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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 216 сторінок, 1  частина, 3 таблиці, 56 рисунків, 30 джерел. 

Перелік ключових слів: науково-методична компетентність, 

психолого-педагогічна компетентність, цифрова компетентність, 

Національна рамка кваліфікацій, компетентнісний підхід, безперервна освіта, 

система професійної (професійно-технічної) освіти. 

Об’єкт дослідження – система безперервної освіти педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Мета роботи – теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка ефективності інноваційних 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. 

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 конкурентноспроможного на ринку праці педагога професійно-

технічної освіти; системно-історичний метод – для типології наукових 

поглядів і підходів на природу і зміст професійної компетентності в історії 

філософсько-педагогічної думки; метод термінологічного аналізу, 

пов’язаний із визначенням категорійного статусу професійної компетеності в 

системі педагогічних дефініцій; функціонально-структурного аналізу – для 
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опису структурно впорядкованого складу моделей розвитку професійної 

компетеності в системі професійної освіти; контент-аналіз нормативно-

правових документів у галузі освіти, навчально-методичного забезпечення 

(навчально-тематичних планів, програм тощо) розвитку професійної 

компетентності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 

SWOT-аналіз існуючої системи підвищення кваліфікації, з’ясування 

тенденцій і закономірностей, досягнень і недоліків; моделювання – для 

створення інноваційних моделей розвитку розвитку професійної 

компетентності; 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 LMS «Профосвіта», вивчення 

результатів професійної діяльності на курсах підвищення кваліфікації 

(випускних творчих робіт, проектів, професійних кейсів, технологічних 

портфоліо та ін.); обсерваційні (безпосереднього й опосередкованого 

спостереження за розвитком професійної компетентності під час 

констатувального і формувального етапів експерименту, 

самоспостереження); праксиметричні (професіографічний аналіз); 

педагогічний експеримент, модельний експеримент; експертна оцінка за 

методом Дельфі;  

–  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, зокрема кореляційний аналіз, метод імпліфікаційних шкал, 

перевірки альтернативних гіпотез за критерієм однорідності χ
2
-Пірсона, 

квантифікаційні і кваліметричні – для виявлення розвитку професійної 

компетентності. Для статистичної автоматичної обробки даних розроблено 

таблиці, діаграми за допомогою програм MS EXCEL. 
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Уперше – розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

підготовку педагогічних працівників інноваційні моделі розвитку 

професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; здійснено 

екстраполяцію спроєктованих інноваційних моделей розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, її сутнісних складників, 

елементного складу (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, 

діяльнісно-упроваджувального, управлінського, моніторингово-

результативного, рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації 

педагогів закладів ППО; виявлено основні чинники та організаційно-

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

методичної та цифрової компетентностей педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О; визначено складники психолого-педагогічної, науково-методичної 

та цифрової компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;  

 визначено рівні та критерії оцінки розвитку психолого-педагогічної, 

науково-методичної та цифрової  компетентностей педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О; розроблено та експериментально перевірено продуктивність 

діяльності Школи педагогічного коучингу як сучасної моделі для підготовки 

інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти. 

Уточнено зміст понять «модель розвитку психолого-педагогічної 

компетентності», «науково-методична компетентність», «мотиваційна 

компетентність», «інноваційна компетентність», «конфліктологічна 

компетентність», «цифрова компетентність», «ІКТ», «безперервний 

професійний розвиток», «навчання впродовж життя». 

Експериментально доведено дієвість екстрапольованих спроектованих 

інноваційних моделей розвитку професійної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О, їх сутнісних складників, елементного складу 

(цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-

упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів ППО. 
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Подальшого розвитку набули основні принципи та концептуальні 

засади освіти дорослих, основні методичні підходи до розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ. 

На основі результатів виконання НДР підготовлено 132 публікації: 

наукова продукція: монографії – 2, публікації в наукометричних виданнях 

(scopus або web of science core collection) – 13,  фахові видання – 30, 

матеріали в збірниках наукових праць – 68 (у т.ч. матеріали закордонних 

конференцій – 4, матеріали міжнародних конференцій – 31, матеріали 

всеукраїнських конференцій – 22, матеріали регіональних конференцій – 5, 

збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо - 6 ); виробничо-

практична продукція: збірники програм – 1, методичні рекомендації – 1, 

практичні порадники – 1; навчальна продукція: програми – 4, навчально-

методичні посібники – 10, спецкурси – 2. 
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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ 

 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти Державного 

закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної 

академії педагогічних наук України – БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України. 

Державний стандарт України – ДСТУ. 

Заклади професійної ( професійно-технічної) освіти – ЗП(ПТ)О. 

Змістовий модуль – ЗМ. 

Інформаційно-комунікаційні технології – ІКТ. 

Кафедра методики професійної освіти і соціально-гуманітарних 

дисциплін – кафедра МПО та СГД. 

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту – кафедра ПП та М. 

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну – кафедра 

ТНОП та Д. 

Міністерство освіти і науки України – МОН України. 

Науково методична компетентність – НМК. 

Науково-дослідна робота – НДР. 

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти – НМЦ ПТО. 

Національна академія педагогічних наук України – НАПН України. 

Національна рамка кваліфікацій – НРК. 

Післядипломна педагогічна освіта – ППО. 

Професійна (професійно-технічна) освіта – П(ПТ)О. 

Цифрова компетентність – ЦК. 

International Organization for Standardization, Міжнародна Організація зі 

Стандартизації, найбільший у світі розробник і поширювач міжнародних 

стандартів; ISO є мережею національних організацій зі стандартизації – ISO. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Філософське осмислення освітніх процесів сучасності та їх відповідних 

перспективних трансформацій епохального характеру в майбутньому дає 

підстави обґрунтувати це явище як «парадигмальну революцію в освіті». 

Недаремно у світі став потужно проявляти себе загальноцивілізаційний закон 

пріоритетності освіти, здатної швидко й адекватно реагувати на соціально-

економічні й технологічні зміни. Своєрідним відгуком на цивілізаційно-

історичні імперативи ХХІ століття є розроблення багатоваріантних, 

диверсифікованих за профілем програм, моделей, форм освіти дорослих, 

переосмислення засадничих принципів, ціннісних настанов підготовки і 

підвищення кваліфікації фахівців з урахуванням принципів 

людиноцентризму, неперервності, випереджувальності, гуманізації, 

варіативності, мобільності, індивідуалізації, мережевості тощо.  

У Концепції реалізації державної політики у сфері професійної 

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

освіта» на період до 2027 року зазначається, що забезпечення якості 

професійної (професійно-технічної) освіти має відбуватися шляхом 

формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на 

компетентнісній основі; модернізації освітнього середовища, що забезпечує 

інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього 

процесу; удосконалення системи підготовки педагогічних працівників у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до освітнього 

процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг; 

формування системи професійних кваліфікацій та створення єдиного 

освітнього середовища професійної (професійно-технічної) освіти. 

Удосконалення освітнього середовища сучасного закладу професійно-

професійно-технічної освіти вимагає вдосконалення моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та 

розвитку професійної компетентності. Науково-педагогічні працівники 
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Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України досліджують питання, які 

пов`язані з підвищенням ефективності системи безперервної освіти 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в контексті впровадження інноваційних 

моделей безперервного розвитку професійної компетентності в міжкурсовий 

періоди в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти. 

Науково-дослідна робота БІНПО ДЗВО «УМО» «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти 

у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК 

№0117U002381) здійснюється впродовж 2017-2021 рр. і охоплює п’ять 

дослідницьких етапів. 

На четвертому – контрольному етапі (2020 р.) розроблено, 

експериментально перевірено і впроваджено в підготовку педагогічних 

працівників сучасні моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної 

освіти у контексті формування та розвитку їх науково-методичної, 

психолого-педагогічної, цифрової компетентностей; здійснено 

екстраполяцію спроєктованих сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей, їх сутнісних 

складників, елементного складу (цільового, аксіологічного, 

акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, управлінського, 

моніторингово-результативного, рефлексійного) на систему підвищення 

кваліфікації педагогів закладів ППО; створено механізми впровадження в 

процес професійної підготовки сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей та 

відповідного науково-методичного забезпечення процесу; дібрано технології 

науково-методичного супроводу реалізації сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та 

розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 
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компетентностей у предметно-методичному, професійно-кваліфікаційному, 

соціальному, експертному, маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, 

моніторинговому, психолого-мотиваційному, консалтинговому, 

коучинговому тощо напрямах; проведено експертизу екстрапольованих 

спроєктованих сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей у системі 

безперервної педагогічної освіти, їх сутнісних складників, елементного 

складу на систему підвищення кваліфікації; апробовано на курсах підвищення 

кваліфікації та міжкурсовий період відповідне науково-методичне 

забезпечення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної 

освіти у контексті формування та розвитку їх науково-методичної, 

психолого-педагогічної, цифрової компетентностей; використано отримані 

результати дослідження для підготовки монографії і наукових статей, 

методичної й довідникової продукції; укладено категорійно-понятійний 

апарат дослідження. 

