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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 127 сторінок, 1  частина, 4 таблиці, 15 рисунків, 61 джерело. 

Перелік ключових слів: сталий розвиток, модель підвищення 

кваліфікації, інноваційні компетентнісно орієнтовані концептуальні моделі 

підвищення кваліфікації, компетентність, навички, Soft Skills, Hard Skills, 

компетентний педагог, науково-методична компетентність, науково-

методичний супровід, інноваційна компетентність, конфліктологічна 

компетентність, цифрова компетентність, безперервний професійний 

розвиток, навчання впродовж життя, акметехнологічне науково-методичне 

забезпечення. 

Предмет дослідження – інноваційний зміст, форми, методи, технології 

підвищення кваліфікації педагогів професійної  освіти. 

Об’єкт дослідження – система безперервної освіти педагогічних 

працівників закладів професійної освіти в умовах сталого розвитку. 

Мета дослідження полягає в розробленні, теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці принципово нових компетентнісно 

орієнтованих моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів професійної освіти впродовж життя з урахуванням соціокультурних 

та освітніх трансформацій. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення поставлених 

завдань і перевірки гіпотези дослідження використано комплекс 

взаємопов’язаних загальнонаукових методів: 

–  теоретичні: аналіз і синтез – із метою виявлення сутності 

досліджуваного феномену, виокремлення чинників, які впливають на 

підготовку компетентного, інноваційного, умотивованого, 

конкурентоспроможного на ринку праці педагога професійної освіти; 

системно-історичний метод – для типології наукових поглядів і підходів на 

природу і зміст професійної компетентності (ключових, фахових та 

міжпредметних компетентностей) в історії філософсько-педагогічної думки; 

метод термінологічного аналізу, пов’язаний із визначенням категорійного 

статусу професійної компетентності (науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової, конфліктологічної, коучингової) у системі 

педагогічних дефініцій; функціонально-структурного аналізу – для опису 

структурно впорядкованого складу компетентнісно орієнтованих моделей 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної 

освіти; контент-аналіз нормативно-правових документів у галузі освіти, 

науково-методичного забезпечення (навчально-тематичних планів, освітніх 

програм тощо) розвитку професійної компетентності педагога професійної 

(професійно-технічної) освіти; SWOT-аналіз існуючої системи підвищення 

кваліфікації, з’ясування тенденцій і закономірностей, досягнень і недоліків; 

моделювання – для розроблення компетентнісно орієнтованих моделей 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної 
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освіти; абстрагування, ідеалізації, формалізації та узагальнення – для 

систематизації і формулювання висновків, визначення напрямів подальшого 

дослідження проблеми; 

–  емпіричні: бесіда, опитування, анкетування, тестування, фокусоване 

інтерв’ю, комп’ютерне діагностування на офіційному сайті Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти та LMS «Профосвіта» 

(profosvita.org), вивчення результатів професійної діяльності на курсах 

підвищення кваліфікації (випускних творчих робіт, проєктів, професійних 

кейсів, технологічних портфоліо та ін.); обсерваційні (безпосереднього й 

опосередкованого спостереження за акмединамікою професійного розвитку 

педагогів професійної освіти, самоспостереження); педагогічний 

експеримент, модельний експеримент;  

–  методи математичної статистики – для обробки й узагальнення 

результатів дослідно-експериментальної роботи, установлення залежності 

кількісних і якісних показників у контрольних та експериментальних групах 

від упровадження експериментального чинника, визначення їх вірогідності і 

достовірності. Для статистичної автоматичної обробки даних розроблено 

таблиці, діаграми за допомогою програм MS EXCEL. 

Науковий пошук здійснювався впродовж 01.02.2021 по 31.12.2021 рр. і 

охоплював три дослідницькі етапи: діагностично-пошуковий (01.02.2021-

31.05.2021), теоретико-моделювальний (01.06.2021-30.09.2021), технологічно-

упроваджувальний (01.10.2021-31.12.2021). 

Уперше було розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

систему підготовки педагогів П(ПТ)О компетентнісно орієнтовані моделі 

підвищення кваліфікації в контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової, конфліктологічної, 

коучингової тощо компетентностей; здійснено екстраполяцію спроєктованих 

інноваційних моделей підвищення кваліфікації розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, компонентного складу 

моделей (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-

упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів 

П(ПТ)О; визначено формувально-процесуальні етапи компетентнісної та акме-

орієнтованої професійної підготовки педагогів та розроблено перспективні 

культуровідповідні форми її інституалізації в системі безперервної 

професійної освіти; дібрано технології науково-методичного супроводу 

реалізації компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у професійно-кваліфікаційному, дидактичному, 

соціальному, маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, 

моніторинговому, психолого-мотиваційному, консалтинговому, 

коучинговому напрямах; розроблено та експериментально перевірено 

продуктивність та ефективність компетентнісно орієнтованих моделей для 

підготовки інноваційного, умотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти; запропоновано шляхи реалізації розроблених 
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компетентнісно орієнтованих моделей організації та управління процесом 

підвищення кваліфікації педагогів у системі безперервної професійної освіти; 

розроблено й експериментально апробовано на курсах підвищення 

кваліфікації та міжкурсовий період акметехнологічне науково-методичне 

забезпечення реалізації компетентнісно орієнтованих моделей підвищення 

кваліфікації (міжнародна монографія, освітні програми, наукові статті, 

цифрові програмно-методичні комплекси). 

Уточнено зміст понять: «сталий розвиток», «модель підвищення 

кваліфікації», «інноваційні компетентнісно-орієнтовані концептуальні моделі 

підвищення кваліфікації», «компетентність», «навички», «Soft Skills», «Hard 

Skills», «компетентний педагог», «науково-методична компетентність», 

«науково-методичний супровід», «інноваційна компетентність», 

«конфліктологічна компетентність», «цифрова компетентність», 

«безперервний професійний розвиток», «навчання впродовж життя», 

«акметехнологічне науково-методичне забезпечення». 

Експериментально доведено дієвість екстрапольованих спроєктованих 

компетентнісно орієнтованих концептуальних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та розвитку 

науково-методичної, психолого-педагогічної, інноваційної, цифрової, 

конфліктологічної, коучингової тощо компетентностей, їх сутнісних 

складників, елементного складу (цільового, аксіологічного, 

акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, управлінського, 

моніторингово-результативного, рефлексійного) на систему підвищення 

кваліфікації педагогів закладів П(ПТ)О. 

Подальшого розвитку набули теоретичні і методичні засади професійно-

педагогічної підготовки педагогічних працівників закладів професійної 

освіти, основні методичні підходи до розвитку науково-методичної, 

психолого-педагогічної, інноваційної, цифрової, конфліктологічної, 

коучингової компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

На основі результатів виконання НДР підготовлено 18 одиниць 

продукції: наукова продукція: міжнародна монографія – 1, публікації в 

наукометричних виданнях (Scopus) – 5, фахові видання – 4; матеріали 

міжнародних конференцій – 3; навчальна продукція:  освітньо-професійні 

програми – 2, цифрові програмно-методичні комплекси – 3. 
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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ 

 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти Державного 

закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної 
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Цифрова компетентність – ЦК. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Безперервний професійний розвиток фахівців у суспільстві знань є 

своєрідним викликом його інформаційним параметрам, відповіддю на 

нестабільність у сфері зайнятості і професій. Упровадження у виробництво 

нового обладнання, цифрових технологій вимагає від педагогічних 

працівників професійної освіти нового осмислення діяльності, нетрадиційних 

підходів, уміння навчатися впродовж життя.  

Реформа професійної освіти спрямована на підготовку кваліфікованих і 

конкурентоспроможних на ринку праці фахівців на засадах компетентнісного 

підходу, які здобули освітні й професійні компетентності відповідно до їхніх 

інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки та 

знаннєвого суспільства, із залученням до освітнього процесу 

висококваліфікованих працівників виробництва і сфери послуг, шляхом 

державно-приватного партнерства та взаємозв’язку з ринком праці, 

формування системи професійних кваліфікацій та створення єдиного 

освітнього середовища професійної (професійно-технічної) освіти. 

У звіті Світового банку «Дослідження сфери освіти в Україні до більшої 

результативності, справедливості та ефективності» зазначається, що 

система підготовки кваліфікованих кадрів досі не відповідає потребам фахівців, 

національної економіки і суспільства. Причина, на нашу думку, криється у 

відсутності налагодженої схеми партнерських зв’язків між бізнесом, 

роботодавцями, ринком праці і закладами професійної (професійно-технічної) 

освіти. Застарілі стандарти української освіти не встигають за технологічним 

прогресом, інноваціями та щораз більшим попитом у релевантних 

економічним та соціокультурним викликам фахівцях. У результаті маємо 

ринок праці, що характеризується професійно-кваліфікаційним 

дисбалансом попиту і пропозиції робочої сили. 

Роботодавці вважають рівень підготовки в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти низьким, що не відповідає вимогам сучасного 

виробництва. Не задовольняє не лише якість підготовки, а й рівень 

кваліфікації значної кількості випускників. Тому об’єктивною є потреба в 

підвищенні якості професійної підготовки кваліфікованих працівників з 

урахуванням освітніх і суспільних викликів, вимог світового і вітчизняного 

ринку праці, ключових стейкґолдерів. Виконання цього завдання потребує 

випереджувального підходу, упровадження інноваційних технологій 

навчання, модернізації  змісту професійного навчання, залучення соціальних 

партнерів до розроблення державних освітніх стандартів. Особливої 

актуальності набуває питання професійного розвитку фахівців, 

конкурентоспроможності та рівня кваліфікації працівників.  

Отже, нова модель розвитку суспільства знань потребує від педагога 

професійної (професійно-технічної) освіти широкого спектра навичок і 

компетенцій для успішного виконання своїх професійних функцій, 
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забезпечення всебічного і сталого розвитку освіти і науки України, 

соціальної єдності й подальшого розвитку демократичної культури.  

Ефективність змін залежить від своєчасного вивчення попиту на нові 

компетентності кваліфікованих працівників на ринку праці, інноваційного, 

організаційно-методичного та наукового забезпечення професійної підготовки 

кваліфікованих робітників, ефективної взаємодії виробництва та закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. Це, у свою чергу, передбачає 

вдосконалення моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної 

освіти в контексті формування та розвитку ключових, фахових та 

міжпредметних компетентностей. 

Науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

досліджують питання, пов’язані з підвищенням ефективності системи 

безперервної освіти педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в контексті 

впровадження інноваційних моделей безперервного професійного розвитку в 

умовах формальної, неформальної та інформальної освіти. 

У розділах 2, 3, 4, 5 викладено основний матеріал досліджень виконавців 

за підтемами реалізації НДР. Тому кожен із цих розділів завершується 

самостійними висновками. 

Звіт науково-дослідної роботи містить результати досліджень за період з 

01.02.2021 р. по 31.12.2021 р. 
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ВСТУП 

В умовах зростання вагомості людського капіталу освіта, зокрема 

професійна, стає найважливішим засобом формування нової генерації 

кваліфікованого, компетентного і конкурентоспроможного персоналу. 

Водночас і досі існує розрив між зростанням попиту на нові професії, 

професійні кваліфікації, компетентності та рівнем підготовки фахівців у 

закладах професійної освіти. Якість підготовки здобувачів освіти не 

відповідає вимогам сучасного виробництва, ринкової економіки та 

затребуваним на ринку праці компетентностям, умінням і навичкам. Застарілі 

стандарти української освіти досі зорієнтовані на формування прямих 

професійних навичок (hard skills), які можна отримати через освіту, 

сертифікацію, програми навчання, залишаючи поза увагою soft skills 

(надпрофесійні, гнучкі або м’які навички), які відповідають за успішну участь 

у робочому процесі, високу продуктивність та не пов'язані з конкретною 

професійною сферою. 

Роботодавці вважають рівень підготовки в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти низьким, що не відповідає вимогам сучасного 

виробництва. Не задовольняє не лише якість підготовки, а й рівень 

кваліфікації значної кількості випускників. Тому об’єктивною є потреба в 

підвищенні якості професійної підготовки кваліфікованих працівників з 

урахуванням освітніх і суспільних викликів, вимог світового і вітчизняного 

ринку праці, ключових стейкголдерів. Виконання цього завдання потребує 

випереджувального підходу, упровадження інноваційних технологій 

навчання, модернізації змісту професійного навчання, залучення соціальних 

партнерів до розроблення державних освітніх стандартів. Особливої 

актуальності набуває питання професійного розвитку фахівців, 

конкурентоспроможності та рівня кваліфікації працівників.  

Тому об’єктивною є потреба в підвищенні якості професійної 

підготовки кваліфікованих працівників шляхом модернізації її змісту на 

засадах компетентнісного підходу; урахування сучасних соціально-

економічних викликів, вимог світового і вітчизняного ринку праці на 

нові компетентності та трансформування їх у компетентнісно орієнтовані 

моделі, освітні програми професійної підготовки кваліфікованих 

працівників. 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України вперше розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

систему підвищення кваліфікації педагогів компетентнісно орієнтовані моделі 

підготовки компетентного, інноваційного, умотивованого, 

конкурентоспроможного педагога професійної освіти в умовах сталого 

розвитку. Реалізацію компетентнісно орієнтованих моделей професійного 

розвитку педагогів спрямовано на перетворення індивідуально-особистісних, 

діяльнісних та соціокультурних перетворень у структурі особистості й 

професіонала в їх цілісності та взаємозумовленості, на розвиток профілів 
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базових компетентностей, зокрема ключових, інтегрованих, 

загальнопрофесійних і професійних. 

Оприлюднюючи результати попередніх досліджень, автори науково-

дослідної роботи неодноразово привертали увагу педагогічних і 

управлінських кадрів до багатьох неузгоджених позицій між вимогами, 

теорією і практикою підготовки конкурентоздатного на ринку освітніх послуг 

фахівця, необхідністю створення гнучкого, конкурентного, відкритого 

освітнього середовища з домінуванням альтернативних компетентнісно 

орієнтованих моделей саморозвитку й самовдосконалення педагога. 

Актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість у 

педагогічній теорії, потреби освітньої практики, необхідність розв’язання 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження: 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної  освіти в умовах сталого розвитку» (0121U108611, 2021 р.). 

Класифікаційна група наукового дослідження – прикладне. 

Підстава для виконання наукового дослідження / науково-технічної 

(експериментальної) розробки: протокол засідання Вченої ради 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти від 28 грудня 2020 

р., протокол № 8, протокол засідання Вченої ради ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України від 

18 січня  2021 р., протокол № 1. 

Виконавці наукового дослідження: Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України. 

Науковий керівник дослідження: Сидоренко Вікторія Вікторівна, 

директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 

докторка педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту. 

Пріоритетний напрям, проблема дослідження (для досліджень за 

тематикою НАПН України) – напрям 8. Професійна (професійно-технічна) 

освіта.  

Проблема дослідження: Розвиток інноваційних процесів у системі 

професійної освіти і підготовки. 

Назва державної цільової програми, завдання програми або 

пріоритетний напрям розвитку науки і техніки (для досліджень за 

державною тематикою): цільові прикладні дослідження з питань 

гармонізації системи «людина – світ» та створення новітніх технологій 

покращення якості життя. 

Мета дослідження полягає в розробленні, теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці принципово нових компетентнісно орієнтованих 

моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

професійної освіти впродовж життя з урахуванням соціокультурних та 

освітніх трансформацій. 
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Відповідно до об’єкта, предмета, мети, концепції та загальної гіпотези 

зреалізовано  такі завдання дослідження: 

1. Систематизовано історико-педагогічний український та 

зарубіжний досвід розвитку теоретичних і методичних засад професійно-

педагогічної підготовки педагогічних працівників закладів професійної 

освіти. 

2. Розроблено, експериментально перевірено компетентнісно 

орієнтовані моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 

умовах сталого розвитку. 

3. Визначено формувально-процесуальні етапи компетентнісної та 

акме-орієнтованої професійної підготовки педагогів та розроблено 

перспективні культуровідповідні форми її інституалізації в системі 

безперервної професійної освіти. 

4. Дібрано технології науково-методичного супроводу реалізації 

компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у професійно-кваліфікаційному, дидактичному, 

соціальному, маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, 

моніторинговому, психолого-мотиваційному, консалтинговому, 

коучинговому напрямах. 

5. Запропоновано  шляхи реалізації розроблених компетентнісно 

орієнтованих концептуальних моделей організації та управління процесом 

підвищення кваліфікації педагогів у системі безперервної професійної освіти. 

6. Розроблено й експериментально апробовано акметехнологічне 

навчально-методичне забезпечення професійного розвитку педагогів за 

компетентнісно орієнтованими моделями підвищення кваліфікації 

(монографія, освітні програми, наукові статті, цифрові програмно-методичні 

комплекси). 

У ході виконання прикладного дослідження створено оригінальну 

наукову концепцію компетенізації професійно-педагогічної підготовки 

педагогів професійної освіти, побудованої на комплексі концептуальних ідей, 

положень та гіпотез. 

Провідною ідеєю дослідження виступає положення про підготовку 

педагога професійної освіти як всебічно розвиненої особистості, здатної до 

вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього 

життя, розвитку професійної кар’єри, підприємництва й самозайнятості, 

яка здобула освітні та професійні компетентності відповідно до її інтересів, 

здібностей, можливостей, потреб національної економіки та суспільства, як 

сутнісну характеристику професійно-педагогічної підготовки освітянських 

кадрів та інтегративний результат функціонування різних типів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

Окреслену ідею утворюють наступні концепти: історіографічний, що 

розкриває генезис наукового осмислення компетентнісної та акмеологічної 

спрямованості професійної підготовки педагога професійної освіти; 

методологічний, який характеризує цілісні й разом із тим різноманітні 
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уявлення про зазначені явища і процеси; теоретичний, що визначає понятійну 

систему дослідження і розкриває модельні уявлення про їх сутнісні 

властивості; організаційно-методичний, який визначає способи формування 

та вдосконалення модельних параметрів підготовки компетентного, 

інноваційного, умотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної 

освіти; моніторингово-рефлексійний, що дозволяє обґрунтовано проводити 

перманентний моніторинг безперервного професійного розвитку фахівців та 

рефлексію.  

У сукупності означені концепти складають основу загальної та робочих 

гіпотез дослідження, що передбачають використання системно-цілісних, 

особистісно-ціннісних, холістсько-емерджментних, креативно-

комунікативних та інших дослідницьких стратегій; побудову термінологічних 

рядів, які визначатимуть теоретичну основу відповідних нових 

компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів професійної освіти, а також розроблення оригінального 

науково-методичного забезпечення їх реалізації на різних етапах безперервної 

професійної освіти. 

Предмет дослідження – інноваційний зміст, форми, методи, технології 

підвищення кваліфікації педагогів професійної  освіти. 

Об’єкт дослідження – система безперервної освіти педагогічних 

працівників закладів професійної освіти в умовах сталого розвитку. 

Для досягнення мети, вирішення поставлених завдань і перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс взаємопов’язаних 

загальнонаукових методів: 

–  теоретичні: аналіз і синтез – із метою виявлення сутності 

досліджуваного феномену, виокремлення чинників, які впливають на 

підготовку компетентного, інноваційного, умотивованого, 

конкурентоспроможного на ринку праці педагога професійної освіти; 

системно-історичний метод – для типології наукових поглядів і підходів на 

природу і зміст професійної компетентності (ключових, фахових та 

міжпредметних компетентностей) в історії філософсько-педагогічної думки; 

метод термінологічного аналізу, пов’язаний із визначенням категорійного 

статусу професійної компетентності (науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової, конфліктологічної, коучингової) у системі 

педагогічних дефініцій; функціонально-структурного аналізу – для опису 

структурно впорядкованого складу компетентнісно орієнтованих моделей 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної 

освіти; контент-аналіз нормативно-правових документів у галузі освіти, 

науково-методичного забезпечення (навчально-тематичних планів, освітніх 

програм тощо) розвитку професійної компетентності педагога професійної 

(професійно-технічної) освіти; SWOT-аналіз існуючої системи підвищення 

кваліфікації, з’ясування тенденцій і закономірностей, досягнень і недоліків; 

моделювання – для розроблення компетентнісно орієнтованих моделей 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної 
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освіти; абстрагування, ідеалізації, формалізації та узагальнення – для 

систематизації і формулювання висновків, визначення напрямів подальшого 

дослідження проблеми; 

–  емпіричні: бесіда, опитування, анкетування, тестування, фокусоване 

інтерв’ю, комп’ютерне діагностування на офіційному сайті Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти та LMS «Профосвіта», вивчення 

результатів професійної діяльності на курсах підвищення кваліфікації 

(випускних творчих робіт, проєктів, професійних кейсів, технологічних 

портфоліо та ін.); обсерваційні (безпосереднього й опосередкованого 

спостереження за акмединамікою професійного розвитку педагогів 

професійної освіти, самоспостереження); педагогічний експеримент, 

модельний експеримент;  

–  методи математичної статистики – для обробки й узагальнення 

результатів дослідно-експериментальної роботи, установлення залежності 

кількісних і якісних показників у контрольних та експериментальних групах 

від упровадження експериментального чинника, визначення їх вірогідності і 

достовірності. Для статистичної автоматичної обробки даних розроблено 

таблиці, діаграми за допомогою програм MS EXCEL. 

Науковий пошук здійснювався впродовж 01.02.2021 по 31.12.2021 рр. 

і охоплював три дослідницькі етапи: 

Етап № 1. Діагностично-пошуковий (01.02.2021-31.05.2021) – 

систематизовано історико-педагогічний український та зарубіжний досвід 

розвитку теоретичних і методичних засад професійно-педагогічної підготовки 

педагогічних працівників закладів професійної освіти; визначено категорійно-

понятійний апарат дослідження, розроблено його тезаурус та здійснено його 

дефінітивне наповнення. 

Етап № 2. Теоретико-моделювальний (01.06.2021-30.09.2021) – 

розроблено, експериментально перевірено компетентнісно орієнтовані моделі 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти, здійснено їх 

екстраполяцію, зокрема компонентного складу моделей (цільового, 

аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, 

управлінського, моніторингово-результативного, рефлексійного) на 

підготовку компетентного, інноваційного, умотивованого, 

конкурентоспроможного педагога професійної освіти; дібрано технології 

науково-методичного супроводу реалізації компетентнісно орієнтованих 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у професійно-

кваліфікаційному, дидактичному, соціальному, маркетинговому, 

інформаційно-комунікаційному, моніторинговому, психолого-

мотиваційному, консалтинговому, коучинговому напрямах; запропоновано 

шляхи реалізації розроблених компетентнісно-орієнтованих концептуальних 

моделей організації та управління процесом підвищення кваліфікації педагогів 

у системі безперервної професійної освіти) 

Етап № 3. Технологічно-упроваджувальний (01.10.2021-31.12.2021) – 

розроблено й експериментально апробовано акметехнологічне навчально-
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методичне забезпечення професійного розвитку педагогів за компетентнісно 

орієнтованими моделями підвищення кваліфікації (монографія, ОПП, цифрові 

програмно-методичні комплекси). 

У процесі виконання наукового дослідження дотримано такі вимоги:  

• орієнтація на вимоги модернізації сучасної національної освіти; 

• урахування світових рекомендацій до професійної підготовки 

педагогічних працівників професійної освіти; 

• розв’язання актуальних завдань; 

• відповідність результатів поставленим завданням і сучасним 

досягненням педагогічної науки; 

• дотримання вимог щодо наукової валідності дослідження й надійності 

застосованих методик; 

• наукова новизна й інформативність; 

• повнота відображення результатів дослідження; 

• розробка нових методик, технологій та науково-методичних матеріалів; 

• якісне оформлення. 

Наукове дослідження виконувалось упродовж терміну: з 01 лютого  2021 

року по 31 грудня 2021 року. 

Для дослідження важливе значення мають концептуальні підходи, 

методологічні і методичні засади модернізації системи професійної освіти з 

урахуванням світових тенденцій, інноваційних підходів і принципів освіти 

дорослих, обґрунтовані в працях В. Докторович, Н. Ничкало, В. Ковальчук, 

В. Радкевич, Л. Сергєєвої, В. Сидоренко, Т. Стойчик та ін. Теоретичною 

основою дослідження визначено концептуальні ідеї, положення, викладені у 

фундаментальних наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених із 

проблем: методології якості освіти (В. Кремень, О. Савченко, О. Локшина, 

Т. Лукіна, О. Ляшенко); закономірностей і сучасних тенденцій у підвищенні 

кваліфікації педагогічних працівників (В. Олійник, В. Маслов, Т. Сорочан, 

Л. Сергєєва та ін.); освітологічної підготовки педагогічних кадрів 

(В. Огнев’юк, С. Сисоєва); моніторингу якості освіти (О. Білик, Т. Коротун, 

Г. Коваль, О. Туржанська, Н. Височина, О. Середіна); розвитку професійної 

освіти в умовах сталого розвитку (Л. Горошкова, Є. Хлобистов, В. Сидоренко 

та ін.). 

Основні методологічні, теоретичні, методичні результати і концептуальні 

положення дослідження обговорювалися на засіданнях кафедр, Вченій раді 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» 

НАПН України, оприлюднені на науково-практичних, науково-методичних 

конференціях, проєктах, Міжнародних виставках, міжнародному стажуванні, 

семінарах різного рівня, зокрема: 

• ХІІ-ій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2021»  

(Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах 

сталого розвитку» (21 квітня 2021 рік). У роботі взяли участь 

понад 140 учасників: науково-педагогічні працівники, педагоги 
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професійної і фахової передвищої освіти, управлінці, здобувачі 

освіти, роботодавці з Білої Церкви, Києва, Одеси, Миколаєва, 

Чернігова, Полтави, Кропивницького, Дніпра, Черкас, Сум та інших 

міст та регіонів України; 

• ХІІІ-ій Міжнародній виставці  «Інноватика в сучасній освіті»  

(Жива бібліотека: презентація цифрового програмно-

методичного «Школа педагогічного коучингу як 

компетентнісна модель професійного розвитку сучасного 

фахівця» (22 жовтня 2021 рік). Учасниками заходу стали науково-

педагогічні працівники БІНПО, педагоги закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, випускники Школи педагогічного 

коучингу, ключові стейкголдери з Донецької, Дніпропетровської, 

Житомирської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, 

Черкаської та Херсонської областей. У роботі Живої бібліотеки 

взяли участь понад 120 учасників, 6 спікерів. 

• Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 

2021» (Освітній фест «Трендвотчінг ринку праці у сфері 

професійної освіти: тенденції, драйвери розвитку, прогнози», 15 

жовтня 2021 рік). Учасниками Освітнього фесту «Трендвотчінг 

ринку праці у сфері професійної освіти: тенденції, драйвери 

розвитку, прогнози» стали науково-педагогічні працівники БІНПО, 

педагоги професійно-технічної і фахової передвищої освіти, 

ключові стейкголдери з Донецької, Херсонської, Київської і 

Кіровоградської областей. У роботі освітнього фесту брали участь 

7 спікерів; 

• програмі  для керівників закладів професійної освіти «EU4Skills 

кращі навички для сучасної України», що організована 

Фінським консорціумом за підтримки МОН України (08 грудня 

2021 рік); 

• міжнародному науково-педагогічному стажуванні «Інновації у 

сфері вищої, професійної (професійно-технічної) і фахової 

передвищої освіти в умовах цифрової трансформації» на базі 

Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра 

(Болгарія) (21 червня 2021 року). 

Матеріали науково-дослідної роботи були апробовані під час 

Міжнародних, Всеукраїнських конференцій, форумів, зокрема: 

• VІІ-ій Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі 

неперервної освіти» (16 грудня 2021 року) на базі Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 

• Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції 

«Науково-методичні основи формування мотивації 

професійного зростання та якісного підвищення кваліфікації 
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керівних і педагогічних кадрів» (10 грудня 2021 року, м. Рівне, на 

базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти); 

• VII-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий 

розвиток – ХХІ століття (наукові читання імені Ігоря Недіна)», 

м. Київ, 2 грудня 2021 року, Національний університет «Києво-

Могилянська академія»; 

• ІІ-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фахова 

передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» на 

базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої 

освіти м. Київ (14 квітня 2021р.); 

• V-ому спеціалізованому міжнародному Запорізькому 

екологічному форумі, 14-16 вересня 2021 р. Запорізька міська 

рада, Запорізька торгово-промислова палата. Запоріжжя. 

Сферою впровадження результатів дослідження стали 28 закладів 

професійної освіти, навчально-методичні центри професійної 

(професійно-технічної) освіти із 6 областей України, зокрема Донецька, 

Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська, Одеська, Черкаська, Херсонська. 

Споживачами продукції є викладачі професійно-теоретичної підготовки, 

майстри виробничого навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О, директори і 

заступники директорів навчально-методичних центрів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 
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РОЗДІЛ І 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

З  ТЕМИ: «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ  

ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 

 

1.1 Загальні відомості 

Науково-дослідна робота «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної  освіти в умовах сталого 

розвитку» (0121U108611, 2021 р.) виконується  з 01.02.2021 року у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України.  

Запланована тривалість дослідження становить 1 рік: із 01.02.2021 р. 

по 31.12.2021 р. 

Науковим керівником науково-дослідної роботи є директор інституту, 

доктор педагогічних наук, доцент Сидоренко В.В. 

Виконавці науково-дослідної роботи: Горошкова Л.А., доктор 

економічних наук, доцент; Єрмоленко А.Б.,  завідувач кафедри МПО та СГД, 

кандидат політичних наук, доцент; Харагірло В.Є., старша викладачка 

кафедри ПП та М; Грядуща В.В., старша викладачка кафедри ТНОП та Д, 

кандидатка технічних наук; Денисова А.В., старша викладачка ТНОП та Д. 

 

1.2 Актуальність науково-дослідної роботи 

Оприлюднюючи результати попередніх досліджень, автори науково-

дослідної роботи неодноразово привертали увагу педагогічних і 

управлінських кадрів до багатьох неузгоджених позицій між вимогами, 

теорією і практикою підготовки конкурентоздатного на ринку освітніх послуг 

фахівця, необхідністю створення гнучкого, конкурентного, відкритого 

освітнього середовища з домінуванням альтернативних компетентнісно 

орієнтованих моделей саморозвитку й самовдосконалення педагога. 

Аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує відсутність 

фундаментальних досліджень, у яких було б обґрунтовано теоретичні і 

методичні засади професійного розвитку педагогів професійної освіти за 

новими компетентнісно орієнтованими концептуальними моделями 

підвищення кваліфікації в умовах сталого розвитку. 

Науковий аналіз досліджуваної проблеми, а також вивчення стану 

професійного розвитку педагога професійної освіти дали можливість виявити 

низку суттєвих суперечностей, зокрема між: 

– сучасними соціокультурними та освітніми вимогами до підготовки 

педагога професійної освіти як компетентного, інноваційного, умотивованого, 
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конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг фахівця і традиційними 

підходами до професійного розвитку в системі післядипломної освіти, 

застарілим змістом, формами, технологіями підвищення кваліфікації; 

– потребою педагога професійної освіти до безперервного 

саморозвитку та самореалізації за індивідуальною освітньою траєкторією та 

відсутністю необхідних організаційно-педагогічних, науково-методичних 

умов, відповідного науково-методичного супроводу його професійного 

самовдосконалення з урахуванням наявного професійного досвіду, освітнього 

рівня, індивідуальних здібностей і потреб; 

– необхідністю розвитку у педагогів професійної, науково-методичної,  

психолого-педагогічної, цифрової, конфліктологічної, коучингової 

компетентностей, інноваційної культури та дискретним характером залучення 

їх до самоосвітньої, науково-методичної, дослідницько-пошукової, 

практично-експериментальної діяльності; 

– прагненням педагога професійної освіти до професійної 

самотрансценденції та недостатнім володінням ефективними способами 

розвитку педагогічної майстерності, несформованістю сталої акмеологічної 

позиції, неготовністю до виконання нових професійних ролей і функцій, 

упровадження освітніх інновацій в освітній процес; об’єктивною потребою 

вивчення професійних запитів і потреб замовників освітніх послуг, 

акмединаміки професійного розвитку фахівців для забезпечення якості освіти, 

організації освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу, 

досягнення конкурентних переваг як окремого фахівця, так і закладу зокрема 

та недостатнім рівнем компетентності, поінформованості суб’єктів і об’єктів 

моніторингу якості освіти. 

Актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість у 

педагогічній теорії, потреби освітньої практики, необхідність розв’язання 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження: 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної  освіти в умовах сталого розвитку» (0121U108611, 2021 р.). 

 

1.3 Об’єкт, предмет, мета дослідження 

 

Об’єкт дослідження – система безперервної освіти педагогічних 

працівників закладів професійної освіти в умовах сталого розвитку. 

Предмет дослідження – інноваційний зміст, форми, методи, технології 

підвищення кваліфікації педагогів професійної  освіти. 

Мета дослідження полягає в розробленні, теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці принципово нових компетентнісно орієнтованих 

моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

професійної освіти впродовж життя з урахуванням соціокультурних та 

освітніх трансформацій. 
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Предмет дослідження – інноваційний зміст, форми, методи, технології 

підвищення кваліфікації педагогів професійної  освіти. 

