, 

перспективного педагогічного досвіду; 

г) Підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, відкритих занять, 

огляду - конкурсу методичних розробок; 

д) Створення організаційних умов для безперервного фахового 

вдосконалення, кваліфікації педагогічних працівників; 

є) Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу 

педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного 

досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів 

професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи. 

1.5. Діяльність методичного кабінету базується на принципах доступності, 

гуманізму, демократизму, системного підходу до навчально-методичного 

забезпечення навчально-виховного процесу, рівності умов 
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для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його 

духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і 

прогностичності роботи з педагогічними кадрами, безперервності їх 

фахового вдосконалення. 

2. Зміст і напрямки роботи кабінету. 

Зміст роботи методичного кабінету вимагає такі напрямки діяльності:  

2.1. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально виховного 

процесу педагогічними кадрами. 

2.2. Навчально-методичне консультування педагогічних працівників. 

2.3. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

2.4. Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи 

педагогічних працівників. 

2.5. Організація пошукових досліджень в галузі розробки та впровадження 

методики, технологій навчання і виховання, удосконалення форм і методів 

роботи з педагогічними кадрами, участь в організації діяльності предметних 

(циклових) комісій. 

2.6. Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного 

педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх інноваційних 

технологій і досягнень науки. 

2.7. Організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток 

творчої індивідуальності педагогічних кадрів. 

2.8. Навчально-методичне консультування та координація діяльності голів 

предметних (циклових) комісій. 

2.9. Координація методичної діяльності з методичними кабінетами інших вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, підтримка зв'язків з ВНЗ ІІІ-ІУ 

рівня акредитації. 

210. Організація і проведення педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих 

звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних 

читань тощо. 

2.11. Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків 

педагогічної інформації тощо. 

2.12. Сприяння проведенню управлінської та навчально-виховної діяльності на 

діагностичній основі. 

2.13. Продовження роботи щодо створення комп'ютерних навчальних і 

контролюючих програм 

2.14. Організація роботи з викладачами початківцями. 

2.15. Накопичування та систематизація науково-методичних матеріалів, які 

друкуються в періодичній пресі, фахових виданнях та розроблюються в 

навчальному закладі. 

2.16. Спрямування навчально-виховної роботи на формування в студентів навичок 

самостійної праці та свідомого ставлення до навчання. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Методичний кабінет забезпечує: 

2.10. Здійснення головної мети, завдань, змісту і напрямків роботи згідно з 

чинним законодавством і цим положенням. 

2.11. Участь у формуванні бібліотечних фондів навчальної, довідкової наукової, 

науково-популярної, методичної літератури, фахових періодичних видань. 

2.12. Інформаційно - консультативне обслуговування педагогічних працівників. 

3. Функції методичного кабінету. 
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Додаток К 

Орієнтовний зразок індивідуальної програми розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладача 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Куп’янський автотранспортний коледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА 

розвитку професійно-педагогічної компетентності 

на 2016–2017 навч. рік. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Викладача спеціальних дисциплін  

[Прізвище, Ім’я, По батькові] 
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Дисципліни викладання: 

Технічна експлуатація автомобілів 

Технічна механіка 

Технічне обслуговування автобусів 

 

 

Викладацький стаж – 1 рік 

 

 

Мета – підвищити рівень розвитку професійно-педагогічної компетентності 

в процесі участі в науково-методичній роботі коледжу 

 

Завдання: 

1. ознайомитися з чинними нормативно-правовими документами, що 

регламентують освітню діяльність закладів вищої освіти І–ІІ рівнів 

акредитації; 

2. розширити знання з педагогіки (дидактики, теорії і методики 

виховання); 

3. удосконалити педагогічні та методичні вміння (розробляти плани-

конспекти аудиторних занять; добирати доцільні форми, методи, 

прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

розробляти навчально-методичні комплекси дисциплін викладання; 

здійснювати виховну роботу зі студентами на заняттях та в 

позааудиторній роботі); 

4. ознайомитися з досвідом викладацької діяльності досвідчених колег; 

5. підвищити рівень розвитку професійно значущих особистісних 

якостей: емпатії, гнучкості, емоційної привабливості. 
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Таблиця 1 

Індивідуальний план розвитку  

професійно-педагогічної компетентності викладача 
 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Ресурси 

Термін 

виконання 
Результат 

1. Ознайомлення з 

нормативно-правовими 

документами, що 

регламентують освітню 

діяльність закладів вищої 

освіти І–ІІ рівнів 

акредитації: 

Закони України «Про 

освіту», «Про вищу 

освіту», «Про професійно-

технічну освіту» 

Фонди методичного 

кабінету коледжу; 

матеріали мережі 

Інтернет; 

01.09.2016 Використання 

при розробці 

НМКД, у 

конспектах 

занять. 