Контрольний експеримент за проблемою науково-дослідної роботи 

проведено науково-педагогічними працівниками трьох кафедр інституту, а 

саме: 

– кафедрою методики професійної освіти і соціально-гуманітарних 

дисциплін з теми «Науково-методична компетентність педагогів 

професійної школи за інноваційними моделями»; 

–  кафедрою педагогіки, психології та менеджменту з теми «Розвиток 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О в системі неперервної професійної освіти»; 

– кафедрою технологій навчання,охорони праці та дизайну з теми 

«Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників 

професійних навчальних закладів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій». 
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У розділах 2, 3, 4 викладено основний матеріал досліджень трьох 

кафедр за підтемами реалізації НДР. Тому кожен із цих розділів 

завершується самостійними висновками. 

Проміжний звіт науково-дослідної роботи містить результати 

досліджень за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 
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ВСТУП 

 

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 (професійно-технічної) освіти нового осмислення 

діяльності, нетрадиційних підходів, уміння навчатися впродовж життя. 

Реформа професійної (професійно-технічної) освіти має бути передусім 

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 у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти 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. Абітурієнти обирають освітні програми за 

параметрами, що не мають нічого спільного з майбутньою професією та ії 

затребуваністю національною економікою: за престижністю, рівнем 

складності навчання, наявністю бюджетних місць. Застарілі стандарти 

української освіти не встигають за технологічним прогресом, інноваціями та 

щораз більшим попитом у релевантних економічним та соціокультурним 
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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. 

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. 

Проте в «Національному класифікаторі професій» (класифікатор 

професій ДК 003:2010) та «Державному переліку професій з підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» не 

враховано нові професії, зокрема, інтегровані, яких потребує ринок праці. 

Більшість із розроблених і затверджених раніше МОН України освітніх 

стандартів професійної освіти не відповідають сучасним ринковим вимогам і 

не можуть використовуватися для якісної підготовки виробничого персоналу. 

Окрім того, важливим чинником забезпечення оновлення змісту освіти є 

створення умов щодо безперервного фахового розвитку фахівця, який би 

відповідав умовам сучасного виробництва. На цьому етапі неможливо 

обмежувати підвищення кваліфікації працівників психолого-педагогічним і 
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методичним спрямуванням. Нова модель розвитку суспільства знань 

потребує від педагога професійної (професійно-технічної) 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.  

Для нашого дослідження важливе значення мають концептуальні 

підходи, методологічні і методичні засади модернізації системи 

післядипломної педагогічної освіти з урахуванням світових тенденцій, 

інноваційних підходів і принципів освіти дорослих, обґрунтовані у працях 

Л.І. Даниленко, С.А. Калашнікової, А.І. Кузьмінського, Л.Б. Лук’янової, 

В.В. Олійника, та ін.; наукові дослідження В.В. Грубінка, В.С. Журавського, 

О.М. Спіріна та ін., в яких висвітлено особливості інтеграції вищої і 

післядипломної освіти України в європейські освітні структури; наукові 

пошуки вчених у напрямі розроблення концепції педагогічного 

професіоналізму (Л.А. Абдаліна, О.В. Вознюк, Н.В. Гузій, А.О. Деркач, 

В.Г. Зазикін, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, С.С. Пальчевський та ін.), 

визначення умов досягнення особистістю вершин професіоналізму 

(В.П. Бранський, С.Д. Пожарський, М.М. Солдатенко та ін.), окреслення 

шляхів реалізації суб’єктом індивідуальної професійної траєкторії 

(Л.І. Божович, І.С. Кон, В.І. Слободчиков та ін.). 

Філософські, психологічні, аксіологічні, естетичні аспекти розвитку 

професійної компетентності проаналізовано в наукових дослідженнях 

В.А. Андрущенка, Г.О. Балла, Є.С. Барбіної, С.У. Гончаренка, 

О.А. Дубасенюк, І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало, Л.О. Хомич та ін.  

Водночас аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує відсутність 

фундаментальних досліджень, у яких було б обґрунтовано сучасні моделі 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку професійної компетентності. 
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Актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість у 

педагогічній теорії, потреби освітньої практики, необхідність розв’язання 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 

контексті формування та розвитку професійної компетентності». 

Науково-дослідна робота БІНПО ДЗВО «УМО» «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 

контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК 

№0117U002381) виконується  з 01.01.2017 року.  

Науковий пошук здійснювався впродовж 2017-2021 рр. і охоплює п’ять 

дослідницьких етапів: 

– на першому – теоретичному (2017) р. – проведено теоретико-

методологічний аналіз розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної 

та інформаційної компетентності педагогів професійної школи за існуючими 

моделями, здійснено розробку методики та календарного плану дослідження, 

розробку концептуальних засад та теоретичне обґрунтування розвитку 

науково-методичної, психолого-педагогічної та інформаційної 

компетентності за інноваційними моделями; 

– на другому – констатувальному етапі (2018 р.) – підготовлено 

діагностичний інструментарій, проведене емпіричне дослідження рівня 

розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної та інформаційної 

компетентності за інноваційними моделями, здійснено математико-

статистичний аналіз матеріалів емпіричного дослідження; 

– на третьому – формувальному етапі (2019 р.) – здійснено 

корегування змістовних і процесуальних компонентів процесу підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників за інноваційними моделями, 

підготовлено науково-методичний супровід для експериментальної апробації 

інноваційних моделей підвищення кваліфікації, розроблена та апробована 

експериментальна програма віртуальної школи педагогічного коучингу; 

– на четвертому – контрольному етапі (2020 р.): 
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 розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

підготовку педагогічних працівників сучасні моделі підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей; 

 здійснено екстраполяцію спроєктованих сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті 

формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей, їх сутнісних складників, елементного складу 

(цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-

упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів ППО; 

 створено механізми впровадження в процес професійної 

підготовки сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної 

освіти в контексті формування та розвитку їх науково-методичної, 

психолого-педагогічної, цифрової компетентностей та відповідного науково-

методичного забезпечення процесу; 

 дібрано технології науково-методичного супроводу 

реалізації сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної 

освіти в контексті формування та розвитку їх науково-методичної, 

психолого-педагогічної, цифрової компетентностей у предметно-

методичному, професійно-кваліфікаційному, соціальному, експертному, 

маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, моніторинговому, 

психолого-мотиваційному, консалтинговому, коучинговому тощо напрямах; 

 проведено експертизу екстрапольованих спроєктованих 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 

контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей у системі безперервної педагогічної 

освіти, їх сутнісних складників, елементного складу на систему підвищення 

кваліфікації; 

 розроблено та експериментально перевірено 
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продуктивність діяльності Школи педагогічного коучингу як сучасної моделі 

для підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного 

педагога професійної освіти; 

 апробовано на курсах підвищення кваліфікації та 

міжкурсовий період відповідне науково-методичне забезпечення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті 

формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей; 

 використано отримані результати дослідження для 

підготовки монографії і наукових статей, методичної й довідникової 

продукції; 

 укладено категорійно-понятійний апарат дослідження. 

Методологічну основу дослідження становлять положення теорії 

наукового пізнання; загальнофілософські ідеї гуманістичного розуміння 

дорослої людини як активного, творчого суб’єкта професійної діяльності, 

найвищої цінності суспільства; 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, гнучкості, мобільності, 

випереджувального розвитку, раціонального поєднання самостійності і 

творчої активності, індивідуалізації і диференціації тощо. Методологічними 

засадами розвитку професійної компетентності педагога є 

компетентнісний, андрагогічний, акме-синергетичний, аксіологічний, 

праксеологічний, особистісно-розвивальний, інтегративний, герменевтичний 

та інші підходи, що уможливили розгляд розвитку професійної 

компетентності як безперервного, багаторівневого, диференційованого, акме-

синергетичного і циклічного процесу. 

Теоретична основа дослідження. У процесі обґрунтування теоретичних 

засад розвитку до уваги взято концептуальні ідеї, положення, викладені у 

наукових працях із проблем: сучасної філософії і методології освіти 
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(В.М. Введенський, С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, Н.А. Ничкало 

та ін.); андрагогіки, акмеології, синергетики, педагогічної праксеології, 

герменевтики (М.М. Александров, Г.Г. Гадамер, А.О. Деркач, 

О.А. Дубасенюк, І.А. Колесникова, А.К. Маркова, С.С. Пожарський та ін.); 

освіти дорослих в Україні і зарубіжних країнах (С.Г. Вершловський, 

С.І. Змєйов, С.А. Калашнікова, Л.Б. Лук’янова, М.Ш. Ноулз, О.М. Огієнко та 

ін.); неперервної освіти педагогічних працівників (Н.В. Косенко, 

В.В. Олійник, В.В. Осадчий та ін.); професійно-особистісного становлення 

педагога (О.М. Вержицька, Є.О. Климов, В.О. Сластьонін, Б.Л. Тевлін та ін.); 

обґрунтування моделей організаційних систем освіти (В.Ю. Биков, 

Є.О. Лодатко, В.О. Штофф та ін.); інноваційних форм підвищення кваліфікації 

педагога (Н.І. Білик, М.О. Горюнова, Л.І. Даниленко, Н.І. Клокар, 

Г.І. Назаренко та ін.); створення умов для професійного розвитку педагога в 

системі професійно-технічної освіти (Н.Г. Ничкало, В.О. Радкевич, Л.М. 