Для досягнення мети, вирішення поставлених завдань і перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс взаємопов’язаних 

загальнонаукових методів: 

–  теоретичні: аналіз і синтез – із метою виявлення сутності 

досліджуваного феномену, виокремлення чинників, які впливають на 

підготовку компетентного, інноваційного, умотивованого, 

конкурентоспроможного на ринку праці педагога професійної освіти; 

системно-історичний метод – для типології наукових поглядів і підходів на 

природу і зміст професійної компетентності (ключових, фахових та 

міжпредметних компетентностей) в історії філософсько-педагогічної думки; 

метод термінологічного аналізу, пов’язаний із визначенням категорійного 

статусу професійної компетентності (науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової, конфліктологічної, коучингової) у системі 

педагогічних дефініцій; функціонально-структурного аналізу – для опису 

структурно впорядкованого складу компетентнісно орієнтованих моделей 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної 

освіти; контент-аналіз нормативно-правових документів у галузі освіти, 

науково-методичного забезпечення (навчально-тематичних планів, освітніх 

програм тощо) розвитку професійної компетентності педагога професійної 

(професійно-технічної) освіти; SWOT-аналіз існуючої системи підвищення 

кваліфікації, з’ясування тенденцій і закономірностей, досягнень і недоліків; 

моделювання – для розроблення компетентнісно орієнтованих моделей 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної 

освіти; абстрагування, ідеалізації, формалізації та узагальнення – для 

систематизації і формулювання висновків, визначення напрямів подальшого 

дослідження проблеми; 

–  емпіричні: бесіда, опитування, анкетування, тестування, фокусоване 

інтерв’ю, комп’ютерне діагностування на офіційному сайті Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти та LMS «Профосвіта», вивчення 

результатів професійної діяльності на курсах підвищення кваліфікації 

(випускних творчих робіт, проєктів, професійних кейсів, технологічних 

портфоліо та ін.); обсерваційні (безпосереднього й опосередкованого 

спостереження за акмединамікою професійного розвитку педагогів 

професійної освіти, самоспостереження); педагогічний експеримент, 

модельний експеримент;  

–  методи математичної статистики – для обробки й узагальнення 

результатів дослідно-експериментальної роботи, установлення залежності 

кількісних і якісних показників у контрольних та експериментальних групах 

від упровадження експериментального чинника, визначення їх вірогідності і 

достовірності. Для статистичної автоматичної обробки даних розроблено 

таблиці, діаграми за допомогою програм MS EXCEL. 
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1.4 Теоретична значущість, наукова новизна і практична значущість 

дослідження 

 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 

уперше було розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

систему підготовки педагогів П(ПТ)О компетентнісно орієнтовані моделі 

підвищення кваліфікації в контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової, конфліктологічної, 

коучингової тощо компетентностей; здійснено екстраполяцію спроєктованих 

інноваційних моделей підвищення кваліфікації розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, компонентного складу 

моделей (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-

упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів 

П(ПТ)О; визначено формувально-процесуальні етапи компетентнісної та акме-

орієнтованої професійної підготовки педагогів та розроблено перспективні 

культуровідповідні форми її інституалізації в системі безперервної 

професійної освіти; дібрано технології науково-методичного супроводу 

реалізації компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у професійно-кваліфікаційному, дидактичному, 

соціальному, маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, 

моніторинговому, психолого-мотиваційному, консалтинговому, 

коучинговому напрямах; розроблено та експериментально перевірено 

продуктивність та ефективність компетентнісно орієнтованих моделей для 

підготовки інноваційного, умотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти; запропоновано шляхи реалізації розроблених 

компетентнісно орієнтованих моделей організації та управління процесом 

підвищення кваліфікації педагогів у системі безперервної професійної освіти; 

розроблено й експериментально апробовано на курсах підвищення 

кваліфікації та міжкурсовий період акметехнологічне науково-методичне 

забезпечення реалізації компетентнісно орієнтованих моделей підвищення 

кваліфікації (міжнародна монографія, освітні програми, наукові статті, 

цифрові програмно-методичні комплекси). 

Уточнено зміст понять: «сталий розвиток», «модель підвищення 

кваліфікації», «інноваційні компетентнісно-орієнтовані концептуальні моделі 

підвищення кваліфікації», «компетентність», «навички», «Soft Skills», «Hard 

Skills», «компетентний педагог», «науково-методична компетентність», 

«науково-методичний супровід», «інноваційна компетентність», 

«конфліктологічна компетентність», «цифрова компетентність», 

«безперервний професійний розвиток», «навчання впродовж життя», 

«акметехнологічне науково-методичне забезпечення». 

Експериментально доведено дієвість екстрапольованих спроєктованих 

компетентнісно орієнтованих концептуальних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та розвитку 
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науково-методичної, психолого-педагогічної, інноваційної, цифрової, 

конфліктологічної, коучингової тощо компетентностей, їх сутнісних 

складників, елементного складу (цільового, аксіологічного, 

акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, управлінського, 

моніторингово-результативного, рефлексійного) на систему підвищення 

кваліфікації педагогів закладів П(ПТ)О. 

Подальшого розвитку набули теоретичні і методичні засади професійно-

педагогічної підготовки педагогічних працівників закладів професійної 

освіти, основні методичні підходи до розвитку науково-методичної, 

психолого-педагогічної, інноваційної, цифрової, конфліктологічної, 

коучингової компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Результати дослідження спрямовано на модернізацію, компетенізацію та 

акмеологізацію підготовки педагогів професійної освіти, підвищення якості 

освіти та освітніх послуг зокрема; збагачення теорії, методики і практики 

організації підготовки педагога професійної освіти на засадах 

компетентнісного, андрагогічного, акмеологічного, герменевтичного, 

діяльнісного тощо підходів та визначенні найбільш оптимальних форм її 

інституталізації. Проведене дослідження збагатить теорію і методику 

професійної освіти, його результати будуть безпосередньо запроваджені у 

практику роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

відображені у наукових, методичних виданнях, апробовані на наукових 

конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів. Окремі аспекти 

виконання дослідження будуть використані здобувачами освітнього рівня 

«магістр» при написанні кваліфікаційних робіт магістра. 

Результати дослідження можуть бути використані в процесі модернізації 

вітчизняної системи освіти, зокрема в діяльності навчально-методичних 

центрів професійної освіти при розробці навчальних планів, освітніх програм 

підвищення кваліфікації, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності 

педагогів, інноваційного навчально-методичного забезпечення. 

На основі результатів дослідження розроблено і впроваджено 

науково-методичне забезпечення: 

Монографія 

Improvement of modern advanced training models for CTE teachers in the 

context of sustainable development / Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого 

розвитку: колективна монографія: В. Сидоренко, Л. Горошкова, 

А. Єрмоленко, В. Грядуща, А. Денисова / за науковою редакцією доктора 

педагогічних наук В.В. Сидоренко. Poland: Bilostok. 2021. 160 с. (електронне 

видання) ISBN 978-83-953142-3-0 (обсяг – 10 д.а.).  

Навчальна продукція 

Освітньо-професійні програми підвищення  кваліфікації педагогічних 

працівників закладів П(ПТ)О за інноваційними моделями (обсяг – 3,0 д.а.): 

Грядуща В.В., Денисова А.В. Освітньо-професійна програма підвищення 
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кваліфікації галузі знань 01 Освіта для категорії слухачів «Педагогічні 

працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти» на тему: 

«Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

(Онлайн студія цифрових технологій)» / наук. ред. В.В. Сидоренко. БІНПО, 

2021. 35 с.  

Сидоренко В. Єрмоленко А. Розвиток лідерської компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної освіти в умовах сталого 

розвитку: освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації / 

Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Біла Церква, 2021. 48 с. 

Цифрові програмно-методичні комплекси: 

Сидоренко В.В. Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель 

професійного розвитку сучасного фахівця: цифровий програмно-методичний 

комплекс: В. Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба / за науковою 

редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 

2021, 210 с. (обсяг – 5,0 д.а.) (Золота медаль ХІІІ Міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті» у номінації «Упровадження в освітню 

діяльність інноваційних проєктів, моделей, систем, технологій, методик, 

що спрямовані на підвищення якості освіти»). 

Сидоренко В.В. Школа лідерів професійної освіти як інноваційна модель 

підвищення кваліфікації педагогів в умовах сталого розвитку: цифровий 

програмно-методичний комплекс: В. Сидоренко, А. Єрмоленко, Л. Горошкова 

/ за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла 

Церква: БІНПО. 2021. 114 с. (обсяг – 5,0 д.а.). 

Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

(онлайн-студія цифрових технологій): цифровий програмно-методичний 

комплекс: В. Сидоренко, В. Грядуща, А. Денисова / за науковою редакцією 

доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО. 2021. 140 с. 

(обсяг – 5,0 д.а.). 

Соціальний ефект: результати дослідження спрямовано на 

модернізацію, компетенізацію та акмеологізацію підготовки педагогів 

професійної освіти, підвищення якості освіти та освітніх послуг зокрема; 

збагачення теорії, методики і практики організації підготовки педагога 

професійної освіти на засадах компетентнісного, андрагогічного, 

акмеологічного, герменевтичного, діяльнісного тощо підходів та визначенні 

найбільш оптимальних форм її інституталізації. Проведене прикладне 

дослідження збагатить теорію і методику професійної освіти, його результати 

будуть безпосередньо запроваджені у практику роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, відображені у наукових, методичних виданнях, 

апробовані на наукових конференціях міжнародного та всеукраїнського 

рівнів. Окремі аспекти виконання дослідження будуть використані 

студентами-магістрантами при підготовці кваліфікаційних робіт магістра. 
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Сфера впровадження: 28 закладів професійної освіти, навчально-

методичні центри професійної (професійно-технічної) освіти із 6 областей 

України:  Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська, Одеська, 

Черкаська, Херсонська. 

Споживачі продукції: викладачі професійно-теоретичної підготовки, 

майстри виробничого навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О, директори і 

заступники директорів навчально-методичних центрів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

 

1.5 Календарний план виконання науково-дослідної роботи 

Науково-дослідна робота «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної  освіти в умовах сталого 

розвитку» (0121U108611, 2021 р.) виконувалася з 01.02.2021 р. 

по 31.12.2021  року у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відповідно 

до визначеного календарного плану (таблиця 1.5.1).  

Таблиця 1.5.1 

Календарний план виконання науково-дослідної роботи 
Назва етапу, 

зміст робіт 

Термін  

виконання 

Склад  

виконавців 

Очікувані 

Результати 

Етап № 1. 

Діагностично-

пошуковий. 

Обґрунтування 

професійно-

педагогічної сутності та 

інноваційного змісту 

підготовки педагога 

професійної освіти в 

умовах сталого 

розвитку. Визначення 

методологічних 

підходів до 

розроблення 

компетентнісно-

орієнтованих 

концептуальних 

моделей підвищення 

кваліфікації педагогів 

професійної освіти 

01.02.2021- 

31.05.2021 

Головн.н.сп. – 0,5, 

пров.н.сп. – 1, 

ст.н.сп. – 1, 

н.сп. – 0,5. 

 

 

 

 

Вивчення історико-

генетичних підвалин 

професійно-педагогічної 

підготовки педагогів 

професійної освіти на 

різних етапах розвитку 

вітчизняної та зарубіжної 

педагогічної освіти та 

розроблення відповідного 

тезаурусу дослідження; 

визначення методологічних 

підходів до розробки 

компетентнісно-

орієнтованих 

концептуальних моделей 

підвищення кваліфікації 

педагогів професійної 

освіти та здійснення їх 

методологічного синтезу. 

 

2 статті в журналах, що 

включені до переліку 

наукових фахових видань 

України (1,5 д.а);  

освітньо-професійні 

програми (3,0 д.а.), 
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1 цифровий програмно-

методичний комплекс  

(5,0 д.а.), захист 

магістерських робіт; 

анотований звіт 

Етап № 2. 

Теоретико-

моделювальний. 

Розроблення 

компетентнісно-

орієнтованих 

концептуальних 

моделей та 

культуровідповідних 

форм і видів 

інституалізації 

професійно-

педагогічної підготовки  

01.06.2021-

30.09.2021 

Головн.н.сп. – 0,5, 

пров.н.сп. – 1, 

ст.н.сп. – 1, 

н.сп. – 0,5. 

 

 

 

Здійснення структурно-

функціонального 

моделювання попередньо 

встановлених провідних 

дефініцій дослідження та їх 

змістового наповнення. 

Добір технологій науково-

методичного супроводу 

реалізації компетентнісно-

орієнтованих 

концептуальних моделей 

підвищення кваліфікації 

педагогів професійної 

освіти. Проєктування 

педагогічно перспективних 

форм, методів, технологій 

для підготовки 

компетентного, 

конкурентоспроможного, 

умотивованого педагога. 

 

1 стаття в іноземних 

виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних 

(0,5 д.а); 1 стаття у 

журналах, що включені до 

переліку наукових фахових 

видань України (0,5 д.а);  

рукопис цифрового 

програмно-методичного 

комплексу (5,0 д.а.), 

анотований звіт. 

Етап № 3. 

Технологічно-

упроваджувальний. 

Апробація розроблених 

компетентнісно-

орієнтованих 

концептуальних 

моделей професійно-

педагогічної підготовки 

педагогів у системі 

безперервної 

педагогічної освіти та 

розробленого 

акметехнологічного 

01.10.2021-

31.12.2021 

Головн.н.сп. – 0,5, 

пров.н.сп. – 1, 

ст.н.сп. – 1, 

н.сп. – 0,5. 

 

 

 

Здійснення науково-

методичної експертизи 

розроблених акме-

орієнтованих 

концептуальних моделей 

підвищення кваліфікації 

педагогів професійної 

освіти та відповідного 

акметехнологічного 

науково-методичного 

забезпечення. 

Впровадження отриманих 

результатів у практику 

роботи навчально-
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науково-методичного 

забезпечення 

методичних центрів 

П(ПТ)О. 

 

1 міжнародна монографія 

(10,0 д.а.), опублікована за 

рішенням Вченої ради 

БІНПО;  

1 стаття в збірниках 

наукових праць, що 

входять до наукометричних 

баз даних (0,5 д.а);  

3 публікації у збірниках 

наукових праць, працях 

конференцій (1 д.а); 

рукопис цифрового 

програмно-методичного 

комплексу (5,0 д.а.), 

заключний звіт 
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РОЗДІЛ 2 

 

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

 
У розділі описано розроблені науково-педагогічними працівниками Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, експериментально апробовані і впроваджені в систему підвищення 

кваліфікації педагогів компетентнісно орієнтовані моделі підготовки компетентного, 

інноваційного, умотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної освіти в 

умовах сталого розвитку. Сталий розвиток розглядається як головний компонент 

цінностей національної системи освіти. Інноваційні моделі передбачають отримання 

замовниками освітніх послуг компетенцій, що користуються попитом у роботодавців і 

ключових стейкголдерів, формування цінностей, поведінкових індикаторів та отримання 

результатів навчання у формі компетентностей (ключових, інтегрованих, 

загальнопрофесійних і професійних), навичок soft & hard skills, заповнення прогалин між 

потребами та наявною пропозицією на ринку праці. Здійснено екстраполяцію 

спроєктованих моделей підвищення кваліфікації розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної освіти, компонентного складу моделей на 

систему підвищення кваліфікації педагогів закладів професійної освіти.  
Розроблено й експериментально апробовано в закладах професійної освіти 

акметехнологічне науково-методичне забезпечення реалізації інноваційних 

компетентнісно орієнтованих концептуальних моделей підвищення кваліфікації. 

Дослідження виконано в межах НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» (0121U108611, 

2021 р.). 

 

 

2.1 Модернізація професійної освіти в умовах цивілізаційних 

і соціокультурних викликів 

 
Реформа професійної освіти спрямована на підготовку кваліфікованих і 

конкурентоспроможних на ринку праці фахівців на засадах компетентнісного 

підходу, які здобули освітні й професійні компетентності відповідно до їхніх 

інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки та 

знаннєвого суспільства, із залученням до освітнього процесу 

висококваліфікованих працівників виробництва і сфери послуг, шляхом 

державно-приватного партнерства та взаємозв’язку з ринком праці, 

формування системи професійних кваліфікацій та створення єдиного 

освітнього середовища професійної освіти. 

Нова модель розвитку суспільства знань потребує від педагога 

професійної  освіти широкого спектра навичок і компетенцій для успішного 

виконання своїх професійних функцій, забезпечення всебічного і сталого 

розвитку освіти і науки України, соціальної єдності й подальшого розвитку 

демократичної культури. Упровадження у виробництво нового обладнання, 

цифрових технологій вимагає від педагогічних працівників професійної 
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(професійно-технічної) освіти нового осмислення діяльності, нетрадиційних 

підходів, уміння навчатися впродовж життя. 

Викладачі і майстри виробничого навчання недостатньо володіють 

сучасними навичками, зокрема застосування інноваційних педагогічних 

технологій, розроблення й використання SMART-комплексів, розвитку 

кар’єрної, підприємницької, енергозбережувальної, здоров’язбережувальної, 

самоосвітньої та інших компетентностей, необхідних кваліфікованим 

робітникам в умовах сучасного ринку праці [20, с. 79]. Недостатня 

сформованість компетентностей і кваліфікацій педагогічних працівників 

спричинена застарілими підходами до професійної психолого-педагогічної 

підготовки, нерозвиненістю технологічної та цифрової культури, навичок 

освітнього самоменеджменту. Організація підготовки кваліфікованих 

робітників потребує інноваційного науково-методичного супроводу. На 

сьогодні для закладів професійної освіти є важливим не лише забезпечення 

споживачів його послуг певною професією, що користується попитом на 

ринку праці, а досягнення ними певного кваліфікаційного рівня, 

розвиток ключових і фахових компетентностей для освіти впродовж 

життя, які забезпечують конкурентоспроможність фахівців на 

міжнародному, національному та регіональному ринках праці.   

Розвиток економіки держави залежить від підготовки 

конкурентоспроможного на світовому й вітчизняному ринку праці персоналу. 

Забезпечення всебічного і сталого розвитку освіти і науки України, соціальної 

єдності й подальшого розвитку демократичної культури залежить від 

своєчасного вивчення попиту на нові компетентності кваліфікованих 

працівників на ринку праці, інноваційного, організаційно-методичного та 

наукового забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців 

шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, відповідно до 

цілей і пріоритетів державної освітньої політики, визначених стратегічними і 

програмними документами, ефективної взаємодії виробництва та закладів 

професійної освіти.  

У Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в 

Україні [20, с. 80-81] визначено перспективні напрями модернізації вітчизняної 

професійної освіти:  

• оновлення законодавчого та нормативно-правового забезпечення розвитку 

професійної (професійно-технічної) освіти; створення потужних закладів 

на основі об’єднання малокомплектних ЗП(ПТ)О за територіальним та 

галузевим критеріями, розширення їх автономії та економічної 

самостійності; упровадження технологій маркетингового управління та 

проєктного менеджменту; надання провідним закладам освіти статусу 

центрів професійної досконалості; впровадження диверсифікованих 

моделей фінансування закладів – багатоджерельного фінансування, 

пільгового оподаткування, освітніх ваучерів, кредитів на навчання, 

фінансування за результатами навчання тощо;  
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• розвиток державно-приватного партнерства (створення інноваційних 

структур – кластерів, хабів, технопарків, кампусів професій і кваліфікацій 

тощо); упровадження механізмів мотивації роботодавців до участі в 

освітньому процесі; розширення функцій регіональних рад П(ПТ)О; 

створення незалежних дорадчо-консультативних органів управління 

закладами на засадах державно-приватного партнерства – наглядових рад, 

консультативних рад зі спеціальностей, дорадчих комітетів; популяризація 

професійної освіти серед молоді й дорослих;  

• створення необхідних умов для здобуття кваліфікованими робітниками 

повної загальної середньої освіти на основі поєднання загальноосвітньої і 

професійної підготовки з метою формування ключових і 

загальнопрофесійних компетентностей, освіченості і наукового світогляду 

та набуття досвіду застосування знань у професійній діяльності;  

• забезпечення науково-методичного супроводу розроблення та реалізації на 

базі ЗП(ПТ)О освітніх програм профільної середньої освіти професійного 

спрямування;  

• законодавче врегулювання і вдосконалення освітньо-професійних програм 

з підготовки в ЗП(ПТ)О фахових молодших бакалаврів з метою поєднання 

освіти з виробництвом і забезпечення кваліфікованими фахівцями 

первинних посад у відповідних галузях професійної діяльності;  

• забезпечення якості П(ПТ)О (розроблення освітніх програм для підготовки 

кваліфікованих робітників з урахуванням універсальних компетентностей, 

громадянських цінностей та поваги до культурного різноманіття; 

формування змісту освіти на основі компетентнісного підходу; 

цифровізація й технологізація освітнього процесу; створення національної 

онлайн-платформи для комунікації суб’єктів П(ПТ)О з питань 

забезпечення освітньої якості; впровадження менеджменту якості (TQM) з 

подальшою сертифікацією на відповідність міжнародним стандартам 

(ISO);  

• створення в ЗП(ПТ)О сучасного освітньо-культурного середовища з метою 

розвитку соціально активних, відповідальних та успішних кваліфікованих 

робітників з активною громадянською позицією і високими морально-

етичними якостями, здатних до самореалізації, самовдосконалення та 

кар’єрного зростання. 

Формування професійно мобільного, кваліфікованого педагога 

зумовлюється зміною вимог до існуючих професій, появою принципово нових 

професій і спеціальностей, зокрема, інтегрованих і укрупнених.  

Тому в сучасному швидкому світі потрібно приводити компетенції 

працівників у відповідність до запитів роботодавців, враховуючи постійне 

оновлення функціоналу у професіях, тому розвиваються формати навчання, в 

яких студент може одночасно навчатися та працювати [3].  

Активізація діалогу між закладом професійної освіти, владою та 

громадськістю, обговорення перспектив інституційного розвитку системи 

освіти і навчання, розбудови її інституційної спроможності, розроблення 
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механізмів реагування закладу освіти на пропозиції роботодавців, органів 

управління освітою, ОТГ тощо характеризує та забезпечує ефективне 

виконання всіх її функцій. Це, у свою чергу, передбачає модернізацію змісту 

і форм, удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти в контексті формування та вдосконалення 

ключових, інтегрованих, загальнопрофесійних і професійних 

компетентностей. 

Тому актуальними є дослідження питань, пов’язаних із підвищенням 

ефективності та якості системи безперервної освіти педагогів у контексті 

розроблення і впровадження компетентнісно орієнтованих моделей, 

освітніх програм для професійного саморозвитку і самореалізації 

педагогів в умовах сталого розвитку. 

 

 

2.2 Сталий розвиток як головний компонент цінностей національної 

системи освіти 

 

У багатьох розвинених країнах світу сталість розглядають як головний 

компонент цінностей національних систем освіти.  
У доповіді «Наше спільне майбутнє» Міжнародної комісії з 

навколишнього середовища та розвитку ООН під керівництвом Брундтланд в 

1987 році сталий розвиток тлумачиться як такий, що задовольняє покоління 

теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби [49]. Це поняття має безліч трактувань та 

варіацій, але найпоширенішим є визначення Міжнародної комісії ООН з 

навколишнього середовища і розвитку. Сталий розвиток визначається там як 

розвиток, який «задовольняє потреби сьогодення без шкоди для здатності 

майбутніх поколінь задовольнити свої». Тобто сталий розвиток – це спосіб 

організації діяльності суспільства, за якою воно зможе існувати в 

довгостроковій перспективі. Такий розвиток має на меті досягнення 

соціальної та економічної справедливості, збереження навколишнього 

середовища та відновлення використаних природних ресурсів. 

«Декларація тисячоліття» ООН, прийнята у 2000  році 189-ма країнами на 

Саміті тисячоліття ООН, визначила Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), тобто 

всеосяжні рамки цінностей, принципів і ключових чинників розвитку до 2015 

року. Після розроблення універсальних рамок ЦРТ у багатьох країнах світу 

було здійснено адаптацію ЦРТ та встановлено цільові показники розвитку з 

урахуванням специфіки національної ситуації. Україна приєдналася до 

«Декларації тисячоліття» ООН і взяла на себе зобов’язання досягти ЦРТ до 

2015 року. 

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-

Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку та прийняття Порядку денного 

розвитку після 2015 року, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку. 

Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок 
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денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей 

Сталого Розвитку та 169 завдань [23].  

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального 

процесу забезпечення сталого розвитку, офіційно підтримавши низку  

міжнародних рішень щодо сталого розвитку, зокрема «Повістка дня на XXI 

століття [25] (Ріо-де-Жанейро, 1992), Декларація Тисячоліття ООН [8] (2000), 

Йоханессбурзька декларація [17], План реалізації рішень Всесвітнього саміту 

ООН зі сталого розвитку [24] (Йоганнесбург, 2002), «Майбутнє, якого ми 

прагнемо» [6] (Ріо-де-Жанейро, 2012). Для встановлення стратегічних рамок 

національного розвитку України на період до 2030 року на засадах принципу 

«нiкого не залишити осторонь» було започатковано інклюзивний процес 

адаптації ЦСР. Кожну глобальну ціль було розглянуто з урахуванням 

специфіки національного розвитку. 

У Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» [21] подано 

орієнтири досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку, які були затверджені 

на Саміті ООН зі сталого розвитку в 2015 році.  

Цілі сталого розвитку (ЦСР) – це ключові цілі глобального розвитку, що 

були ухвалені всіма країнами-членами ООН у 2015 році на Саміті ООН зі 

сталого розвитку. з використанням широкого кола інформаційних, 

статистичних та аналітичних матеріалів було розроблено національну систему 

ЦСР, що забезпечить міцну основу для подальшого планування розвитку 

України та моніторингу стану досягнення ЦСР [21]. Визначено 17 цілей, що 

конкретизовані у 86 національних завданнях завдань національного розвитку 

та 172 показниках для їх моніторингу, зокрема: подолання бідності; розвиток 

сільського господарства; міцне здоров’я; якісна освіта; гендерна рівність; 

чиста вода; доступна та чиста енергія; гідна праця та економічне зростання; 

промисловість, інновації та інфраструктура; скорочення нерівності; сталий 

розвиток міст; відповідальне споживання та виробництво; пом’якшення 

наслідків зміни клімату; збереження морських ресурсів; захист екосистеми 

суші; мир, справедливість та сильні інститути; партнерство заради стійкого 

розвитку. 

30 вересня 2019 року Президент України підписав указ, яким ухвалив 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. В Указі Президента 

України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» [41]  

зазначено, що цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є 

орієнтирами для розроблення проєктів прогнозних і програмних документів, 

проєктів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості 

економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. 

Згідно із зазначеним указом Кабінет Міністрів та інші стейкголдери повинні 

забезпечити проведення аналізу прогнозних і програмних документів та вжити 

заходів щодо їх удосконалення, а також забезпечити впровадження системи 

моніторингу імплементації ЦСР (оприлюднення результатів моніторингу 

здійснювати щороку до 1 березня). 

https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh#_ftn1
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh#_ftn1
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh#_ftn3
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh#_ftn3
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh#_ftn3
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh#_ftn3
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh#_ftn3
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh#_ftn3
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Четверту ціль сталого розвитку в Україні визначено як забезпечення 

всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості 

навчання впродовж усього життя для всіх. 

Четверта ціль сталого розвитку «Якісна освіта» конкретизується такими 

завданнями та індикаторами в системі професійної освіти (завдання 4.3), 

зокрема забезпечення доступності професійної освіти, підвищення її якості, 

тісний зв’язок із наукою і виробництвом, заохочення можливості навчання 

впродовж усього життя для всіх (рис. 2.2.1). На рисунку 2.2.1 відображено 

ранжування цілей за інтегральною оцінкою прогресу в досягненні ЦСР, у 

розрізі кожної цілі за відповідними індикаторами. За індикатором 4.31 – 

забезпечити доступність професійної освіти – спостерігається позитивна 

динаміка, яка потребує подальшого прискорення. Це стосується зростання 

показника відношення кількості вступників до закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти до загальної кількості місць у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються з державних 

та місцевих бюджетів, з 76% у 2017 році до 85% у 2018 та 2019 роках завдяки 

реалізації заходів з оптимізації управління та фінансування у сфері 

професійної освіти; відновленню позитивної динаміки виконання показників 

державного й регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у 

закладах професійної освіти. 

 
Рис. 2.2.1. Прогрес та оцінки щодо ймовірності досягнення цілей сталого 

розвитку Джерело: Мінекономіки, моніторинговий звіт «ЦСР: Україна, 2019» 

Для забезпечення досягнення четвертої цілі сталого розвитку в 

перспективі необхідно: завершити реформування системи професійної 

(професійно-технічної) освіти, вжити невідкладних заходів щодо прийняття 

Закону України «Про професійну освіту», що сприятиме підвищенню 

престижності професійної (професійно-технічної) освіти; напрацьовувати 

спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування стратегічне бачення ролі професійної (професійно-технічної) 

освіти у розвитку регіону, організувати системну роботу з професійної 

орієнтації молоді. 
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2.3 Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти на компетентнісній основі в умовах сталого розвитку 

 

Науково-педагогічними працівниками Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти вперше розроблено, експериментально 

перевірено і впроваджено в систему підготовки педагогів компетентнісно 

орієнтовані моделі професійного розвитку в контексті формування і 

вдосконалення науково-методичної, психолого-педагогічної, освітологічної, 

навчальної, цифрової, коучингової, конфліктологічної тощо компетентностей 

фахівців [52]. 

Мета розроблення компетентнісно орієнтованих моделей підвищення 

кваліфікації педагога професійної освіти полягає у формуванні такої 

конструкції, що втілює абстраговану структуру і реально спроєктований 

процес підготовки конкурентоспроможного на вітчизняному і європейському 

ринку праці фахівця із затребуваним спектром навичок і компетенцій та 

дозволяє відстежувати розвиток досліджуваного об’єкта. Використовувана 

нами вербальна (описова) та граф-схемна форми її подання допомагають 

відтворити, охарактеризувати й описати . 

Розроблені нами компетентнісно орієнтовані моделі підвищення 

кваліфікації педагогів в умовах сталого розвитку передбачають 

отримання компетенцій, що користуються попитом у роботодавців і 

ключових стейкголдерів, формування цінностей, поведінкових індикаторів 

та отримання результатів навчання у формі компетентностей 

(ключових, інтегрованих, загальнопрофесійних і професійних), навичок soft 

& hard skills, заповнення прогалин між потребами ринку праці та наявною 

пропозицією на ринку праці. 

Компетенції (від лат. competentia – досягати, відповідати, прагнути) 

вживаються на позначення кола повноважень певної особи (чи організації), її 

прав і обов’язків у тій чи іншій сфері, які визначають можливості фахівця 

приймати рішення, організовувати та контролювати їх виконання, добру 

обізнаність із чим-небудь. Компетенція стосується роботи та розкриває сферу 

професійної діяльності, в якій людина компетентна. Агентство підвищення 

кваліфікації (Training Agency, 1988) визначає  компетенцію як дію, поведінку 

чи продукцію, яку людина повинна вміти демонструвати, здатність 

переносити знання і навички в нові ситуації в межах професійної діяльності, 

що охоплює організацію та планування робіт, інновації та відтворення видів 

робіт, включає ті якості, які необхідні людині в роботі. Основними 

складниками компетенції вважаємо такі: риса індивіда, характеристика 

індивіда, частина обізнаності, знання, навички, здібність, здатність, досвід, 

колективний досвід, стандарти поведінки, настанови, орієнтація, коло 

повноважень. На набуття тієї чи іншої компетенції впливає соціальне 

замовлення, рівень розвитку суспільства та її представників, конкретно-

історичні цілі. 



36 
 

Цінності є типовим людським феноменом, яким позначаються предмети, 

речі, властивості і відношення в реальному світі, ідеї, норми, цілі й ідеали, 

явища природи і суспільні явища, спрямовані на соціальний прогрес і розвиток 

людської особистості. 

Результати – це знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, 

цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та 

розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які 

особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або 

окремих освітніх компонентів [15]. 

В межах реалізації компетентнісно орієнтованих моделей професійного 

розвитку фахівців передбачено розвиток профілів базових компетентностей. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» 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. 

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників 

включають вичерпний опис основних індивідуально-особистісних та 

професійно-діяльнісних якостей, здібностей, властивостей, необхідних 

сучасному фахівцю для успішного виконання стратегічної мети і завдань 

реформування як вітчизняної освіти, так і конкретної освітньої галузі зокрема. 

Профілі базових компетентностей включають ключові, інтегровані, 

загальнопрофесійні і професійні компетентності. 

Ключові компетентності в освіті дорослих, які необхідні для підвищення 

особистого потенціалу і розвитку, розширення можливостей 

працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства, чітко 

визначено й обґрунтовано в Рамковій програмі оновлених ключових 

компетентностей для навчання протягом життя, що схвалена Європейським 

парламентом і Радою Європейського Союзу. Усі ключові компетентності 

сприяють успішному життю в суспільстві.  

Інтегровану компетентність визначаємо як здатність фахівця 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

професійної діяльності або в процесі навчання. 