2. Набуття знань з дидактики 

та теорії і методики 

виховання 

Відвідування лекцій і 

семінарів для 

викладачів-

початківців; 

фонди методичного 

кабінету; 

мережа Інтернет; 

взаємовідвідування 

занять; 

консультації 

викладача-наставника 

 

упродовж 

навчального 

року 

Поповнення 

методичної 

скарбнички; 

використання 

при розробці 

робочих 

програм 

навчальних 

дисциплін, при 

складанні 

конспектів 

занять 

3. Удосконалення 

педагогічних і методичних 

умінь: 

розробляти плани-

конспекти аудиторних 

занять;  

добирати доцільні форми, 

методи, прийоми 

організації навчально-

пізнавальної діяльності 

студентів;  

розробляти навчально-

методичні комплекси 

дисциплін викладання;  

здійснювати виховну 

роботу зі студентами на 

заняттях та в 

позааудиторній роботі  

Відвідування 

практичних занять і 

тренінгів для 

викладачів-

початківців; 

взаємовідвідування й 

аналіз занять; 

відвідування занять 

викладача-

наставника; 

консультації 

викладача-наставника 

30.06.2016 

 

 

 

 

01.09.2016 

 

упродовж 

навчального 

року 

 

15.06.2017 

розроблені 

робочі 

програми 

дисциплін 

викладання; 

розроблені 

НМКД; 

розроблені 

плани-

конспекти 

занять; 

звіт-самоаналіз 

виховної 

роботи зі 

студентами 
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Закінчення таблиці 1 

 Ознайомлення з досвідом 

викладацької діяльності 

досвідчених колег 

взаємовідвідування й 

аналіз занять; 

відвідування занять 

викладача-

наставника; 

консультації 

викладача-наставника 

упродовж 

навчального 

року 

Поповнення 

методичної 

скарбнички; 

використання 

при розробці 

робочих 

програм 

навчальних 

дисциплін, при 

складанні 

конспектів 

занять 

 Підвищення рівня 

розвитку професійно 

значущих особистісних 

якостей: емпатії, гнучкості, 

емоційної привабливості 

 

Відвідування 

семінарів- тренінгів 

упродовж 

навчального 

року 

Покращення 

взаємин із 

колегами, 

адміністрацією, 

студентами. 

 

 

 

 Викладач 

 

 

 

 Голова предметної (циклової) комісії 
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Додаток Л 

Професійно значущі особистісні якості викладача: 

діагностика й розвиток 

Програма семінару 

 

Пояснювальна записка 

Головним організатором навчально-виховного процесу в закладі освіти 

є викладач, а тому психологічне забезпечення освітнього процесу, що 

розглядається як гарантія психологічної обґрунтованості і грамотності дій, 

визначається рівнем розвитку професійно значущих особистісних якостей як 

складника професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

Мета семінару – сприяти розвиткові професійно-педагогічної 

компетентності викладачів і професійно значущих особистісних якостей 

зокрема, стимулювати процес професійно-особистісного розвитку. 

Завдання семінару: 

– на основі теоретичного аналізу проблеми сформувати у викладачів 

уявлення про професійно-педагогічну компетентність та її особистісний 

складник; 

– сприяти усвідомленню викладачами необхідності розвитку якостей, 

що забезпечують ефективну взаємодію зі студентами: рефлексивності, 

емпатичності, гнучкості, комунікабельності, здатності до співпраці; 

– ознайомити викладачів зі способами діагностики особистісного 

складника професійно-педагогічної компетентності і визначити рівень його 

розвитку; 

– сформувати у викладачів уявлення про способи і прийоми розвитку 

професійно значущих особистісних якостей, забезпечити оволодіння деякими 

з них. 

Семінар розраховано на 18 годин. Передбачаються різноманітні форми 

проведення занять, які сполучають у собі як традиційні види навчальної 

діяльності, так і інтерактивні форми навчання. Один із принципів організації 
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занять полягає в їх практико-орієнтованому характері. Поряд із цим, при 

обговоренні питань створюються умови для виявлення особистісної 

активності викладачів: включення їх у процес виявлення, усвідомлення 

професійно-особистісних проблем, обмін досвідом, аналіз проблемних 

ситуацій тощо. 