Сергєєва, В.В. Сидоренко та ін.); удосконалення професійно-педагогічної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти (О.Б. Бігич, 

Г.В. Єльникова, Н.І. Лісова, Н.М. Мурована та ін.); психології педагогічної 

праці (Л.М. Митіна, І.М. Цимбал та ін.); психологічної структури діяльності 

вчителя (Н.В. Кузьміна, М.В. Кухарєв, В.А. Семиченко, Т.М. Траверсе, 

В.Д. Шадриков та ін.); психологічної теорії розвитку особистості 

(О.М. Лук, К.К. Платонов, А.А. Реан, В.В. Рибалка, К. Чарнецкі та ін.); 

формування і розвитку педагогічної майстерності, педагогічної творчості і 

професіоналізму (Л.В. Абдаліна, Ю.П. Азаров, Є.С. Барбіна, Н.В. Гузій, 

І.А. Зязюн, В.Ф. Паламарчук, М.М. Палтишев, С.О. Сисоєва та ін.); теорії 

навчання і виховання (В. Загвязинський, І. Бех та ін.); теорії освітніх 

технологій (В.П. Беспалько, І.М. Дичківська, О.С. Падалка, О.М. Пєхота, 

О.І. Пометун, К.Г. Селевко та ін.). 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася комплексно в ДНЗ «Одеське вище професійне училище 

автомобільного транспорту», ДНЗ «Дніпродзержинське вище професійне 
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училище», Ізмаїльське вище професійне училище Київської державної 

академії водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 

ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та 

інформаційних технологій», ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної 

освіти», ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище», ДНЗ 

«Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу», ДНЗ 

«Ізюмський професійний ліцей». «Краматорське вище професійне училище», 

«Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства», Вище 

професійне училище № 7 м. Кременчука Полтавської області, ДНЗ 

«Сєверодонецьке вище професійне училище», НМЦ ПТО у Харківській 

області, ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей», ДНЗ «Миколаївське 

вище професійне училище технологій та дизайну», ДНЗ «Лиманський 

професійний аграрний ліцей», ДНЗ «Цебриківський професійний аграрний 

ліцей», ДНЗ «Березівський професійний аграрний ліцей» в Одеській області,  

«Дніпровський центр професійної освіти» м. Дніпро, ДНЗ «Білгород-

Дністровський професійний будівельний ліцей», Вище професійне училище 

суднобудування м. Миколаїв, Новоодеський професійний аграрний ліцей, 

Полтавський професійний ліцей, ДНЗ «Міжрегіональне вище училище з 

поліграфії та інформаційних технологій», ДНЗ «Дніпропетровський 

професійно-технічної освіти туристичного сервісу», Володимир-Волинське 

ВПУ (м. Володимир-Волинський Волинської обл.), ДНЗ «Малинський ПЛ» 

(м.Малин Житомирської обл.), ПТУ №4 м. Полтави, ДПТЗ «Солонянський 

ПАЛ» (смт. Солоне, Солонянський район Дніпропетровської обл.). 
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РОЗДІЛ І 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ 

«УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ» 

1.1. Загальні відомості 

Науково-дослідна робота «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку професійної компетентності» (РК №0117U002381) 

виконується з 01.01.2017 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» НАПН 

України. Запланована тривалість дослідження 5 років –  з 01.01.2017 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: завідувач кафедри МПО та СГД Єрмоленко А.Б., кандидат 

політичних наук, доцент; Студінський В.А., доктор історичних наук, 

професор; Кулішов В.С., кандидат педагогічних наук; Шевчук С.С., старший 

викладач; Щипська Т.П., старший викладач; Гудзь В.М., старший викладач; 

в.о завідувача кафедри ПП та М Харагірло В.Є; Горошкова Л.А., доктор 

еконмічних наук, доцент; Торба Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент; 

Верченко Н.В., кандидат біологічних наук, доцент; Лукіянчук А.М., кандидат 

психологічних наук, старший викладач; Є.В. Хлобистов доктор економічних 

наук, професор; Денисова А.В., старший викладач; завідувач кафедри ТНОП 

та Д Сахно О.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Бородіна 

Н.А., доктор технічних наук, професор; Уряднікова І.В., кандидат технічних 

наук, доцент; Грядуща В.В, кандидат технічних наук; Удовик С.І. старший 

викладач. 
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1.2. Актуальність науково-дослідної роботи 

Для соціально-економічного розвитку країни є необхідною ефективна 

система професійної підготовки робітничих кадрів, яка може швидко 

адаптуватися до попитів ринку праці та забезпечувати підготовку 

кваліфікованих конкурентоспроможних робітників у сучасному ринковому 

економічному просторі. Сьогодення потребує істотних змін в організації  

професійної підготовки кваліфікованих робітників, що пов’язано з 

перманентно зростаючими вимогами ринку праці до професійної 

компетентності фахівців, які мають бути спроможні виконувати свої 

професійні функції в умовах запровадження наукоємних технологій, 

комп’ютеризації та технічного переоснащення галузей виробництва та сфери 

послуг. Ключова роль у підготовці конкурентоспроможних робітників 

належить педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-

технічної) освіти (ЗП(ПТ)О). Проблеми забезпечення різних галузей 

виробництва та сфери послуг кваліфікованими робітничими кадрами можуть 

бути вирішені шляхом впровадження випереджувальних змін як у систему 

підготовки робітничих кадрів  так і шляхом реалізації інноваційних підходів 

до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О у системі безперервної освіти.  

Істотні зміни у суспільстві, соціальному житті, виробничому секторі 

економіки держави обумовлюють необхідність підготовки педагогічних 

працівників з новим типом мислення: готових до інноваційної педагогічної 

діяльності, професійно-компетентних, здатних здійснювати конструктивні дії 

в різноманітних професійних ситуаціях, мотивованих до підвищення 

особистого творчого потенціалу шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти впродовж життя.  

Результати попередніх наукових досліджень визначили низку проблем 

щодо необхідності вдосконалення змістової, процесуальної та інформаційної 

складових навчального процесу у системі підвищення кваліфікації з 

урахуванням психолого-педагогічних умов його здійснення. Отримані дані 
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дозволили сформулювати тему наукових досліджень щодо розробки та 

впровадження інноваційних моделей розвитку науково-методичної, 

психолого-педагогічної та цифрової компетентності педагогів професійної 

школи, яка є актуальною та спрямована на вдосконалення системи 

неперервної освіти педагогічних працівників. 

 

 

1.3. Об’єкт, предмет, мета дослідження 

Об’єкт дослідження – система безперервної освіти педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Предмет дослідження – інноваційні моделі розвитку науково-

методичної, психолого-педагогічної та цифрової компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної)освіти 

у курсовий та міжкурсовий періоди підвищення їх кваліфікації. 

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка ефективності інноваційних 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. 

Очікувані результати дослідження – експериментальна апробація 

інноваційних моделей розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної 

та цифрової компетентності педагогів ЗП(ПТ)О в курсовий та міжкурсовий 

періоди підвищення кваліфікації.  

Завдання дослідження на поточний рік: 

 розробити, експериментально перевірити і впровадити в 

підготовку педагогічних працівників інноваційні моделі розвитку 

професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; 
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 здійснити екстраполяцію спроектованих інноваційних моделей 

розвитку професійної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О, її сутнісних складників, елементного складу (цільового, 

аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-упроваджуваль-

ного, управлінського, моніторингово-результативного, рефлексій-

ного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів 

ППО; 

 створити механізми впровадження в процес професійної 

підготовки інноваційних моделей розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та 

відповідного науково-методичного забезпечення процесу; 

 дібрати технології науково-методичного супроводу розвитку 

професійної компетентності педагогів ППО у предметно-мето-

дичному, професійно-кваліфікаційному, соціальному, експертно-

му, маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, моніторин-

говому, психолого-мотиваційному, консалтинговому, коучинго-

вому тощо напрямах; 

 провести експертизу екстрапольованих спроєктованих 

інноваційних моделей розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі безперервної 

педагогічної освіти, її сутнісних складників, елементного складу 

на систему підвищення кваліфікації; 

 апробувати на курсах підвищення кваліфікації та міжкурсовий 

період відповідне науково-методичне забезпечення інноваційних 

моделей розвитку професійної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О; 

 розробити та експериментально перевірити продуктивність 

діяльності Школи педагогічного коучингу як сучасної моделі для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, 

конкурентоспроможного педагога професійної освіти 
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 використати отримані результати дослідження для підготовки 

монографії і наукових статей, методичної й довідникової 

продукції; 

 укласти категорійно-понятійний апарат дослідження  

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 конкурентноспроможного на ринку праці педагога професійно-