Загальнопрофесійні компетентності включають такі різновиди: 

• освітологічна компетентність – здатність інтегрувати знання із 

сучасної філософії та соціології освіти, освітньої політики й економіки освіти 

в цілісну стратегію професійної діяльності на засадах студентоцентризму 

(людиноцентризму), демонструвати відповідні цінності професійної 

діяльності; 

• нормативно-правова  компетентність – здатність організовувати 

якісну професійну діяльність на основі нормативно-правових документів, 

вимог безпеки життєдіяльності, фінансової автономії, автономії 

закладу/установи/організації освіти та академічної свободи тощо; ефективне 

використання у професійній діяльності законодавчих та інших нормативних 



37 
 

документів органів державної влади для вирішення відповідних професійних 

завдань; 

• комунікативно-ситуативна компетентність поєднує організацію 

професійного спілкування з усіма суб’єктами освітнього процесу, що 

передбачає вміння фахівця обмінюватися інформацією, сприймати 

співрозмовника, усвідомлювати його потреби, розуміти почуття і психологічні 

стани, досягати взаєморозуміння; ефективно використовувати лінгвальні і 

позалінгвальні засоби з урахуванням умов і завдань комунікації; володіти 

технікою мовлення, навичками ораторського й ділового стилю спілкування 

тощо. 

Професійні компетентності (від англ. professional competence) 

окреслюють професійний тезаурус та включають професійно значущі знання, 

уміння, настанови, ціннісні орієнтири. 

Серед професійних компетентностей педагога, які розвиваються в процесі 

підвищення кваліфікації, виділяємо такі: 

- андрагогічна компетентність включає знання педагогом 

закономірностей засвоєння знань і вмінь різновіковими суб’єктами в 

процесі освітньої діяльності, використання в освітньому процесі 

соціального досвіду й залучення до розв’язання сучасних проблем 

суспільства (соціальна функція); регулювання відносин у 

швидкозмінному зовнішньому середовищі (адаптивна функція); доступ 

до необхідної інформації, її пошук, відбір, систематизація, відтворення, 

використання (інформаційна функція); компенсування недоліків 

попередніх рівнів освіти й забезпечення балансу власної компетентності 

й сучасних вимог до професії (компенсаційна функція); оволодіння 

новими методами, способами дій (розвивальна функція). Навчання має 

бути побудовано як систему, зокрема  із органічним поєднанням 

навчальних потреб, мети і завдань навчання, змісту і методів, 

результатів навчання; 

− фахова компетентність: знання теоретичних основ предмета 

(дисципліни), що викладається; орієнтація в різноманітності методів 

наукового пізнання, розуміння їх сутності, можливості доцільного 

використання методології в процесі викладання предмета; оперування 

новітньою науковою термінологією; вибір змісту навчання на підставі 

наукових даних, фактів, понять, законів; уміння використовувати зміст 

предмета для розвитку гармонійної особистості, реалізовувати виховний 

потенціал змісту освіти; організовувати науково-дослідницьку 

діяльність здобувачів освіти); 

− методична компетентність: знання закономірностей, технологій, 

методик, методів викладання і навчання конкретного предмета 

(дисципліни), часткових методик; здійснювати оцінювання освітніх 

досягнень здобувачів освіти, замовників освітніх послуг; 

використовувати кращий педагогічний досвід; узагальнювати власний 
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педагогічний досвід; здатність організовувати безперервний 

професійний розвиток у системі формальної і неформальної освіти; 

− соціально-громадянська – усвідомлення глобальних (зокрема 

екологічних) проблем людства  і можливостей власної участі у їх 

розв’язанні; здатність забезпечувати оптимальні соціально-психологічні 

умови для гармонійного розвитку особистості; сприяти взаємодії та 

згуртованості працівників; 

− інноваційно-дослідницька – здатність інноваційно вирішувати 

наукові / практичні професійні завдання; планувати, організовувати і 

здійснювати експериментальні дослідження щодо визначення 

оптимальних умов функціонування освітніх організацій, розвитку 

суб’єктів освітнього процесу; психологічного супроводу й підтримки 

інноваційних форм і методів роботи закладу освіти тощо; 

− компететність з інформальної освіти та професійно-особистісного 

розвитку – здатність організовувати професійний саморозвиток, 

самонавчання, самовдосконалення і самореалізацію впродовж життя 

шляхом формальної, неформальної, інформальної освіти; розвивати 

(саморозвивати) та вдосконалювати (самовдосконалювати) професійно 

важливі якості особистості, цінності, що спрямовані на всебічний 

розвиток особистості всіх суб’єктів освітнього процесу як найвищої 

цінності суспільства тощо; 

− управлінська: планувати, організовувати і контролювати професійну 

діяльність відповідно до сучасних освітніх викликів; володіти 

технологіями науково-методичного супроводу освітнього процесу в 

умовах реформ і соціальних трансформацій; створювати умови та 

здійснювати професійну діяльність на засадах лідерства та педагогіки 

партнерства; мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу до 

цілеспрямованого руху до спільної мети; 

− ціннісно-світоглядна компетентність – застосування знань із 

педагогічної аксіології, що з одного боку, формують професійну і 

світоглядну позицію педагога, стиль професіонально-педагогічної 

взаємодії, а з іншого – ціннісно-світоглядну позицію замовників освітніх 

послуг. 

 

2.4 Школа педагогічного коучингу як компетентнісно орієнтована 

модель педагога професійної освіти 

 

Однією з інноваційних компетентнісно орієнтованих моделей 

професійного саморозвитку й самовдосконалення педагога в умовах сталої 

освіти є Школа педагогічного коучингу.  

У січні-березні 2021 року навчання в Школі педагогічного коучингу 

пройшли педагогічні працівники Дніпропетровської області, зокрема 

методисти, майстри виробничого навчання та викладачі професійно-

теоретичної підготовки, педагогічні працівники Вищого професійного 
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училища № 17; педагогічні працівники Херсонської області, педагогічні 

працівники Вищого професійного училища № 17 м. Генічеська. Для груп 

розроблено й успішно апробовано «Експериментальну навчальну програму 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників в системі професійної освіти», що містить науково-

обґрунтований зміст для безперервного професійного саморозвитку і 

самовдосконалення педагога впродовж життя за допомогою коучингових та 

селф-коучингових технологій. 

Метою Школи педагогічного коучингу є підготовка інноваційного, 

умотивованого, компетентного, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти, який поєднує у своїй професійній діяльності теоретичну і 

практичну підготовки, має сформовані ключові, професійні та 

загальнопрофесійні компетентності відповідно до власних інтересів, 

здібностей, можливостей, потреб національної економіки та знаннєвого 

суспільства, готовий конкурувати і бути активним суб’єктом на ринку праці.  

Основна функція Школи педагогічного коучингу полягає в наданні 

адресної допомоги як окремому педагогу, так і педагогічному колективу, 

пропагуванні кращих освітніх практик із метою вирішення існуючих 

професійних проблем, стимулюванні та підтримці творчих потенційних 

можливостей сучасного фахівця, а також формуванні настанов на його 

безперервний саморозвиток та самореалізацію в професійній діяльності 

впродовж усього життя шляхом формальної, неформальної та інформальної 

освіти. Недаремно гаслом навчання в Школі є вислів «Nosce te ipsum» (Know 

thyself. Пізнай себе самого!). 

Провідною ідеєю Школи педагогічного коучингу як компетентнісно 

орієнтованої моделі підвищення кваліфікації виступає положення про 

підготовку педагога професійної освіти як сутнісну характеристику 

професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів та інтегративний 

результат безперервного професійного розвитку сучасного фахівця. 

Окреслену ідею утворюють наступні концепти: історіографічний, що 

розкриває генезис наукового осмислення компетентнісної та акмеологічної 

спрямованості професійної підготовки педагога професійної освіти; 

методологічний, який характеризує цілісні й разом із тим різноманітні 

уявлення про зазначені явища і процеси; теоретичний, що визначає понятійну 

систему дослідження та розкриває модельні уявлення про їх сутнісні 

властивості; організаційно-методичний, який визначає способи формування 

та вдосконалення модельних параметрів підготовки компетентного, 

інноваційного, умотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної 

освіти; моніторингово-рефлексійний, що дозволяє обґрунтовано проводити 

перманентний моніторинг безперервного професійного розвитку фахівців та 

рефлексію.  

У сукупності означені концепти складають основу загальної та робочих 

гіпотез дослідження, що передбачають використання системно-цілісних, 

особистісно-ціннісних, холістсько-емерджментних, креативно-
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комунікативних та інших дослідницьких стратегій; побудову термінологічних 

рядів, які визначатимуть теоретичну основу відповідних нових 

компетентнісно орієнтованих концептуальних моделей підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти, а також 

розроблення оригінального науково-методичного забезпечення їх реалізації на 

різних етапах безперервної професійної освіти.  

Школа педагогічного коучингу поєднує новий формат взаємодії 

«надавач освітніх послуг – замовник освітніх послуг», «педагог-коуч, 

супервізор – педагог професійної освіти», що став особливо актуальним в 

умовах пандемії та кризи (перерозпаду) компетентностей, тобто 

знецінювання, застарівання знань, умінь, компетенцій фахівців. Освітній 

процес у Школі педагогічного коучингу максимально компетенізовано, 

зорієнтовано на запити і потреби споживачів освітніх послуг та побудовано 

на засадах компетентнісного, особистісно-зорієнтованого, андрагогічного, 

акмеологічного, коучингового підходів. Зазначимо, що при цьому надається 

перевага суб’єктній активності дорослого учня, який самостійно моделює і 

зреалізовує індивідуальну освітню траєкторію, визначає параметри процесу 

навчання, варіативно прогнозує результати професійної діяльності тощо.  

Обрані замовниками освітніх послуг структурні моделі підвищення 

кваліфікації (одноетапна, двоетапна, триетапна) ураховують форми і терміни 

навчання, обсяги і зміст освітньо-професійних програм та категорію 

замовників освітніх послуг, зокрема викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання, старші майстри закладів 

професійної освіти, директори і заступники директорів навчально-методичних 

центрів професійно-технічної освіти. Основними формами навчання фахівців 

у Школі є: 1) очна форма; 2) дистанційна форма; 3) очно-дистанційна форма з 

використанням технологій дистанційного навчання; 4) заочна форма; 

5) індивідуальна (педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві). 

На освітній платформі «Профосвіта» (https://profosvita.org) постійно діє 

консультаційний пункт Віртуальної школи педагогічного коучингу. 

Застосовується дистанційне консультування, що проводиться синхронно й 

асинхронно з використанням усіх засобів зв’язку. 

Формами організації роботи Школи є коучинг-сесії, кількість яких 

безпосередньо визначається кількістю годин освітньо-професійної програми 

та формою навчання (очна, дистанційна, очно-дистанційна та ін.) фахівців.  

У Школі застосовуються андрагогічні, інтерактивні, цифрові, 

акмеологічні технології (акмеологічне проєктування, акмеологічний аналіз, 

складання акмеограми (індивідуальної освітньої траєкторії), акмеологічне 

моделювання, тренінґи (професійного розвитку, акмеологічні, сенситивності, 

комунікативності, емпатійності, саморегуляції, лідерства, креативних якостей 

та ін.), які допомагають здійснювати науково-методичний супровід розвитку 

кожного учасника як особистості й акме-професіонала за індивідуальною 

освітньою траєкторією; переміститись фахівцям із зони професійної проблеми 

в зону її ефективного рішення; активізувати діалогічний потенціал учасників; 



41 
 

подолати цифровий розрив між суб’єктами освітнього процесу тощо.  

Роботу Школи регламентує Положення «Про школу педагогічного 

коучингу в системі післядипломної освіти», визначаючи нормативно-правові, 

організаційно-змістові, науково-методичні засади її функціонування.  

Освітньо-професійна програма «Розвиток коучингової 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О» розроблена з метою 

розвитку потенціалу учасників освітнього процесу задля розкриття 

внутрішнього потенціалу особистості кожного та передбачає:  

• новий формат взаємодії, що став особливо актуальним в умовах 

пандемії;  

• інноваційну форму науково-методичного супроводу з використанням 

технологій формальної, неформальної та інформальної освіти;  

• безперервний професійний розвиток кожного учасника школи за 

індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням його професійних 

запитів і потреб, потенційних можливостей і ресурсів;  

• професійну гнучкість та адаптивність до змін, адже в умовах кризи 

компетентностей, зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг зможе 

продуктивно діяти гнучкий і адаптивний, готовий до впровадження освітніх 

інновацій педагог;  

• плекання кожного учасника як особистості і акме-професіонала.  

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації є нормативним 

документом для організації освітнього процесу слухачів Школи педагогічного 

коучингу як інноваційної моделі професійного саморозвитку та 

самореалізації, що встановлює:  

• профілі ключових, спеціальних (фахових, посадових), 

загальнопрофесійних компетентностей;  

• вимоги до змісту підвищення кваліфікації на компетентнісній основі; 

• нормативний зміст підвищення кваліфікації слухачів, сформульований 

у термінах результатів навчання, досягнення яких передбачає оновлення, 

удосконалення, розвиток системи цінностей, знань, практичних умінь і 

навичок, які здобуті за 7 і 8 кваліфікаційними рівнями вищої освіти 

Національної рамки кваліфікацій;  

• вимоги до вибіркового складника підвищення кваліфікації;  

• нормативні терміни навчання за різними формами навчання;  

• вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

підвищення кваліфікації в умовах післядипломної освіти тощо. 

Унікальність ОП полягає в поєднанні сучасних коучингових підходів, 

технологій з орієнтацією на самостійне та безперервне оволодіння знаннями, 

набуття компетенцій та формування навичок, допомагає педагогам закладів 

професійної освіти організовувати навчання впродовж життя за 

індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням власних професійних 

потреб, здібностей.  
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Програма розрахована на 75 годин (2,5 ЄКТС-кредити). Основні 

складники програми – 6 коучинг-сесій, що реалізуються за очною, заочною та 

очно-дистанційною формами навчання. 

Для учасників Школи розроблено банк запитань і завдань, що 

виносяться на коучинг-сесії, індивідуальні завдання відповідно до 

проведеного зовнішнього моніторингу професійного розвитку замовників 

освітніх послуг (тести, діагностики, анкети, бліц-опитування тощо), методичні 

рекомендації щодо планування й реалізації проєктів професійного розвитку. 

Для організації самостійного роботи учасників Школи розроблено й 

апробовано робочий зошит «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності педагога професійної освіти». Усі матеріали об’єднані в 

цифровий навчально-методичний комплекс «Школа педагогічного коучингу як 

інноваційна модель професійного розвитку педагога професійної освіти: від 

ідеї до реалізації».  

Освітньо-професійну програму «Розвиток професійної (коучингової) 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О» успішно апробовано в 

групах слухачів Школи педагогічного коучингу ЗП(ПТ)О на основі угод про 

співпрацю між БІНПО і закладами професійної освіти, зокрема на базі НМЦ 

ПТО в Херсонській, Дніпропетровської областей, ДПТНЗ «Дніпровський 

центр професійної освіти», ВПУ №17 м. Дніпро, ВПУ №17 м. Геніческ 

Херсонської області, Нікопольського центру професійної освіти, ДНЗ «Вище 

професійне училище № 2» м. Херсон, ДНЗ «Херсонське вище професійне 

училище сервісу та дизайну», ДНЗ «Буцький політехнічний ліцей» Черкаської 

області, Кропивницьке ВПУ №1, Білгород-Дністровський «Будівельний 

професійний ліцей» Одеської області.  

Закриття Школи традиційно проводиться у форматі віртуального 

Світового кафе (World Café). Метафоричне ототожнення всього світу з кафе 

підкреслює важливість мережі словесного обміну думками та освітніми 

практиками, ідеями, взаємонавчанні та співдії учасників Школи педагогічного 

коучингу, які створили умови для пізнання. 

Для Школи педагогічного коучингу розроблено й експериментально 

апробовано акметехнологічне навчально-методичне забезпечення 

професійного розвитку педагогів для навчання впродовж життя за 

інноваційною компетентнісно орієнтованою моделлю підвищення 

кваліфікації. 

З урахуванням інноваційних освітніх викликів, запитів замовників 

освітніх послуг і ключових стейкголдерів розроблено й експериментально 

апробовано цифровий програмно-методичний комплекс «Школа 

педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку 

сучасного фахівця: цифровий програмно-методичний комплекс: 

В. Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба / за науковою редакцією 

доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021, 210 с.» 

[39]. Комплекс включає освітньо-професійну програму «Розвиток коучингової 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О», коуч-сесії із програмами 
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спецкурсів. Матеріали комплексу підготовлено в друкованому вигляді та на 

електронному носії (CD). Матеріали можуть бути опановані в off-line і on-line 

режимах та всебічно сприятимуть безперервному професійному саморозвитку 

і самореалізації фахівців у системі формальної, неформальної та інформальної 

освіти. Складники комплексу розміщено в Електронній бібліотеці НАПН 

України. Дослідження виконано в межах НДР «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах 

сталого розвитку» (0121U108611, 2021р.).  

Цифровий програмно-методичний комплекс «Школа педагогічного 

коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного 

фахівця» представлено на ХІІІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній 

освіті» (захід Жива бібліотека: презентація цифрового програмно-

методичного «Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель 

професійного розвитку сучасного фахівця» (22 жовтня 2021 рік). 

Учасниками заходу стали понад 120 освітян, зокрема науково-педагогічні 

працівники БІНПО ДЗВО «УМО», педагоги закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, випускники Школи педагогічного коучингу, 

ключові стейкголдери з Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, 

Київської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Черкаської та Херсонської 

областей.  У роботі Живої бібліотеки взяли участь 6 спікерів. Долучилися 

випускники Школи педагогічного досвіду, ключові стейкголдери Тетяна 

Мартинова, заступниця директора ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної 

освіти» (м. Дніпро), Юлія Пирогова, методист Вищого професійного училища 

№ 17 м. Генічеськ Херсонської області, Юлія Грунтковська, майстер 

виробничого навчання ВПУ-17 м. Дніпро, студентка БІНПО. 

Цифровий програмно-методичний комплекс «Школа педагогічного 

коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного 

фахівця» нагороджено Золотою медаллю Міжнародної спеціалізованої 

виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021» у номінації «Упровадження 

сучасних засобів навчання, проєктів, програм і технологій для вдосконалення 

та підвищення ефективності освітнього процесу».  

Отже, Школа педагогічного коучингу як інноваційна компетентнісно 

орієнтована модель професійного розвитку фахівців допомагає учасникам 

переміститися із зони професійної проблеми в зону ефективного її рішення, 

створити особливу атмосферу фасилітативної підтримки професійного 

розвитку через делегування відповідальності, моделювати та зреалізовувати 

як власні метапрограми саморозвитку й самовдосконалення, так і в межах 

навчальної групи, педагогічного колективу.  
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2.5 Школа лідерів професійної освіти – компетентнісно орієнтована 

модель для безперервного професійного саморозвитку педагога  

 

З урахуванням інноваційних освітніх викликів, запитів замовників 

освітніх послуг, роботодавців і ключових стейкголдерів розроблено 

інноваційну компетентнісно орієнтовану модель професійного розвитку 

керівника закладу професійної освіти.  

На сьогодні важливим є інноваційний тип лідера – «цифровий лідер», 

який може створювати команди, підтримувати зв’язки між людьми та їхню 

залученість, а також розвивати культуру інновацій, стійкість до ризику та 

постійне вдосконалення, мати здібності керувати персоналом, який 

складається не лише зі штатних працівників, але й фрілансерів, тимчасових 

працівників, краудсорсингу, володіти міждисциплінарними навичками. 

Лідерство має вирішальне значення для переходу від організації, «яка 

робить» цифрові речі, до тієї, яка «стає» цифровою.  

Провідна ідея підвищення кваліфікації за інноваційною  

компетентнісно орієнтованою моделлю Школи лідерів професійної освіти 

полягає в оновленні, удосконаленні, розвитку їхніх ключових, 

інтегрованих, загальнопрофесійних, професійних (фахових, предметних, 

посадових) компетентностей, компетентісного (професійного, 

особистісного, соціального) досвіду, особистісних інтересів, соціальних 

запитів і потреб держави щодо професіоналізму діяльності і 

професіоналізму особистості педагогів.  

Основний задум полягає в модернізації підготовки керівних кадрів в 

освітніх моделях курсів підвищення кваліфікації та міжкурсового періоду 

відповідно до сучасних викликів інтернаціоналізації наукової та освітньої 

діяльності, технологічності у сфері освіти та науки. Для цього необхідно 

розробити актуальні зміст і технології професійного розвитку керівника 

закладу професійної освіти, лідера для варіативних освітніх моделей 

підвищення кваліфікації, а також прогресивні методики для моніторингу 

результатів професійного розвитку.  

Для Школи лідерів професійної освіти була розроблена й успішно 

апробована під час навчання авторська освітньо-професійна програма 

«Розвиток лідерської компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної освіти в умовах сталого розвитку». 

Мета Програми полягає у підготовці інноваційний типу лідера – 

«цифрового лідера», який може створювати команди, підтримувати та 

розвивати культуру інновацій, успішно діяти в умовах цифрових 

трансформацій  та змін, мати здібності керувати персоналом, володіти 

міждисциплінарними навичками.  

Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання наступних завдань:  

• отримання педагогами додаткових та вдосконалення наявних 

знань і вмінь з основних напрямів управлінської діяльності;  

• удосконалення та оновлення знань і вмінь із теоретико-
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методологічних, правових, управлінських, андрагогічних, 

психологічних, цифрових та інших питань забезпечення 

ефективної управлінської діяльності;  

• розвиток та/або вдосконалення лідерської компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, формування лідерського потенціалу в умовах 

соціально-економічних трансформацій; 

• активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації 

професійного вдосконалення та особистісного розвитку 

педагогічних працівників.  

Програма підвищення кваліфікації використовується в процесі: 

розроблення та коригування робочих навчальних програм для категорії 

слухачів – керівники, педагогічні працівники закладів професійної освіти; 

визначення профілів професійних компетентностей; визначення форм 

оцінювання результатів навчання; розроблення освітньо-професійних програм 

та науково-методичного забезпечення. 

Зміст Програми підвищення кваліфікації орієнтований на реалізацію 

принципів і моделей відкритої освіти, відповідає європейським і світовим 

стандартам якості освіти. Програма містить комплекс освітніх компонентів, 

зокрема змістових модулів, спрямованих на досягнення визначених 

результатів навчання (компетентностей), що дає право фахівцям на отримання 

визначеної освітньої та професійної кваліфікації відповідно до суспільних та 

освітніх викликів, роботодавців і ключових стейкголдерів. Програма 

передбачає 150 год., 7 ЄКТС-кредити, результатом успішного опанування 

програми є розвиток або вдосконалення управлінської, лідерської, 

освітологічної, цифрової, нормативно-правової, працеохоронної, 

конфліктологічної, ціннісно-світоглядної, інклюзивної та інших 

компетентностей.  

З метою систематизації і логічного угрупування варіацій лідерських 

компетентностей в Школі лідерів професійної освіти розроблено профілі 

лідерських компетентностей.  

Для сучасних керівників-лідерів в Школі передбачено формування 

та/або вдосконалення таких компетентностей:  

- професійні знання та знання законодавства, знання антикризового 

менеджменту, стратегічне бачення;  

- особисті якості (комунікабельність, уміння слухати, чесність та 

етичність, уміння управляти людськими ресурсами, позитивність та відданість 

справі, аналітичні здібності, уміння мислити критично, креативність, 

гнучкість, амбітність, лідерство, стійкість до стресів, доброчесність);  

- мотивація до безперервного професійного саморозвитку та 

самореалізації впродовж життя шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти;  

- робота з командою та в команді;  

- прагнення і вміння вести колектив за собою;  
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- професійність і креативність;  

- орієнтація на результат, зокрема спроможність брати на себе 

відповідальність, прогнозовано та послідовно діяти відповідно до визначених 

цілей із метою досягнення очікуваних результатів, здатність до управління 

наявними ресурсами, ураховуючи потреби та пріоритети закладу освіти; 

- управління людськими ресурсами (спроможність керівників 

дотримуватися послідовного стратегічного підходу до управління 

персоналом, відповідати за планування людських ресурсів, добір кадрів, 

розвиток їхньої спроможності та організацію діяльності на основі поточних та 

майбутніх потреб закладу освіти);  

- ефективна комунікація – здатність до ефективного обміну інформацією 

як за горизонталлю, так і за вертикаллю, з метою досягнення розуміння та 

підтримки на шляху реалізації цілей; 

- аналітичне мислення і стратегічне планування;  

- усвідомлення відповідальності за управління людськими ресурсами 

тощо. 

Програма Школи лідерів професійної освіти вміщує шість модулів, 

зокрема Модуль 1. Нормативно-правові засади управлінської діяльності 

керівника закладу професійної освіти; Модуль 2. Менеджмент і лідерство в 

освіті дорослих; Модуль 3. Психологія професійної діяльності керівника 

закладу ПО; Модуль 4. Організація освітнього простору закладу ПО; Модуль 

5. Модуль. Науково-методичний менеджмент освітніх інновацій; Модуль 6. 

Цифрові технології в діяльності керівника закладу ПО. 

Зміст програми Школи лідерів професійної освіти та розподіл годин за 

видами діяльності реалізовано таким чином (таблиця 2.5.1). 

Таблиця 2.5.1 

Зміст програми Школи лідерів професійної освіти 

(210 год. / 7 ЄКТС-кредити) 
Назва модуля Години/кредити 

ЄКТС 

Розвиток ключових, інтегрованих, 

загальнопрофесійних і фахових 

компетентностей 

Нормативно-правові засади 

управлінської діяльності керівника 

закладу ПО 

30/1 нормативно-правова, працеохоронна, 

громадянська 

Менеджмент і лідерство в освіті 

дорослих 

60/2 управлінська, лідерська, андрагогічна  

Психологія професійної діяльності 

керівника закладу ПО 

30/1 соціальна-психологічна, конфліктологічна, 

ціннісно-світоглядна 

Організація освітнього простору 

закладу ПО 

30/1 навчальна, компететність з інформальної 

освіти та професійно-особистісного розвитку,  
інклюзивна 

Науково-методичний менеджмент 

освітніх інновацій 

30/1 освітологічна, інноваційна, методична, 

дослідницька 

Цифрові технології в діяльності 

керівника закладу ПО 

30/1 цифрова 

 

 

Для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців 



47 
 

розроблено цифровий програмно-методичний комплекс «Школа лідерів 

професійної освіти як інноваційна модель підвищення кваліфікації педагогів в 

умовах сталого розвитку», що включає освітньо-професійну програму та 

спецкурси «Лідерство змін та організаційна культура», «Розвиток лідерської 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти в 

умовах сталого розвитку», «Керівництво, влада, лідерство: теорія та 

практика». Матеріали комплексу можуть бути опановані замовниками 

освітніх послуг в off-line і on-line режимах та всебічно сприятимуть розвитку 

їхньої управлінської, лідерської, андрагогічної, інклюзивної, методичної, 

цифрової та інших компетентностей у системі формальної, неформальної та 

інформальної освіти. Представлені в цифровому програмно-методичному 

комплексі матеріали апробовано на курсах підвищення кваліфікації керівників 

закладів професійної освіти. Основні методологічні, теоретичні, методичні 

результати й концептуальні положення видання оприлюднено на 

Міжнародних спеціалізованих виставках, науково-практичних, науково-

методичних конференціях, конгресах, проектах, семінарах різного рівня,  

у соціальних мережах тощо. 

Продуктивність інноваційних компетентнісно орієнтованих моделей 

професійного розвитку фахівців для підготовки інноваційного, 

вмотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної освіти 

підтверджено такими показники проведеного вступного та заключного 

моніторингу суб’єктів освітнього процесу (рис. 2.5.1): 

 
 

Рис. 2.5.1. Акмединаміка професійного розвитку учасників 

інноваційних компетентнісно орієнтованих моделей професійного розвитку 

фахівців (у %) 

 

Отже, продуктивність інноваційних компетентнісно орієнтованих 

моделей професійного розвитку фахівців підтверджено такими 

показниками: 
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• збільшення у педагогів професійної стресостійкості до змін, 

освітніх викликів, діяльності в інноваційних умовах (на 32%); 

• підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, який 

став системним, цілеспрямованим, для реалізації власних професійних 

проєктів (програм) за індивідуальною освітньою  траєкторією (на 68%); 

• збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних 

навчально-методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, 

методів навчання, кейсів та технологічних портфоліо, авторської системи 

професійної діяльності (на 39,5%); 

• збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, 

включаючи конференції, семінари, круглі столи, вебінари, тренінги (на 94%); 

• активна участь у професійних конкурсах, турнірах, фестивалях, 

форумах (як учасники, члени журі, тренери, коучі тощо), інноваційних 

програмах, проєктах на регіональному, всеукраїнському рівнях (збільшено на 

27%). 
 

 

Висновки до розділу 2 

 

Отже, ринкова економіка чітко визначає орієнтири професійної освіти, 

робить очевидним, що головна мета всіх суб’єктів освітнього процесу полягає 

в необхідності врахування сучасних соціально-економічних реалій ринку 

праці та трансформування їх в інноваційні моделі підвищення кваліфікації і 

перепідготовки на засадах компетентнісного підходу. В основі підвищення 

кваліфікації працівників професійної освіти мають бути покладено професійні 

стандарти, які відповідають динаміці поведінкових настанов молоді, 

задовольняють потреби роботодавців  і ключових стейкґолдерів і 

достовірність прогнозування ринку праці. Постає завдання створення 

інтегрованих, широкопрофільних професій. Практично у будь-якій галузі 

вимоги до умінь і навичок працівників змінюватимуться. Підприємствам, які 

мають намір відповідати вимогам четвертої промислової революції, 

доведеться допомогти виробничому персоналу адаптуватися до нових умов. 

Важливим складником стане й різноманітність робочої сили, а розмиття 

географічних кордонів і можливість працювати віддалено – дозволить 

співпрацювати з талановитими людьми із будь-якої країни світу. Інноваційні 

компетентнісно орієнтовані моделі професійного розвитку фахівців 

допомагають учасникам переміститися із зони професійної проблеми в зону 

ефективного її рішення, створити особливу атмосферу фасилітативної 

підтримки професійного розвитку через делегування відповідальності, 

моделювати та зреалізовувати як власні метапрограми саморозвитку й 

самовдосконалення, так і в межах навчальної групи, педагогічного колективу. 

Подальшими напрямами досліджень убачаємо розроблення 

оригінальної наукової концепції компетенізації та акмеологізації професійно-

педагогічної підготовки педагогів професійної освіти; розроблення, 
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експериментальну перевірку і впровадження в систему підготовки педагогів 

професійної освіти інноваційних компетентнісно орієнтованих 

концептуальних моделей підвищення кваліфікації в контексті формування та 

розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової, 

інноваційної, конфліктологічної, коучингової тощо компетентностей.  

Результати наукового пошуку отримані відповідно до комплексної теми 

науково-дослідної роботи Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України: 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної  освіти в умовах сталого розвитку» (реєстраційний номер 

0121U108611, 2021). 
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РОЗДІЛ 3 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

 

У розділі розглянуто особливості формування концепції сталого розвитку та її 

теоретичного підґрунтя в світі та Україні.  Визначено особливості еволюції концепції в 

сучасних умовах. Проаналізовано динаміку чисельності педагогів професійної освіти. 

Установлено, що вони формують потенційний ринок надання послуг з підвищення 

кваліфікації. Розглянуто основні підходи до здійснення підвищення кваліфікації. Доведено, 

що найбільшої ефективності можливо досягти за умови використання підходу, коли зміст 

підвищення кваліфікації формується одночасними зусиллями тих, хто підвищує 

кваліфікацію і тих, то цей процес забезпечує. 

 

 

3.1  Базові імперативи сталого розвитку і методологія визначення 

його показників 

 

Проблема сталого розвитку привернула увагу міжнародних інститутів та 

організацій у 70-80 роки ХХ сторіччя [1; 6; 8; 17]. Серед них – Міжнародна 

федерація інститутів перспективних досліджень, Римський клуб (доповідь 

«Межі зростання»), Міжнародний інститут системного аналізу та ін.  У 1972 

році після Стокгольмської конференції ООН з навколишнього середовища 

була створена Програма ООН з навколишнього середовища. У Декларації 

Першої конференції ООН (Стокгольм, 1972), також було звернуто увагу на 

взаємозв’язок економічного і соціального розвитку з проблемами 

навколишнього середовища Слід також відзначити доповідь Римського клубу 

«Межі зростання» (1972 р.), в якій наголошено на необхідності переходу від 

експоненціального економічного зростання до «глобальної динамічної 

рівноваги», від кількісного зростання – до «органічного», якісного і «нового 

світового економічного порядку». 

Термін «сталий розвиток» отримав широке розповсюдження після 

проголошення у 1987 році головою Комісії ООН з розвитку і навколишнього 

природного середовища (НПС) Г.Х. Брунтланд на 42 сесії ООН доповіді 

«Наше спільне майбутнє» (1987 р.) [8]. Він визначив сталий розвиток, як 

розвиток, що задовольняє потреби сьогодення, не ставлячи під загрозу 

здатність майбутніх поколінь забезпечити свої власні потреби.  

Існує й інше визначення, розроблене міжнародними організаціями у 

межах Всесвітньої стратегії з охорони культурного та природного спадку: 

сталий розвиток повинний приймати до уваги соціальні та екологічні фактори, 

поряд з економічними, враховувати ресурсну базу живої і неживої природи, а 
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також середньострокові та короткострокові переваги та недоліки 

альтернативних дій.  

У 90-х роках з’явились нові визначення сталого розвитку, їх авторами є 

Е. Пеццей (1989), Ф. Пірс (1990), К. Ріс (1992), Б. Митлін (1992). В усіх них 

звертається увага на значення сталого розвитку (основні цілі, економічний 

розвиток, і т. ін.) та умови, що необхідні для цього.  