Тематичний план 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Лекції Практикум 

1. Поняття про професійно-педагогічну 

компетентність викладача 
– 2 

2. Соціально-психологічні методи діагностики 

професійно значущих особистісних якостей 

викладача 

– 4 

3. Комунікативна компетентність викладача 

як основа конструктивного професійного та 

міжособистісного спілкування 

2 2 

4. Готовність педагога до особистісно 

орієнтованої взаємодії в ході освітнього 

процесу 

2 2 

5. Здатність викладача до реалізації 

розвивального потенціалу освітнього 

процесу 

2 – 

6. Круглий стіл. Аналіз ситуацій педагогічної 

взаємодії. Проблеми професійної 

деформації педагогів 

– 2 

Разом 6 12 

 

Зміст занять 

Тема 1. Поняття про професійно-педагогічну компетентність викладача 

(2 год.) 

Професійно-педагогічна компетентність викладача як складна 

інтегративна професійно-особистісна характеристика. Її структурні 

складники: когнітивний, функціональний, особистісний. 

Особистісний складник професійно-педагогічної компетентності: 

рефлексивність, емпатичність, гнучкість, комунікативність, здатність до 
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співпраці, емоційна привабливість. Характеристика їхнього гуманістичного 

потенціалу. 

Тема 2. Соціально-психологічні методи діагностики  

професійно значущих особистісних якостей викладача (4 год.) 

Необхідність вивчення викладачем власних професійно значущих 

особистісних якостей. Цілі самодіагностики. Корекційно-розвивальний 

потенціал діагностичних методик.  

Вивчення ригідності педагога.  

Вивчення рівня суб’єктивного контролю вчителя. 

Діагностика здатності педагога до співпраці (методи спостереження, 

тестування, експертних оцінок). 

Тема 3. Комунікативна компетентність викладача як основа 

конструктивного професійного та міжособистісного спілкування (4 год.) 

Комунікативна компетентність як важлива складова професійної 

майстерності викладача. 

Проблема міжособистісної взаємодії в освітньому процесі, їх аналіз з 

позицій соціально-психологічного підходу. 

Виявлення власних особистісних позицій у педагогічному спілкуванні. 

Вироблення варіантів конструктивної поведінки в ситуаціях 

фрустрації. 

Способи етичного захисту. 

Тема 4. Готовність педагога до особистісно орієнтованої взаємодії в ході 

освітнього процесу (4 год.) 

Поняття готовності до особистісно орієнтованої взаємодії. 

Створення на занятті ситуацій особистісно орієнтованої взаємодії. 

Анкета для викладача «Усвідомленість вибору педагогічної системи». 

Вивчення прагнення до самореалізації. 
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Тема 5. Здатність викладача до реалізації розвивального потенціалу 

освітнього процесу (2 год.) 

Основне завдання педагога – забезпечення розвивального потенціалу 

освітнього процесу. 

Умови реалізації викладачем розвивального потенціалу освітнього 

процесу: знання про структуру особистості студента, особливості його 

психічного розвитку та механізми актуалізації особистісного потенціалу в 

процесі освіти; уміння обирати адекватні методи і засоби організації 

навчальної діяльності; уміння відстежувати результати педагогічної 

діяльності. 

Психологічний аналіз освітнього процесу в аспекті його розвивального 

потенціалу. 

Тема 6. Круглий стіл. Аналіз ситуацій педагогічної взаємодії.  

Проблеми професійної деформації педагогів (2 год.) 

Чинники, що підсилюють вплив професії, педагогічного середовища на 

особистість викладача. Синдром емоційного вигоряння. 

Професійні стереотипи та їх подолання. Вплив професійної ролі на 

особистість. Проблеми особистісного розвитку педагогів. 
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Додаток М 

Розвиток професійно значущих особистісних якостей педагога 

Програма тренінгу 

Пояснювальна записка 

Професійне зростання педагога насамперед полягає у становленні й 

розвиткові його особистості. Успішність його роботи обумовлюється в 

першу чергу соціально-психологічними якостями, які сприяють взаємодії, 

спілкуванню з іншими учасниками освітнього процесу, стимулюють стан 

емоційного комфорту, інтелектуальної активності, допомагають 

взаєморозумінню. 

Тренінг має допомагати розвиткові таких професійно значущих 

якостей викладача: здатність до рефлексії, емпатії, гнучкості, співпраці, 

комунікабельності та емоційній привабливості. Варто зазначити подвійну 

спрямованість тренінгу. По-перше, він має забезпечити професійно-

особистісне зростання викладача закладу вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації. 

Умови професій вимагають від нього високого рівня компетентності, 

готовності до взаємодії з різними учасниками освітнього процесу – 

студентами, їхніми батьками, адміністрацією. Тренінг надасть допомогу 

викладачам, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію, готовим до 

саморозвитку. По-друге, тренінг може розглядатися як навчальна модель, 

один із можливих варіантів активних методів роботи викладача зі 

студентами. Учасники тренінга знайомляться з технікою, що описується, щоб 

на практиці використовувати її в процесі роботи зі студентами, розвиваючи в 

них значущі соціально-психологічні якості. 