технічної освіти; системно-історичний метод – для типології наукових 

поглядів і підходів на природу і зміст професійної компетентності в історії 

філософсько-педагогічної думки; метод термінологічного аналізу, 

пов’язаний із визначенням категорійного статусу професійної компетеності в 

системі педагогічних дефініцій; функціонально-структурного аналізу – для 

опису структурно впорядкованого складу моделей розвитку професійної 

компетеності в системі професійної освіти; контент-аналіз нормативно-

правових документів у галузі освіти, навчально-методичного забезпечення 

(навчально-тематичних планів, програм тощо) розвитку професійної 

компетентності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 

SWOT-аналіз існуючої системи підвищення кваліфікації, з’ясування 

тенденцій і закономірностей, досягнень і недоліків; моделювання – для 

створення інноваційних моделей розвитку розвитку професійної 

компетентності; 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 LMS «Профосвіта», вивчення 

результатів професійної діяльності на курсах підвищення кваліфікації 

(випускних творчих робіт, проектів, професійних кейсів, технологічних порт-
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фоліо та ін.); обсерваційні (безпосереднього й опосередкованого спостере-

ження за розвитком професійної компетентності під час констатувального і 

формувального етапів експерименту, самоспостереження); праксиметричні 

(професіографічний аналіз); педагогічний експеримент, модельний 

експеримент; експертна оцінка за методом Дельфі;  

–  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, зокрема кореляційний аналіз, метод імпліфікаційних шкал, 

перевірки альтернативних гіпотез за критерієм однорідності χ
2
-Пірсона, 

квантифікаційні і кваліметричні – для виявлення розвитку професійної 

компетентності. Для статистичної автоматичної обробки даних розроблено 

таблиці, діаграми за допомогою програм MS EXCEL. 

Комплексний перманентний моніторинг розвитку науково-методичної, 

психолого-педагогічної, цифрової компетентностей проводився на 

індивідуальному (відбувається самооцінка суб’єктами моніторингу рівня 

професійного розвитку, формування компетентностей), локальному 

(пов’язаний з організацією і проведенням дослідження, збором інформації у 

межах окремих експериментальних закладів), муніципальному (місцевими 

органами управління освіти, навчально-методичними центрами професійної 

освіти оцінюється динаміка професійного розвитку фахівців шляхом 

використання технологій формальної і неформальної освіти, виявлялись 

проблеми і подальші перспективи), регіональному рівнях (відстежується 

розвиток освітнього об’єкта на рівні області, міста, району, з’ясовувалась 

ефективність використання технологій безперервної освіти). 

До проведення моніторингових досліджень якості професійного 

розвитку фахівців залучались навчально-методичні центри професійно-

технічної освіти у Волинській, Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, 

Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, 
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Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Харківській 

областях та НМК у м. Київ, керівники і педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти тощо. 

Оцінювання та вивчення динаміки розвитку професійної 

компетентності фахівців шляхом використання технологій формальної та 

інформальної освіти відбувалося за десятьма показниками, зокрема: 

 розвиток/вдосконалення компетентностей відповідно до вимог 

ринку праці, роботодавців і ключових стейкхолдерів; 

 якість організації освітнього процесу; 

 рівень використання цифрових технологій в освітньому процесі, 

 практична орієнтованість змісту підвищення кваліфікації; 

 інноваційність науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу (доступність, чітка логічна послідовність викладу, 

зв’язок навчального матеріалу із практичною професійною 

діяльністю, новизна, адресна спрямованість, зв'язок курсового і 

міжкурсового періоду тощо); 

 загальна якість викладання модулів, спецкурсів на курсах 

підвищення кваліфікації; 

 ступінь задоволеності запитів і потреб слухачів щодо новітніх 

виробничих технологій; 

 відповідність змісту навчання професійним потребам слухачів; 

 комфортні психологічні умови під час освітнього процесу; 

 упровадження результатів навчання в практику професійної 

діяльності.   

У межах Міжнародного проєкту «Просування енергоефективності 

та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» 

(2020-2025) в рамках компоненту «Професійні кваліфікації у сфері 

енергоефективності»  проведено аналітико-інформаційне інтерв’ю щодо 

потреб у нових кваліфікаціях у сфері енергоефективності й енергозбереження 

для розроблення та впровадження нових освітніх програм у закладах освіти 
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різних рівнів. Упродовж листопада-грудня проведено Всеукраїнське 

опитування «Виявлення потреб і запитів у нових кваліфікаціях у сфері  

енергоефективності і енергозбереження» в рамках компоненту 

«Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності» проєкту «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність 

в Україні» (2020-2025). В опитуванні взяло участь 573 респонденти: 89, 9 % 

(481 особа) – представники закладів ПТО 5,9 % (34 особи) – ЗВО, 17 % (3 

особи) – заклади післядипломної освіти, 1,9 % (16 осіб) – загальноосвітні 

навчальні заклади, 1,2% (7 підприємств) – роботодавці. Вивчено ринок 

освітніх послуг щодо потреб у нових кваліфікаціях у сфері  

енергоефективності й енергозбереження для розроблення та впровадження 

нових освітніх програм у закладах освіти різних рівнів. Аналітико-

інформаційне інтерв’ю представлено на Міжнародний проєкт «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні»  у трьох варіантах: презентаційному, 

паперовому та відеоінтерв’ю. 

 

 

1.4 Теоретична значущість, наукова новизна і практична 

значущість дослідження 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що: 

– уперше розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

підготовку педагогічних працівників інноваційні моделі розвитку 

професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; здійснено 

екстраполяцію спроєктованих інноваційних моделей розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, її сутнісних складників, 

елементного складу (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, 

діяльнісно-упроваджувального, управлінського, моніторингово-
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результативного, рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації 

педагогів закладів ППО; виявлено основні чинники та організаційно-

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

методичної та цифрової  компетентностей педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О; визначено складники психолого-педагогічної, науково-методичної 

та цифрової компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;  визначено 

рівні та критерії оцінки розвитку психолого-педагогічної, науково-

методичної та цифрової компетентностей педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О; розроблено та експериментально перевірено продуктивність 

діяльності Школи педагогічного коучингу як сучасної моделі для підготовки 

інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти; 

– уточнено зміст понять «модель розвитку психолого-педагогічної 

компетентності», «науково-методична компетентність», «мотиваційна 

компетентність», «інноваційна компетентність», «конфліктологічна 

компетентність», «цифрова компетентність», «ІКТ», «безперервний 

професійний розвиток», «навчання впродовж життя»; 

– уперше експериментально доведено дієвість екстрапольованих 

спроектованих інноваційних моделей розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, їх сутнісних складників, елементного 

складу (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-

упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів ППО; 

– подальшого розвитку набули основні принципи та концептуальні 

засади освіти дорослих, основні методичні підходи до розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ. 

Практична значущість дослідження передбачає: 

– на підставі результатів дослідження розробити інноваційні моделі 

розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної та цифрової 
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компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної)освіти 

у системі безперервної освіти; 

– за результатами дослідження розробити методичні рекомендації з 

метою задоволення актуальних потреб педагогічних працівників, виявлених 

у ході комплексного діагностування; 

– у ході виконання дослідження розробити цифрові програмно-

методичні комплекси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О в сучасних інформаційно-комунікаційних форматах. 

На основі результатів дослідження розроблено і впроваджено 

науково-методичне забезпечення: 

– цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних 

(предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в 

умовах діджиталізації», що включає Програму підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти та робочі 

навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», 

«Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. 

Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. 

Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові 

технології в освіті». Цифровий програмно-методичний комплекс 

23 листопада 2020 р. нагороджено золотою медаллю Міжнародної 

спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2020» у номінації 

«Упровадження сучасних засобів навчання, проєктів, програм і технологій 

для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу»; 

– електронний курс «Професійний розвиток фахівців в умовах 

формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і 

ресурси : електронний курс. / Сидоренко Вікторія. Київ: ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта», 2020. 130 с.» (Золота медаль на Міжнародній виставці 

«Інновації в освіті – 2020»). 

– спецкурси: «Мотивація професійної діяльності педагогічного 

працівника»(укладач Лукіянчук А.М.); «Технології розвитку критичного 
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мислення педагогів професійної (професійно-технічної)освіти» (укладач 

Лукіянчук А.М.); «Розвиток готовності педагогів до інноваційної діяльності в 

системі неперервної професійної освіти» (укладач Харагірло В.Є.), «Основні 

проблеми превентивної педагогіки» (укладач Харагірло В.Є.), «Моніторинг 

якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами» (укладач 

Денисова А.В.), «Технологія проведення вебінарів» (Грядуща В.В.),  

«Електронні освітні ресурси (ЕОР)» (Грядуща В.В.), «Візуалізація освітнього 

контенту» (Грядуща В.В.), «Цифрові технології колективної комунікації» 

(Грядуща В.В.), «Відкрита освіта і дистанційне навчання» (Денисова А.В., 

Сахно О.В.), «Освітні інновації у позаурочній навчальній діяльності закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти» (Шевчук С.С.), «Реалізація кейс-

технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників (Соболєва 

С.В.); «Реалізація квест-технології у професійній підготовці кваліфікованих 

робітників» (Кулішов В.С.), «Технології розвитку технічного мислення учнів 

при професійній підготовці» (Сілаєва І.Є.); «Сучасні технології діагностики в 

автомобільній галузі» (Семілетко В.І.). 