У 1992 році на Конференції ООН з проблем довкілля та розвитку у м.Ріо-

де-Женейро був ухвалений «Порядок денний на ХХІ століття». В ньому було 

офіційно проголошено нову концепцію розвитку («Декларація Ріо») і 

визначено, що сталий розвиток – це такий розвиток, який, забезпечуючи 

потреби нинішнього покоління, водночас не позбавляє майбутні покоління 

можливості задовольняти власні життєво необхідні потреби. Наголошувалось, 

що сталий розвиток може бути забезпечений за умови взаємодії трьох 

складових – економічної, соціальної та екологічної. 

У 1994 році Всесвітній банк визначив сталий розвиток, як досягнення 

стійкого економічного зростання, соціального рівноправ’я та захисту 

навколишнього середовища. 

У 1997 році на ХІХ спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з 

проблем довкілля і сталого розвитку наголошувалося на невиконанні 

рекомендацій «Декларації Ріо». Відзначалось, що причинами цього є 

юридична необов’язковість прийнятих документів, відсутність фінансових 

ресурсів у багатьох країн для реалізації концепції і т. ін. 

У 1999 році було запропоновано таке визначення: «Cталий розвиток 

потребує інтеграції соціальної, економічної та екологічної складових у 

корпоративному та суспільному процесі прийняття політичних рішень 

урядом, що гарантує повну участь усіх зацікавлених в процесі осіб та їх 

відповідальність перед суспільством» [6]. 

У серпні 2002 року на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку у 

м. Йоганнесбурзі (Південна Африка) були підведені підсумки десятирічного 

періоду реалізації концепції, поставлені нові завдання та наголошено на 

взаємозалежності трьох складових – соціальної, економічної та екологічної.  

На саміті  у Копенгагені (грудень 2009 року) розвинені країни і ті, що 

розвиваються, не дійшли згоди на рівні офіційних документів щодо викидів 

парникових газів, фінансування адаптації найуразливіших країн до 

кліматичних змін, міжнародного контролю над витрачанням цих коштів та ін. 

Росія прийняла на державному рівні Концепцію сталого розвитку у 1996 

році. В ній під стійким розвитком розуміється «стабільний соціально-

економічний розвиток, що не порушує своєї природної основи. Поліпшення 

якості життя людей призводить до руйнування природного біотичного 

механізму регуляції навколишнього середовища у її глобальному вимірі».  

У 1992 році у Ріо-де-Женейро Україна задекларувала своє бажання  

перейти на шлях сталого розвитку. На наступних конференціях «Ріо+5» та 

«Ріо+10» було підтверджене цей намір. У 1997 році при Кабінеті Міністрів 

України було створено  Національну комісію сталого розвитку України, але у 
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2003 році її було ліквідовано. Відповідний дорадчий орган було створено і при 

Президенті, який був ліквідований у 2007 році. 

В Україні перша редакція Концепції розроблена у 1998 році, наступна – у 

2000. У грудні 1999 року Верховною Радою України було прийнято постанову 

«Про концепцію сталого розвитку населених пунктів», розраховану на 

перспективу – 15-20 років. 

У квітні 2003 року постановою Кабінету Міністрів було прийнято 

«Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих 

на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003 – 2015 рр. [21] У 2006 році 

НАН України розробила Концепцію переходу України до сталого розвитку.  

Концепція сталого розвитку має своє теоретичне підґрунтя. Фоміна М.В. 

вважає, що першими теоретичними концепціями сталого розвитку є двоїсте 

обґрунтування вартості Аристотелем та введення Фомою Аквінським поняття 

«багатство природи». В. Петті здійснив економічну оцінку природних 

факторів – землі, ресурсів і клімату, нарівні із працею. Т. Мальтус у своїй 

роботі «Дослідження про закон народонаселення» (1798 р.) стверджував, що 

за сприятливих умов (відсутність війн, хвороб і бідності) населення буде 

збільшуватись у геометричній прогресії, в той час, як обсяги виробництва 

продуктів харчування та інших предметів – в арифметичній. Тому він дійшов 

висновку, що через перенаселення, неминучою долею людства буде бідність. 

Не претендуючи на абсолютність, Т. Мальтус припускав деяку помилковість 

теорії, але за мету він ставив «пошук шляхів щасливої долі нижчих класів».  

Дж. С. Мілль запропонував нове в методології економічних досліджень поряд 

зі «статикою», «динаміку», під якою він розумів необхідність урахування і 

аналізу історичних змін. Основоположником теорії загальної економічної 

рівноваги є Л. Вальрас. З цієї теорії випливає висновок про відносну стійкість 

системи ринкових відносин. На неї спираються вчення про динаміку 

економічного росту, концепція загального добробуту і т. ін. Концептуальні 

засади теорії рівноваги А. Курно, В. Джевонс і А. Маршалл та інших є 

основою сучасних методик оцінки розвитку суспільства на основі 

стабільності, динамічності та збалансованості. Праці Н.Д. Кондратьєва, 

Д.М. Кейнса, С. Кузнеця, І. Фішера, Дж. Міля, С. Сісмонді, Т. Веблена, 

М.І. Туган-Барановського, А. Маршала та інших вчених, які досліджували 

питання економічної циклічності, також, на нашу думку, пов’язані з 

проблемами сталого розвитку. Методологічну основу теорії економічного 

росту становлять неокласичні теорії Дж. Міда, Р. Солоу, Я. Тінбергена. Ця 

теорія також, на нашу думку, пов’язана із проблемами сталого розвитку. 

Цілком виправданим, на нашу думку, є переміщення акцентів з економічного 

росту на економічний розвиток, за якого пріоритетним є не зростання 

суспільного продукту, а збільшення суспільних благ на основі інноваційно-

інтелектуального потенціалу. У цьому напрямі проводили свої дослідження 

Й. Шумпетер, Ф. Перру та інші. Вони доводили, що таким чином можливо 

досягти рівноваги між економікою та екологією. У ХХ сторіччі 
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К.Е. Ціолковським і В.І. Вернадським була обґрунтована необхідність виходу 

цивілізації на рівень нового типу розвитку і «виживання нових поколінь».  

В сучасній західній економічній теорії виділяють два основних напрями – 

екологічний та еколого-соціально-економічний. Перший напрям визначає 

основну мету суспільства, але економічні цілі вважаються підлеглими по 

відношенню до цілей суспільства. Вони є засобом досягнення цілей 

суспільства. Виходячи з цього напряму, сталий розвиток визначається, як 

забезпечення відтворення обмежених ресурсів, акцент робиться на екологічну 

складову. Прибічниками цих ідей є А. Печчеі, Я. Тінберген, Д. Медуз (вчені, 

члени Римського клубу).  

В межах другого напряму визначаються умови, що забезпечують стійкі 

темпи економічного зростання. Вченими, які намагаються знайти зв’язок між 

екологічно стійким та іншими видами розвитку, є О. Кристиансен, А. Дженіке, 

П. Верден, С. Дали, Б. Пеццей, Р. Констанца, А. Якобс та інші. Вони 

стверджують про необхідність розробки інноваційних економічних 

інструментів для реалізації екологічної політики, пропонують введення 

податку на не відновлювальні ресурси та нанесення шкоди навколишньому 

середовищу, розглядають проблеми соціальної рівності і т. ін. 

Проблема сталого розвитку привертає увагу багатьох вітчизняних 

науковців. Концепція сталого розвитку – постійно уточнюється. Визначення, 

що пропонуються різними вченими – відрізняються між собою. 

Концепцію сталого розвитку розглядають як продовження ноосферного 

підходу В.І. Вернадського.   

Г. Дейлі (1996 р.) тлумачить «сталий розвиток», як гармонійний, 

збалансований, безконфліктний прогрес всієї земної цивілізації, груп країн 

(регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих країн нашої планети за науково 

обґрунтованими планами, коли у процесі неухильного інноваційно-

інвестиційного розвитку країн одночасно позитивно вирішується комплекс 

питань щодо збереження довкілля, ліквідації експлуатації, бідності та 

дискримінації, як кожної окремої людини, так і цілих народів чи груп 

населення, у тому числі за етнічними, расовими чи статевими ознаками.  

Н.П. Мойсеєв під терміном «сталий розвиток» розуміє «розробку і 

реалізацію стратегії суспільства, дії якої забезпечують можливість переходу 

біосфери і суспільства до стану рівноваги». 

В.І. Данилов-Данильян вважає, що «сталий розвиток – це такий розвиток, 

при якому не знищується його природна основа, умови життя, що 

створюються, не призводять до деградації людини і соціально-деструктивні 

процеси не розвиваються до масштабів, що загрожують безпеці людства». 

М.З. Згуровський розглядає три складові (підходи) сталого розвитку: 

економічну, екологічну і соціальну. Він наголошує, що «економічний підхід 

полягає в оптимальному використанні обмежених ресурсів та застосуванні 

природо-, енерго- і матеріалозберігаючих технологій для створення потоку 

сукупного доходу, який би забезпечував принаймні збереження (не 

зменшення) сукупного капіталу (фізичного природного або людського).  
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З погляду екології, сталий розвиток має забезпечити цілісність 

біологічних і фізичних природних систем, їх життєздатність, від чого залежить 

глобальна стабільність усієї біосфери.  

Соціальна складова орієнтована на людський розвиток, на збереження 

стабільності суспільних і культурних систем, на зменшення кількості 

конфліктів у суспільстві. Системне узгодження і баланс цих трьох складових – 

завдання величезної складності...» 

У вересні 2015 року на Саміті ООН зі сталого розвитку Нью-Йорку в 

рамках 70-ї ювілейної Сесії Генеральної Асамблеї ООН глави держав і урядів 

погодили Порядок денний світового розвитку на період після 2015 року 

з визначенням 17 глобальних цілей сталого розвитку. Президент України 

30 вересня 2019 р. підписав Указ «Про цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 р.». 

Важливою проблемою на шляху втілення концепції сталого розвитку є 

формування системи вимірів (індексів та індикаторів) для кількісного і 

якісного оцінювання цього дуже складного процесу.  Головними вимогами до 

зазначеної системи вимірів є її інформаційна повнота й адекватність 

представлення взаємозалежної тріади складових стійкого розвитку. У цьому 

напрямку зараз працюють як відомі міжнародні організації, так і 

багаточисельні наукові колективи, але однозначного узгодження цієї системи 

вимірів поки що не досягнуто. 

Комісія ООН, що опікується питаннями сталого розвитку, запропонувала 

134 індикатори, що дають змогу розглядати всі показники як у статиці, так і в 

динаміці. Однак вимірювати усі показники досить складно, вважається 

достатнім здійснювати моніторинг наступних індексів стану соціуму та 

природного середовища, а також індикаторів їх відтворення: 

1) Індикатори стану біосфери: вартість не відтворюваних природних 

ресурсів; вартість відтворюваних природних ресурсів.  

2) Індикатори стану соціуму: питомий фізичний капітал, характеризує все 

нагромаджене матеріальне багатство на душу населення; питомий людський 

капітал, показує умовну середню «вартість», що акумулюється в одній людині. 

3) Індикатори відтворення біосфери: виробництво екокапіталу на одну 

особу за рік; загальне річне споживання біопродуктів; величина біосферної 

ренти. 

4) Індикатори відтворення соціуму: виробництво ВСП та ВНП на душу 

населення; споживання енергії на одну людину за рік; питоме виробництво 

людського капіталу. 

Відповідно до положень Організації економічного співробітництва і 

розвитку (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD), 

індикатори поділяються на шість категорій: соціальні індикатори (social 

indicators); індикатори санітарії навколишнього середовища (environmental 

health indicators); економічні індикатори (economical indicators); енергетичні 

індикатори (energy indicators); житлові індикатори (housing indicators); 

індикатори стійкості (sustainability indicators) (OECD, 1997). 
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На всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) у 2001 році 

був запропонований комплексний показник сталості розвитку країни чи 

регіону – індекс екологічної сталості (Environmental Sustainability Index), що 

включає п’ять складових: екосистеми (якість повітря, біорізноманіття, ґрунти, 

кількість і якість води); екологічних стресів (що викликані забрудненням 

повітря і води, забрудненням твердими відходами і токсичними речовинами, 

деградацією ґрунтів, демографічними проблемами); уразливості людини 

(спричиненої небезпечними продуктами харчування, природними умовами, 

екологічними катастрофами); соціальних та інституційних можливостях 

вирішувати екологічні проблеми (створення екологічних управлінь, 

екологічна ефективність господарської діяльності, відповідальність усіх 

секторів економіки); глобального управління (сфера глобальних промислових 

викидів парникових газів, транскордонних впливів). Значення індексу 

визначається за допомогою 21 комплексного індикатора, що охоплює 76 

параметрів. 

Дослідженням показників еколого-економічного розвитку присвячені 

наукові праці Б.В. Букринського, Б.М. Данилишина, М.З. Згуровського, 

Л.Г. Мельника, О.Г. Осалуленка, Л. Хенса та інших. 

Існують індекси, безпосередньо пов’язані зі стійким розвитком. Мельник 

Л.Г. основними з них вважає такі: 

1) Показник «екологічного сліду». Термін «екологічний слід» був уперше 

введений у 1992 році канадським екологом В. Рісом і його аспірантом М. 

Вакернагелом. Цей індикатор є на сьогоднішній день одним із найбільш 

розповсюджених показників екологічної стійкості. Екологічний слід вимірює 

споживання населенням природних ресурсів у розрахунку на умовну 

одиницю: країну, одиницю продукції, одиницю населення. Слід можна 

порівнювати зі здатністю природи відтворювати її ресурси. Слід країни – це 

загальна площа (the total area), необхідна для виробництва споживаних у країні 

продовольчих і промислових товарів, забезпечення простору для розміщення 

інфраструктури, а також утилізації відходів від виробництва і споживання. В 

усьому світі люди споживають ресурси й екологічні послуги. Екологічний слід 

населення планети - це загальна сума площ, необхідних для забезпечення його 

життєдіяльності. 

2) Індекс людського розвитку (ІЛР) (Human Development Index) був 

розроблений у 1990 році пакистанським економістом Мабумом уль Хаком і 

використовується з 1993 року Програмою розвитку ООН у щорічних звітах 

ООН про людський розвиток, а також для оцінки рівня розвитку країн. 

ІЛР вимірює досягнення країни по трьох напрямах: тривалість життя 

населення, рівень утворення і рівень життя (стан навколишнього середовища 

не враховується). Рівень освіти виміряється декількома показниками: рівнем 

грамотності дорослого населення і загальним коефіцієнтом, що дає уявлення 

про рівень початкового, середнього і вищого утворення. Рівень життя 

виміряється валовим внутрішнім продуктом на душу населення (у паритеті 

купівельної спроможності в доларах США). ВВП – це основний індикатор, що 
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дозволяє оцінити загальну економічну активність у географічних границях 

країни. Індекс людського розвитку є більш складним показником у порівнянні 

з валовим внутрішнім продуктом, тому що він включає не тільки економічні, 

але і соціальні фактори. Таким чином, ІЛР у більшому ступені відповідає 

задачам контролю за досягненням стійкого розвитку, чим ВВП. ІЛР являє 

собою середню величину з трьох індексів: індексу освіти (EJ), індексу 

тривалості життя (LEI) і індексу валового внутрішнього продукту (GDPI).  

3) Екологічний простір, що використовується (ВЕП). Це поняття було 

введено в літературу по стійкому розвитку голландськими вченими на початку 

1990-х років. ВЕП – це кількісна оцінка прийнятного навантаження на 

природне середовище матеріальними потоками. Прийнятне навантаження – це 

такий рівень впливу на природу, що узгоджується з принципами стійкого 

(сталого) розвитку. До видів екологічного навантаження належить видобуток  

обмежених природних ресурсів і виробництво відходів, що можуть завдати 

шкоди якості навколишнього середовища.  

Основна модель, що враховує екологічне навантаження на навколишнє 

середовище, що робиться матеріальними потоками, і розподіл потоків ресурсів 

між різними економічними секторами і/чи поколіннями, також відома як 

формула: Вплив = Споживання х Виробництво х Чисельність населення. 

Узагальнений інформаційний аналіз щодо системи вимірів сталого 

розвитку запропонований Інститутом прикладного системного аналізу НТУУ 

«КПІ» та наведений академіком М.З. Згуровським. Запропоновано систему 

факторів (індексів та індикаторів) і розроблено метрику для вимірювання 

процесів сталого розвитку (МВСР) регіонів України. 

«Індекс сталого розвитку – інтегрована оцінка, яка враховує сумісно усі 

три виміри сталого розвитку і, тим самим, відображає взаємозв’язок між 

трьома нероздільними сферами розвитку суспільства, економічною, 

екологічною і соціальною. Індикатор сталого розвитку – це показник 

(найчастіше кількісний), який відображає економічний, соціальний і/або 

екологічний розвиток в певному регіоні, і має такі властивості як простота 

інтерпретації, широкий розмах, чутливість до змін, кількісна визначеність і 

дозволяє робити прогнози й вчасно визначати тенденції». 

 

3.2 Підвищення кваліфікації в системі формування вартості 

людського капіталу в умовах сталого розвитку 

Розширення кордонів економічного простору, висока мобільність 

фінансового та людського капіталу, проникнення інформаційних технологій в 

бізнес та виробництво, посилення конкуренції – найважливіші характеристики 

сучасного економічного буття. Для нової економіки характерними є: 

інтеграція та глобалізація, відкритість економіки як для експортно-імпортних 

операцій, так і для трансферу знань і технологій. 

Відомий американський дослідник У. Демінг дає визначення нової 

економіки як конкурентної економіки, виживання в якій вимагає постійних 
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інновацій, безперервного підвищення кваліфікації робітників, вивчення 

навколишнього та соціально-економічного середовища. Основними 

перевагами нової економіки є розвиток знань, технологічні зрушення, 

підвищення значення висококваліфікованих кадрів та самонавчання, 

прискорення темпів зростання продуктивності праці.  

Акцентами нової економіки є: інформаційні, знаннєві, комунікативні 

аспекти, генерування та використання нових знань, основним капіталом в 

неоекономіці виступає інтелектуальний. Нематеріальним активам та 

людському капіталу відводиться чільне місце у становленні та розвитку 

економіки знань. Інтелектуальний характер нової економіки визначає 

переважні чинники зростання продуктивності праці: застосування новітніх 

технологій та інформації. 

Сталий розвиток, що пов’язаний із соціально-гуманітарними цільовими 

орієнтирами, спирається на життєво важливі аспекти діяльності людини з 

метою забезпечення повсякденної якості її існування, потребує творчих 

інноваційних підходів, носієм яких виступає людина. Людський фактор 

виробництва пов’язаний із категоріями «робоча сила», «трудові ресурси», 

«трудовий потенціал» та «людський капітал», які в умовах сталого розвитку, 

де суттєво зростає роль освіти та нематеріального капіталу, виступають 

визначальними чинниками економічного зростання для забезпечення умов 

продовження життєдіяльності теперішнього та майбутнього поколінь. 

З кінця XIX століття до 30-х років XX століття людина розглядалась 

крізь призму виконання виробничих функцій у процесі праці. В сучасній 

економіці людина розглядається як істота соціальна, яка проявляє свої якості 

та можливості лише в середовищі інших людей. Економічною ланкою, де 

людина може застосувати свій потенціал у процесі трудової діяльності, 

виступає виробництво, сфера прикладання праці людини.  

Для характеристики людських ресурсів як фактора економічного 

розвитку використовують поняття «людський капітал», що вперше було 

введене до економічної термінології американськими вченими-економістами 

Гері Стенлі Беккером (1930-2014 рр.) та Теодором Уільямом Шульцем (1902-

1988 рр), яким було присуджено Нобелівські премії з економіки за розробку 

теорії людського капіталу. На нашу думку, саме людський капітал за своєю 

сутністю є реалізованим трудовим потенціалом у процесі трудової діяльності, 

що приносить прибуток. 

В основі формування якості трудового потенціалу лежить концепція 

людського розвитку (розвитку людського потенціалу), що історично й логічно 

виникла на базі теорії людського капіталу й стала одним із найкращих 

досягнень людської цивілізації. Центральним елементом концепції людського 

розвитку є людський потенціал, який за своїм змістом є значно ширшим 

поняттям, ніж людський капітал. У концепції людського капіталу інвестиції в 

людину розглядаються, передусім, як засіб збільшення продуктивності праці 

й доходу, і саме цим визначається їхня економічна ефективність. Витрати на 

освіту, зміцнення здоров’я, інші аспекти розвитку людей дають економічну 
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віддачу, яка нерідко перевищує віддачу від інвестицій у фізичний капітал, 

тому ці види витрат також слід визнавати інвестиціями. Тож, за логікою 

концепції людського розвитку, саме люди стають центром, фокусом теорії 

розвитку, оскільки вони є водночас і головною метою суспільного розвитку, і 

найважливішим його чинником, і інструментом свого власного розвитку. 

На будь-якому етапі розвитку людства залишаються актуальними три 

ключові блоки проблем, три групи потреб людини: прожити довге й здорове 

життя; набувати, розширювати й оновлювати знання; мати доступ до засобів 

існування, що забезпечують гідний рівень життя. Той чи інший рівень 

розв’язання цих проблем визначає і спосіб життя, і перспективи вирішення 

інших життєвих питань. Політична, економічна, соціальна свобода, свобода 

пересування та вибору місця проживання, благополуччя в сімейному житті й 

особисте щастя, реалізація творчих здібностей, дотримання прав людини, 

повага з боку оточуючих і самоповага - це далеко не повний перелік прав, які 

високо цінуються людьми в усьому світі. Однак вважаємо, що «забезпечення 

цих прав буде вкрай проблематичним, якщо не будуть реалізованими права на 

охорону здоров’я, отримання освіти, доступу до засобів існування» та джерел 

інформації. 

Вивченням теоретичних засад людського капіталу в українській 

економічній науці почала вперше займатись О. Грішнова, особливості 

людського капіталу у сільському господарстві досліджували О. Бородіна та 

Л. Михайлова. Теорія людського капіталу є досить актуальною й постійно 

викликала науковий інтерес багатьох інших вітчизняних авторів: 

О. Бугуцького, Л. Мельника, В. Онікієнка, І. Петрової, Л. Федулової, К. Якуби 

та ін.  

Вивченню людського капіталу приділяють значну увагу й інші сучасні 

вчені-економісти, які ведуть дослідження за різними напрямами: відтворення 

робочої сили та інвестицій в людський капітал (Д. Богиня, М. Долішній, 

А. Колот, Е. Лібанова, Л. Михайлова), використання, розвиток та оцінка 

людського капіталу (В. Антонюк, О. Грішнова, Б. Данилишин, В. Куценко). 

Незважаючи на значний обсяг наукових робіт із зазначених напрямів 

дослідження, питання формування та розвитку людського капіталу у 

взаємозв’язку з підвищенням продуктивності праці та рівня доходів 

потребують додаткового вивчення, оскільки перехідною формою трудового 

потенціалу з пасивної фази в активну виступає людський капітал, коли людина 

реально реалізує свої сукупні продуктивні здібності у виробничому процесі 

(здоров’я, знання, навички, мотивація до праці та ін.). Тільки «після залучення 

у виробничий процес людський потенціал трансформується в людський 

капітал у силу його здатності приносити дохід». 

Класикою сучасної економічної думки щодо розвитку вище зазначених 

категорій стала робота Г. Беккера «Людський капітал». Хоча основний внесок 

у популяризацію ідеї людського капіталу було зроблено Т. Шульцем, розробка 

мікроекономічних підстав цієї теорії була наведена в фундаментальній праці 

Г. Беккера. Сформульована в ній модель стала основою для всіх подальших 
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досліджень у цій області: людський капітал - це наявний у кожного запас 

знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, 

накопичення виробничого досвіду, охорона здоров’я, географічна мобільність, 

пошук інформації.  

Для Г. Беккера основоположним слугувало уявлення, що при вкладанні 

своїх коштів у підготовку та освіту учні та їхні батьки поводять себе 

раціонально, зважуючи відповідні вигоди і витрати. Подібно звичайним 

підприємцям, вони зіставляють очікувану граничну норму віддачі від таких 

вкладень із прибутковістю альтернативних інвестицій (відсотками за 

банківськими вкладами, дивідендами з цінних паперів тощо). Залежно від 

того, що економічно доцільніше, приймається рішення або про продовження 

навчання, або про його припинення. Отже, норми віддачі виступають як 

регулятор розподілу інвестицій між різними типами і рівнями освіти, а також 

між системою освіти в цілому і рештою економіки. Високі норми віддачі 

свідчать про недоінвестування, низькі – про переінвестування. 

Крім теоретичного обґрунтування, Г. Беккер першим здійснив і 

практичний, статистично коректний підрахунок економічної ефективності 

освіти. Для визначення доходу, наприклад, від вищої освіти з довічних 

заробітків тих, хто закінчив коледж, віднімати довічні заробітки тих, хто не 

пішов далі середньої школи. У складі витрат на навчання як головний елемент 

виділялися «втрачені заробітки», тобто дохід, недоотриманий учнями за роки 

навчання (по суті, втрачені заробітки вимірюють цінність часу учнів, 

витраченого на формування їхнього людського капіталу). Зіставлення вигод і 

витрат освіти дає можливість підрахувати рентабельність інвестування в 

людину. За викладками Г. Беккера виявлялося, що в США віддача вищої 

освіти знаходиться на рівні 10-15 %, що перевищує показники прибутковості 

для більшості фірм. 

Величезне теоретичне значення мало запроваджене Г. Беккером 

розрізнення між спеціальними і загальними інвестиціями в людину (і 

ширше - між загальними і специфічними ресурсами взагалі). Спеціальна 

підготовка наділяє працівників знаннями і навичками, що складають інтерес 

лише для тієї фірми, де вони були отримані (наприклад, ознайомлення 

новачків зі структурою і внутрішнім розпорядком підприємства). У ході 

загальної підготовки працівник здобуває знання та навички, які можуть знайти 

застосування і на безлічі інших фірм (навчання роботі на комп’ютері). 

Г. Беккер показав, що загальна підготовка непрямим чином оплачується 

самими працівниками, коли, прагнучи до підвищення кваліфікації, вони 

погоджуються на нижчу в період навчання заробітну плату, а їм же дістається 

дохід від неї. Адже, якби фінансування навчання відбувалось за рахунок фірм, 

кожного разу при звільненні таких працівників фірми позбавлялися б своїх 

вкладень, втілених в їхній персонал. Навпаки, спеціальна підготовка 

оплачується фірмами, і їм же дістається дохід від неї, оскільки, в іншому 

випадку, при звільненні з ініціативи фірм втрати несли б працівники. 
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Ця різниця між загальними і специфічними ресурсами стала пізніше 

основою при розробці сучасної теорії фірми. Фірма визначається в ній як 

коаліція «взаємоспецифічних ресурсів», тобто ресурсів, яким не можна 

підшукати готової заміни на ринку і які тому в тандемі здатні зробити більше, 

ніж у комбінації з будь-якими іншими ресурсами. Скажімо, працівник, який 

багато років прослужив у одного підприємця і накопичив великий запас 

спеціального людського капіталу, не може розраховувати на настільки ж 

високу заробітну плату в інших місцях, але і для підприємця він представляє 

більшу цінність, ніж новачок, якого можна знайти на ринку. Фірма виникає як 

відповідь на подібну ситуацію двосторонньої монополії, щоб убезпечити 

учасників від несумлінної поведінки протилежної сторони і надати їхнім 

стосункам стійкого, довготривалого характеру. Поняття «спеціальний 

людський капітал» допомагає усвідомити, чому серед працівників із тривалим 

стажем роботи на одному місці плинність нижча і чому заповнення вакансій 

відбувається в фірмах в основному за рахунок внутрішніх просувань по 

службі, а не за рахунок наймів на зовнішньому ринку. 

У межах теорії людського капіталу отримали пояснення: структура 

розподілу особистих доходів, вікова динаміка заробітків, нерівність в оплаті 

чоловічої і жіночої праці тощо. Завдяки їй змінилося й ставлення політиків до 

витрат на освіту. Освітні інвестиції стали розглядатися як джерело 

економічного зростання, не менш важливі, ніж звичайні капіталовкладення. 

Вважаємо, що трудовий потенціал відіграє роль стратегічного ресурсу 

сталого розвитку, оскільки характеризує не тільки існуючі реалізовані та 

нереалізовані можливості та здібності людини до праці, а й визначає образ 

людини праці в майбутньому, характеристики якої необхідно моделювати в 

перспективі як конкурентні переваги національної економіки. 

Якісна освіта – один із найпотужніших перевірених засобів сталого 

розвитку. Україна підтримала Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на 

період до 2030 року», реалізуючи Ціль 4: «Забезпечити всеохоплюючу та 

справедливу якісну освіту, заохочувати можливості навчання протягом усього 

життя для всіх». Один із кроків на шляху до цієї мети – суттєве збільшення 

кількості кваліфікованих викладачів. 

Ухвалення законів України «Про освіту» [15], «Про повну загальну 

середню освіту» суттєво розширило можливості навчання впродовж життя і 

підвищення кваліфікації та свободи їх вибору, оскільки внесло кардинальні 

зміни у сферу підвищення педагогічної кваліфікації. Новації набули чинності 

з 1 січня 2020 року. 

Разом зі свободою вибору та розширенням можливостей, яких усі так 

чекали, учительство й адміністрація шкіл отримали чимало запитань та 

неабияку відповідальність за ухвалення рішень. Тепер винятково на рівні 

закладу освіти визначають, де й коли професійно зростатимуть педагогічні 

працівники. 
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Освіта дорослих  є складовою освіти впродовж життя, спрямована на 

реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з 

урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та 

потреб економіки. 

Складниками освіти дорослих є: післядипломна освіта; професійне 

навчання працівників; курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; 

безперервний професійний розвиток; будь-які інші складники, що передбачені 

законодавством, запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно 

визначені особою. Саме освіта дорослих створює умови для забезпечення 

сталого розвитку України. 
 

 

3.3 Оцінка потенціалу ринку професійних освітніх послуг в 

Україні в умовах сталого розвитку 

 

Розвиток економіки провідних країн світу свідчить про те, що на 

сьогодні відбувся перехід від індустріальної стадії розвитку до 

постіндустріальної економіки, яку називають також інноваційною 

економікою, економікою знань і т. ін. Тобто економікою, в якій домінує не 

велике машинне виробництво (індустріальна стадія), а сфера послуг, наука і 

освіта.  За таких умов особливої уваги потребує аналіз проблем розвитку 

людського капіталу та його інтелектуальної складової, як основи розвитку 

сучасної економіки знань. Освіта є складовою сталого розвитку будь-якого 

суспільства. Саме тому, відповідно до Цілей Сталого Розвитку, адаптованих 

для України (2015 – 2030 роки), сфери освіти стосується ціль 4 – якісна освіта 

[21]. 

Основою національного багатства, його найціннішим ресурсом стає не 

природній та відтворюваний капітал, а людський та інтелектуальний капітали, 

оскільки саме рівень його розвитку і визначає темп економічного зростання 

сучасного суспільства. Виходячи з цього, освіта повинна сприйматися як 

інвестиції у людський капітал, що суттєво підсилює її значення в умовах 

сталого розвитку економіки України. На сьогодні, в умовах реформування 

освітньої галузі на особливу увагу потребує проблема, що актуалізувалась 

останнім часом – невідповідність пропозиції на ринку праці та попиту на 

трудові ресурси певних професій, кваліфікації та освітнього рівня підготовки.  

Проведений аналіз ринку праці України щодо відповідності попиту та 

пропозиції на трудові ресурси певних професій та кваліфікації, показав 

наявність певного дисбалансу. Так, на сьогодні на одного кваліфікованого 

слюсаря пропонується сім вакансій, на зварника – десять, в той же час на 

одну вакансію юриста припадає 6,8 резюме. Проблема нестачі кваліфікованих 

робітників особливо актуалізувалась у 2016 році, саме тому Кабінетом 

Міністрів був затверджений перелік професій загальнодержавного 

значення що містив 25 позицій, у 2018 році він був доповнений ще шістьма. 
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Понад 90% цього списку – професії, яких навчають у системі професійно-

технічної освіти (ПТО). Отже, країні перш за все потрібні зварники, 

верстатники, слюсарі, монтажники, фрезерувальники, мотористи й машиністи. 

Таких спеціалістів готують за кошти державного бюджету. 

За даними Державної служби статистики [10] на українському ринку 

праці є професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом і пропозицією: 

75% випускників шкіл здобувають вищу освіту, 25% – професійно-технічну. 

Як наслідок, серед безробітних майже 44% мають вищу освіту, а в деяких 

великих містах ця цифра сягає до 90%. 

Отже, на сьогодні існує необхідність вирішення проблем, пов’язаних із 

необхідністю подолання зазначених диспропорцій. На це спрямована й 

розпочата у країні реформа професійно-технічної освіти. 

Виконання стратегічних завдань реформування системи освіти, яке 

забезпечить підвищення її якості та конкурентоспроможності, можливість 

інтеграції у європейський і світовий освітній простір, зумовлюють 

необхідність оптимізації системи підготовки та перепідготовки педагогічних 

кадрів для  професійної-технічної освіти. Отже, на особливу увагу потребує, 

перш за все, вдосконалення системи перепідготовки педагогічних кадрів. 

Щодо правового забезпечення цього процесу, то відповідна нормативно-

правова база у країні сформована і оновлена. Так, із 1 січня 2020 року набула 

чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 

(зі змінами і доповненнями) «Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників». 

На нашу думку, успіх реформ у системі професійно-технічної освіти 

можливо забезпечити шляхом більш активного залучення до процесу 

перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти. 