Таким чином, з одного боку, учасники тренінга занурюються в 

ситуації, які допомагають їм адекватно оцінити свої здібності до взаємодії, до 

розвитку в собі професійно значущих характеристик, з другого – вони самі 

оволодівають способами і прийомами організації аналогічної роботи зі 

студентами. 

Мета тренінга – сприяти розвитку загальної та професійної культури 

педагогів, підвищенню їхньої професійно-педагогічної компетентності, 

стимулювати процес професійно-особистісного самовдосконалення, розвитку 

професійно значущих особистісних якостей. 

Завдання тренінга: 

– сформувати в учасників тренінга уявлення про професійно значущі 

особистісні якості як системотвірний складник професійно-педагогічної 

компетентності; 
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– організувати спостереження учасників за проявами своїх професійно 

значущих особистісних якостей у тренінгових ситуаціях; 

– створити умови для адекватної оцінки ступеня розвитку таких 

якостей, як рефлексивність, емпатичність, гнучкість, здатність до співпраці, 

емоційна привабливість; своїх можливостей і здатності до професійної 

взаємодії; 

– відпрацювати навички взаємодії через демонстрацію, прояв 

професійно значущих особистісних якостей; 

– сформувати потребу в розвиткові якостей, що сприяють 

конструктивній взаємодії – рефлексивності, емпатичності, гнучкості, 

здатності до співпраці, емоційної привабливості; 

– сформувати уявлення про способи та прийоми професійно-

особистісного саморозвитку, забезпечити оволодіння деякими з них. 

Тренінг розрахований на три заняття. Тривалість кожного – 6 годин. 

Вони побудовані згідно з основними описаними в психолого-педагогічній 

літературі вимогами, що висуваються до тренінгів. Ігрові форми (вправи) 

використовуються тут як універсальний та основний засіб. Вправи на 

розвиток рефлексивності, емпатичності, гнучкості, здатності до співпраці, 

емоційної привабливості можуть бути скорочені, доповнені чи замінені 

іншими за бажанням ведучого і в залежності від готовності групи до їх 

виконання. 

У кінці кожного навчального дня і за результатами тренінга в цілому 

обов’язково передбачається отримання «зворотного зв’язку». Суб’єктивна 

думка кожного викладача дозволить зробити висновки про те, наскільки 

вдалося включити його в процес саморозвитку, домогтися цілей тренінга та 

отримати особистісний результат у всіх учасників. 

Зміст занять 

Заняття 1 (6 годин) 

Завдання 

Створення сприятливих умов для роботи тренінгової групи, атмосфери 

довіри та прийняття один одного, адекватної оцінки сформованості 

професійно значущих особистісних якостей учасників; розвиток 

рефлексивних та емпатичних здібностей; освоєння активного стиля 

спілкування, пошук різних способів установлення контакту. 

Зміст 

Поняття про стрижневі професійно значущі особистісні якості 

викладача, що забезпечують успіх професійної взаємодії; виявлення 

поведінкових характеристик, які свдчать про різноманіття здатностей до 

рефлексії, емаптії, гнучкості, співпраці; вивчення їх впливу на успішність 
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спілкування; усвідомлення своїх професійних і особистісних проблем, 

готовності до саморозвитку, самовдосконалення. 

Вправи 

На згуртування групи: 

«Аплодисменти», «Два береги» (формування очікувань від тренінгу), 

«Знайомство–представлення», «Знайомство-снігова куля», «Мій особистий 

герб», «Подарунки», «Вироблення правил групи», «Очі в очі», «Путанка». 

На прояв рефлексії, емаптії, здатності до співпраці: 

«Місток», «Знайди собі пару», «Установлення контакту», «Мітки», «Як 

потрапити до кола» 

Обмін думками з приводу своїх переживань, відчуттів у ході заняття. 

Домашнє завдання: міні-твір «Випадок, який запам’ятався мені 

надовго» та/або «Згадую з болем». 

 

Заняття 2 (6 годин) 

Завдання 

Продовження вивчення своїх особистісних якостей та їх впливу на 

успішність взаємодії; вироблення власної позиції з приводу сформованості 

своїх професійно значущих особистісних якостей, усвідомлення необхідності 

їх розвитку, подальшого особистісного зростання; становлення навичок 

сприйняття партнера по спілкуванню та прийняття зворотного зв’язку; пошук 

нових способів поводження в контактах з людьми. 