– програми: Сидоренко В.В. Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти «Розвиток 

професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників 

закладів фахової передвищої освіти» / Вікторія Сидоренко, Андрій 

Єрмоленко. Київ: Агроосвіта, 2020. 74 с., Сидоренко В.В. Робоча навчальна 

програма навчального модуля «Менеджмент і лідерство». Київ: Агроосвіта, 

2020. 18 с.; 

– посібники: 1) Верченко Н.В.  «Психологічні засади професійної 

діяльності». /уклад. Н.В. Верченко. – Біла Церква: БІНПО, 2020. – 62 с.; 

2) Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Менеджмент сталого розвитку: інновації 

та виробництво. – Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 260 с.; 3) Коваль Л.Є. 

Профорієнтаційна робота в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти : навчально-методичний посібник, вид. 2-ге, переробл. і доповн. / 

уклад. Л.Є. Коваль. – Біла Церква: БІНПО, 2020. – 223 с.; 4) Лукіянчук А.М. 
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Психологічні основи професійного становлення та розвитку особистості 

майбутнього кваліфікованого робітника: навчально-методичний посібник, 

вид 2-ге, переробл. і доповн. – Біла Церква : БІНПО, 2020. 155 с.; 

5) Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних 

працівників / А.М. Лукіянчук. – Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. – 46 с.  та 

інші. 

Основні положення і одержані результати, матеріали монографій, 

навчальних і навчально-методичних посібників можуть бути використані в 

процесі модернізації вітчизняної системи професійної (професійно-тех-

нічної) освіти, зокрема в діяльності закладів післядипломної освіти усіх рів-

нів акредитації, при розробленні проєктів, навчальних планів, програм роз-

витку професійної компетентності, кваліфікаційних вимог до професійної 

діяльності педагогічних працівників, організації їх самостійної та індиві-

дуальної роботи, а також стати підґрунтям для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень у галузі теорії і методики професійної освіти.  

У 2020 році 2783 особи педагогічних працівників фахової передвищої 

освіти пройшли навчання за авторською короткотерміновою варіабельною 

програмою ПК педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти 

«Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти». Програма підвищення 

кваліфікації для педагогічних працівників закладів фахової передвищої 

освіти є короткотерміновою (30 год., 1 ЄКТС-кредит), після успішного 

опанування програми набуваються або вдосконалюються професійні (фахові, 

предметні) компетентності. Роботодавці і ключові стейкхолдери 

безпосередньо та/або через свої об’єднання були залучені до процесу 

періодичного перегляду програми ПК та інших процедур забезпечення її 

якості як партнери. Програма передбачає досягнення результатів навчання 

(компетентностей), визначених Положенням про організацію освітнього 

процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (затверджено Вченою радою 
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Білоцерівського інституту неперервної професійної освіти від 27 листопада 

2019 року протокол № 4). Програму підвищення кваліфікації успішно 

апробовано в групах слухачів КПК закладів фахової передвищої освіти на 

основі угод про співрацю між БІНПО ДЗВО «УМО» і закладами фахової 

передвищої освіти. 

 

 

1.5. Календарний план виконання науково-дослідної роботи 

Виконання науково-дослідної роботи здійснювалося відповідно до 

укладеного календарного плану (таблиці 1.1., 1.2.) 

Таблиця 1.1. 

Календарний план виконання науково-дослідної роботи 

Назва етапу 
Термін 

виконання 

Склад 

виконавців 

Очікувані 

результати 

1 2 3 4 

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. 

 

1 2 3 4 

3-й етап − 

формуючий 

експеримент 

січень – 

грудень 

2019 р. 

Сидоренко В.В. 

Сілаєва І.Є. 

Харагірло В.Є. 

Даценко А.С. 

Друк  5 статей  

(обсяг – 1,8 д.а.),   

виступи на конференціях. 

4-й етап − 

контрольний 

експеримент 

січень – 

грудень 

2020 р. 

Сидоренко В.В. 

Єрмоленко А.Б. 

Харагірло В.Є. 

Сахно О.В. 

Комплексна програма  

підвищення  кваліфікації 

педагогічних працівників 

професійних навчальних 

закладів за інноваційними 

моделями (обсяг – 3,0 д.а.). 

Рукописи  посібників: 

1. «Розвиток психолого-
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педагогічної компетентності 

педагогічних працівників 

ПТНЗ в системі неперервної 

професійної освіти» (обсяг – 

5,0 д.а.); 

2. «Розвиток інформаційної 

компетентності педагогічних 

працівників професійних 

навчальних закладів засобами 

інформаційно-комунікаційних 

технологій» (обсяг – 5,0 д.а.); 

5-й етап − 

заключний звіт 

за результатами 

виконання НДР 

січень – 

грудень 

2021 р. 

Сидоренко В.В. 

Єрмоленко А.Б. 

Харагірло В.Є. 

Сахно О.В.. 

Рукопис монографії  

«Інноваційні моделі 

підвищення кваліфікації 

педагогів професійних 

навчальних закладів у 

контексті формування та 

розвитку їх професійної 

компетентності» (обсяг – 6,0 

д.а.). 

 

Таблиця 1.2 

Календарний план виконання 4-го етапу науково-дослідної роботи 
 
    

№ з/п Етапи НДР Термін  

виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

1 Контрольний експеримент  

1.1 

 

Підготовка науково-

інформаційного забезпечення 

проведення контрольного 

експерименту 

01.02.2020р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

1.2 Підготовка науково-

методичного супроводу для 

експериментальної апробації 

інноваційних моделей 

підвищення кваліфікації. 

01.11. 

2020 р. 
Науково-педагогічні  

працівники кафедр  

1.4 Написання та видання наукових 

статей. Розробка корекційних 

програм, тренінгів, проведення 

науково-практичних 

конференцій, круглих столів, 

майстер-класів. 

Протягом 

року 

Науково-педагогічні  

працівники кафедр 

1.5 Підготовка проміжного звіту за 

результатами виконання НДР за 

4–й етап 2020 р. 

22.12. 

2020 р. 
Науково-педагогічні  

працівники кафедр 
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Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, 

теоретичні, методичні результати і концептуальні положення дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедр БІНПО, на засіданнях Вченої ради 

БІНПО та на засіданнях вченої ради ДЗВО «УМО», оприлюднені на науково-

практичних, науково-методичних конференціях, конгресах, проектах, 

семінарах різного рівня, зокрема: під час міжнародного науково-

педагогічного стажування (м. Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj 

Dobrila University of Pula, 27.09.2020 по 02.10.2020); на міжнародних 

наукових, науково-практичних конференціях: ІІІ-а Міжнародна науково-

практична конференція «Єдиний освітній простір: Україна-ЄС» (м. Пула, 

Республіка Хорватія, 29 вересня 2020 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в 

умовах діджиталізації суспільства» (м Біла Церква, 11 листопада 2020 р.); 

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 12.05-18.05.2020 р.); 

Міжнародна конференція «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та 

проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах 

фахової передвищої та вищої освіти України» (2020 р.); VI Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти 

навчання дорослих в системі неперервної освіти» (м. Біла Церква, 

26 листопада 2020 р.); на міжнародних виставках: Дванадцята міжнародна 

виставка «Інноватика в сучасній освіті», Міжнародна спеціалізована виставка 

«Освіта та кар'єра - 2020»; на всеукраїнських наукових, науково-практичних 

конференціях: Усеукраїнський науково-практичний семінар старших 

майстрів ЗП(ПТ)О «Розвиток інноваційної культури педагогів у системі 

освіти дорослих: історія, теорія, практика» (м. Біла Церква, 21 жовтня 

2020р.), Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі» (м. Біла 

Церква, 18 листопада 2020 р.); Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-

трансляцією «Використання хмарних технологій в освітньому процесі 
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закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (м. Біла Церква, 19 

лютого 2020 р.); освітній івент «Застосування технологій дистанційного 

навчання в умовах карантинних заходів (м. Біла Церква, БІНПО, 02.04.2020-

30.04.2020 р.); на регіональних наукових заходах: майстер-клас 

«Використання казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження в роботі 

педагога ЗП(ПТ)О» (м. Северодонецьк, 03 лютого 2020 р.), круглий стіл 

«Підвищення якості професійної освіти: психологічний аспект» 

(м. Бородянка, 05 лютого 2020 р.), круглий стіл «Професійний розвиток та 

саморозвиток педагога в умовах безперервної професійної освіти» (м. Біла 

Церква, 05 лютого 2020 р.), круглий стіл «Розвиток професійної ідентичності 

майбутніх кваліфікованих робітників» (м. Біла Церква, 20 лютого 2020 р.),  

круглий стіл «Розвиток професійної компетентності педагога засобами медіа 

освітніх технологій» (м. Маріуполь, 02 березня 2020 р.), науково-практичний 

семінар «Реалізація сучасних освітніх практик при підготовці кваліфікованих 

робітників» (м. Горішні Плавні, Полтавська обл., 16 квітня 2020 р.), круглий 

стіл «Охорона праці майбутніх кваліфікованих робітників в умовах 

європейської інтеграції України» (м. Кропивницький, 15 квітня 2020 р.), 

науково-практичний семінар «Упровадження сучасних освітніх технологій 

при підготовці кваліфікованих робітників» (23 квітня 2020 р.), круглий стіл 

«Інноваційні виховні технологіі як засіб гуманізаціі освітнього процесу» 