На нашу думку, зосередити свою увагу доцільно, перш за все, на організації 

підвищення кваліфікації викладачів предметів професійно-технічного циклу, 

старших майстрів та майстрів виробничого навчання, оскільки відповідна 

система перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів  

загальноосвітніх дисциплін є більш розгалуженою.  

З метою визначення потенціалу зазначеного сегмента ринку освітніх 

послуг для закладів вищої освіти, нами був проведений аналіз показників 

освітньої діяльності у системі ПТО України. 

На рис. 3.3.1 наведені дані щодо динаміки зміни кількості закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, кількості учнів і слухачів у цих 

закладах, кількості осіб, прийнятих на навчання та випущених із закладів 

упродовж 1991-2018 років. 
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Рис. 3.3.1. Динаміка зміни кількості закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, кількості учнів і слухачів у цих закладах, кількості осіб, прийнятих на навчання та 

випущених із закладів упродовж 1991-2018 років 

 

Отже, станом на 2017 рік кількість закладів професійної (професійно-

технічної) освіти становила 756 закладів (без урахування 22 закладів освіти 

інших типів, що надають професійну (професійно-технічну) освіту). Із них 662 

заклади підпорядковані МОН України (крім навчальних центрів при 

кримінально-виконавчих установах закритого типу,  професійного училища 

соціальної реабілітації,  ПТУ при спеціальних виховних установах, закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; такі, що є структурними 

підрозділами закладів вищої освіти та закладів освіти інших типів, що надають 

професійну (професійно-технічну) освіту); 21 заклад ПТО, що є  структурним 

підрозділом закладів вищої освіти;  69  закладів ПТО при установах виконання 

покарань (63 навчальних центри при кримінально-виконавчих установах 

закритого типу, 5 професійно-технічних училищ при спеціальних виховних 

установах, 1 професійне училище соціальної реабілітації); 4 заклади ПТО, що 

підпорядковані іншим органам виконавчої влади.   

Із 662 закладів ПТО 163 –  вищі професійні училища; 3 – професійні 

коледжі; 85 – центри  професійно-технічної освіти; 338 – професійні ліцеї; 73 

– професійно-технічні училища.  

Упродовж 2011-2017 рр. відбувалась  оптимізація мережі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання 

некомплектних, малочисельних до більш потужних. 

Дефіцит кваліфікованих робітників є наслідком того, що за роки 

незалежності кількість професійно-технічних навчальних закладів 

зменшилася на 40% – з колишніх 1285 у 1991 році до 736 у 2018 році. Кількість 

підготовлених робітників зменшилася більш ніж наполовину: якщо у 1991 році 
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було 338,1 тисяч випускників закладів професійно-технічної освіти, то у 2018 

році їх лише 133,5 тисячі.  

Як було зазначено, рівень надання освітніх послуг залежить від 

забезпеченості та рівня професіоналізму педагогічних кадрів у ПТО. 

Проведемо аналіз взаємозв’язку між чисельністю закладів 

професійної(професійно-технічної) освіти, кількістю учнів і слухачів у них та 

кількістю педагогічного персоналу. 

На рис. 3.3.2  наведені результати аналізу кількості закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, кількості учнів і слухачів у цих закладах, 

кількості осіб, прийнятих на навчання та випущених із закладів та кількості 

педагогічного персоналу впродовж 2009-2018 років. 

Аналіз динаміки та темпів зростання кількісних показників випуску, 

прийому, загального контингенту учнів, слухачів та кількості закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти за період з 1990 по 2018 рік 

свідчить про зниження їх чисельності.    

Так, кількість педагогічних працівників на кінець 2016/2017 н.р.   

становила 35,3 тис. осіб, з них: 15,5 тисячі  старших майстрів та майстрів 

виробничого навчання; 12,7 тисячі  викладачів.   

Динаміка зміни часток основних категорій педагогічного персоналу 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти наведена у табл. 3.3.1. 
 

 
 

Рис. 3.3.2. Динаміка кількості закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

кількості учнів й слухачів у цих закладах, кількості осіб, прийнятих на навчання та 

випущених із закладів та кількості педагогічного персоналу впродовж 2009-2018 років 

 

Як бачимо, найбільшу частку (на рівні 56%) складають старші майстри та 

майстри виробничого навчання; викладачі загальноосвітніх дисциплін 

становлять 25% від загальної кількості педагогічних працівників; близько 18% 
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становлять викладачі професійно-теоретичної підготовки. Отже, майже 74% 

від загальної кількості педагогічних працівників закладів ПТО становлять дві 

категорії – старші майстри та майстри  виробничого навчання та викладачі 

професійно-теоретичної підготовки. Забезпеченість педагогічними кадрами 

системи професійної (професійно-технічної) освіти становила близько 89%.    

Таблиця 3.3.1 

Динаміка зміни часток основних категорій педагогічного персоналу 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Роки 

Частка викладачів професійно-

теоретичної підготовки у 

загальній кількості 

педагогічного персоналу, % 

Частка викладачів 

загальноосвітніх дисциплін у 

загальній кількості 

педагогічного персоналу, % 

Частка старших майстрів та 

майстрів виробничого навчання 

у загальній кількості 

педагогічного персоналу, % 

2011 16,89 25,54 57,57 

2012 17,09 25,97 56,93 

2013 17,38 26,14 56,49 

2014 17,94 25,63 56,44 

2015 17,12 24,22 58,66 

2016 18,11 25,19 56,70 

2017 18,97 25,82 55,21 

На рис. 3.3.3 наведені результати аналізу динаміки кількості учнів, 

слухачів у закладах ПТО, загальної кількості педагогічного персоналу та 

основних категорій 

 
Рис. 3.3.3. Динаміка кількості учнів, слухачів у закладах ПТО, загальної кількості 

педагогічного персоналу та основних категорій: старших майстрів, майстрів виробничого 

навчання, викладачів  

 

Упродовж 2011-2017 рр. спостерігаються синхронні зміни показників 

загального контингенту учнів, слухачів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, загальної кількості педагогічних працівників та їх кількості 

за основними категоріями. Виключенням стали 2016 – 2017 роки, коли в 
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умовах скорочення кількості контингенту учнів та слухачів закладів ПТО та 

кількості старших майстрів та майстрів виробничого навчання, відбувалось 

зростання кількості викладачів предметів професійно-технічного циклу та  

загальноосвітніх дисциплін. 

В сучасних умовах освіта розглядається як форма інвестицій у людський 

капітал. Оскільки Україна обрала модель розвитку економіки, засновану на 

знаннях, то інвестиції у сферу освіти, беззаперечно, є інвестиціями в економіку 

країни загалом, а їх обсяг повинен динамічно зростати.  

У табл. 3.3.2 наведено окремі макропоказники економічного і соціального 

розвитку України впродовж 2000 – 2017 років та динаміка видатків зведеного 

бюджету України, і, зокрема, на фінансування освітньої галузі. 

Таблиця 3.3.2 

Динаміка ВВП та видатків зведеного бюджету України за 2000 – 2017 pp. 

Період часу, 

роки 
ВВП, млн.грн. 

Загальні 

видатки 

зведеного 

бюджету, 

млн.грн 

Видатки 

зведеного 

бюджету на 

освіту, млн.грн. 

Видатки на 

освіту  у % до 

видатків 

зведеного 

бюджету 

Видатки на 

освіту  у % до 

ВВП 

Частка 

видатків на 

професійно-

технічну 

освіту у 

видатках на 

освіту, % 

2000 170070 48148,6 7085,5 14,72 4,17 6,06 

2005 441452 141989,5 26801,8 18,88 6,07 6,53 

2007 720731 226054,4 44333,6 19,61 6,15 6,50 

2008 948056 309203,7 60959,4 19,71 6,43 6,46 

2009 914720 307399,4 66773,6 21,72 7,30 6,41 

2010 1120585 377842,8 79826,0 21,13 7,12 6,40 

2011 1349178 416853,6 86253,6 20,69 6,39 6,15 

2012 1459096 492454,7 101560,9 20,62 6,96 5,94 

2013 1522657 505843,8 105538,7 20,86 6,93 6,00 

2014 1586315 523125,7 100109,5 19,14 6,31 5,80 

2015 1988544 679871,4 114193,5 16,80 5,74 5,46 

2016 2385367 835832,1 129437,7 15,49 5,43 4,80 

2017  1056973 177915,8 16,83  4,66 

 

Аналіз наведених  у таблиці даних дозволяє дійти висновку, що обсяг 

видатків зведеного бюджету України на освіту, та їх частка у загальних 

видатках бюджету зростала як в абсолютному, так і відносному значеннях до 

2010 року. Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту у відсотках до ВВП 

також зростав до 2010 року. З 2011 року зазначена тенденція змінилась на 

зворотну, щороку зменшується як частка видатків на освіту у загальній сумі 

видатків зведеного бюджету, так і частка видатків зведеного бюджету на 

освіту у відсотках до ВВП. Не є виключенням і показники динаміки 

фінансування професійно-технічної освіти, вони впродовж аналізованих років 

зменшувались.  

Аналіз джерел фінансування освіти показав, що сьогодні в Україні 

фінансування освіти може здійснюватися за рахунок бюджетних коштів, 

платних послуг, що їх можуть і мають право надавати навчальні заклади, 

дивідендів від цінних паперів, валютних надходжень, добровільних грошових 



67 
 

внесків, матеріальних цінностей, одержаних від підприємств, установ, 

організацій, окремих громадян. Співвідношення між бюджетним і не 

бюджетним фінансуванням освіти змінюється залежно від численних 

факторів: темпів економічного розвитку, наявності бюджетних ресурсів за 

адекватної державної політики у сфері освіти, форми власності навчального 

закладу. Обмеженість обсягів бюджетного фінансування зумовлює наявність 

платних послуг у фінансуванні закладів освіти. 

Отже, фінансування ПТО має періодичний характер, але його динаміка не 

співпадає з кількісними показниками закладів ПТО та тих, хто в них 

навчається. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Сьогодні освіта, як форма організації виховання і передачі наступним 

поколінням систематизованих знань та інформації, зазнає суттєвої 

трансформації в усіх країнах світу. Зміни у системі освіти в сучасних умовах 

мають широкий спектр і за своїм змістом проявляються в різних формах: 

ускладненні самого процесу навчання, розширенні інституційних форм та 

структури організації, диверсифікації її фінансового механізму. 

Не виключенням є і Україна, оскільки в умовах децентралізації 

адміністративно-територіального устрою та усього суспільства важливим є 

питання забезпечення цих важливих процесів кваліфікованими кадрами, 

здатними ефективно реалізувати реформаційні завдання та створити умови 

сталого розвитку національного господарства. Виконання стратегічних 

завдань реформування системи освіти, яке забезпечить підвищення її якості та 

конкурентоспроможності, можливість інтеграції у європейський і світовий 

освітній простір, зумовлюють необхідність оптимізації системи підготовки та 

перепідготовки педагогічних кадрів для  професійної-технічної освіти. 

Система підготовки викладачів професійної освіти складніша, ніж 

система підготовки педагогів для закладів середньої освіти, що обумовлено 

особливим місцем професійної освіти у суспільстві – вона належить до 

економічної, соціальної та культурної сфер. Успішна підготовка та 

підвищення кваліфікації викладачів професійної (професійно-технічної) 

освіти є необхідною умовою ефективного функціонування професійної освіти 

в країні, оскільки саме це є базисом економічного процвітання та соціального 

добробуту молоді в плані безпроблемного переходу від навчання до роботи. 

Тому вдосконалення професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

викладачів професійної освіти означає покращення системи підготовки 

кваліфікованих кадрів у країні. Отже існує необхідність вдосконалення 

системи підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти.  

Питання управління процесом реформ та децентралізації влади задля 

забезпечення сталого розвитку країни невід’ємно пов’язане із процесом 

реформування освітньої галузі, тому пошук ефективних моделей та механізмів 
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підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти потребує особливої 

уваги та поглиблених як теоретичних, так і практичних досліджень.  

Станом на 2019 рік кількість закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти становила 723 заклади (без урахування 22 закладів освіти інших типів, 

що надають професійну (професійно-технічну) освіту). З них 662 заклади 

підпорядковані МОН України (крім навчальних центрів при кримінально-

виконавчих установах закритого типу,  професійного училища соціальної 

реабілітації,  ПТУ при спеціальних виховних установах, закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти; такі,  що є структурними підрозділами закладів 

вищої освіти та закладів освіти інших типів, що надають професійну 

(професійно-технічну) освіту); 21 заклад ПТО, що є  структурним підрозділом 

закладів вищої освіти;  69  закладів ПТО при установах виконання покарань 

(63 навчальних центри при кримінально-виконавчих установах закритого 

типу, 5 професійно-технічних училищ при спеціальних виховних установах, 1 

професійне училище соціальної реабілітації); 4 заклади ПТО, що 

підпорядковані іншим органам виконавчої влади.  Із 662 закладів ПТО 163 –  

вищі професійні училища; 3 – професійні коледжі; 85 – центри  професійно-

технічної освіти; 338 – професійні ліцеї; 73 – професійно-технічні училища.  

Кількість педагогічних працівників на кінець 2018/2019 н. р. становила 

35,3 тис. осіб, із них: 15,5 тисячі  старших майстрів та майстрів виробничого 

навчання; 12,7 тисячі  викладачів. Розподіл часток основних категорій 

педагогічного персоналу закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

такий: 56% складають старші майстри та майстри виробничого навчання; 

викладачі загальноосвітніх дисциплін становлять 25% від загальної кількості 

педагогічних працівників; близько 18% становлять викладачі професійно-

теоретичної підготовки. Забезпеченість педагогічними кадрами системи 

професійної (професійно-технічної) освіти становила близько 89%.  

Успіх реформ у системі професійно-технічної освіти можливо 

забезпечити шляхом більш активного залучення до процесу перепідготовки та 

підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти. На нашу думку, 

зосередити свою увагу доцільно, перш за все, на організації підвищення 

кваліфікації викладачів предметів професійно-технічного циклу, старших 

майстрів та майстрів виробничого навчання, оскільки відповідна система 

перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів  загальноосвітніх 

дисциплін є більш розгалуженою.  

Аналіз динаміки кількості педагогів у системі професійної (професійно-

технічної) освіти показав наявність періодичності щодо їх кількості, що 

практично цілком відповідає ситуації щодо чисельності тих, кого вони 

навчають. 

Показано, що за такого підходу існує можливість урахування не тільки 

формальних ознак щодо наявності підвищення кваліфікації, а й можливості 

оцінки якісних параметрів наданої послуги. це є додатковою конкурентною 

перевагою для надавачів зазначених послуг на конкурентному ринку послуг із 

підвищення кваліфікації. 
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РОЗДІЛ 4 

ШКОЛА ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК СУЧАСНА МОДЕЛЬ 

РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

У розділі зазначено актуальність розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти в контексті модернізації освітнього середовища. 

Розкрито сутність лідерської компетентності педагога та рівні її сформованості. Визначено зміст 

та структуру моделі розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників професійної 

освіти в системі підвищення кваліфікації. Представлено досвід діяльності Школи лідерів професійної 

освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти як інноваційної моделі розвитку 

лідерської компетентності освітян. Визначено напрями практичної реалізації розвитку 

компетентностей та їх певних компонентів. 

 

4.1 Концептуальні засади розвитку лідерської компетентності педагогів 

професійної освіти в умовах сталого розвитку 

 

Сучасний етап розвитку людства визначається низкою соціокультурних 

перетворень та інтеграційних процесів. У цьому моменті проблеми лідерства та 

управління організаціями, як і сам їх зміст потребує концептуальних змін. Поряд 

із цим, стан вітчизняної системи освіти визначається низкою протиріч, 

вирішення яких потребує адекватної реакції як політичного керівництва 

України, так і освітян. Нормативно-правове поле регулювання освітнього 

середовища ще не набуло завершеного стану та перебуває в процесі формування. 

Деякі структурні елементи національної освіти (освіта дорослих, у тому числі 

післядипломна освіта, професійна (професійно-технічна) освіта та ін.) 

знаходяться в стані правового оформлення та реформування. Так, відповідно до 

Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період 

до 2027 року, ця сфера знаходиться у стані реформування і очікується прийняття 

відповідного закону та інших ключових норм. Безпосередньо в самій Концепції 

визначено модернізацію освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, 

доступність, прозорість, гнучкість освітнього процесу. При цьому, значна увага 

приділяється удосконаленню системи підготовки педагогічних працівників та їх 

компетентнісного розвитку. З іншого боку, сучасність формує все нові вимоги 

до освітян, серед яких рішення складних професійних завдань та швидкої реакції 

на зміну обстановки. 

В такій ситуації, коли суспільство і держава формують запит щодо якісної 

професійної освіти, а відповідно високого рівня професіоналізму педагогічних 

працівників, розвиток лідерської компетентності набуває ключового значення. В 
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цьому контексті важливим вбачається розвиток лідерських якостей фахівців на 

різних етапах їх освітньо-професійної траєкторії. При цьому варто враховувати, 

що уміння прийняття компетентних рішень, навички самоорганізації та 

володіння лідерськими якостями є актуальним не лише для керівників, а й 

викладачів та інших категорій освітян сфери професійної освіти. Поряд із 

зазначеним, цей момент актуалізується у контексті професійної діяльності як 

один із перспективних напрямків модернізації професійної освіти та підвищення 

конкурентоздатності педагогів. Особливої актуальності навички лідерства 

педагогічних працівників набувають як необхідна умова досягнення якості 

освітніх процесів у мінливих умовах сьогодення, балансу між гнучкістю і 

стабільністю, творчістю та результативністю, тощо. 

Таким чином, спостерігається ситуація певної невизначеності, одним із 

аспектів якої є визначення інноваційної моделі компетентнісного розвитку 

педагогічних працівників професійної освіти, зокрема, їх лідерської 

компетентності в системі післядипломної освіти відповідно до поточних 

викликів та трансформацій вітчизняного соціокультурного простору. 

Аналіз результатів наукових досліджень та публікацій дає змогу зробити 

висновок, що проблематиці лідерської компетентності, лідерських якостей, 

лідерства в освіті вітчизняними та зарубіжними науковцями приділяється значна 

увага і накопичено певний досвід. Лідерство розглядається як складний 

суспільний і водночас індивідуальний феномен. Індивідуальний характер 

лідерства розкривається в особистісних якостях і рисах освітян і уособлює 

персональні особливості. Тоді, як суспільна природа лідерства визначається 

спрямованістю впливу на групи та інших людей. У цьому контексті значне місце 

належить лідерському потенціалу педагога. Особливістю цієї характеристики є 

не стільки кількісний вимір групи, скільки якісний рівень послідовників. 

На нашу думку, не зважаючи на достатньо високий рівень напрацювань із 

даної проблематики, поза увагою вчених залишається питання розвитку якостей 

лідера та лідерської компетентності сучасного педагога в умовах сталого 

розвитку. Зокрема залишається не розв’язаним питання розробки інноваційної 

моделі розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників у системі 

підвищення кваліфікації. 

Мета дослідження: визначення сутності, змісту та особливостей 

інноваційної моделі розвитку лідерської компетентності педагогічних 

працівників професійної освіти на досвіді її реалізації в системі підвищення 

кваліфікації Білоцерківського інституту післядипломної неперервної освіти. 

Метою Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року визначено підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти 

відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки та 

забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними 

здібностями, потребами на основі навчання протягом життя. 

Як стверджують дослідники, в сучасних умовах розвитку суспільства, що 

характеризуються глобалізацією та діджиталізацією, значення освіти 

змінюється: вона має забезпечити підготовку особистості до вирішення гострих 

викликів сьогодення та попередження їхнього виникнення в майбутньому. 
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Логічно, що вимоги до освіти впливають на її сутність. Якщо освіта є одним із 

визначальних чинників забезпечення сталого розвитку суспільства, то її 

невід’ємною властивістю повинна стати постійна та всезагальна орієнтованість 

на досягнення сталості суспільства. А отже, така характеристика, як «сталий 

розвиток» сьогодні стає невід’ємною властивістю самої освіти [16]. 

У цьому контексті, підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

професійної освіти розглядається як складний процес, що характеризується 

своєю багатофункціональністю й міждисциплінарністю. Він охоплює не лише 

фахово-предметну та практичну підготовку, але й впливає на такі сфери 

особистості, як аксіологічна, мотиваційна, емоційна, етична тощо. Сучасний 

процес компетентнісного розвитку педагогічних працівників визначається 

збалансованим підходом у вимірах і принципах освітнього середовища. З одного 

боку – це використання знань і досвіду минулого під час освітнього процесу в 

теперішньому для забезпечення освітніх потреб майбутніх поколінь. З іншого – 

прогностичний підхід «вчитися у майбутнього», що визначає випереджувальний 

ефект освіти. Логічно, що зміни в освіті мають бути сфокусовані на якісні 

трансформації змісту і форми освітнього середовища. 

З огляду на зазначене, освітяни є потужними провідниками суспільних змін. 

Їхні знання та рівень компетентності мають важливе значення для формування 

свідомості майбутніх поколінь, перебудови освітніх процесів та 

переорієнтування закладів освіти на засади сталості. Тоді як освіта є 

першочерговим та найважливішим чинником для забезпечення сталого розвитку 

людства. Очевидно, що розвиток освіти, зокрема у напрямі сталого розвитку, 

потребує нових педагогічних умов, педагогічних моделей, нової педагогічної 

культури та педагогічного змісту. 

Сталий розвиток потребує концепції освіти, спрямованої на комплексний 

і динамічний підхід, який враховує важливість критичного і творчого мислення, 

соціокультурного осмислення та суспільної свідомості. 

Узагальнюючи сказане, варто зазначити, що роль педагогічного працівника 

за даних умов трансформується і визначає її новий зміст. Наповнюючись 

інноваційною сутністю педагог перестає бути просто менеджером освітніх 

процесів, він виконує роль лідера як у формалізованому так і неформальному 

середовищі. В цій ситуації лідерські якості педагога професійної освіти є вкрай 

необхідними: для самоорганізації і саморозвитку, організації освітнього 

середовища, цілеспрямованого впливу на колег та здобувачів освіти. 

Як показує практика, в повсякденній діяльності лідерські якості педагогічні 

працівники, як правило, асоціюють з управлінською діяльністю та 

неформальним лідерством. Проте введення в дію Постанови Кабінету міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 800, яка стала нормативно-правовим підґрунтям 

підвищення кваліфікації освітян на компетентнісній основі, розширило їх 

усвідомлення цього питання. Осмислюючи виклики сучасності та перманентні 

перетворення соціокультурного середовища, вітчизняна система освіти потребує 

гнучкої адекватної моделі професійного розвитку педагогічних працівників в 

умовах певної невизначеності. Таким рішенням є збалансований розвиток 

компетентностей педагога на регулярній основі. Ураховуючи, що підвищення 
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кваліфікації допускається засобами не лише формальної але й неформальної та 

інформальної освіти, поряд з іншими постає питання планування власної 

освітньо-професійної траєкторії, самодисципліни та інших лідерських якостей 

сучасного фахівця. 

Узагальнюючи сказане, можна визначити, що в сучасних умовах професійна 

діяльність педагога беззаперечно потребує розвитку лідерських якостей 

пов’язаних із процесами самоорганізації та саморозвитку. Поряд із чим, 

важливим залишається питання організації освітнього середовища, 

конструктивного впливу на особистість здобувача освіти та супроводу його 

освітньо-професійної траєкторії. 

Оскільки актуальність лідерських якостей педагогічних працівників 

професійної освіти в умовах реформування беззаперечна, важливим моментом 

її удосконалення є визначення змісту перспективної моделі розвитку лідерської 

компетентності в системі підвищення кваліфікації. В цьому контексті логічним 

вбачається вивчення дослідження науковцями сутності змісту лідерської 

компетентності та її складових. 

Когнітивний компонент лідерської компетентності представляє систему 

знань, якими має володіти педагог професійної освіти, щоб бути лідером у 

процесі освітньої діяльності. Цей компонент включає знання: сучасних теорій 

лідерства; його психологічних особливостей; теоретичних основ ефективного 

лідерства; технологій командного управління; стилів управління; способів 

удосконалення власного стилю управління; практичних методів ефективного 

управління в умовах ризику та невизначеності; сутності емоцій та важливості 

управління ними в процесі взаємодії; сутності конфліктів та способів їх 

вирішення; основні відмінності лідерства й менеджменту; характеристики 

основних типів лідерства; залежність стилю лідерства від людей і ситуацій тощо. 

Сучасні педагоги мають усвідомлювати сутність лідерства через знання: 

мотивації особистості, делегування повноважень, комунікації – як способу 

впливу на оточуючих, відмінностей діалогу та дискусії; командоутворення та 

максимального розкриття особистісного потенціалу, тощо.  

Дослідник представляє операційно-діяльнісний компонент лідерської 

компетентності як систему організаційних і комунікативних умінь, які 

забезпечують здатність педагога інтегрувати діяльність групи як єдиної команди. 

Цей компонент включає уміння: управляти собою, іншими, групою; працювати 

з носіями різних стилів лідерства та налагоджувати їх ефективну взаємодію; бути 

лідером для колег та здобувачів освіти; виявляти лідерський потенціал; 

розвивати навички ефективної взаємодії, делегування повноважень; здійснювати 

лідерство шляхом подолання конфліктів; обирати оптимальний стиль лідерства 

та мотиваційні стратегії в роботі з колективом; генерувати продуктивні ідеї, 

просувати їх подальше втілення; бути відкритим до нових ідей та перспектив; 

застосовувати на практиці принципи відповідальності, служіння людям, 

ініціативності; використовувати ефективні методи виходу із стресових, 

конфліктних і кризових ситуацій, а також тактики розумного переконання; 

підвищувати ефективність команди; управляти емоційним інтелектом, тощо. 

Сучасний педагогічний працівник професійної освіти повинен уміти бачити і 
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розуміти особистість, її взаємостосунки та ставлення до ініціатора спілкування; 

вступати в контакт, управляти ініціативою контакту, застосовувати весь 

комплекс засобів організації контакту на всіх його етапах. 

Здатності: постійно рухатися вперед, приймати рішення в складних 

ситуаціях; досягати реалізації поставлених завдань; бачити перспективи; 

встановлювати відносини співробітництва; налаштовуватися на зміни; 

взаємодіяти з носіями інших стилів лідерства при прийнятті рішень, та їх 

впровадженні; формувати команду; управляти як здобувачами освіти, колегами 

так і змінами тощо. Фактично, цей компонент відображає здатність фахівця до 

застосування лідерських знань та вмінь в процесі освітньої практики. Відповідно, 

формує його готовність до трансформації практичного життєвого досвіду для 

досягнення професійних цілей на засадах лідерства, та застосування ефективних 

методів різних стилів лідерства. 

Особистісний компонент лідерської компетентності педагога 

представляє собою комплекс рис та якостей, необхідних для успішної реалізації 

освітньої діяльності. Він представлений інтелектуальними здібностями (розум і 

мислення, розсудливість, прозорливість, оригінальність, концептуальність, 

освіченість, знання справи, допитливість і пізнавальність, інтуїція); рисами 

характеру (ініціативність, амбіційність, гнучкість, пильність, творчість, чесність, 

особистісна цілісність, сміливість, самовпевненість, урівноваженість, 

незалежність, мобільність, самостійність, потреба в досягненнях, наполегливість 

і впертість, комунікабельність, енергійність, владність, працездатність, 

обов’язковість, емпатія); загальними лідерськими якостями (система ціннісних 

орієнтирів і відносин до навколишнього світу й людей, емоційний інтелект, 

психологічна надійність, адекватна самооцінка, самосвідомість, впевненість, 

саморегуляція, мотивація та ін.); специфічними рисами лідера (лідерська 

спрямованість, лідерський потенціал, харизма, зануреність і відданість своїй 

справі, відповідальність, прагнення до успіху, готовність до змін, прагнення до 

отримання суспільного визнання, задоволення від роботи, від здійснення 

соціального впливу, самовдосконалення, впливовість та ін.). 

Розвиток лідерської компетентності передбачає комплекс відповідних 

заходів, які певною мірою можна реалізувати педагогічним працівникам в 

контексті підвищення кваліфікації. Оскільки профіль (рамку) лідерської 

компетентності освітян не унормовано законодавчо, пропонуємо на основі 

наукових досліджень, визначити вимоги до моделі розвитку лідерської 

компетентності педагогічного працівника професійної освіти в контексті 

підвищення кваліфікації. 

Проблема розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників 

закладів П(ПТ)О в контексті сучасних трендів освіти (компетентнісна освіта, 

освіта упродовж життя, студентоцентризм, освіта як професіоналізація, рівний 

доступ до якісної освіти, лідерство і менеджмент в освіті, особистісно-

орієнтована освіта та інші) набуває нового значення та потребує пошуку нових 

моделей організації освітнього середовища Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти. 
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4.2 Школа лідерів професійної освіти як інноваційна модель розвитку 

лідерської компетентності педагогічних працівників закладів професійної 

освіти в системі підвищення кваліфікації 

 

Із метою вивчення та розвитку лідерської компетентності науково-

педагогічних працівників Білоцерківським інститутом неперервної професійної 

освіти в 2021 році було запроваджено «Школу лідерів професійної освіти» 

(ШЛПО) як середовище професійного зростання та розвитку лідерської позиції 

з метою саморозвитку й самовдосконалення, сприяння адаптації до сучасних 

трансформацій вітчизняного середовища освіти та міжнародного освітнього 

простору. Проєкт став однією з форм колективної, групової та індивідуальної 

роботи і виконує функції: діагностичну, організаційно-методичну, навчально-

просвітницьку, консультаційну, розвивальну. 

Оскільки лідерська компетентність педагога післядипломної освіти полягає 

не лише в якісному виконанні своїх посадових обов’язків, але й у специфіці його 

особистісних якостей, то основними завданням ШЛПО було визначено: 

формування теоретичних основ ефективного лідерства, стилів ефективного 

управління, сутності педагогічних конфліктів та способів їх вирішення тощо; 

набуття вмінь управляти собою, іншими, групою; удосконалення навичок 

ефективної взаємодії, делегування; вибір оптимального стилю управління та 

мотиваційних стратегій у роботі зі слухачами та колегами; розвиток здатностей 

постійно рухатися вперед, приймати рішення в складних ситуаціях; домагатися 

поставлених завдань; бачити перспективи; співпрацювати; налаштовуватися на 

зміни; взаємодіяти з носіями інших стилів при прийнятті рішень та їх 

впровадженні; формувати команду; управляти аудиторією. 

Як показує практика, основою успішності професійної діяльності 

викладачів є удосконалення особистісних якостей: лідерської спрямованості, 

лідерського потенціалу, харизми, відповідальності, прагнення до успіху, 

готовності до змін, самовдосконалення та ін. Поряд з цим, трансформації 

соціокультурного середовища обумовили необхідність інноваційного розвитку, 

що визначається орієнтацією освітян не на минулий і сучасний досвід, а на 

перспективу. Відповідно до означених напрямів та завдань діяльності ШЛПО 

відбувся перший етап цього проєкту.  

Перше засідання «Школи лідерів професійної освіти» відбулося 15 квітня 

2021 року. Тема першої зустрічі, яку модерував Єрмоленко А.Б., кандидат 

політичних наук, доцент була: «Трансформація сутності поняття «лідерство» в 

контексті світоглядних традицій». У вступному слові директорка Інституту 

Сидоренко В.В., докторка педагогічних наук, професорка акцентувала увагу на 

беззаперечній актуальності розвитку лідерської компетентності у сучасних 

педагогічних працівників. Разом з цим, було окреслено перспективи діяльності 

ШЛПО як інноваційної моделі розвитку лідерської компетентності керівного 

складу та педагогічних працівників закладів освіти. Загалом, інформація і 

дискусія засідання були присвячені змінам уявлення соціуму про лідерство, 

пов’язане із трансформацією світогляду та свідомості. Доповідь базувалась на 
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сучасних теоріях розвитку особистості та суспільства: Спіральної динаміки 

Клера Грейвза та Типах організації життєдіяльності соціуму Фредеріка Лалу. 

Такий підхід дозволяє зняти протиріччя, пов’язані з сутністю ролі лідера. Було 

обґрунтовано, що лідер реалізує свій потенціал і вплив на групу в контексті їх 

очікування та світоглядних засад. Доведено, що роль педагога як лідера, 

організатора освітнього середовища та наставника здобувачів освіти є 

беззаперечною. В сучасних умовах освітніх реформ, педагогічний працівник як 

ніколи потребує розвитку лідерської компетентності. 

Друга зустріч ШЛПО «Комунікація як засіб розв’язання професійних 

протиріч» була покликана розв’язати протиріччя, що виникають під час 

взаємодії в команді та інших життєвих ситуаціях. Доведено, що в епоху діджитал 

і штучного інтелекту комунікація залишається важливим елементом та 

складовою розвитку суспільства. Сучасність із динамічними перетвореннями та 

всезростаючими можливостями обміну інформацією не зменшує, а навпаки 

посилює роль комунікативних навичок особистості. В результаті дослідження та 

спираючись на власний досвід, учасники дискусії обґрунтували значимість 

діяльності лідера в налагодженні комунікації і вибудовуванні взаємозв’язків у 

команді. 

