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“
Розвиток економіки нашої держави

залежить від кваліфікованого, 

компетентного і 

конкурентоспроможного персоналу, 

підготовка якого здійснюється в системі

професійної освіти

Упровадження у виробництво нового обладнання, цифрових 

технологій вимагає від педагогічних працівників 

переосмислення професійної діяльності, подолання 

цифрового розриву, володіння широким спектром навичок і 

компетенцій для успішного виконання своїх професійних 

функцій

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ



1

повільне впровадження 

ринково орієнтованих 

реформ 

(у сфері трудового 

законодавства, освіти )

2

58 % відзначили 

відсутність типів та 

рівнів навичок, 

необхідних 

роботодавцям. 

4

система освіти не готує достатньої 

кількості фахівців із практичними 

навичками, необхідним типом або 

рівнем навичок

3

70 % опитаних підприємств 

підтвердили, що випускники не 

володіють практичними 

навичками або сучасними 

знаннями

5

половина робочих місць припадає на 

низькопродуктивні галузі; кожен 

п’ятий працівник зайнятий у 

неформальному секторі; неповна 

зайнятість набула великих масштабів

ЧИННІЙ СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ БРАКУЄ ГНУЧКОСТІ, 

СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ТА 

ОРІЄНТАЦІЇ НА ПОТРЕБИ РИНКУ 

ПРАЦІ

За даними Світового банку

«Навички для сучасної України»



Європейський центр розвитку 

професійної освіти – Cedefop –

опублікував звіт «Прогноз навичок: 

тенденції та виклики до 2030 року»

зростання зайнятості в освітній сфері буде обмеженим,

що є прямим результатом заходів жорсткої економії. У

педагогічній професії передбачається скорочення

робочих місць. Зокрема, кількість вчителів скоротиться

більш ніж на 1,5% в Болгарії та Португалії, від 1,5 до

0,5% - в Німеччині, Іспанії, Латвії, Литві, Нідерландах,

Польщі, Словенії, Словаччині, Великобританії; майже

не зміниться (коливання +/-0,5%) – в Данії, Ірландії,

Франції, Угорщині, Румунії, Норвегії

у майбутньому будуть затребувані такі компетенції як ділова грамотність, 

математичні навички (бухгалтерський облік та аналітика), творчість, 

здатність вирішувати проблеми, збір та оцінка інформації, знання 

інформаційно-комп’ютерних технологій та навички програмування



У 2020 р. здобути П(ПТ)О

мали намір лише 23 %

випускників закладів загальної

середньої освіти (128 тис. з 550

тис. осіб).

Це зумовило підвищений попит на

кваліфікованих робітників і водночас

ускладнило працевлаштування

випускників ЗП(ПТ)О за професією,

оскільки на їхні місця часто стали

претендувати випускники ЗВО



Національна доповідь про стан і 
перспективи розвитку освіти в Україні
(2021)

Організація підготовки 
кваліфікованих робітників 

потребує інноваційного науково-
методичного супроводу

• Викладачі і майстри виробничого 

навчання недостатньо володіють 

сучасними навичками, зокрема 

застосування інноваційних педагогічних 

технологій, розроблення й використання 

SMART-комплексів, розвитку кар’єрної, 

підприємницької, здоров’язбережувальної, 

самоосвітньої та інших компетентностей



Недостатня сформованість компетентностей і 
кваліфікацій педагогічних працівників спричинена 
застарілими підходами до професійної психолого-
педагогічної підготовки, нерозвиненістю 
технологічної та цифрової культури, навичок 
освітнього самоменеджменту

КВАЛІФІКАЦІЙНА ЯМА 
(skills mismatch)
у світі -1,3 млрд. осіб

Існує нагальна потреба в підвищенні якості професійної 
підготовки кваліфікованих працівників з урахуванням освітніх і 
суспільних викликів, світового і європейського досвіду у цій 
сфері, суттєвих трансформацій, що спостерігаються на 
глобальному, регіональному та вітчизняному ринках праці.



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



теоретичне обґрунтування та експериментальна 
перевірка ефективності моделей розвитку науково-
методичної, психолого-педагогічної та цифрової 
компетентності як складників професійної 
компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, 
експериментальна перевірка умов розвитку 
компетентностей педпрацівників ЗП(ПТ)О з 
урахуванням сучасних вимог до особистості педагога 
та освітнього процесу закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

Мета НДР



Науковий пошук здійснювався 
впродовж 2017-2021 рр. і 

охоплював п’ять дослідницьких 
етапів:

перший – теоретичний 
етап (2017 р.)

другий –
констатувальний
етап (2018 р.)

третій–
формувальний етап 
(2019 р.)

четвертий –
контрольний етап
(2020 р.)

п’ятий – підсумково-
узагальнювальний
етап (2021 р.).



НДР включало три підтеми, що 
досліджувались науково-
педагогічними працівниками 
трьох кафедр інституту:

«Розвиток психолого-
педагогічної компетентності 
педагогічних працівників 
ЗП(ПТ)О в системі неперервної 
професійної освіти»

«Науково-методична 
компетентність 
педагогів професійної 
школи за інноваційними 
моделями»

1 2

•3
«Розвиток цифрової компетентності 

педагогічних працівників професійних 

навчальних закладів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій»



Структура науково-методичної компетентності

(НМК) педагогічних працівників закладів П(ПТ)О

складається з компонентів (рис. 1):

• мотиваційно-рефлексійного (прогнозувально-

рефлексивний, ціннісний, гуманістичний,

емоційно-особистісний, морально-етичний та ін.