(м. Херсон, 24 квітня 2020 р.), науково-практичний семінар «Реалізація 

перспективного педагогічного досвіду в професійній підготовці 

кваліфікованих робітників» (м. Одеса, 21 травня 2020 р.), круглий стіл «Пра-

вові основи навчання неповнолітніх у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти» (м. Первомайськ, Миколаївська обл., 22 травня 2020 р.), 

круглий стіл «Шляхи профілактики та попередження конфліктів в освітньому 

середовищі ЗП(ПТ)О» (м. Кривий Ріг, 04 червня 2020 р.), науково-

практичний семінар «Упровадження інноваційних технологій навчання як 

умова мотивації до професійної діяльності» (м. Ізмаїл, 04 червня 2020 р.), 

майстер-клас «Створення персонального сайту педагога закладу професійної 
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(професійно-технічної) освіти» (м. Дніпро, 09 вересня 2020 р.), панельна 

дискусія «Які мотиви домінують у сучасних учнів?» (м. Суми, 09 вересня 

2020 р.), науково-практичний семінар «Розвиток інноваційної культури 

педагогів у системі освіти дорослих: історія, теорія, практика» (м. Черкаси, 

21 жовтня 2020 р.), Круглий стіл «Охорона праці в сільському та лісовому 

господарстві» (м. Біла Церква, 27 листопада 2020 р.) 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА Й АПРОБАЦІЯ  

СТРУКТУРНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-

МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗП(ПТ)О 

2.1. Структурно-процесуальна модель з теми «Розвиток науково-

методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О» 

Науково-методична компетентність являє собою полікомпонентну 

інтегрально-семантичну систему рівнозначних складників, наскрізно 

реалізовану на рівнях, формах організації та цільового призначення за різних 

етапів неперервної освіти через об’єднання, взаємне використання та 

еклектичне різноманіття технологій освіти, дослідництва та інноватики в 

системах професійного розвитку педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; 

створення наукоємного методичного супроводу освітнього процесу для 

вирішення складних науково-теоретичних чи конкретно-практичних 

проблем. 

Структура науково-методичної компетентності (НМК) педагогічних 

працівників закладів П(ПТ)О складається з компонентів (рис. 2.1): 

 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, полікуль-

турний, комунікативний, кооперативний, моделювання і реалізації ситуації, 

валеологічний та інші рівні). 
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У процесі особистісного та професійного вдосконалення педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О, компоненти НМК розвиваються в контексті впливу 

системи освітнього середовища, яка включає наступні підсистеми: 

 функціонально-філософську (складники: філософська, 

релігієзнавча, світоглядна, цивілізаційна, морально-етична, художньо-

естетична, логічна, риторична, евристична пізнавально-інтелектуальна, 

гуманітарна, космополітична, самоосвітня, критичного мислення); 

 загальнонаукову (складники: дослідницько-експериментальна, 

методологічна, креативна, інформаційно-цифрова, медіакомпетентність, 

інноваційна, інклюзивна, рефлексивна, андрагогічна, соціально-економічна, 

науково-методична, інтелектуально-емоційна, управлінська, моніторингово-

діагностична, контрольно-оцінна, експертна, прогностично-моделююча, 

квалітологічна, наукометрична, футуристична, здоров’язберігаюча, цивільна, 

правова); 

 конкретно-наукову (складники: пізнавально-креативна, 

футуристична, науково-технічна, проектно-конструкторська, прогностично-

моделююча, моніторингово-аудиторська, системно-управлінська, експертно-

оцінна, педагогічна, психологічна, математична, природнича, екологічна, 

історична, політична, суспільна, соціологічна, мовно-комунікативна, 

дискурсивна, інструментально-аналітична, технічна, технологічна); 

 особистісно-розвивальну (складники: емоційно-особистісна, 

особистісно-мотиваційна, організаторська, творча, лідерська, комунікативна, 

особистісно-рефлексивна, особистісно-креативна, міжособистісної 

взаємодії).  

Науково-методична компетентність педагогічного працівника 

виражається в синергізмі:  
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Рис. 2.1. Модель науково-методичної компетентності педагога 

професійної освіти 

 

– системних якостей: кругозору, ерудиції, наукового інтелекту, 

гуманізму, гуманітарності, соціальної справедливості, інтелектуальності, 

цілеспрямованості, мобільності, динамізму особистості, адаптивності, 

полікультурності, толерантності, емпативності, емоційного інтелекту, 

експресивності, розвиненості мови, артистизму, оптимізму тощо;  
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– здібностей: до наукового пізнання, аналітично-мисленнєвої 

діяльності, системного аналізу, якості складових соціального й освітнього 

середовища, з наукометрії, системно-педагогічного управління, 

прогнозування, моделювання та планування тощо; 

– здатностей: сприймати, систематизувати та транслювати науково 

обґрунтовану інформацію, досліджувати оточуюче середовище (соціальне, 

освітнє), вікової трансформації цільового матеріалу для різних категорій 

підготовки, здатність до методичної, виховної, соціальної роботи, 

художнього й естетичного сприйняття дійсності, морально-етичного 

ставлення до особистості, здатність біоетики, екологічної етики тощо;  

– готовності: емоційно-особистісна (позитивне ставлення до 

педагогічної діяльності, розуміння цінностей і етичних норм, мотивів і 

потреб, особистісно-мотиваційне ствердження, громадська активність і 

відповідальність), змістово-процесуально-технічна (знання з педагогіки, 

психології, методики, використання новітніх технологій);  

– сформованості: комплексоутворюючого та інтегрованого 

імперативу, усукупнення часткових компетентностей синергетичної науково-

методичної компетентності (функціонально-філософської – філософської, 

релігієзнавчої, світоглядної, цивілізаційної, морально-етичної, художньо-

естетичної, самоосвітньої, критичного мислення; загальнонаукової – 

дослідницько-експериментальної, креативної, інформаційно-цифрової, 

інноваційної, рефлексивної, андрагогічної, управлінської моніторинго-

експертної, прогностично-моделюючої; конкретно-наукової (професійної) – 

педагогічної, психологічної, математичної, природничої, екологічної, 

технічної, технологічної, історичної, політичної, суспільної, соціологічної, 

мовно-комунікативної, інструментально-аналітичної тощо). 

Модель розвитку НМК педагогів П(ПТ)О у системі неперервної освіти 

представлена у структурно-семантичних компонентах підсистем (рис. 2.2). 

Вони визначаються як блоки моделі: методологічно-цільовий; методично-

організаційний; організаційно-формувальний; оціночно-результативний. 
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Рис. 2.2. Структурно-процесульна модель розвитку НМК педагогів 

П(ПТ)О у системі неперервної освіти 
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Методологічно-цільова підсистема (МЦП) визначає мету – розвиток 

науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в 

системі неперервної освіти. Її досягнення забезпечується цільовими 

завданнями: 

 розвитку комплексу індивідуальних якостей, здібностей, 

здатностей, готовності та компетентної сформованості до фахового 

самовдосконалення та саморозвитку; 

 забезпечити засвоєння слухачами курсів в процесі навчально-

пізнавальної, науково-дослідницької та практичної діяльності сучасних 

наукових знань, формування умінь, навичок та їхнє застосування в 

професійній діяльності педагогічного працівника; 

 організувати науково-методичні, організаційно-педагогічні, 

соціально-побутові, матеріально-технічні, інформаційно-телекомунікаційні 

умови для формування НМК у педагогів; 

 гарантувати професійне стажування в контексті науково-

методичної діяльності у сфері освіти, науки та інноватики, а також 

функціонального призначення особливостей спеціальної підготовки – 

мотиваційно-аксіологічної, пізнавально-прогностичної, діагностичної, 

моделюючої, організаційно-методичної, інформаційно-аналітичної, 

ергономічної, контрольної.  

Включає підходи та принципи, що забезпечують методологічну основу 

запропонованої моделі, яка дозволяє систематизувати увесь обсяг наукового 

знання й створити умови для розробки подальших, ефективних напрямів 

дослідження в галузі професійної освіти й розвитку науково-методичної 

компетентності педагогічних працівників. Зокрема, це – методологічні 

фундаментально-філософські, загально- і конкретно-наукові принципи 

пізнання та системного аналізу; підходи – компетентнісний, конструктивний, 

системно-діяльнісний, проблемно-ситуативний, програмно-цільовий, 

аксіологічний, культурологічний та інноваційний, що сприяють 

функціональній реалізації мотиваційно-аксіологічного, пізнавально-
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прогностичного діагностико-моделюючого, організаційно-методичного, 

інформаційно-аналітичного, ергономічного й контрольного характеру 

ефективності системи. 