Черговою темою роботи «Школи лідерів професійної освіти» було 

визначено: «Виклики та перспективи розвитку лідерських якостей в системі 

професійної освіти ХХІ ст. (оцінки та рекомендації експертів Організації 

Об’єднаних Націй, Європейського Союзу та Організації Економічного 

Співробітництва та Розвитку)». У ході засідання була представлена доповідь 

Мандрагелі В.А., доктора філософських наук, професора, основними питаннями 

якої були: сутнісно-змістовної різниці між призначенням та завданнями лідерів і 

менеджерів; найважливішими рисами та напрямами діяльності лідерів в системі 

технічної і професійної освіти провідних країн світу. Поряд з цим, ґрунтовного 

розгляду набули проблеми лідерства, що пов’язані з організацією навчального 

процесу, а саме: 

- стратегічне бачення та цілі закладів технічної і професійної освіти і 

тренінгу;  

- методи оцінки потенціалу та дієздатності педагогічного складу і 

адміністративно-технічного персоналу;  

- питання удосконалення структури навчального закладу та особливості 

організації в ньому навчального процесу. 

Логічно, що на поточному етапі розвитку післядипломної освіти без 

зазначених чинників стати перспективним педагогом-тьютором неможливо. 

Сучасність вимагає професіоналізму, впевненості в собі, оптимістичного 

світосприйняття, креативності у поєднанні з готовністю оволодівати новими 

формами, методами, прийомами та технологіями навчання, систематичним і 

послідовним упровадженням у практику оригінальних, новаторських способів, 

прийомів педагогічної майстерності і засобів, що охоплюють цілісний 

навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів. 

Таким чином, проєкт був спрямований на пошук та реалізацію шляхів, 

методів і засобів удосконалення лідерської компетентності педагогічних 
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працівників, що дозволить у подальшому моделювати їх професійну діяльність, 

кар’єру і соціально значимі цінності. В результаті, досвід ШЛПО з розвитку 

лідерської компетентності науково-педагогічних працівників БІНПО 

обумовлений специфікою діяльності у сфері освіти дорослих в умовах сталого 

розвитку, базуючись на принципах безперервної освіти та усвідомленої 

вибудови освітньо-кар’єрної траєкторії став підґрунтям для розробки і 

функціонування моделі удосконалення лідерської компетенції в системі 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку. 

Спираючись на отриманий досвід та дослідження науковців, було 

запропоновано для розвитку лідерської компетентності педагогічних 

працівників професійної освіти в системі післядипломної освіти застосувати 

технологію ресурсно-орієнтованого навчання (РОН). 

Цінність ресурсно-орієнтованого навчання полягає в комплексному 

застосуванні форм, методів та засобів навчання, скерованих на цілісний підхід 

до організації освітнього процесу, зорієнтованого не лише на розвиток 

компетентностей, але й на удосконалення навичок самостійного активного 

перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного 

застосування різноманітних інформаційних ресурсів. Це забезпечує організацію 

освітнього середовища закладу, за якої здобувачі освіти зорієнтовані на 

самостійну пошуково-дослідницьку роботу та активно залучаються до 

ефективного використання широкого спектру ресурсів: друкованих, 

електронних, людських (залучення фахівців, професіоналів із різних галузей 

тощо) та ін. Такий підхід може розглядатись одним зі складових підґрунтя освіти 

упродовж усього життя. 

На думку дослідників, РОН за своєю природою є розвиваючим навчанням: 

розвиток навичок пошуку інформації, її аналізу і обробки; розвиток навичок 

самостійної роботи; розвиток життєвих та професійних компетентностей, 

особливо лідерської компетентності, як засобу саморозвитку і професійного 

зростання педагога.  

Застосування такого підходу в подальшій реалізації моделі розвитку 

лідерської компетентності педагогічних працівників професійної освіти 

базувалось на платформі інформаційно-освітнього середовища (ІОС) БІНПО із 

залученням ресурсів електронних бібліотек, сайтів, структурних підрозділів 

інституту, інших закладів освіти та громадських організацій. 

У результаті реалізації такої моделі було зроблено висновок, що 

інформаційно-освітнє середовище закладу освіти є системою взаємодії суб’єктів 

освіти, здатною до саморозвитку. При цьому, зв’язок між суб’єктами та 

компонентами системи встановлюються на основі інформаційної діяльності для 

реалізації освітніх завдань. 

За основу було взято висновки дослідників, що ІОС розглядається 

одночасно як програмно-технічний комплекс і як педагогічна система, що 

потребує реалізації інформаційно-програмної, психолого-педагогічної та 

дидактичної складової. Відповідно, залучення здобувачів освіти до такого 

освітнього середовища закладу є складовою розвитку їх лідерської 
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компетентності, що відслідковувалось на практиці в процесі діяльності 

зазначеної моделі. 

Таким чином, модель розвитку лідерської компетентності є цілісний 

динамічний процес організації і стимулювання самостійної пізнавальної 

діяльності педагогів професійної освіти щодо оволодіння навичками активного 

перетворення інформаційного середовища, спрямований на набуття та 

розширення комплексу знань, і передбачає оптимальне використання 

інформаційно-освітнього середовища Інституту, а пізніше на практиці – 

організації кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних, 

фінансових, інформаційних та інших ресурсів. Дидактична складова цієї моделі 

реалізовується як комплекс форм, методів та засобів навчання, націлених, 

насамперед, на комплексний підхід до організації освітнього середовища 

Інституту, спрямованого на розвиток здібностей, опрацювання інформаційних 

ресурсів з метою отримання знань про концепції лідерства, застосування 

ефективних методик та стилів лідерства, формування лідерських умінь та 

навичок, які забезпечують здатність здобувача освіти бути лідером. Такий підхід 

передбачає консолідацію різних ресурсів, які оптимально використовуються для 

розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників професійної 

освіти. 

Спираючись на дослідження та досвід діяльності ШЛПО у 

Білоцерківському інституту неперервної професійної освіти, за ініціативи 

В.В. Сидоренко, докторки педагогічних наук, професорки, була розроблена 

інноваційна модель розвитку лідерської компетентності педагогічних 

працівників професійної освіти в умовах сталого розвитку. Проєкт 

реалізовувався у форматі Школи лідерів професійної освіти (Школа) за темою 

«Розвиток лідерської компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти в умовах сталого розвитку». 

Для апробації зазначеної моделі була сформована група слухачів підвищення 

кваліфікації із числа контингенту керівних кадрів закладів П(ПТ)О 

Дніпропетровської та Київської областей. 

Мета Школи лідерів професійної освіти: розвиток лідерської 

компетентності педагогічних працівників професійної освіти в умовах сталого 

розвитку на основі технології ресурсно-орієнтованого навчання. 

Зміст навчання розкривається через освітньо-професійну програму (ОПП) 

підвищення кваліфікації за темою: «Розвиток лідерської компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в 

умовах сталого розвитку». Зазначена ОПП включає п’ять взаємопов’язаних 

модулів, спрямованих на збалансований розвиток компонентів лідерської 

компетентності та лідерських якостей і забезпечується навчально-методичним 

комплексом. Модулі Програми такі: 

1. Нормативно-правові засади управлінської діяльності менеджера освіти; 

2. Менеджмент і лідерство в освіті дорослих; 

3. Психологія професійної діяльності керівника закладу; 

4. Організація освітнього простору закладу П(ПТ)О; 

5. Науково-методичний менеджмент освітніх інновацій. 
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Форми навчання: очна (передбачає проведення лекцій, практичних занять, 

семінарів, майстер-класів, тренінгів, науково-дослідної роботи); 

дистанційна (використання ресурсу дистанційної освіти 

https://portal.office.com/ на платформі Microsoft Teams та організації 

інтерактивного он-лайн навчання в його середовищі; 

змішана, яка передбачає гармонійне поєднання традиційної та дистанційної 

форми з акцентом на самостійну роботу слухачів, залучення їх до участі в 

засіданнях Школи лідерів професійної освіти БІНПО, регіональних семінарах, 

Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, заходах Міжнародної 

спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра - 2021», тощо. 

Методи навчання: фасилітації, модерації, мозкового штурму, кейсів, 

рольових ігор, проектування нестандартних віртуальних ситуацій, освітні 

проєкти, інтервізії, інтерактивної дискусії, SWOT-аналізу, коучингу, тощо. 

Засоби навчання: електронні засоби навчання (електронні посібники, 

цифрові комплекси, комп’ютерні тести, дистанційний курс), навчально-

методичні посібники, науково-популярна література, інформаційні ресурси 

Інтернету, освітньо-інформаційні портали тощо. 

Додаткові освітні ресурси: LMS «Профосвіта» (режим доступу: 

https://profosvita.org), ресурс Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти в Електронній бібліотеці НАПН України 

(https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/bticesheiuem/), інформаційно-методичний 

ресурс «Методична скарбничка» та сайт БІНПО (https://binpo.com.ua/), матеріали 

засідань ШЛПО колективу Інституту. 

Схематично модель дидактичної системи (концептуально-цільовий, 

структурно-змістовий, процесуально-технологічний, мотиваційний, 

діагностико-результативний компонент) представлено на Рисунку 4.2.1. 

Загалом, відповідно до визначення Г. Білецької, інформаційно-освітнє 

середовище Інституту забезпечується функціонуванням складників: мережевої 

(створення зв’язків, відношень між здобувачами освіти та інформаційними 

ресурсами шляхом використання ІКТ, сервісів Інтернету для досягнення 

навчальних цілей); інтерактивної (середовище, яке ґрунтується на веб-

технологіях і підтримує структуровану взаємодію між членами освітньої 

спільноти – взаємопов’язана, структурована сукупність веб-сторінок, груп у 

соціальних мережах); віртуальної (інформаційні ресурси, які узгоджуються з 

процесами комунікації та діяльності, утворюючи цілісність, інтегруються в 

єдину систему, за допомогою якої підтримується та спрямовується осмислене 

самостійне навчання); середовища дистанційного навчання, що включає 

схематизовану модель педагогічного процесу з побудовою навчальних курсів на 

базі мережних технологій (Відділ цифровізації освітньої діяльності БІНПО), 

модульний динамічний об’єктно-орієнтований сегмент навчання (програмний 

комплекс для організації навчання з використанням дистанційних технологій в 

ресурсі https://portal.office.com/ на платформі Microsoft Teams) [1]. 

Ще однією з особливостей Школи стало залучення до освітнього процесу не 

лише науково-педагогічних працівників закладу, а й досвідчених фахівців, 

практиків, представників громадських організацій, тощо. Серед них: 

https://portal.office.com/
https://profosvita.org/
https://portal.office.com/
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Мірошниченко К.Б, президент ГО «Всеукраїнська асоціація працівників 

професійно-технічної освіти»; Клочко А.О., президент ГО «Результативний 

старт ультраактивного розвитку суспільства», кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, тренерка, фасилітаторка програми «Активні Громадяни» Британської 

Ради в Україні; Василиненко В.М., директор НМЦ ПТО у Дніпропетровській 

обл.; Баркар В.І., в.о. директора ДНЗ «Білицький професійний ліцей» та інші. 

Специфіка такої програми полягає у можливості закладу освіти оптимально 

реагувати на запити здобувачів освіти з урахуванням рівня сформованості їх 

компетентностей. Сутність такого підходу полягає у можливості комбінації 

необхідного набору модулів, збалансуванні співвідношення їх змістового 

наповнення та плануванні розподілу реалізації підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника у міжатестаційний період. Відповідно, одним із 

показників моделі розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників 

є її варіативність та динамічна комбінація. 

Діяльність Школи була реалізована за трьома основними напрямами 

досягнення результатів: 

• розвиток когнітивного компоненту лідерської компетентності. 

Включає систему знань, якими має володіти педагог професійної освіти, щоб 

бути лідером у процесі освітньої діяльності; 

• удосконалення операційно-діяльнісного компоненту освітнього 

лідерства. Представляє собою єдність організаційних і комунікативних умінь, 

що забезпечують здатність педагога інтегрувати діяльність групи як єдиної 

команди. Цей компонент розвиває здатність фахівця до застосування лідерських 

знань та вмінь в процесі освітньої практики. Відповідно, формує його готовність 

до трансформації практичного життєвого досвіду для досягнення професійних 

цілей на засадах лідерства, та застосування ефективних методів різних стилів 

лідерства; 

• особистісне зростання педагога як збалансований розвиток рис та 

якостей, необхідних для успішної реалізації освітньої діяльності. 

Як результат співпраці здобувачів освіти та науково-педагогічних 

працівників БІНПО в процесі реалізації моделі розвитку лідерської 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти стали 

висновки щодо ефективності її діяльності. 

Самоаналіз слухачів групи, які є керівниками різних рівнів управління в 

закладах П(ПТ)О свідчить про динамічний розвиток когнітивного та операційно-

діяльнісного компоненту лідерської компетентності. Поряд із зазначеним було 

зроблено припущення, що педагогічні працівники закладів освіти, які не 

займають керівні посади, потребують більш глибокого теоретико-практичного 

вивчення поняття лідерства та необхідності розвитку у освітян лідерської 

компетентності.  
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Рис. 4.2.1. Модель дидактичної системи Школи лідерів професійної освіти 
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Цільове замовлення на підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 
ЗП(ПТ)О 

Мета ШЛПО: розвиток лідерської 
компетентності педагогічних 
працівників професійної освіти в 
умовах сталого розвитку на основі 
технології ресурсно-орієнтованого 
навчання 

фундаментальний компонент: ОПП 

"Розвиток лідерської компетентності 
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах 
сталого розвитку" 

Прикладний компонент: досвід Школи 

лідерів професійної освіти; інформаційно-
методичний ресурс «Методична 
скарбничка»; впровадження інноваційної 
тематики та практики лідерства в модель 
ШЛПО 

Педагогічні технології: інтерактивні; 

проектного навчання; ресурсно-
орієнтованого навчання, тощо 

Форми навчання: традиційна, 
дистанційна, змішана 
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г Засоби навчання: 
електронні посібники, 
цифрові комплекси, 
комп’ютерні тести; 
навчально-методичні 
посібники, науково-
популярна література, 
інформаційні ресурси 
Інтернету, освітньо-
інформаційні портали 

тощо; 

Критерії сформованості 
лідерської компетентності 
педагогічних працівників 
ЗП(ПТ)О:  
когнітивний (знання); 
операційно-діяльнісний (уміння 
та здатності); 
особистісний (якості особистості, 
загальні та специфічні риси 
лідера) 
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Концепції реалізації державної 
політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти “Сучасна 
професійна (професійно-технічна) 

освіта” на період до 2027 року 

Методологічні підходи: 
компетентнісний, особистісний, 
ресурсний, аксіологічний, 
діяльнісний, системний  та інші 

Дидактичне забезпечення: 
навчальні та навчально-

методичні посібники; 
спецкурси; електронний курс 

лекцій; дистанційний курс; 
навчально-методичний 

комплекс; цифровий 
комплекс; компьютерні 

тести, тощо 

Методи навчання: 

проєктів; фасилітації; 

модерації; мозкового штурму; 

кейсів; проєктування 

нестандартних віртуальних 

ситуацій; SWOT-аналізу; 

коучингу, тощо. 

Методи навчання: 
інформування; порівняння; 
дискусії; рольової гри; 
системного аналізу; 
експертної оцінки; панельна 
дискусія; мозкового штурму; 
інтервізії та інші 

Дидактичний інструментарій 
для педагогічного експерименту 

Рівні: 
високопрофесійний співробітник; 
цінний член команди; 
ефективний лідер; 
компетентний управлінець; 
акме-лідер 
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Зазначене дослідження може бути основою для розробки форми вхідного 

тестування для визначення реального стану сформованості лідерської 

компетентності педагогічного працівника. Дане анкетування включає чотири 

блоки. Перший блок направлений на оцінку психологічних та особистісних 

якостей педагога як лідера (інтелект, екстраверсія, самосвідомість, емоційна 

стабільність, відкритість, мотивація, соціальний інтелект, рефлективність, 

емоційний інтелект). 

Другий блок визначав лідерські уміння (вирішувати проблеми, 

взаємодіяти з іншими, планувати, здійснювати соціальну оцінку, поведінкову 

гнучкість, мотивування себе та інших). 

Третій – містив знання педагогічного працівника як лідера. До цього 

переліку було віднесено: знання теорій лідерства, стилів лідерства та 

можливостей їх застосування в різних ситуаціях, технологій командного 

управління, правил та законів освітнього менеджменту, шляхів розв’язання 

конфліктів, технік управління емоціями. 

Останній сегмент опитування визначав ціннісні засади професійної 

діяльності, серед яких: повага до інших, служіння іншим, чесність, 

справедливість, спільність. 

Таким чином, рекомендації керівництва та педагогічної ради закладу 

П(ПТ)О в поєднанні з результатами тестування, можуть слугувати основою 

для визначення рівня розвитку лідерської компетентності та формування 

комбінації і співвідношення модулів даної моделі підвищення кваліфікації. 

Заключним вагомим чинником, який логічно завершує систему є 

зворотній зв’язок. У цьому випадку доцільним вбачається використання 

інструментарію моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти, впроваджений на системному рівні у БІНПО. Це дозволяє 

здійснювати оптимізацію моделі розвитку лідерської компетентності 

педагогічних працівників з урахуванням запитів стейкголдерів та вимог часу. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Отже, на даному етапі розвитку України, державна освітня політка сприяє 

всебічному розвитку особистості, спрямована на освіту особистості протягом 

усього життя. В сучасних умовах соціокультурних та економіко-політичних 

трансформацій лідерський потенціал стає однією з важливих умов, а лідерство 

– інструментом реформування сфери професійної освіти та модернізації 

вітчизняного освітнього простору. Щоб бути затребуваним на ринку освітніх 

послуг, педагог повинен постійно працювати над розвитком особистих 

якостей та лідерської компетентності. У даному контексті, лідерські якості є 

одним із базових чинників самоорганізації та професійної реалізації 

педагогічних працівників професійної освіти. Їх вияв та удосконалення 

реалізовується через розвиток лідерської компетентності. 
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Зростання освітян як лідерів є цілісним динамічним процесом організації 

і стимулювання самостійної пізнавальної діяльності освітян з оволодіння 

навичками активного перетворення інформаційного середовища, 

спрямованим на набуття системи знань, якими він має володіти, щоб впевнено 

вибудовувати власну освітньо-кар’єрну  траєкторію та бути лідером у 

професійній діяльності. Це передбачає оптимальне використання в освітньому 

середовищі закладу освіти консолідованих кадрових, матеріально-технічних, 

навчально-методичних, фінансових та інформаційних ресурсів. 

Поряд із зазначеним, це процес, спрямований на використання усіх 

ресурсів, якими володіє Інститут, а також на розвиток його ІОС, 

представленого такими компонентами: мережне, інтерактивне, віртуальне 

навчальне середовище, середовище дистанційного навчання, модульне 

динамічне об’єктно-орієнтоване середовище навчання. 

Ресурсно-орієнтоване навчання як системоутворюючий чинник 

дидактичної системи розвитку лідерської компетентності педагогів в 

освітньому середовищі БІНПО представлено такими складниками: мета, зміст, 

форми, методи, засоби навчання та додаткові навчальні ресурси. 

На основі досвіду підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

професійної освіти у БІНПО, дослідження напрацювань зарубіжних та 

вітчизняних дослідників було визначено зміст та апробовано інноваційну 

модель розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників 

професійної освіти в системі підвищення кваліфікації (Школа лідерів 

професійної освіти). 

Сутність такої моделі полягає у динамічній комбінації варіативних 

складників – освітніх модулів, що спрямовуються на розвиток когнітивного, 

операційно-діяльнісного та особистісного компонентів лідерської 

компетентності, співвідношення яких визначається відповідно до рівня 

лідерства педагогічного працівника та перспектив розвитку за етапами 

підвищення кваліфікації у міжатестаційний період. Моніторинг якості 

підвищення кваліфікації дозволяє модернізувати модель відповідно до запитів 

замовників та вимог часу. 

Структурно-дидактична модель ШЛПО представлена: концептуально-

цільовою, структурно-змістовою, процесуально-технологічною, 

мотиваційною та діагностико-результативною підсистемами. 

 

 



83 
 

РОЗДІЛ 5 

 

ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОГО КОУЧИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНА 

МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГА  

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
У розділі зазначено актуальність підготовки конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти в умовах сталого розвитку. Проаналізовано  особливості застосування 

технології  педагогічного коучингу для  розвитку професійної компетентності, розкриття 

потенціалу особистості педагога в системі безперервної професійної освіти. Розроблено 

структурно-функціональну компетентнісно орієнтовану модель  підготовки 

конкурентоспроможного педагога професійної освіти. Представлено досвід роботи 

Школи педагогічного коучингу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

як інноваційної моделі розвитку професійної компетентності педагогічних працівників. 

Визначено продуктивність діяльності Школи педагогічного коучингу для підготовки 

інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної освіти.  

 

 

5.1 Актуальність упровадження сучасних моделей у систему 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого 

розвитку 

 
 

Зміна соціальної і освітньої ситуації в країні актуалізувала необхідність 

пошуку ефективних моделей для підготовки компетентних, 

конкурентоспроможних  фахівців, що загострилася в умовах фінансово-

економічної кризи. Ефективний розвиток нашої держави багато в чому залежить 

від якості освіти. Саме тому підготовка висококваліфікованих педагогічних кадрів 

набуває останнім часом не лише суто економічного, але й загальносуспільного 

значення. Вимоги до спеціалістів освітньої галузі зростають і ускладнюються 

відповідно до потреб суспільства та науково-технічного прогресу. Сучасному 

суспільству  в умовах сталого розвитку потрібні освічені, компетентні, 

креативні, ініціативні педагоги, які здатні до творчої діяльності і беруть на 

себе відповідальність за результати цієї діяльності. Стає очевидним, що 

сьогодні фахівець у галузі освіти повинен бути здатним бачити нове й 

перспективне, вносити зміни в традиційні форми та засоби навчання, проектувати 

освітній процес щодо підготовки конкурентоспроможних фахівців з урахуванням 

законів ринкової економіки. 

Концепція сталого розвитку вважається панівною ідеологією 

XXI сторіччя, що пояснюється усвідомленням світовою спільнотою 

необхідності забезпечити узгодження інтересів сучасності і майбутнього 

таким чином, щоб економічне та соціальне зростання здійснювалося на 

раціональних засадах, з урахуванням важливості гармонізації зв’язків між 

економічною, соціальною і екологічною системами. Останнім часом при 

визначенні перспектив соціальної та економічної політики окремих регіонів, 

підприємств, установ, закладів вищої та післядипломної освіти визначають 
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сталий розвиток як головну характеристику оптимального поєднання цілей, 

засобів і результатів їх діяльності. Таким чином, в системі безперервної 

професійної освіти  мова йдеться про пошук реальних шляхів підвищення 

ефективності управління, що вимагає наукового обґрунтування та 

методологічної розробки сучасних моделей підвищення кваліфікації  

у контексті сталого розвитку регіональних систем. 

Сталий розвиток – це системно керований розвиток. Основою його 

керованості є системний підхід та сучасні технології, які дозволяють дуже 

швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю 

прогнозувати їх результати та обирати найбільш оптимальний. 

У теперішній час суспільство потребує педагога нової генерації, 

з інноваційним типом мислення, здатного до проектування власної 

освітньої  траєкторії, готового до професійного розвитку впродовж життя. 

Ці вимоги перш за все спонукають педагога впроваджувати інноваційні 

педагогічні технології, переглянути традиційний арсенал засобів, принципів, 

технологій, при цьому надається перевага професійній компетентності, 

творчості педагогічного працівника що самостійно моделює та зреалізовує 

індивідуальну освітню траєкторію, визначає параметри процесу навчання 

(зміст, тривалість, форми, методи, програми, засоби та ін.), варіативно 

прогнозує результати професійно-педагогічної діяльності тощо.  

Отже, українському суспільству потрібен педагог інноваційного типу, 

здатного до проектування власної освітньої траєкторії, готового до професійного 

розвитку впродовж життя. Ураховуючи вказане, зазначимо, що перед системою 

неперервної професійної освіти України постає завдання відповідної перебудови 

змісту й науково-методичного забезпечення освітнього процесу підготовки 

компетентного конкурентоспроможного педагога, умотивованого  до 

інноваційної професійної діяльності.  

Виконання стратегічних завдань реформування системи освіти, яке 

забезпечить підвищення її якості та конкурентоспроможності, можливість 

інтеграції у європейський і світовий освітній простір, зумовлюють 

необхідність удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку. Аналіз науково-

педагогічних джерел засвідчує відсутність фундаментальних досліджень, у 

яких було б обґрунтовано теоретичні і методичні засади професійного 

розвитку педагогів за інноваційними компетентнісно орієнтованими 

концептуальними моделями підвищення кваліфікації в умовах сталого 

розвитку. 

Мета дослідження полягає в розробленні, теоретичному обґрунтуванні 

та апробації Школи педагогічного коучингу як  компетентнісно орієнтованої 

моделі підготовки конкурентоспроможного педагога професійної освіти  в 

умовах сталого розвитку.  

Відповідно до поставленої мети основні завдання дослідження 

визначаємо таким чином:  
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1) Проаналізувати особливості застосування технології  педагогічного 

коучингу для  розвитку професійної компетентності, розкриття потенціалу 

особистості педагогів в системі безперервної професійної освіти. 

2) Обґрунтувати ефективність використання педагогічного коучингу для 

підготовки конкурентоспроможного педагога. 

3) Розробити, експериментально перевірити діяльність Школи 

педагогічного коучингу як структурно-функціональної компетентнісно-

орієнтованої моделі підготовки конкурентоспроможного педагога в системі 

безперервної професійної освіти. 

4) Визначити продуктивність Школи педагогічного коучингу як 

інноваційної моделі підготовки конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти. 

Пріоритетні напрямки діяльності Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти передбачають новий спосіб функціонування 

закладу, створення інноваційного освітнього середовища, надання  якісних 

освітніх послуг відповідно до запитів і потреб замовників вітчизняного ринку 

праці в умовах сталого розвитку. 

Тому необхідність дослідження сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів у контексті розвитку професійної компетентності є 

вкрай актуальною. Актуальність наукових розвідок в площині удосконалення 

моделей підготовки конкурентоспроможного педагога  обумовлено тим, що 

професійна освіта у процесі інтеграції до європейського освітнього простору 

ставить до сучасного педагога підвищені вимоги. Трансформаційні процеси у 

суспільстві у свою чергу корегують ці вимоги з урахуванням особливостей 

ринку праці в Україні. Ці вимоги перш за все передбачають здатність педагога 

впроваджувати інноваційні педагогічні технології, переглянути традиційний 

арсенал засобів, принципів, технологій, при цьому надається перевага 

суб’єктній активності й творчості педагогічного працівника, який самостійно 

моделює та зреалізовує індивідуальну освітню траєкторію, визначає 

параметри процесу навчання (зміст, тривалість, форми, методи, програми, 

засоби та ін.), варіативно прогнозує результати професійно-педагогічної 

діяльності тощо. У пошуках  шляхів оновлення власної діяльності вітчизняні 

та закордонні педагоги все більше звертають увагу на педагогічний коучинг  

як на  інноваційну освітню технологію. Освітній коучинг є недостатньо 

вивченою, однак надзвичайно актуальною з огляду на сучасні соціальні та 

освітні потреби, проблемою як за кордоном, так і в Україні.  
 

 

5.2 Школа педагогічного коучингу як структурно-функціональна 

компетентнісно орієнтована модель підвищення кваліфікації педагога 

професійної освіти 

 

Із урахуванням методологічних підходів та андрагогічних принципів 

підготовки педагога в умовах сталого розвитку нами розроблено структурно-
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функціональну компетентнісно орієнтовану модель  підвищення кваліфікації 

педагога професійної освіти. 

Структурно-функціональна модель відображає процес забезпечення 

розвитку професійної компетентності та професійного розвитку педагога (рис. 

5.2.1). 

Відомі українські та зарубіжні дослідники В. Биков, Л. Бірюк, І. Бех, 

Н. Волкова, О. Каверіна, С. Сисоєва, В. Ягупов, І. Якиманська, О. Янишин  

тощо присвятили свої праці розробці теоретичних засад створення моделей 

особистісно-орієнтованої освіти, погляди яких різняться, але не вступають у 

протиріччя між собою. Науковці розглядають моделювання як творчий 

процес, що водночас є методом, способом і засобом наукового пошуку, 

системою з власною структурою й функціями. Процес моделювання дає змогу 

вивчити загальні закономірності об’єкту дослідження, обґрунтувати нову 

теорію, служити засобом її побудови, формувати найкращу стратегію в будь-

якій діяльності.  

Розробляючи теорію моделювання, науковець В. Биков зазначає, що 

«модель – це деяке подання (аналог, образ) системи, що моделюється, у якому 

відображається, враховується, характеризується й можуть відтворюватися такі 

особливості й властивості цієї системи, які забезпечують досягнення цілей 

побудови та використання моделі» [5].  

Таке визначення поняття «моделі» ми взяли за основу у нашому 

дослідженні. 

Отже, моделювання (англ. modeling) – це спосіб дослідження будь-яких 

явищ, процесів або об’єктів шляхом побудови та аналізу їх моделей; це 

науковий метод непрямого (опосередкованого) дослідження об’єктів пізнання, 

безпосереднє вивчення яких із певних причин неможливе чи ускладнено [4]. 

Моделювання базується на основі єдності цілі, завдань, різноманітних видів 

діяльності, організаційних форм та критеріїв функціонування системи й 

окремих її підсистем [5]. Метод моделювання застосовуємо для створення 

спрощеного макета досліджуваного явища, у якому представлені 

найголовніші його риси.  

 

 

5.3 Методологічні засади структурно-функціональної 

компетентнісно орієнтованої моделі підвищення кваліфікації педагога 

професійної освіти 

 

 

Методологічну основу розробленої компетентнісно орієнтованої  моделі 

становлять положення теорії наукового пізнання, загальнофілософські ідеї 

гуманістичного підходу до навчання дорослих, загальнонаукові принципи 

об’єктивності, цілісності, усебічності вивчення явищ і процесів у їх 

взаємозв’язку і взаємозумовленості; принципи освіти дорослих, зокрема 

неперервності, системності, гуманізації, варіативності, модульності,  
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Рис. 5.2.1. Школа педагогічного коучингу як структурно-функціональна 

компетентнісно орієнтована модель підвищення кваліфікації педагога професійної освіти 
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гнучкості, мобільності, випереджувального розвитку, самостійності і 

творчої активності, індивідуалізації і диференціації тощо. Методологічними 

засадами професійного розвитку педагогів професійної освіти є 

андрагогічний, аксіологічний, праксеологічний, компетентнісний, 

інтегративний, інноваційний тощо. 

В основу розробки моделі покладено концепцію вітчизняних та 

закордонних  вчених про коучинг, як технологію розкриття потенціалу 

особистості, як інноваційну технологію науково-методичного супроводу 

професійно-особистісного розвитку педагога. 

Компоненти пропонованої моделі розкривають внутрішню організацію 

процесу розвитку коучингової, інноваційної, професійної компетентностей, 

педагогічних працівників (мета, завдання, зміст основних ідей, організаційних 

форм і методів) і відповідають за постійне відтворення взаємодії між 

елементами даного процесу.  

Під структурно-функціональною компетентнісно орієнтованою  

моделлю підготовки педагогічних працівників ми будемо розуміти цілісний 

процес, в якому сукупність підходів до підвищення кваліфікації спрямована 

на набуття педагогічними працівниками певних знань, умінь і навичок, 

а також на розвиток особистості. 

Концептуально-методологічний блок моделі складається з концепції, 

методологічних підходів та принципів.  

Основна концептуальна ідея полягає в тому, що професійна 

компетентність є базовою складовою професійної діяльності педагога, яка 

забезпечує ефективність реалізації освітнього процесу, забезпечує якість 

професійно-педагогічної діяльності, визначає індивідуальний стиль роботи 

кожного педагога. 

Вважаємо, що найбільш дієвим та ефективним в організації освітнього 

процесу Школи педагогічного коучингу є процес застосування інноваційних 

педагогічних технологій, зокрема технологій педагогічного коучингу, що  

спрямовано на розкриття внутрішнього потенціалу педагога. 

Концептуальні  положення моделі  реалізуються через методологічні 

підходи до розвитку професійної, інноваційної, коучингової компетентностей 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О: загальнонаукові, конкретно-наукові 

особистісно-зорієнтовані та конкретно-наукові. Підходи в комплексному 

поєднанні створюють передумови для глибинного розуміння процесу 

розвитку професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О й 

спираються на загальнодидактичні, андрагогічні та специфічні принципи, що 

дає можливість цілісно, у діалектичній єдності проаналізувати всю сукупність 

найбільш значущих проблем безперервної професійної освіти. 

Концептуально-методологічний блок моделі має спрямовуюче 

призначення для всіх блоків моделі при визначенні їх змістовного наповнення. 

Цільовий блок структурно-функціональної моделі включає такі 

складники, як: мета, принципи, завдання Школи педагогічного коучингу. Мета 

має прогностичний характер, зміст якої спрямований на результат – підготовка 
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інноваційного, умотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної 

освіти в умовах сталого розвитку. 

Вимогами створення системи розвитку професійної компетентності в 

процесі підвищення кваліфікації є: переосмислення змісту, обсягу й структури 

психолого-педагогічних дисциплін; інтеграція трьох взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених компонентів: знання, уміння, навички; застосування 

професійно-педагогічного досвіду і головне, застосування технології 

педагогічного коучингу. 