рівні);

• когнітивного (фундаментально-філософський,

загальнонауковий, конкретно-науковий

(професійний), методологічно-науково-

пізнавальний творчий, оцінно-експертний та ін.

рівні);

• організаційно-технологічного (гностичний,

проектувальний, конструктивний,

організаторський та ін. рівні);

• особистісно-комунікаційного (особистісно-

діяльнісний, полікультурний, комунікативний, інші

рівні).

СТРУКТУРНО-ПРОЦЕСУЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІВ П(ПТ)О



являє собою систему, побудовану на 

методологічних підходах 

(компетентнісному, системному, 

діяльнісному, проблемно-ситуативному, 

аксіологічному, культурологічному) і є 

структурно-логічним поєднанням 

методологічно-цільової, методично-

організаційної, організаційно-

формувальної та оціночно-

результативної підсистем, результатом 

якої є розвиток науково-методичної 

компетентності

організаційно-педагогічні умови: 

створення творчого освітнього 

середовища; стимулювання стійкого 

інтересу та позитивної мотивації до 

науково-методичної роботи

СТРУКТУРНО-ПРОЦЕСУЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІВ П(ПТ)О У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ОСВІТИ



СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗП(ПТ)О



СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗП(ПТ)О

Модель розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі безперервної 

професійної  освіті  розглянуто як комплексну систему 

цілей, змісту, етапів, методів, прийомів і засобів, 

спрямованих на розвиток психолого-педагогічної 

компетентності.
Модель містить блоки:

концептуально-методологічний, 

цільовий, змістовий, організаційно-діяльнісний та оцінно-

рефлексійний



У моделі виокремлено критерії та показники

діагностування розвиненості ЦК:

• ціннісно-мотиваційний (цінності науково-

педагогічної діяльності з використанням ІКТ;

мотивація до розвитку ЦК);

• когнітивний (знання теорії ІКТ; знання теоретичних

основ аналізу та прийняття рішень із застосуванням

ІКТ; знання теоретичних положень кібербезпеки;

знання сучасних апаратно-програмних засобів);

• технологічний (здатність використовувати ІКТ;

здатність розробляти та використовувати сучасні

програмні засоби та їх перевірка на кібернетичні

вразливості);

• функціональний (здатність використовувати ІКТ у

педагогічній діяльності; здатність використовувати

різні програмні засоби);

• рефлексійний (науково-педагогічна суб’єктність в

цифровому суспільстві; здатність до самооцінювання)

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗП(ПТ)О ЗАСОБАМИ ІКТ



Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
– уперше розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в підготовку педагогічних

працівників інноваційні моделі розвитку психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової

компетентностей педагогічних працівників закладів професійної освіти; виявлено основні чинники та

організаційно-педагогічні, методичні умови для розвитку психолого-педагогічної, науково-методичної

та цифрової компетентностей педагогічних працівників закладів професійної освіти; визначено

складники психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової компетентностей педагогічних

працівників закладів професійної освіти; визначено рівні та критерії оцінки розвитку психолого-

педагогічної, науково-методичної та цифрової компетентностей педагогічних працівників закладів

професійної освіти.

– Уточнено зміст понять «професійна освіта», «система професійної освіти», «підвищення кваліфікації»,

«модель підвищення кваліфікації», «компетентність», «результати навчання», «індивідуальна освітня

траєкторія», «психолого-педагогічна компетентність», «науково-методична компетентність», «мотиваційна

компетентність», «інноваційна компетентність», «конфліктологічна компетентність», «цифрова

компетентність», «цифрові технології», «компетентнісний підхід», «компетентний фахівець», «замовники

освітніх послуг».

– Експериментально доведено дієвість спроєктованих інноваційних моделей підвищення кваліфікації в

контексті розвитку професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, їх сутнісних

складників на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів ППО.

– Подальшого розвитку набули основні принципи та концептуальні засади професійного розвитку педагога

ПО, основні методичні підходи до розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О

засобами цифрових технологій.



1-й етап − 

теоретичні 

дослідження за 

проблемою 

науково-дослідної  

роботи

січень –

грудень 

2017 р.

Ситніков О.П.

Сілаєва І.Є.

Харагірло В.Є.

Даценко А.С.

Друк 5 статей

(обсяг – 1,8 д.а.),

виступи на конференціях.

2-й етап − 

констатуючий 

експеримент

січень –

грудень 

2018 р.

Ситніков О.П.

Сілаєва І.Є.

Харагірло В.Є.

Даценко А.С.

Друк 5 статей

(обсяг – 1,8 д.а.),

виступи на конференціях.

3-й етап − 

формуючий 

експеримент

січень –

грудень 

2019 р.

Ситніков О.П.

Сілаєва І.Є.

Харагірло В.Є.

Даценко А.С.

Друк 5 статей

(обсяг – 1,8 д.а.),

виступи на конференціях.



Рівні заходів 2019 2020 2021 Разом
Міжнародні конференції 

2 2 2 6
Заходи у рамках міжнародних 
виставок на виконання програми 
спільної діяльності з МОН та НАПН 
України

2 3 5 10

Усеукраїнські конференції, науково-
практичні семінари, круглі столи, 
тощо

7 10 4 21

Регіональні науково-практичні 
семінари, круглі столи, майстер-
класи, тощо

18 15 8 41

Разом
29 30 19 78

ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ В РАМКАХ НДР



ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ У РАМКАХ ТЕМИ «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ»
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•Дослідно-експериментальна 
робота проводилася комплексно 
на базі 28 НМЦ ПТО





НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ



Удосконалення сучасних моделей підвищення 
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