Поряд з цим, МЦП синергетично поєднує форми, методи і засоби 

освіти, дослідництва, оцінювання навчальних і наукоємних програм, 

продуктів, сервісів, послуг. Вона ґрунтується на науково-методичних засадах 

фахової підготовки та розвитку професійної синергетики компетентності 

педагогічних працівників у післядипломній педагогічній освіті з 

використанням: 

 форм навчальної, наукової, практично-стажувальної діяльності за 

дидактичними цілями; 

 методів навчально- і науково-пізнавальної діяльності, мотиваційно-

стимулюючих аналітично-пошукових, інтерактивних ситуаційних, 

ідентифікаційно-закріплювальних контролю й самооцінювання, діагностико-

коригуючих; 

 засобів інформаційно-аналітичного, технічного й науково-

метричного забезпечення, графічно-демонстраційних на різних 

інформаційних носіях, відеовізуальних, мультимедійних, дистанційних, 

інструментально-лабораторних, науково-методичних і технічно-

регулятивних. 

Активує за класифікаційними ознаками методичну когнітивність у 

фундаментально-філософських (феноменологічний за етапами освітньо-

наукового процесу підготовки, герменевтичний для тлумачення змісту й 

аналізу науково-методичного забезпечення соціально-гуманітарного, 

суспільно-політичного модулів у циклах підготовки), науково-світоглядних 

(фундаментальні теорії систем і системного аналізу якості складових, стану 

та їхніх трансформаційних перетворень), конкретно-наукових (природничих і 

соціально-гуманітарних складових освітньо-наукового процесу), 

дисциплінарних і міждисциплінарних методів дослідження (відповідно в 

галузях наук і знань та їхньої синергетичної інтегративності); наукового 
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пізнання в галузі педагогічних і гуманітарних наук: емпіричні (традиційні, 

таксономічні, лексично-семантичні, градуювальні), методології пізнання 

(доведення, аналізу та синтезу, педагогічного аудиту, моніторингу, 

моделювання та прогнозування стану сформованості компетентності, 

професійного розвитку викладачів, планування, формування педагогічних  

гіпотез, теорій, панівних парадигм); статистичні (узагальнення, 

систематизація, специфікація, аналіз множини чинників у ланцюгах стійкої 

випадковості та ймовірності). 

Методологічно-цільова підсистема спрямована на реалізацію 

вищеозначеної системи формування НМК шляхом упровадження науково-

методичних засад організації професійної підготовки. Вона акцентується на 

введенні комбінованої форми здобуття освіти, навчально- і науково-

пізнавальної діяльності для налагодження взаємозв’язків між різними 

системами (освіта і виробництво, освіта і наука, наука і виробництво, тощо). 

Із метою підвищення якості освіти, застосування  

– методів (інформаційно-телекомунікаційних, інтерактивних, 

інтегративно-ергономічних методів синектики),  

– засобів інформаційно-аналітичного, технічного та науково-

метричного забезпечення (візуально-графічних, матеріально-технічних, 

дослідницько-методичних, технічного регулювання, науково-метричних баз 

даних),  

– форм навчальної, наукової, практично-стажувальної діяльності 

(персоніфікованих, дослідницько-практичних), за комплектацією груп і 

командної роботи, змістом виконуваних досліджень, способом 

представлення результатів. 

Інноваційність запропонованої моделі визначається застосуванням 

сучасних та перспективних форм роботи, таких як: лекції з використанням 

інтерактивних технологій; тренінги у контексті компетентнісного розвитку; 

індивідуальна робота щодо визначення і тьюторського супроводу освітньо-

професійної траєкторії; самостійна робота та фахове самоудосканалення; 
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участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, 

майстер-класах та конкурсах; обговорення результатів наукових досліджень 

у форматі круглих столів, семінарів та студій. 

Наступний компонент блоку є методи наукового пізнання.  

Серед методів емпіричного рівня дослідження варто назвати: аналіз 

змісту педагогічної документації та результатів діяльності, навчально-

виробничої практики, експеримент із упровадження сучасних концепцій та 

нових освітніх програм, запровадження інноваційного навчально-

методичного забезпечення.  

Крім зазначеного, це і метод педагогічного спостереження, бесіди, 

інтервʼю, анкетування, рейтингу та самооцінки, педагогічного консіліуму, 

письмового й усного опитування, діагностування контрольних робіт, 

педагогічний експеримент, контент-аналіз, узагальнення педагогічного 

досвіду, експертна оцінка, соціометрія, тестування. 

Друга група методів, теоретичних, пов’язана з експериментальною 

перевіркою нових педагогічних проектів, розв’язанням інтегрованих завдань, 

абстрагуванням. Це аналітичний метод, дедуктивний, індуктивний, діахрон-

ний (періодизації), моделювання (фізичне, статистичне, математичне), 

побудова ідеалізованих об’єктів (ідеалізація), порівняння, абстрагування й 

конкретизації, історико-логічної інтерпретації фактів, монографічний метод, 

аналізу і синтезу, кількісні та якісні методи, класифікація, мислений (уявний) 

експеримент, узагальнення опрацьованого матеріалу, системний аналіз, 

логічний, хронологічний (історичний). 

До методологічно-цільової підсистеми моделі також включені засоби 

навчання, які підвищують ефективність засвоєння навчального матеріалу 

необхідного для здійснення освітньо-професійної діяльності. Важливе місце 

відводиться засобам інтелектуального та емоційно-психологічного впливу 

освітнього середовища, у якому відбувається компетентнісне зростання 

педагогічного працівника. Особливе місце, в цьому контексті займає напрям 

підготовки фахівця до роботи у нестандартних ситуаціях, стресостійкості та 
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подолання емоційної напруженості. Також до засобів формування та 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О належать 

навчальні та навчально-методичні посібники, підручники, електронні 

навчальні комплекси, спеціальна література, засоби інформації і контролю, 

мультимедійні презентації; фото-, кіно- та відеоматеріали, а також різні види 

діяльності, що сприяють розв’язанню завдань науково-методичного 

забезпечення. 

Організаційно-формувальна підсистема алгоритмізована у процесі 

розвитку аксіолого-акмеологічного змісту НМК у педагогічних працівників 

закладів П(ПТ)О в процесі неперервної освіти для їх розвитку в умовах 

організаційно-педагогічної реалізації навчально-пізнавальної, наукової та 

практичної діяльності. Реалізація якого відбувається в освітньо-

інформаційних, інтерактивних, мережевих, імітаційних, інноваційних, 

дослідницьких технологіях студентоцентрованого навчання функціонально-

цільової орієнтації. 

Зазначений блок містить організаційно-педагогічні умови реалізації 

моделі: врахування перспективного досвіду, розвиток і вдосконалення 

методології дослідництва й вивчення професійних дисциплін, науково-

метричне забезпечення доступу до мереж та інформаційних платформ, 

методичне забезпечення наукового дослідництва і викладання спеціальних 

дисциплін для здобуття науково-методичних професійних, дотичних, 

перехресних компетентностей у процесі навчання, стимулювання 

пізнавальних інтересів і потреб через постановку актуальних науково-

методичних проблем і врахування індивідуальних здібностей; персоніфікація 

завдань та організація дієвої консультативної допомоги. Реалізація цієї 

підсистеми здійснюється через обґрунтування та розроблення структурно-

логічної моделі системи розвитку НМК (групова взаємодія / індивідуальна), 

реалізацію моделі підвищення кваліфікації (ПК) в міжатестаційний період: 

курси підвищення кваліфікації, короткострокові та тематичні програми ПК, 

інші заходи розвитку НМК. 
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Оціночно-результативний блок моделі формування науково-

методичної компетентності педагогічних працівників професійної освіти 

містить критерії, рівні й засвідчує кінцевий результат формування 

досліджуваного феномена. Серед критеріїв доцільно виділити мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-інтелектуальний та практично-діяльнісний.  

Мотиваційно-ціннісний критерій передбачає формування у педагогів 

інтересу до науково-методичної діяльності, потреби у створенні 

інноваційних науково-методичних комплексів на основі сучасних досягнень 

науки і практики, ціннісне ставлення до світоглядних засад та 

соціокультурних традицій. У процесі науково-пізнавальної діяльності у 

педагогів укріплюються цивілізаційні цінності, які позитивно впливають на 

результативність науково-методичної діяльності й формування наукових 

компетентностей. 

Якісним показником критерію визначено загальну спрямованість 

педагогічного працівника на формування науково-методичної 

компетентності, що виражається в системі чітко визначених мотивів та цілей 

шляхом актуалізації цінності її формування. Цей критерій пов'язаний з 

усвідомленням професійного призначення, звертання до свого внутрішнього 

світу та досвіду життєдіяльності. Рефлексія, нарівні з формуванням мотивів, 

є важливою в професійному розвитку педагогічного працівника. Реалізації 

цілей застосування інноваційних методів навчання мотивація й рефлексія 

забезпечують здійснення цієї діяльності й саморозкриття особистості освітян. 

Когнітивно-інтелектуальний критерій включає показники необхідні 

для здійснення науково-методичної діяльності, а саме: розвиток творчого та 

методичного мислення, креативності, гнучкості мислення, вільне володіння 

процесами синтезу, узагальнення, систематизації наукового матеріалу. 