Організаційно-змістовний блок містить організаційно-педагогічні 

умови реалізації моделі: застосування технології педагогічного коучингу, 

врахування перспективного досвіду, формування системи понять, що 

відображає сутність технології педагогічного коучингу,  основні 

характеристики і передумови ефективності застосування технологій 

педагогічного коучингу в системі підготовки конкурентоспроможного 

педагога, ознайомлення з осообливостями застосування технологій 

педагогічного коучингу  в контексті взаємодії зі стейкuолдерами, вирішення 

практичних проблем використання коучингових технологій у закладах 

професійної освіти, опанування коуч-техніками міжособистісної взаємодії 

учасників освітнього процесу, ознайомлення з  формами і методами  

фасилітативної підтримки здобувачів освіти, застосування технологій 

коучингу в процесі психолого-педагогічного супроводу підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників; розвиток мотивації професійного вдосконалення 

та особистісного розвитку слухачів в умовах формальної і неформальної 

освіти; удосконалення та розвиток професійної компетентності педагогів у 

системі безперервної професійної освіти. 

Операційно-діяльнісний блок відображає послідовність  здійснення 

процесу розвитку професійної компетентності слухачів Школи педагогічного 

коучингу та містить нову організаційну структуру освітнього процесу  у 

вигляді коуч-сесій. Основною метою коуч-сесії є професійне висвітлення 

сутності й особливостей процесу коучингу, а також основних інструментів 

коучингу, які можуть бути застосовані в різних сферах життєдіяльності 

людини та спрямовані на розвиток особистості.  

Цінність представлених матеріалів полягає у тому, що вперше в Україні 

представлено технологію коучингу та її основні інструменти, які можуть бути 

використані як у середовищі коучів, так і в системі освіти України на всіх її 

рівнях, включаючи педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.  

Зміст коуч-сесій: предмет андрагогіки – спрямованість на чіткий 

результат – особистість, яка розвивається, підготовлена до професійної 

діяльності, має сформовані пізнавальні запити, духовні потреби, здатна 

самостійно планувати і реалізовувати цілі, бути конкурентоспроможною на 

ринку праці. 

Основна форма організації освітнього процесу Школи педагогічного 

коучингу  – 6  коуч-сесій, що реалізуються: в один етап за очною формою, 

заочною та очно-дистанційною формами навчання, передбачається самостійне 
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оволодіння частиною матеріалу за заочною та очно-дистанційною формами 

навчання; коуч-сесїї містять відповідні теми, що мають теоретичні та 

практичні навчальні матеріали й об’єднані за ознакою відповідності змісту, 

навчальній меті, завданням модуля;  

Заняття у Школі педагогічного коучингу проводяться за вибором 

професорсько-викладацького складу: лекція, семінарське заняття, тематична 

дискусія, самостійна робота; дистанційна лекція, відеолекція, 

мультимедіалекція, вебінар, дистанційне консультування, відеоконференція, 

чат-заняття, форум, Інтернет-заняття тощо.  

Технології навчання: інтерактивні, коучингові, семінари-практикуми, 

аналіз ситуацій або case-метод, тренінґи (психологічні, аутопсихологічні, 

комунікативні, тощо), ігрові технології професійного розвитку, зокрема 

імітаційні, ділові, організаційно-діяльнісні, рольові, ситуаційно-рольові, 

практичні і семінарські заняття, тематичні дискусії та ін. Методи навчання: 

проблемний виклад навчального матеріалу, сугестивний метод, метод 

укрупнених блочних одиниць, використання цифрових технологій, 

дослідницький метод тощо.  

Форми роботи викладача:  

- організація і проведення аудиторних і позааудиторних занять;  

- розгляд освітнього матеріалу змістових модулів на лекціях, 

інтерактивних, актуалізованих лекціях та тренінгових, семінарських, 

тематичних заняттях, тематичних зустрічах, Інтернет-заняттях;  

- консультування слухачів;  

- організація і проведення заліку у форматі «Світове кафе». Світове кафе 

– альтернативний формат обговорення питань у групі. Це технічно 

нескладний, проте напрочуд ефективний метод створення діалогу. Такі раунди 

обговорень створюють живу «мережу» обміну думками й розширюють та 

поглиблюють колективні знання.  

Форми роботи слухача Школи педагогічного коучингу:  

- проведення поточного самодіагностування для виявлення 

індивідуально-особистісних і професійних настанов, рівня професійної 

компетентності, набутих компетенцій, самомотивації професійного 

розвитку;  

- - розроблення індивідуальної освітньої траєкторії на курсах  підвищення 

кваліфікації;  

- - самостійне опрацювання навчального матеріалу на основі Робочого 

зошиту слухача ШПК;  

- - участь слухача курсів в Інтернет-заняттях, Інтернет-консультаціях. 

Рефлексійно-оцінний блок структурно-функціональної 

компетентнісно орієнтованої моделі передбачає перевірку досягнення мети 

підготовки конкурентоспроможного педагога в системі безперервної 

професійної освіти. Цей блок містить у собі діагностику розвитку всіх 

компонентів професійної компетентності слухачів Школи педагогічного 

коучингу , враховуючи критерії та показники розвиненості цих компонентів.  
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Оцінно-рефлексивний блок виступає якісною перевіркою, 

систематизацією й конкретизацією набутої компетентності педагогів 

професійної освіти. Система критеріїв навчальної діяльності повинна 

відповідати певним принципам її організації, а саме: 

- принцип системності вимагає, щоб критерії характеризували 

рівень психолого-педагогічної компетентності особистості, виступаючи 

складовою в єдності всіх її структурних елементів, складових частин, які 

внутрішньо істотно взаємопов’язані; системність повинна бути свого роду 

проекцією, відображенням системного характеру психолого-педагогічної 

підготовки педагога; 

- принцип єдності об’єктивних і суб’єктивних критеріїв. Дія та 

реальна поведінка людини є «надійним критерієм» і показником рівня їхнього 

соціального розвитку. Натомість, система критеріїв професійної 

компетентності педагогічних працівників буде неповною, якщо до неї не 

включено показники внутрішнього суб’єктивного світу особистості, рівня її 

знань, стану переконань і потреб, які є регулятором людських дій. Об’єктивні 

та суб’єктивні критерії можуть виступати в ролі самостійних і бути аспектом 

(показником) критерію більш високого рівня. Отже, оцінка психолого-

педагогічної діяльності педагогів професійної освіти є складним інтегральним 

показником, яка повинна задовольняти основні вимоги. об’єктивність та 

універсальність, що передбачають використання запропонованих критеріїв; 

- точність оцінювання, що забезпечується чітким дотриманням 

однозначно трактованих правил при оцінюванні; 

- гнучкість, що потребує застосування поряд із жорсткими показниками 

оцінки й інтегральні показники. 

Організація освітнього процесу слухачів Школи педагогічного коучингу 

в системі безперервної професійної освіти має враховувати їх специфічні 

характеристики (усвідомлення себе самостійними, самокерованими 

особистостями; наявність соціального, життєвого й професійного досвіду; 

необхідність апробації одержаних знань на практиці тощо) і привести до 

отримання бажаних результатів розвиненості професійної компетентності 

педагогів. 

У процесі апробації моделі  визначено, що Школа педагогічного 

коучингу як  структурно-функціональна компетентнісно орієнтована модель 

підготовки  конкурентоспроможного педагога складається із концептуально-

методологічного, організаційно-змістовного, операційно-діяльнісного та 

рефлексійно-оцінного блоків. Названа модель ґрунтується на компонентному, 

структурному та функціональному аналізі, згідно з яким було встановлено її 

компоненти, виявлено та проаналізовано взаємозв’язки між ними та надано 

якісні характеристики її блоків. 

Важливу роль для підготовки конкурентоспроможного педагога відіграє  

розвиток професійної компетентності, тобто організаційно-змістовний, та 

операційно-діяльнісний  блоки. Змістовий блок окреслює зміст розвитку 

професійної компетентності педагогів професійної освіти на основі 
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застосування технологій педагогічного коучингу. Основу організаційно-

змістовного блоку становлять загально-дидактичні, андрагогічні й специфічні 

принципи навчання дорослих та організаційно-педагогічні умови реалізації 

моделі. 

Отже, структурні блоки моделі підготовки конкурентоспроможного 

педагога в умовах сталого розвитку зокрема, концептуально-методологічний, 

організаційно-змістовний, операційно-діяльнісний та рефлексійно- оцінний  є 

підсистемами, до складу яких входять власні взаємопов’язані елементи. 

Ці елементи розташовані в чіткій послідовності, що відображає системний 

розвиток професійної компетентності педагогічних працівників саме завдяки 

використанню технологій педагогічного коучингу. 

Інноваційність запропонованої моделі визначається застосуванням 

технологій педагогічного коучингу  в системі безперервної професійної 

освіти. 

 

5.4 Експериментальна перевірка продуктивності Школи 

педагогічного коучингу як інноваційної моделі підвищення кваліфікації 

педагога професійної освіти 

  

Із метою перевірки гіпотези про ефективність технологій педагогічного 

коучингу на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

в Рівненській області було започатковано експериментальну Школу 

педагогічного коучингу (ШПК). Освітній процес у Школі педагогічного 

коучингу ґрунтувався з урахуванням основних системоутворювальних 

принципів побудови відкритої освіти, зокрема сприяння сталому розвитку, 

доступності освіти, студенто(людино)центрованого навчання, 

безперервності, системності, гуманізації, варіативності, модульності, 

випереджувального професійного розвитку, академічної доброчесності, 

індивідуалізації і диференціації, моніторингу якості тощо.  

Чинниками підвищення якості, ефективності та результативності 

системи безперервної професійної освіти, збільшення попиту на різноманітні 

освітні послуги, зміни мотиваційної готовності й здатності педагогічних 

працівників до навчання впродовж життя, отже, як довгострокові інвестиції в 

майбутнє, вважаємо застосування технологій формальної і неформальної 

освіти при організації роботи ШПК. Під модеруванням наукового 

консультанта Школи докторки педагогічних наук, професорки кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Сидоренко В.В. розроблено 

організаційно-нормативне підгрунтя функціонування ШПК, зокрема, 

«Положення про Школу педагогічного коучингу в системі післядипломної 

освіти», що регламентує її роботу, визначає нормативно-правові, 

організаційно-змістові, науково-методичні засади функціонування. 

Науково-педагогічними працівниками БІНПО було розроблено, 

апробовано та успішно впроваджено в освітній процес Експериментальну 

програму розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 
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працівників у системі професійної освіти, що містить науково-обґрунтований 

зміст для безперервного професійного саморозвитку і самовдосконалення 

педагога впродовж життя. Актуальність підвищення кваліфікації для даної 

категорії слухачів з використанням технологій коучингу полягає у 

необхідності розвитку їх ключових компетентностей для забезпечення і 

реалізації освітньої політики держави у галузі професійної освіти.  

Мета програми полягала у розвитку професійно-педагогічної, соціально-

психологічної, творчої, інноваційної, коучингової компетентностей 

педагогічних працівників, сприянні їхньому професійному та особистісному 

розвитку в умовах соціальних трансформацій шляхом реалізації наступних 

завдань: 

- удосконалення та оновлення знань і вмінь із психолого-педагогічних, 

методологічних, інформаційно-технологічних та інших питань забезпечення 

ефективної професійної діяльності слухачів Школи педагогічного коучингу; 

- отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь 

із основних напрямів психолого-педагогічної діяльності; 

- активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації професійного 

вдосконалення та особистісного розвитку слухачів в умовах сталого розвитку; 

- формування у слухачів Школи педагогічного коучингу цілісного 

погляду на сучасні інноваційні педагогічні технології, розуміння можливостей 

цих технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних 

завдань і залучення до системного середовища, підтримки навчання впродовж 

життя. 

Моніторинг діяльності експериментальної групи показав 

результативність застосування технологій педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти, отже було прийнято рішення про наукове обгрунтування, 

розробку та експериментальну перевірку діяльності Школи педагогічного 

коучингу як інноваційної компетентнісно орієнтованої  моделі підготовки 

конкурентоспроможного педагога професійної освіти.  

Науково-педагогічними працівниками БІНПО для слухачів Школи 

розроблено освітньо-професійну програму «Розвиток професійної 

(коучингової) компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О». 

Освітньо-професійна програма «Розвиток професійної (коучингової) 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О» включає комплекс 

компонентів, а саме: програму підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за 

інноваційною моделлю із застосуванням технологій педагогічного коучингу 

та робочі навчальні програми спецкурсів, матеріали для самостійної роботи 

слухачів спрямованих на розвиток коучингової, інноваційної, комунікативної, 

психолого-педагогічної, фасилітативної компетентності. 

Унікальність освітньо-професійної програми «Розвиток професійної 

(коучингової) компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О» полягає у 

тому, що вона є складником інноваційної компетентнісно орієнтованої моделі 
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підвищення кваліфікації педагогічних працівників із використанням 

технологій педагогічного коучингу, поєднує технології педагогічного 

коучингу з орієнтацією на самостійне, неперервне оволодіння знаннями, 

компетенціями та навичками згідно реалізації освітніх послуг для дорослих та 

допомагає педагогам закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

проєктувати індивідуальну траєкторію професійного розвитку та 

саморозвитку.  

Особливість освітньо-професійної програми полягає у тому, що в ній 

уперше в системі професійної (професійно-технічної) освіти застосовуються 

технології педагогічного коучингу при підвищенні кваліфікації педагога 

професійної освіти. 

Освітньо-професійну програму побудовано з урахуванням принципів: 

• андрагогічних, у тому числі, опори на досвід, переваги самостійного 

навчання, організації спільної роботи, пов’язаної зі спілкуванням, реалізацією 

й оцінюванням освітнього процесу, елективності навчання, яке означає 

надання певної свободи при виборі цілей, змісту, форм, методів, джерел, 

засобів, термінів, часу, місця навчання й оцінки результатів, розвитку освітніх 

потреб тощо; 

• побудови відкритої освіти, а саме: сприяння сталому розвитку, 

людиноцентрованого навчання, безперервності, системності та послідовності, 

гнучкості і мобільності, випереджувального професійного розвитку, 

раціонального поєднання самостійності і творчої активності тощо; 

• науковості, реалізація якого забезпечується добором навчального 

матеріалу з урахуванням кола останніх наукових здобутків і досягнень за 

зазначеним напрямом;  

• урахування позицій стейкголдерів, який полягає у забезпеченні 

співпричетності й охопленні всіх зацікавлених сторін, встановленні 

зворотного зв’язку на основі взаємних очікувань та побажань,  

• відображення якості, який полягає в перенесенні (відображенні) 

якості процесу на якість результату. Відтак, якість результату (рівень 

досягнення результатів навчання (набуття/розвитку компетентностей) на 

курсах підвищення кваліфікації) успадковує якість процесуального 

компоненту (якість освітнього процессу),  

• інноваційності, реалізація якого забезпечується застосуванням 

технологій педагогічного коучингу  при організації освітнього процесу,  

• практико орієнтованості  змісту курсів підвищення кваліфікації, 

застосування форм, методів, коучингових підходів при підготовці 

конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О 

Програма ШПК розрахована на 75 годин (2,5 ЄКТС). 

Освітній процес за розробленою програмою ШПК спрямовано на:  

підготовку конкурентоспроможного педагога  ЗП(ПТ)О на засадах 

компетентнісного підходу із використанням технологій педагогічного 

коучингу з метою оновлення педагогічного процесу, внесення новоутворень у 

традиційну систему за допомогою сучасних інноваційних технологій. 
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Необхідною умовою цього процесу є використання технологій 

педагогічного коучингу щодо вдосконалення як власної професійної 

діяльності, так і особистісного професійного розвитку педагога впродовж 

життя.  

Освітньо-професійна програма «Розвиток професійної (коучингової) 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О» успішно пройшла 

апробацію в січні-березні 2021 р. у групах слухачів Школи педагогічного 

коучингу на основі угод про співпрацю між БІНПО і закладами професійно 

(професійно-технічної) освіти, зокрема на базі НМЦ ПТО у Херсонській, 

Дніпропетровській областей, ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної 

освіти», ВПУ №17 м. Дніпро, ВПУ №17 м. Геніческ Херсонської області, 

Нікопольський центр професійної освіти,  ДНЗ «Вище професійне училище № 

2» м. Херсон, ДНЗ «Херсонське вище професійне училище  сервісу та 

дизайну», ДНЗ «Буцький політехнічний ліцей» Черкаської області, 

Кропивницьке ВПУ №1, Білгород-Дністровський «Будівельний професійний 

ліцей» Одеської області. 

Освітній процес у Школі педагогічного коучингу побудовано  у вигляді 

коуч-сесій, зокрема: «Технологія селф-коучингу для безперервного 

професійного саморозвитку педагога» [35; 36; 37] (В. Сидоренко, докторка 

педагогчних наук, професорка), «Основи педагогічного коучингу» 

(О. Нежинська, кандидатка психологічних наук, доцентка, міжнародний 

сертифікований коуч), «Педагогічний коучинг в системі підготовки 

конкурентоспроможного педагога професійної освіти» (В. Харагірло, старша 

викладачка), «Механізми управління власним станом та поведінкою» (Н. 

Верченко, кандидатка біологічних наук, доцентка), «Розвиток 

конфліктологічної компетентності педагога професійної освіти: коучинговий 

підхід» (Н. Торба, кандидатка психологічних наук, доцентка), «Цифрові 

технології в професійній діяльності педагога-коуча» (В. Грядуща, кандидатка 

технічних наук, старша викладачка). 

Для організації мережевої взаємодії під час підвищення кваліфікації 

слухачів школи педагогічного коучингу шляхом формальної і неформальної 

освіти використовувалися презентативна й освітня локації платформи 

«Профосвіта» (https://profosvita.org), функціонував консультаційний пункт 

Віртуальної школи педагогічного коучингу, застосовано дистанційне 

консультування (синхронно та асинхронно) тощо. 

Освітня рубрика Віртуальна школа педагогічного коучингу присвячена 

аналізу застосування технологій коучингу у освітньому процесі, тенденцій 

розвитку освіти, обговоренню прогнозів суспільних і наукових трансформацій. 

У рубриці розміщено програму ШПК, робочий зошит «Педагогічний коучинг 

як технологія підготовки майбутніх кваліфікованих робітників», довідково-

навчальні матеріали для проєктування власної освітньої траєкторії. 

Теоретична інформація представлена лекційними матеріалами, 

мультимедійними презентаціями, відеоконтентом, практика супроводжується 

інтерактивними завданнями та навчальними тестовими тренажерами, 

https://profosvita.org/
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завданнями для самостійної роботи тощо. Для слухачів ШПК розроблено 

питання, що виносяться на коучинг-сесії, індивідуальні завдання відповідно 

до проведеного моніторингу, методичні рекомендації щодо планування й 

реалізації проектів професійного розвитку, матеріали для моніторингу 

професійного розвитку (тести, діагностики, анкети, бліц-опитування тощо). 

Усі матеріали об’єднані в цифровий навчально-методичний комплекс.  

У Школі педагогічного коучингу важливою умовою й основним 

аспектом розвитку особистості педагога є мотивація до змін, прагнення 

розширювати сфери своєї життєдіяльності, інтерес до нових аспектів життя, 

прагнення до самовдосконалення тощо. 

При цьому комунікацією в рамках коучингу часто називають 

«трансформаційними розмовами» [36; 37]. Цим терміном позначається спосіб 

розмови, внаслідок якого якісно змінюється життя співрозмовника. 

І відповідно коуч відіграє тут роль провідника.  

Тобто коучинг – це, передусім, трансформація. І наскільки клієнт 

готовий до змін насамперед, залежить саме від нього. Слід зазначити, що зміни 

стосуються усіх сфер психічної активності педагога й проявляються у таких 

основних аспектах: ціннісно-мотиваційному (зміни цінностей, мотивів); 

когнітивному (осмислення нових підходів, виникнення нових думок, уявлень, 

бачення нового), поведінковому (здійснення певних дій, перетворень); 

емоційному (виникнення нових емоцій). 

У коучингу велика частина роботи полягає в проясненні смислів, які 

клієнт вкладає в той або інший термін, слово чи дію. Його основними 

інструментами служать активне слухання, запитальні технології, ефективні 

питання, елементи тренінгу та ін. 

Коучинг як технологія суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин, технологія 

керування власним станом, власними ресурсами, технологія супроводу 

розвитку особистісного потенціалу, підвищенні особистої ефективності, 

максимальної ефективності  вирішення актуальних життєвих завдань. 

Традиційними методами коучингу, які застосовуються у Школі 

педагогічного коучингу БІНПО  на різних стадіях навчального процесу, є 

вправи на розвиток умінь постановки цілей і стратегічного планування, такі як 

GROW (абревіатура від англійських слів «goal» (ціль), «reality» (реальність), 

«option» (варіант), «will» (воля), SMART (абревіатура слів «specified» 

(конкретний), «measurable» (вимірюваний), «agreed» (узгоджений), «realistic» 

(реалістичний), «timed» (обмежений у часі) або SMAC (абревіатура слів 

«specified» (конкретний), «measurable» (вимірюваний), «achievable» 

(досяжний), «challenging» (стимулюючий); вправи «мозковий штурм», 

«колесо життя», «асоціації» і «тайм-менеджмент»; ведення щоденників, 

симуляції, візуалізації, шкалування на визначення своїх умінь, мотивів, 

обмежень тощо. Зміст перелічених методів базується на триступеневій схемі: 

мета – дія – результат. Вони навчають слухачів ставити перед собою завдання 

і виконувати його. Зокрема, методика SMART тренує уміння ставити чіткі, 

конкретні, обмежені в часі реалістичні цілі, досягнення яких матиме суттєвий 
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вплив на особисте або професійне життя; цей вплив вимірюється певними 

конкретними категоріями та узгоджуються із життєвими планами і 

теперішньою ситуацією кожного педагога.   

Спілкування у стилі «коучинг» вимагає від педагога щирого зацікавлення 

слухачами і прийняття такими, якими вони є, емоційної компетентності, 

емпатії як здатності співпереживати, неупередженості, активного і глибинного 

слухання, професійних знань, технологій і досвіду. Використання бесід і 

дискусій вимагає зміни ролі педагога із директивного керівника на помічника-

фасилітатора, який усвідомлює механізми і динаміку групової роботи, 

допомагає у досягненні мети, визначеної групою. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

Здійснене дослідження дозволяє стверджувати, що технологія коучингу, 

яку зазвичай розглядають лише як педагогічний супровід або створення 

оптимальних умов для розкриття потенціалу особистості, є продуктивною для 

розвитку професійної компетентності особистості, оскільки тренує здатність 

ефективно діяти і навчатися, розвиває навички самостійного пізнавального 

пошуку, самоуправління і ефективного менеджменту власної освітньої  

діяльності.  

Таким чином, застосування коучингу в освітньому процесі передбачає: 

– системний супровід слухача, спрямований на ефективне досягнення 

важливих для нього цілей в конкретні терміни, в результаті чого у суб’єкта 

формується гнучкість і адаптивність до змін, здатність швидко і ефективно 

реагувати в критичних ситуаціях; 

– партнерське комунікативне співробітництво, що допомагає 

досягати значних результатів як у професійній, так і у різних сферах 

життєдіяльності; 

– безперервний процес розвитку, вдосконалення, розкриття 

потенціалу особистості для досягнення максимального результату; 

– систему взаємодії з коучем, із самим собою, з навколишнім світом; 

– технологію, що дозволяє переміститися із зони проблеми в зону 

ефективного рішення проблеми; 

– засіб сприяння, допомоги особистості в пошуку її власних рішень у 

складній для неї ситуації; 

– модель взаємодії суб’єктів, завдяки якій коуч – викладач підвищує 

рівень мотивації і відповідальності, як у себе, так і у слухачів; 

– вид індивідуальної підтримки особистості, що ставить своїм 

завданням професійне і особистісне зростання, підвищення персональної 

ефективності. 

Відтак, основна роль Школи педагогічного коучингу [39] полягає в 

наданні адресної допомоги окремому педагогу, пропагуванні кращих освітніх 

практик з метою вирішення існуючих професійних проблем, стимулюванні та 
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підтримці творчих потенційних можливостей, а також формуванні настанов на 

саморозвиток фахівця в професійній діяльності.  

Для визначення продуктивності діяльності Школи педагогічного 

коучингу [39] було використано технології моніторингу та оцінювання 

задоволеності замовників освітніх послуг та ключових стейкхолдерів, які 

допомагають забезпечити якість підвищення кваліфікації фахівців та досягти 

конкурентних переваг на ринку освітніх послуг. Проведено дорадчий 

моніторинг, який у формулюванні програми Європейського Союзу 

ЕРАЗМУС+ повинен бути сфокусованим на вивченні роботи партнерства, 

плануванні та реалізації запланованих заходів, пріоритетах, методології, 

виконанні завдань та досягненні результатів. При цьому було визначено 

показники якості освітньої діяльності слухачів Школи педагогічного коучингу 

відповідно до критеріїв якості умов (освітнього середовища), процесу та 

результату з позицій основних замовників освітніх послуг (НМЦ ПТО у 

областях) з одного боку, слухачів Школи педагогічного коучингу – з іншого 

боку.  

Школа педагогічного коучингу як інноваційна структурно-

функціональна компетентнісно орієнтована модель підготовки 

конкурентоспроможного педагога визначає  новий формат взаємодії, що став 

особливо актуальним в умовах сталого розвитку [39]: 

- інноваційна форма науково-методичного супроводу з використанням 

технологій формальної, неформальної та інформальної освіти; 

- безперервний професійний розвиток кожного слухача Школи за 

індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням його професійних 

запитів і потреб, потенційних можливостей і ресурсів; 

- професійна гнучкість та адаптивність до змін, адже в умовах кризи 

компетентностей, зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг зможе 

продуктивно діяти гнучкий і адаптивний, готовий до впровадження освітніх 

інновацій педагог; 

- плекання кожного педагога як особистості і акмепрофесіонала. 

Отже, перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у 

впровадженні технологій педагогічного коучингу для підготовки здобувачів 

вищої освіти, що сприяє професійному розвитку педагога та допомагає 

ефективно діяти і навчатися, усвідомлювати відповідальність, розвиває 

навички самостійної пізнавальної діяльності, надихає на проектування 

траєкторії власного індивідуального розвитку.  
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РОЗДІЛ 6 

«ОНЛАЙН-СТУДІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ЯК 

КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

 
У розділі визначено, що глобалізаційні процеси та траєкторії розвитку різних галузей 

економіки, зміни у характері, структурі та культурі праці, зумовлюють варіативність і 

різноманітність сучасної освіти, необхідність впровадження нових підходів у навчанні, що 

трансформують освітні моделі та забезпечують професійну мобільність людини, формують та 

розвивають вміння вибудовувати її взаємини у сучасному середовищі та готовність до опанування 

нових технологій, у тому числі цифрових. У свою чергу, впровадження цифрових технологій у 

теперішній час розглядається, як один з ключових драйверів економічного зростання та 

конкурентна перевага компаній майбутнього. Означене вимагає відповідних ініціатив та оновлення 

підходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у нашій країні та зумовлює необхідність 

підготовки нової генерації педагогів, здатних до організації сучасного освітнього процесу із 

використанням інноваційних технологій, здобутків сучасної науки та практики, результатів 

науково-технічного прогресу. 

Розроблено освітню модель «Онлайн-студія цифрових технологій», яка розглядається як 

тривимірна інноваційна компетентнісно орієнтована синергетична модель розвитку цифрової 

компетентності педагогів закладів професійної освіти у системі підвищення кваліфікації для 

проєктування власної траєкторії розвитку цифрової компетентності, а також отримання усіх 

базових цифрових навичок, переходу – до проміжних, та у подальшому – до обізнаних.  

Дослідження виконано в межах НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» (0121U108611, 2021 р.). 

 

 

6.1 Упровадження цифрових технологій як ключовий драйвер 

економічного зростання та конкурентна перевага закладів професійної 

освіти  
 

У сучасних умовах становлення цифрового світу відбуваються суттєві 

зміни суспільних потреб, що обумовлено характером та досягненнями 

науково-технічного та соціального прогресу, водночас динамічні 

трансформації притаманні усім галузям життєдіяльності людини – науці та 

техніці, економіці та політиці, культурі та освіті. У результаті розробки 

рекомендацій Групи високого рівня з питань цифрового співробітництва 

Генерального секретаря ООН (Організація Об’єднаних Націй, 2019 р.) 

створено Дорожню карту для цифрового співробітництва, в якій 

наголошується на необхідності використання цифрових технологій для 

сталого розвитку.  

Система освіти як соціокультурний феномен характеризується 

реагуванням на громадські виклики часу, має прогресоутворювальний вплив 

та виконує стабілізуючу функцію, що сприяє не лише адаптації людини до 

нових життєвих умов, а також максимальній реалізації її запитів та потреб. 
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У «Порядку денному на XXI століття» (Agenda 21) [27] зазначається, що 

освіта є фундаментом сталого розвитку і головним інструментом для 

створення гуманного, рівноправного та уважного до проблем людини 

суспільства, в якому кожен індивід повинен мати свою людську гідність. 

Професійно-технічна освіта є складником української системи освіти. 

Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» професійна 

(професійно-технічна) освіта є комплексом педагогічних та організаційно-

управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами 

знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, 

розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і 

професійної культури. Професійна (професійно-технічна) освіта здобувається 

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

Заклади професійної освіти мають різне спрямування і навчають сотням 

професій. Станом на 1 січня 2021 року в Україні працює 708 закладів 

профосвіти [10], з яких найбільше розташовано на Дніпропетровщині 

(58 закладів), Львівщині (55) та Донеччині (43). 

Станом на січень 2021 року [10] професійну освіту здобувають 239,8 тис. 

учнів, серед них 164,2 тис. – вступили до закладу профосвіти після 9-го класу 

та навчались зі здобуттям повної загальної середньої освіти. Найбільше учнів 

навчається на Дніпропетровщині (21 582), Львівщині (20 302) та Харківщині 

(13 666). У м. Києві професійну освіту здобувають 12 092 учні. 

У 2020 р. Міністерство освіти та науки України представило для 

громадського обговорення та у подальшому схвалило рішенням колегії 

(протокол від 21.12.2020 № 12/2-3) Проєкт Стратегії розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти на період до 2023 року. Стратегія визначає 

основні напрями прискореного розвитку професійної (професійно-технічної) 

освіти та розроблена відповідно до Цілей сталого розвитку України до 2030 

року, затверджених Указом Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722.  

Крім того, Стратегія відповідає на виклики глобальних ініціатив щодо 

професійної освіти для сталого розвитку. Так Організація Об’єднаних Націй з 

питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) та Міжнародний центр технічної 

та професійної освіти та навчання (UNEVOC), Європейський центр розвитку 

технічної підготовки (CEDEFOP) і Міжнародна організація праці (МОП) 

підготували звіти, розробили політику та запропонували навчальні програми 

високого рівня, які дають рекомендації для закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, які бажають впровадити освіту для сталого розвитку: 

• Якісна професійна освіта для всіх, хто вносить свій внесок у сталий 

розвиток у глобальному масштабі (http://www.unevoc.unesco.org/ 

sustainability.0.html); 

• CEDEFOP координує численні пов'язані конференції та заходи, такі як 

«Професійна освіта та навчання для сталого майбутнього»; «Розвиток 

людського капіталу для сталої економіки»;  

http://www.unevoc.unesco.org/%20sustainability.0.html
http://www.unevoc.unesco.org/%20sustainability.0.html
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• Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

розробила інструменти для оцінки стійкості у рамках професійної освіти 

через їхній Центр ефективного навчального середовища; 

• МОП розробила Глобальну програму зелених робочих місць, за 

допомогою якої пропонує різноманітні програми та навчальні проекти.  

Таким чином, необхідність підготовки Стратегії розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти на період до 2023 року «зумовлена наявністю 

нових глобалізаційних викликів, що постали перед сучасною системою освіти 

в Україні протягом останніх років і суттєво впливають на якість професійної 

(професійно-технічної) освіти, зокрема: зміна енергетичної парадигми та 

запровадження раціональних моделей споживання і виробництва; перехід на 

новий технологічний уклад і цифрову економіку; орієнтація на стале 

економічне зростання, повну та продуктивну зайнятість і гідну працю; 

забезпечення якісної освіти та можливості навчання впродовж життя для всіх; 

створення стійкої інфраструктури, пріоритетність інновацій; досягнення 

ефективного управління.  

Стратегічним баченням модернізації професійної (професійно-

технічної) освіти України є створення достатніх умов для становлення 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти як всебічно розвинених 

особистостей, кваліфікованих робітників, формування у них ціннісних 

орієнтацій і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору 

та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству задля 

реалізації власного потенціалу та забезпечення сталого розвитку України». 

Упровадження цифрових технологій у теперішній час розглядається, як 

один із ключових драйверів економічного зростання та конкурентна перевага 

компаній майбутнього. Відбувається становлення цифрової економіки. 

Уперше питання цифрової економіки було внесено у порядок денний групи 

G20 на саміті в Анталії у 2015 році та визнано, що ми живемо в епоху 

економіки Інтернету, що відкриває як нові можливості, так і нові виклики для 

глобального зростання. У квітні 2017 р. G20 провела першу нараду 

«цифрових» міністрів, в наслідок якої була прийнята «Декларація міністрів по 

цифровій економіці» та рішення забезпечити до 2025 р. підключення всіх своїх 

громадян до цифрових комунікацій. Починаючи з цього моменту цифрові 

технології стали одним з головних питань для розгляду в контексті широкого 

спектру сфер суспільної життєдіяльності: від створення нових технологій до 

розвитку міжнародних відносин.  