Зміст 

Поняття про рефлексію, емпатію, гнучкість, здатність до співпраці як 

про комунікативний комплекс професійно-педагогічної компетентності 

викладача; його вплив на стиль міжособистісної взаємодії; ступінь прийняття 

себе в ролі викладача. 

Вправи 

На розвиток рефлексії: 

«Червоний олівець», «За що ми любимо…», «Відгадай малюнок», «Мій 

друг сказав би про мене, що…», «Що про мене розкаже моя річ», «Лінія мого 

життя» тощо. 

На розвиток емпатії: 

«Ти мені подобаєшся…», «Контакт руками», «Емоція по колу», 

«Павутиння забобонів»; робота з моральними дилемами. 

На здатність до співпраці, гнучкість поведінки 

«Прохання», «Сліпий і поводир», «Мінлива кімната», «Дві культури», 

обговорення реальних ситуацій на множинність варіантів поведінки. 

Робота з домашніми творами 
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Обмін думками з приводу своїх переживань у ході заняття. 

Домашнє завдання: підготуватися до відео-зйомки, для чого продумати 

текст хвилинного виступу перед учасниками на будь-яку тему. 

 

Заняття 3 (6 годин) 

Завдання 

Закріплення комунікативних навичок, здатності до ефективної 

взаємодії; оволодіння способами і прийомами професійно-особистісного 

розвитку; закріплення навичок вираження і прийняття зворотного зв’язку. 

Зміст 

Поняття про емоційну привабливість викладача і можливість її 

розвитку (з-поміж іншого в процесі відео-тренінга); виконання відео-завдань 

«Реклама», «Публічний виступ» та обігравання реальних ситуацій; 

обговорення відеозаписів; обговорення усіх запитань, що виникли під час 

тренінга, фіксація учасниками своїх емоцій і переживань; надання необхідної 

психологічної підтримки і налаштування на майбутнє. 
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Додаток Н 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у провідних фахових виданнях України та виданнях,  

включених до міжнародних наукометричних баз: 

1. Демиденко В. В. Ключевые проблемы создания системы 

компетентностно ориентированного последипломного педагогического 

образования. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і 

психологія / ред. кол.: О. В. Глузман, М. Я. Ігнатенко, В. С. Заслуженюк та ін. 

Ялта : РВНЗ КГУ, 2013. Вип. 41. Ч. 3. С. 197–201. 

2. Деміденко В. В. Середовищний підхід до розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів коледжу. Засоби навчальної та 

науково-дослідної роботи. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. 

Вип. 42. С. 51–59. 

3. Деміденко В. В. Розробка програми розвитку професійно-

педагогічної компетентності в системі післядипломної освіти. Засоби 

навчальної та науково-дослідної роботи. Харків : ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, 2014. Вип. 43. С. 68–81. (Index Copernicus). 

4. Деміденко В. В. Модель розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу. 

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Харків : ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, 2015. Вип. 44. – С. 40–50. (Index Copernicus). 

5. Деміденко В. В. Індивідуалізація і диференціація процесу розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-

методичної роботи коледжу. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 

Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. Вип. 45. С. 5–16. (Index 

Copernicus). 

6. Деміденко В. В. Діагностика розвитку складників професійно-

педагогічної компетентності викладачів коледжу. Засоби навчальної та 

науково-дослідної роботи. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. 

Вип. 48. С. 35–46. (Index Copernicus). 
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7. Деміденко В. В. Експериментальна перевірка організаційно-

педагогічних умов розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів коледжу. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 

Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. Вип. 49. С. 37–48. (Index 

Copernicus). 

Опубліковані праці апробаційного характеру: 

8. Деміденко В. В. Науково-методична робота коледжу як складова 

післядипломної освіти педагогічних кадрів. Педагогіка та психологія: теорія 

і практика актуальних досліджень : Матеріали міжнародної науково-
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Апробація результатів дослідження 

здійснювалася на засіданнях кафедри початкової, дошкільної та професійної 

освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2011–2017), регіональних та 

міжвузівських науково-практичних і методичних семінарах, а також була 

представлена у формі доповідей і повідомлень на конференціях різного рівня, 

зокрема, Міжнародних: «Педагогіка та психологія: теорія і практика 

актуальних досліджень» (Львів, 2012), «Міжнародне співробітництво в освіті 

в умовах глобалізації» (Сімферополь, 2013), «Актуальні наукові дослідження 

в сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький, 2015), «Методологія сучасних 

наукових досліджень» (Харків, 2017); Всеукраїнській: «Науково-практичні 

аспекти психології та педагогіки» (Харків, 2012). 
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