Це у свою чергу суттєво змінює ринок праці та визначає потреби 

сучасної цифрової економіки в кадрах за такими перспективними напрямами, 

як штучний інтелект, технології доповненої реальності, Big Data, мобільні та 

безпаперові технології, Інтернет речей тощо. Щоб залишатися затребуваною 

на ринку праці, людина має отримувати нові знання швидше, ніж це було 

раніше, внаслідок цього зростає затребуваність в опануванні та розвитку 

відповідних компетентностей.  
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Згідно з Європейським дослідженням умов праці (EWCS) вже 

починаючи з 2010 року, понад 50% виробництв ЄС використовують цифрові 

технології у своїй повсякденній роботі, а в окремих країнах-членах ЄС цей 

показник перевищує 85%.  

Тривалі процеси цифровізації кидають виклик багатьом сферам, зокрема 

у сфері зайнятості: 

• оскільки цифрові технології досягають певного рівня розвитку, стає все 

більш можливим замінити працю цифровими технологіями. Останні 

технологічні досягнення дозволили розробити програмне забезпечення, яке 

виконує аналітичні, інтерпретаційні та інтерактивні завдання, типові для 

роботи в багатьох сферах послуг; 

• поширення роботи у цифровому форматі спричиняє значні трансформації в 

організаційних структурах підприємств – можливість таких практик, як 

дистанційна робота та краудсорсинг, а також сприяння позаштатній роботі. 

Це змінює традиційне розуміння зайнятості, робочого часу і робочого 

місця, а також компаній, і створює конкретні загрози для здоров’я та 

безпеки. 

• оскільки нові технології вимагають спеціальних навичок, адаптація 

професійної освіти та навчання, включаючи навчання протягом усього 

життя, є безпосереднім політичним завданням, яке необхідно вирішити, 

щоб підтримати працівників у адаптації до цифрових трансформацій. 

Кількість робочих місць в Україні, які потребують розуміння та 

застосування цифрових технологій, також стрімко збільшується. Через 

відсутність точної статистики важко оцінити це зростання протягом 

останнього десятиліття, однак об’єктивна реальність свідчить, що уміння 

користуватися цифровими технологіями стає основною вимогою до 

персоналу. Унікальність цифрових компетенцій полягає в тому, що завдяки їм 

громадяни можуть більш ефективніше набувати компетенцій в багатьох інших 

сферах (наприклад, вивчати мови, предмети, професії і т. ін.).  

Безсумнівно, що цифрові технології виступають підґрунтям для 

розвитку української промисловості та сфери послуг, інтелектуалізації праці 

та виробництва, сприяють розвитку компетентностей  та цінностей.  

У «Цифровій адженді України – 2020» [27] визначено, що стрімке 

розповсюдження цифрових технологій робить цифрові компетентності 

громадян ключовими серед інших навичок. Цифрова грамотність (або цифрова 

компетентність) визнана ЄС однією з 8 ключових компетентностей для 

повноцінного життя та діяльності.  

Україна має просуватися вперед із сучасною національною програмою 

навчання загальним та професійним цифровим компетенціям та навичкам як 

ключовим компонентам цифрової економіки. Лідерство українського 

політикуму та державних профільних установ у цьому питанні, створення та 

координація відповідних ініціатив, надання ресурсів – є ознакою активної 

політики у сфері діджиталізації. 

Національною економічною стратегією на період до 2030 року, 
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затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. 

№ 179, визначено одним із бар’єрів досягнення цілі «Трансформація сфер 

життя в ефективні, сучасні та комфортні» напряму «Цифрова економіка» – 

відсутність комплексних підходів до здійснення цифрових трансформацій. 

Питанням освіти і науки в Національній економічній стратегії відведено 

ключові, наскрізні позиції у кількох напрямках економічного розвитку, 

зокрема у напрямі «Інформаційно-комунікаційні технології» в частині 

запровадження ІТ-освіти та STEM-освіти, напрямі «Цифрова економіка» в 

частині запровадження комп’ютеризації об’єктів соціальної інфраструктури та 

розвитку цифрових навичок громадян, а також у напрямі «Якість життя» в 

частині підвищення якості життя українців, в цілому. 

У відповідь на ці питання Міністерство освіти та науки України 

підготувало та представило для громадського обговорення проєкт Концепції 

цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року. 

«Концепція представляє комплексне системне стратегічне бачення 

цифрової трансформації цих сфер та відповідає засадам реалізації органами 

виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, що 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. №56, 

а також пріоритетним напрямам та завданням (проєктам) цифрової 

трансформації на період до 2023 року, схваленим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 365-р».  

Кінцевої мети планується досягти через такі стратегічні цілі: 

1. Цифрове освітнє середовище є доступним та сучасним. 

2. Працівники сфери освіти володіють цифровими 

компетентностями. 

3. Зміст освіти в галузі ІКТ відповідає сучасним вимогам. 

4. Послуги та процеси у сфері освіти і науки є прозорими, зручними 

та ефективними. 

5. Дані у сфері освіти і науки є доступними та достовірними. 

Означене вимагає відповідних ініціатив та оновлення підходів щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у нашій країні та зумовлює 

необхідність підготовки нової генерації педагогів, здатних до організації 

сучасного освітнього процесу із використанням інноваційних технологій, 

здобутків сучасної науки та практики, результатів науково-технічного 

прогресу. 

Мета дослідження полягає в розробленні, теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці компетентнісно-орієнтованої концептуальної 

моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

професійної освіти «Онлайн студія цифрових технологій». 

Методологічними засадами організації та проведення підвищення 

кваліфікації за моделлю «Онлайн студія цифрових технологій» є 

компетентнісний, системний, акмеологічний, синергетичний, 

праксеологічний, андрагогічний та інші підходи, що уможливили розвиток 

цифрової компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О відповідно до 
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вимог стейкхолдерів, потреб ринку праці, стандартів якості, з урахуванням 

професійних запитів і потреб замовників освітніх послуг. 

У структурі методів дослідження виділено такі рівні: методи 

теоретичного пізнання (структурно-функціональний аналіз – для опису 

компетентнісно-орієнтованої концептуальної моделі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів професійної освіти, установлення 

взаємозв’язку та впорядкування складу між її елементами; метод 

термінологічного аналізу – для  визначення категорійно-понятійного апарату 

дослідження, кореляції базових понять, визначення їх місця в системі 

педагогічних дефініцій; контент-аналіз нормативно-правових документів у 

галузі професійної освіти); методи емпіричного дослідження (спостереження, 

експеримент, порівняння, опис, вимірювання) та загальнологічні методи і 

прийоми дослідження (аналіз, синтез, узагальнення, моделювання, системний 

підхід тощо). 

 

 

 

6.2 Подолання цифрового розриву у сфері професійної освіти 

 

Низка означених проблем актуалізує питання доступності та 

ефективності освіти, оновлення змісту та організації освітнього процесу та їх 

розгляд у площині безперервного комплексного осмислення дидактичного 

потенціалу цифрових технологій, оптимальних способів їх впровадження та 

використання. 

Подальші дослідження потребують врахування проблеми впливу 

цифрового розриву (Digital divide), у тому числі і у сфері освіти, особливо 

професійної освіти. 

Цифровий розрив (цифрова нерівність) витлумачується як: 

1. Новий вид соціальної диференціації, що витікає з різних можливостей 

використання новітніх ІТ. 

2. Термін, характерний прибічникам концепцій, що пов’язують долі 

інформаційних структур, засобів і процесів їх нерівномірного 

розповсюдження серед громадян із питаннями громадянських прав і 

матеріального добробуту. 

3. Цифровою нерівністю називають нерівність у доступі до різноманітних 

можливостей, тобто у економічній, соціальній, культурній, освітній 

галузях, які поглиблюються в результаті нерівного доступу до 

комп’ютерних технологій. 

4. Термін «цифрова нерівність» описує ситуацію, яка виникає, коли в 

суспільстві існують соціальні групи, які мають доступ до сучасних 

цифрових технологій комунікації (насамперед, до Інтернету), і тими, хто 

не має. Дане визначення, пов’язане з наявністю або відсутністю доступу 

до технологій, може бути застосоване як до різних товариств у рамках 
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однієї країни (внутрішня цифрова нерівність), так і до кількох країн або 

регіонів (міжнародне цифрова нерівність). 

Щоб дослідити феномен цифрового розриву в Україні, Міністерство 

цифрової трансформації провело комплексне дослідження, яке стало 

результатом спільної роботи багатьох партнерів, зокрема ПРООН, Фонду 

Східна Європа, освітньої платформи EdEra та багатьох інших. 

Цифровий розрив ми можемо спостерігати і в закладах професійної 

освіти. Такий розрив відчувається між педагогами різних вікових груп, 

а також педагогами в залежності від дисциплін, які вони викладають. 

Означене підтверджується результатами проведеного дослідження 

науково-педагогічними працівниками кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти. 

Експеримент здійснювався за допомогою письмового та електронного 

опитування, спостереження та аналізу отриманих результатів. 

В опитуванні та визначенні основних компонентів, критеріїв формування 

та визначення рівнів цифрової компетентності, а також місця та ролі основних 

компонентів у підвищенні рівня цифрової компетентності взяли участь 559 

слухачів курсів підвищення кваліфікації Волинської, Рівненської, 

Закарпатської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, 

Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, 

Житомирська, Донецької та Луганської областей України, де курси 

підвищення кваліфікації проводили викладачі кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної 

педагогічної освіти.  

Опитування складалося з питань, серед яких були анкетні дані [32]: місце 

проживання, вік, кваліфікаційна категорія, розряд, педагогічний стаж, місце 

підвищення рівня кваліфікації щодо впровадження та використання ЦТ в 

освітньому процесі та наявність техніки в кабінеті, та власне питання: потрібність 

підвищення рівня кваліфікації щодо використання ЦТ, наявність сертифікату з 

використання ЦТ, готовність до використання ЦТ в професійній діяльності, 

потенційні можливості роботи за комп’ютером, способи використання ЦТ на 

заняттях, вплив ЦТ на педагогічну діяльність та на учня, рівень володіння 

комп’ютерними технологіями за 5-бальною шкалою, розміщення авторських 

матеріалів на Web-ресурсах, наявність власного сайту. 

Опитування охопило дві наймасовіші категорії педагогічних працівників, 

які займаються безпосереднім навчанням учнів у ЗП(ПТ)О. Були опитані 

педагогічні працівники різних місць проживання, віку, педагогічного стажу, 

кваліфікаційної категорії, що дозволило побачити картину готовності слухачів 

курсів підвищення кваліфікації до використання ЦТ. 

Серед опитаних слухачів курсів підвищення кваліфікації за віковим 

складом спостерігається такий розподіл: 98 віком до 30 років, 137 віком 30-39 

років, 152 віком 40-49 років, 95 віком 50-59 років та 77 віком понад 60 років. 
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За критерієм кваліфікаційної категорії слухачів серед опитаних 

275 викладачів професійно-теоретичної підготовки 62 мали категорію 

«спеціаліст», 96 – другу категорію, 85 – першу категорію, 32 – вищу категорію. 

Серед 284 опитаних майстрів виробничого навчання 83 мали 9 розряд, 105 

мали 10 розряд, 61 мали 11 розряд, 35 мали 12 розряд. 

Погляди слухачів курсів підвищення кваліфікації на готовність до 

використання ЦТ в професійній діяльності залежать і від педагогічного стажу. 

Серед опитаних – 105 мають стаж до 5 років, 128 мають стаж 5-10 років, 164 

мають стаж 11-20 років, 162 мають стаж більше 20 років. 

Оскільки активне використання ЦТ в ЗП(ПТ)О є відносно новим явищем, 

то в соціологічному опитуванні було виокремлено питання про те, наскільки 

давно педагогічні працівники використовують ЦТ у професійній діяльності. У 

відсотках відповіді на питання про тривалість використання ЦТ педагогічними 

працівниками відображено на рис. 6.2.1. Відповіді на питання «Який вплив на 

Вашу педагогічну діяльність має використання цифрових технологій?» 

розподілилися наступним чином (рис. 6.2.2).  

 

  

Рис. 6.2.1. Тривалість використання 

цифрових технологій 

Рис. 6.2.2. Вплив використання 

цифрових технологій на педагогічну 

діяльність 

 

На питання: «Чи потрібно Вам підвищення рівня кваліфікації щодо 

використання цифрових технологій?» 547 відповіли, що так, а 12 відповіли, що 

ні. У відсотках стан відображено на рис. 6.2.3. 

 
Рис. 6.2.3. Потреба в підвищення кваліфікації у сфері цифрових 

технологій 
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Як бачимо, практично всі опитані вважають, що їм потрібне підвищення 

рівня кваліфікації в галузі використання ЦТ. 

Відповіді на питання про оцінку власної готовності до використання ІКТ 

в професійній діяльності представлено наступним чином (рис. 6.2.4).  

Підсумовуючи результати проведеного науково-педагогічним 

колективом кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти експерименту, 

варто зазначити, що майстри виробничого навчання і викладачі професійно-

теоретичної підготовки потребують оволодіння сучасними знаннями в галузі 

ЦТ,  подальшого навчання, у тому числі і на курсах з підвищення кваліфікації.  

 
Рис. 6.2.4. Самооцінка готовності до використання цифрових технологій 

 

Кардинальні зміни, пов’язані з кризою в освіті в контексті пандемії 

Covid-19, активізували глобальну дискусію про переосмислення концепції 

освіти у світі, що характеризується дедалі більшою складністю, 

невизначеністю та нестабільністю. Сьогодні в умовах пандемії та цифровізації 

суспільства демонструється тенденція до переходу від традиційних форм 

організації освітнього процесу, що передбачають фізичну взаємодію, до 

масового використання цифрового та дистанційного навчання, що у свою 

чергу потребує розвитку цифрової компетентності усіх учасників освітнього 

процесу. 

Питання формування у педагогів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, що підвищують свій професійний рівень на курсах 

підвищення кваліфікації, готовності швидко адаптуватися до глобальних змін 

відповідно до нової освітньої парадигми та світової кризи в освіті, спричиненої 

пандемією Covid-19, домагатися позитивних якісних результатів та володіти 

все більш широким і складним набором компетентностей (у тому числі 

цифрової компетентності), необхідно розглядати як найважливіші завдання 

сучасної безперервної професійної освіти. 

Саме тому, потрібно максимально використати наявні інтелектуальні 

ресурси України, створити ефективні інститути інноваційного розвитку та 

потужну систему освіти. Сучасна національна професійна освіта повинна 

спиратися на компетентнісного педагога з інноваційними компетентностями, 

орієнтованого на безперервний професійний розвиток. При цьому освітні 
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моделі повинні орієнтуватися на базові характеристики інноваційної 

економіки: 

• у інноваційній економіці вагоме місце займає інтелектуальний капітал, 

який вимагає виняткового пошуку і підбору талановитих людей; 

• крім того, сьогодні практично неможливо спрогнозувати якими будуть 

галузі через декілька десятиліть та заздалегідь підготувати фахівців 

для визначеної галузі, що призводить до необхідності створення 

максимальної гнучкості організаційних форм та нелінійності освітніх 

програм; 

• неперервне оновлення знань відбувається як у виробничій, так і 

соціальній сферах. Збільшення обсягів інформації потребує її збору, 

оцінювання та аналізу, відповідно система освіти потребуватиме 

навичок пошуку та фільтрування інформації, її критичного 

оцінювання та підбору корисної на основі сумнівів і раціонального 

вибору.  

• сьогодні соціальний капітал, тобто система комунікації, в яку входить 

людина, є основою соціального позиціонування людей (раніше 

матеріальне багатство і освоєння професії). Друга складова 

соціального капіталу – здатність адаптуватися. Система освіти 

повинна також адаптуватися до такої зміни соціального 

позиціонування, та надавати можливість розвитку навичок 

накопичення соціального капіталу, навичок поведінки в умовах 

цифровізації суспільства; 

• зміна базових технологій в цифрових технологіях відбувається раз на 

три-п’ять років, тобто відбувається постійне короткострокове 

оновлення як самих цифрових технологій, так і усіх з ними пов’язаних, 

що відповідно потребує переходу на безперервну освіту, постійне 

оновлення компетентностей, удосконалення та оновлення освітніх 

моделей, у тому числі і моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти. 

Результативність розвитку цифрової компетентності педагогів ЗП(ПТ)О 

у системі підвищення кваліфікації, з точки зору праксеології (рис. 6.2.5), 

передбачає:  

1. розуміння характеристики загальних результатів навчання (ступінь 

досягнення мети, якість, ефективність, успішність, продуктивність, 

конструктивність, корисність), а також усвідомлення результатів щодо 

завершеної діяльності в кожен конкретний проміжок часу під час 

навчання, а саме досягнення удосконалення й набуття умінь та 

навичок впевненого, критичного та відповідального використання та 

взаємодії з цифровими технологіями для освіти, формування у 

слухачів позитивного ставлення до використання цифрових 

технологій у професійній діяльності; 
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Рис. 6.2.5. Розвиток цифрової компетентності педагогів ЗП(ПТ)О  

 

 

2. фокусування уваги на тих результатах (знаннях та практичних уміннях 

й навичках), які, в повній мірі, залежать від пізнавальних дій самого 

слухача у сфері цифрових технологій для професійних потреб та 

побудові власної індивідуальної траєкторії розвитку цифрової 

компетентності. 

Для аналізу результативності розвитку цифрової компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О на засадах праксеології слід обрати такі параметри, які 

дозволяють оцінити оптимальність процесу реалізації розвитку цифрової 

компетентності та здійснення підвищення кваліфікації. Цим характеристикам 

відповідають такі параметри як:  

а) якість організації освітнього процесу;  

б) ефективність викладання;  

в) професійні прояви і досягнення слухачів. 

 

6.3 Компетентнісна модель «Онлайн-студія цифрових технологій»: 

компетентності, навички, цінності і ресурси 

 

 

У результаті плідної праці науковців інституту Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти  розроблена та успішно реалізована 

«Онлайн-студія цифрових технологій», розрахована на впровадження в 

систему підготовки педагогів професійної освіти інноваційних 

компетентнісно орієнтованих концептуальних моделей підвищення 

кваліфікації в контексті формування та розвитку їх науково-методичної, 

психолого-педагогічної, інноваційної, цифрової тощо компетентностей, 

з урахуванням потреб інноваційної економіки та рамки цифрової 
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компетентності педагога (DigCompEdu) та використанням сучасних цифрових 

технологій у процесі реалізації. 

«Онлайн студію цифрових технологій»   розглядаємо як компетентнісно  

орієнтовану концептуальну модель підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів професійної освіти для проектування власної траєкторії 

розвитку цифрової компетентності, а також отримання усіх базових цифрових 

навичок, переходу – до проміжних, та у подальшому – до обізнаних. 

Зарубіжними дослідниками C. Coward та M. Fellows у праці «Набір 

інструментів цифрових навичок» надано ґрунтовний аналіз базових, 

проміжних, обізнаних цифрових навичок. Так, базові цифрові навички 

дозволяють педагогам функціонувати на мінімальному рівні в освітньому 

середовищі. Це фундаментальні навички, необхідні для виконання основних 

завдань. Сьогодні базове цифрове функціонування відповідає 

фундаментальній грамотності. Основні навички включають апаратне 

забезпечення (наприклад, керування клавіатурою та сенсорним екраном), 

програмне забезпечення (наприклад, програми обробки тексту, керування 

файлами, налаштування безпеки мобільного телефону) та основні онлайн-

операції (наприклад, електронна пошта, пошук або онлайнові форми).  

Проміжні цифрові навички передбачають використання цифрових 

технологій більш значним і вигідним способом і включають можливість 

критично оцінювати технології або створювати контент. Це фактично навички 

готових до роботи спеціалістів, оскільки вони охоплюють навички, необхідні для 

виконання робочих функцій. В більшості випадків такі навички є загальними, 

тобто їх оволодіння готує людину до більш широких цифрових завдань, 

необхідних для участі як залученого громадянина і продуктивного фахівця. 

Однак такі навички не мають жорстких характеристик. Навпаки, однією з їх 

характеристик є те, що вони розширюються відповідно до технологічних змін. 

Наприклад, навички обробки даних стають все більш вираженими, оскільки світ 

революції даних набирає обертів, генеруючи попит на навички, необхідні для 

розробки, аналізу, інтерпретації та візуалізації великих обсягів даних. 

Обізнані цифрові навички – навички необхідні для фахівців у галузі ЦТ, 

таких як програмування та управління мережею. До обізнаних цифрових 

навичок у сфері освіти можна віднести кібербезпеку, роботу з великими 

даними, віртуальною та доповненою реальностями та штучним інтелектом. 

Для розуміння студії як форми освітнього об’єднання корисно згадати 

переклад цього терміну. З латинського «студія» (studio) – «вивчення», відтак у 

змісті слова «студія» домінує процес набуття певних знань, відомостей в якій-

небудь галузі; опанування; старанного ознайомлення, спостереження, 

намагання збагнути, зрозуміти кого- або що-небудь, зробити певні висновки.  

Мета студійного навчання – змусити здобувачів освіти бути активними 

– дозволити їм «винаходити» власні знання. У міру того, як здобувачі освіти 

більше контролюють своє навчання, вони розвивають навички, необхідні для 

того, щоб продовжити й бути успішними протягом усього життя. 
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Освітня модель «Онлайн студія цифрових технологій» органічно поєднує 

формальне курсове, неформальне поточне та неформальне навчання (рис. 

6.3.1). 

Навчання може здійснюватися за очною, очно-дистанційною, 

дистанційною та заочною формами навчання. Загальна тривалість навчання 

складає – 150 год./ 5 кредитів EKTS (120 год. – інваріантна складова, 30 год. – 

варіативна складова). 

Особливість освітньо-професійної програми «Онлайн студія цифрових 

технологій» полягає у тому, що вона допомагає педагогічним працівникам 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти проєктувати 

індивідуальну траєкторію професійного розвитку та саморозвитку на основі 

кросплатформеності розвинутої цифрової компетентності. 

 

 
Рис. 6.3.1. Освітня модель «Онлайн-студія цифрових технологій» 

 

Унікальність програми – в поєднанні сучасних методів освітніх, 

комунікативних та цифрових технологій з орієнтацією на самостійне та 

неперервне оволодіння знаннями, компетенціями та навичками згідно 

реалізації освітніх послуг для дорослих, зокрема, в межах професійної 

(професійно-технічної) освіти. Це досягається цілеспрямуванням на цільову 

аудиторію, застосуванням сучасних освітніх технологій, орієнтацією 

результатів освітнього процесу на кар’єрне зростання та синергетичну 

ефективність застосування освітніх компетенцій до різних вікових, 

професійних та мотиваційних груп слухачів та учасників освітнього процесу. 

Неформальне періодичне навчання включає короткострокове навчання 

один раз на три місяці за визначеною тематикою. Так, у 2021 р. 

запропонованими темами були: «Цифрова освіта дорослих у контексті 

суспільних викликів», «Інтеграція хмарних сервісів та Office 365 у 

дистанційний курс», «Використання технологій дистанційного навчання у 
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освітньому процесі»; «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього 

процесу в умовах діджиталізації» (рис. 6.3.2). 

 

 
Рис. 6.3.2. Заняття «Онлайн-студії цифрових технологій» на платформі 

Google Meet 
 

Неформальне поточне навчання передбачає участь у заходах за вільною 

тематикою, що є основою безперервного розвитку цифрової компетентності. 

Участь у заходах можлива у якості спікера та слухача. Педагогічні працівники 

ЗП(ПТ)О брали участь у: 1) Всеукраїнському коворкінгу з онлайн-

трансляцією: «Використання хмарних технологій в освітньому процесі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти», у рамках роботи 

освітнього коворкінгу було проведено Майстер-класі «Plickers як хмарна 

технологія фронтального опитування у режимі «доповненої реальності», 

2) Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» 3) 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-ресурсне 

забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства»; 4) 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології при 

підготовці фахівців транспортної галузі»; 5) Регіональному науково-

практичному семінарі «Цифрова компетентність як вагомий складник 

професійної компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О» (рис. 6.3.3) 

тощо. 
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Рис. 6.3.3. Участь педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у Регіональному 

науково-практичному семінарі «Цифрова компетентність як вагомий складник 

професійної компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О» 

 

У результаті проходження навчання в «Онлайн студії цифрових 

технологій» передбачено: 

• підвищення загального рівня цифрової компетентності, педагогів які 

підвищують кваліфікацію, у тому числі і грамотності в галузі даних, та 

мобільної грамотності; 

• формування позитивного ставлення до використання цифрових технологій 

у професійній діяльності, гнучкість, готовність до змін, прагнення до 

постійного професійного розвитку; 

• отримання системи знань щодо сутності, завдань, основних характеристик, 

стану розвитку та напрямів використання цифрових технологій в освіті, 

особливостей використання в освітній галузі цифрових технологій 

колективної комунікації; а також навичок та уявлень, необхідних для 

використання цифрових технологій у професійній діяльності. 

Педагоги отримують знання і розуміння: 1) сутності понять «цифрові 

технології», «цифровізація», «дистанційна освіта», «візуалізація даних», 

«інтерактивне навчальне середовище», «віртуальна реальність (VR)», 

«доповнена реальність (AR)», «кібербезпека», тощо; 2) класифікації засобів 

цифровізації освіти; 3) основ цифрової грамотності, грамотності в галузі 

даних, мобільної грамотності та культури; 4) функціональних можливості 

електронних освітніх ресурсів; 5) особливостей використання в освітній галузі 

цифрових технологій колективної комунікації; 6) понять захисту авторських 

прав, основи міжнародного та національного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності; 7) переваг та недоліків впровадження цифровізації 

освіти; 8) критеріїв оцінки інформаційної безпеки та стратегій і заходів її 

забезпечення; 9) роботи з програмними засобами для створення електронних 

підручників та персональних веб-сайтів, а також їх можливостями; 10) засобів 
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створення спільного цифрового середовища; 11) основ інформаційної безпеки 

та захисту авторських прав; 12) напрямів розвитку цифрових технологій, що 

будуть використовуватись у Освіті 4.0. 

Розвинуті вміння: 1) використовувати цифрові технології для організації 

освітнього процесу у ЗП(ПТ)О; 2) розробляти дидактичні та методичні 

матеріали за допомогою Інструментів візуалізації даних: 3d моделювання, 

дизайн інфографіки, інтелект-карти, таймлайни в освіті, QR-коди, хмари слів; 

3) виявляти та ідентифікувати інформаційні загрози; 4) пропонувати і 

здійснювати ефективні способи цифрової колективної комунікації; 

5) розробляти та використовувати системи електронного тестування та 

аналітики в освітньому процесі; 6) вести веб-щоденник (блог), спільноту в 

соціальній мережі тощо; 7) використовувати міжнародні та українські освітні 

платформи, а також платформи та ресурси для самоосвіти викладачів; 

8) використовувати спеціалізовані цифрові розробки у професійній діяльності, 

тощо. 

 

 

Висновки до розділу 6 
 

 

Глобальні трансформації світової політики, подальша інтеграція 

України у всесвітній інформаційний простір потребують низки системних дій 

та заходів щодо формування цифрового суспільства та відповідної 

загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення науки, освіти, 

культури, охорони здоров’я тощо. Перед системою освіти постали нові 

виклики, пов’язані із забезпеченням безперервності освітнього процесу, 

спроможністю закладів усіх рівнів освіти забезпечити якість і сталість 

здобуття освіти, необхідністю розвитку дистанційної форми здобуття освіти. 

Усе це спонукає посилювати складові реформи освітньої галузі, що 

стосуються діджиталізації освітнього середовища. Цифровізація та 

кросплатформовість, тобто вміння впроваджувати цифрові технології та 

працювати з ними, вже сьогодні є негайною необхідністю для більшості 

спеціалізацій. Особливістю цифрової компетентності є мультиплікативний 

ефект, який полягає в тому, що завдяки їй з’являються додаткові переваги 

щодо можливостей більш ефективнішого набуття компетентностей в багатьох 

інших сферах. Цифрові технології відкривають виняткові можливості для 

розвитку української економіки у напрямі інноваційності та підвищення якості 

життя громадян. 

Однак сьогодні в українському суспільстві, освіті, у тому числі і 

професійній освіті, існує цифровий розрив. Вміння користуватися цифровими 

технологіями виявляються неявними та несистематизованими знаннями, що 

отримані, як правило, через серію власних проб і помилок. Педагоги в цілому 

менше залучені в життя онлайн, ніж учні. 

Отже варто зазначити, що якість цифрової освіти визначається 

оновленням змістового складника освітніх програм у напрямі їх цифровізації, 
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формуванням культури сприймання сучасного цифрового контенту, 

формуванням та розвитком навичок цифрової діяльності; взаємозбагачуючим 

досвідом між закладами та установами освіти щодо застосування цифрових 

технологій в освітньому процесі та управлінський діяльності, мотивацією 

кадрового складу сфери освіти до змін у результаті цифровізації економіки 

країни тощо. 

Базові принципи застосування цифрових технологій у сфері 

цифровізації освіти повинні бути засновані на людиноцентричному підході; 

цінності особистості, інтелекту, таланту та прагнення до саморозвитку. 

Цифровізація повинна бути невід’ємним складником сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної освіти та 

сприяти розвитку цифрової компетентності, у тому числі грамотності у галузі 

даних та мобільної грамотності, педагогічних працівників через 

удосконалення й набуття умінь та навичок впевненого, критичного та 

відповідального використання та взаємодії з цифровими технологіями для 

освіти, роботи та участі у сучасному інформаційному суспільстві; побудові 

індивідуальної траєкторії розвитку цифрової компетентності в умовах зміни 

комунікаційних переваг. 

Актуальною проблемою сьогодення є розробка таких освітніх моделей, 

які здатні модернізувати традиційні форми навчання та враховувати 

нестабільність і випадковість сучасного глобального світу. Такою 

компетентнісно орієнтованою концептуальною моделлю підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти є «Онлайн 

студія цифрових технологій», яка об’єднує у собі зазначені підходи. 
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ВИСНОВКИ 

Ринкова економіка чітко визначає орієнтири професійної (професійно-

технічної) освіти, робить очевидним, що головна мета всіх суб’єктів 

освітнього процесу полягає в необхідності врахування сучасних соціально-

економічних реалій ринку праці та трансформування їх в інноваційні освітні 

програми підвищення кваліфікації і перепідготовки. В основі підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників професійної (професійно-технічної) 

освіти мають бути покладено професійні стандарти, які відповідають динаміці 

поведінкових настанов молоді, задовольняють потреби роботодавців  і 

ключових стейкґолдерів і достовірність прогнозування ринку праці. Постає 

завдання створення інтегрованих, широкопрофільних професій. Практично в 

будь-якій галузі вимоги до умінь і навичок працівників змінюватимуться. 

Підприємствам, які мають намір відповідати вимогам четвертої промислової 

революції, доведеться допомогти виробничому персоналу адаптуватися до 

нових умов. Важливою складовою стане й різноманітність робочої сили, а 

розмиття географічних кордонів і можливість працювати віддалено – 

дозволить співпрацювати з талановитими людьми з будь-якої країни світу. 

Саме розвиток професійної компетентності є необхідним складником 

професійного саморозвитку і самореалізації педагога професійної освіти 

впродовж життя, його конкурентоспроможності на вітчизняному і 

міжнародному ринку праці.  

У дослідженні вперше розроблено, експериментально перевірено 

компетентнісно орієнтовані моделі високоякісної педагогічної праці, а також 

їх педевтологічні аналоги та здійснено їх екстраполяцію, зокрема 

компонентного складу моделей (цільового, аксіологічного, 

акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, управлінського, 

моніторингово-результативного, рефлексійного) на підготовку 

компетентного, інноваційного, умотивованого, конкурентоспроможного 

педагога професійної освіти. Визначено формувально-процесуальні етапи 

компетентнісної та акме-орієнтованої професійної підготовки педагогів та 

розроблено перспективні культуровідповідні форми її інституалізації в 

системі безперервної професійної освіти. Дібрано технології науково-

методичного супроводу реалізації компетентнісно орієнтованих моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у професійно-

кваліфікаційному, дидактичному, соціальному, маркетинговому, 

інформаційно-комунікаційному, моніторинговому, психолого-

мотиваційному, консалтинговому, коучинговому напрямах. 

Подальшого розвитку набули теоретичні і методичні засади професійно-

педагогічної підготовки педагогічних працівників закладів професійної 

освіти, основні методичні підходи до розвитку науково-методичної, 

психолого-педагогічної, інноваційної, цифрової, конфліктологічної, 

коучингової компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 
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Результати дослідження спрямовано на модернізацію, компетенізацію та 

акмеологізацію підготовки педагогів професійної освіти, підвищення якості 

освіти та освітніх послуг зокрема; збагачення теорії, методики і практики 

організації підготовки педагога професійної освіти на засадах 

компетентнісного, андрагогічного, акмеологічного, герменевтичного, 

діяльнісного тощо підходів та визначення найбільш оптимальних форм її 

інституталізації. Проведене дослідження збагатить теорію і методику 

професійної освіти, його результати будуть безпосередньо запроваджені у 

практику роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

відображені у наукових, методичних виданнях, апробовані на наукових 

конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів. Окремі аспекти 

виконання дослідження будуть використані здобувачами освітнього рівня 

«магістр» при написанні кваліфікаційних робіт магістра. 

Результати дослідження можуть бути використані в процесі модернізації 

вітчизняної системи освіти, зокрема в діяльності навчально-методичних 

центрів професійної освіти при розробці навчальних планів, освітніх програм 

підвищення кваліфікації, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності 

педагогів, інноваційного навчально-методичного забезпечення. 
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