Рівноцінно-важливим показником вважається загальний інтелектуальний 

розвиток, світосприймання, світоглядні уявлення та практичний досвід 

педагога. 
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Практично-діяльнісний критерій характеризується здатністю 

використовувати наукові знання та методики в організації і здійсненні 

професійно-теоретичної та практичної підготовки, включення педагогічного 

працівника у реальну ситуацію освітнього середовища, перевірка на практиці 

начальних методів, проведення досліджень, узагальнення матеріалу 

першоджерел. Значимим складником вважається самоаналіз та самоконтроль 

результатів науково-методичної діяльності. 

Визначення рівнів сформованості науково-методичної компетентності 

є важливим елементом оціночно-результативного блоку. Практика доводить, 

що відповідно до критеріїв варто виділити три рівня сформованості науково-

методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, а саме: 

високий, достатній, середній. Уточнення кожного з них, потребує чіткого 

обґрунтування, відповідно до визначених критеріїв.  

Високий рівень мотиваційно-ціннісного критерію характеризується 

повним усвідомлення мотиваційно-ціннісних якостей щодо формування 

науково-методичної компетентності; стійким пізнавальним інтересом; 

сталим прагненням до підвищення рівня мотиваційно-ціннісних якостей 

щодо формування НМК, самовдосконалення та саморозвитку; позитивним 

ставленням до розвитку цієї компетентності;  здатністю до прийняття рішень, 

готовністю нести відповідальність за результати своєї діяльності. 

Достатній рівень характеризується частковою сформованістю 

мотиваційно-ціннісних якостей щодо розвитку науково-методичної 

компетентності; неповним усвідомленням мотиваційно-ціннісних якостей; 

нестійким пізнавальним інтересом щодо її розвитку; прагнення до 

підвищення рівня мотиваційно-ціннісних якостей; ситуативним проявом 

професійної компетентності, самовдосконалення та саморозвитку; 

суперечливим ставленням до компетентнісного розвитку; прагненням до 

прийняття рішень, спорадичною готовністю нести відповідальність за 

результати у науково-методичній роботі. 
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Середній рівень характеризується недостатньою сформованістю 

мотиваційно-ціннісних якостей щодо розвитку науково-методичної 

компетентності; недостатнім усвідомленням мотиваційно-ціннісних якостей; 

слабкою пізнавальною зацікавленістю щодо підвищення рівня мотиваційно-

ціннісних якостей, самовдосконалення та саморозвитку; відсутність інтересу 

до компетентнісного розвитку; неготовністю нести відповідальність за 

результати діяльності. 

Високий рівень когнітивно-інтелектуального критерію 

характеризується наявністю стійких, систематизованих знань з організації і 

проведення науково-методичної роботи; повним розуміння необхідності 

застосування методики та наукових знань в процесі організації і реалізації 

освітнього процесу; повною обізнаністю зі змістом, методами та способами 

організації і проведення науково-методичної роботи. 

Достатній рівень характеризується неповною орієнтацією в цілях та 

завданнях організації і проведення науково-методичної роботи; наявністю 

частково систематизованих дидактичних знань; недостатньо глибоким 

розумінням необхідності застосовувати наукових знань в процесі організації і 

здійснення науково-методичної роботи; неповною обізнаністю з її змістом, 

методами та способами. 

Середній рівень характеризується слабкою орієнтацією в цілях та 

завданнях організації і проведення науково-методичної роботи; поверхневим, 

нестійким та несистематизованим характером застосування наукових знань і 

методів; поверховою обізнаністю із змістом, методами та способами 

організації і проведення науково-методичної діяльності.   

Високий рівень практично-діяльнісного критерію характеризується 

достатньою сформованістю науково-методичної компетентності; точністю 

застосування методів та методик; самостійним відтворення визначеної 

поступовості або системи дій у типових та нетипових ситуаціях; повною 

сформованістю вмінь здійснювати самоконтроль та самоаналіз науково-
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методичної діяльності; здатністю до самостійної її організації та планування; 

адекватною самооцінкою рівня сформованості власної компетентності. 

Достатній рівень характеризується частковою сформованістю 

науково-методичної компетентності; недостатньо точним дотриманням 

технологій і методик; самостійним відтворенням визначеної поступовості або 

системи дій у типових пошукових ситуаціях; частковою сформованістю 

вмінь здійснювати самоконтроль та самоаналіз діяльності; обмеженою 

здатністю до самостійної організації та планування; не завжди адекватною 

самооцінкою рівня сформованості власної науково-методичної 

компетентності. 

Середній рівень характеризується недостатньою сформованістю 

науково-методичної компетентності; неточністю її виконання; відтворенням 

визначеної поступовості або системи дій за підтримки ззовні; відсутністю 

досвіду в цій сфері; несформованістю вміння здійснювати самоконтроль та 

самоаналіз науково-методичної діяльності; відсутністю навичок самостійної 

організації та планування; неадекватною самооцінкою рівня сформованості 

власної компетентності. 

Таким чином, запровадження запропонованої моделі забезпечить 

досягнення високого рівня розвитку науково-методичної компетентності 

педагогічних працівників закладів П(ПТ)О. Поряд з цим, ефективний 

розвиток науково-методичної компетентності створює підґрунтя для 

запровадження відповідних організаційно-педагогічних умов, з-поміж яких 

можна виділити: створення творчого освітнього середовища; формування 

уявлення про предмет як соціально-філософський феномен, усвідомлення 

світоглядних засад трансформації освітнього середовища взагалі та предмету 

зокрема, його ціннісних орієнтирів; стимулювання стійкого інтересу та 

позитивної мотивації до науково-методичної роботи. 

Зазначена модель являє собою систему розвитку науково-методичної 

компетентності педагогічних працівників в контексті неперервної освіти у 

структурно-семантичних компонентах підсистем, яка побудована на 
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методологічних фундаментально-філософських, загально- і конкретно-

наукових принципах пізнання та системного аналізу; компетентнісному, 

конструктивному, системно-діяльнісному, проблемно-ситуативному, 

програмно-цільовому, аксіологічному, культурологічному та інноваційному 

підходах і є структурно-логічним поєднанням методологічно-цільової, 

методично-організаційної, організаційно-формувальної та оціночно-

результативної підсистем, результатом якої передбачено набуття педагогом 

науково-методичної компетентності на засадах синергетики. Деталізовано 

розроблену систему формування науково-методичної компетентності 

педагогічних працівників у системі неперервної освіти структурно-логічною 

моделлю, яку створено для структурно-організаційного відображення 

функціонування неперервної професійної післядипломної підготовки, 

візуалізації організаційної будови. 

 

 

2.2. Організація контрольного етапу дослідження з теми «Розвиток 

науково-методичної компетентності педагогів професійної школи» 

У 2020 році науково-педагогічними працівниками кафедри МПО та 

СГД БІНПО ДЗВО «УМО» проводився контрольний етап дослідження для 

визначення рівня розвиненості та виявлення динаміки розвитку науково-

методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О. Даний етап дослідження 

було проведено за участі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О тих регіонів, де 

було сформовано експериментальні групи. Це зокрема: 

- дві експериментальні групи педагогів ЗП(ПТ)О Дніпропетровської 

області (м. Дніпро та м. Кривий Ріг, загалом 37 осіб); 

- дві експериментальні групи педагогічних працівників Полтавської 

області (м. Кременчук та м. Зіньків, загалом 44 особи); 

- одна експериментальна група педагогів Сумської області (м. Суми, 

загалом 17 осіб). 
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Загалом до експерименту було залучено 98 педагогів – 45 майстрів 

виробничого навчання та 53 викладачі професійно-теоретичної підготовки. 

Анкетування педагогів експериментальних груп проводилося за тими ж 

методиками, що і на констатувальному етапі дослідження. 

Для виявлення динаміки розвитку науково-методичної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О було здійснено порівняння із даними, отриманими під час 

констатувального етапу дослідження. 

 

 

2.3. Статистичні дані та результати контрольного етапу 

дослідження з теми «Розвиток науково-методичної компетентності 

педагогів професійної школи» 

Загальна кількість респондентів, що взяли участь у контрольному 

опитуванні, склала 98 осіб – 45 майстрів виробничого навчання та 53 

викладачі професійно-теоретичної підготовки. 

Систематизовані та узагальнені результати опитування дали змогу 

зробити наступні висновки. 

Відмічено позитивні зміни для мотивації педагогів ЗП(ПТ)О до 

підвищення кваліфікації. Так, більшість викладачів (36 %) та майстрів (34 %) 

мотивацією для підвищення кваліфікації вважають можливість отримати 

інформацію про освітні інновації, а 33 % викладачів і близько 30 % майстрів 

– прагнення до професійного самовдосконалення (рис. 2.3, 2.4). 
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Рис. 2.3. Мотивація підвищення кваліфікації (викладачі) 

 

Рис. 2.4. Мотивація підвищення кваліфікації (майстри) 

 

У ході контрольного етапу дослідження було виявлено підвищення 

загального рівня знань слухачів із методики навчання професії. Статистичні 

дані засвідчили, що серед викладачів за результатами експерименту 
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переважають систематизовані спеціальні – близько 80 % респондентів та 

глибокі спеціальні знання – 15 % опитаних (рис. 2.5). У майстрів відповіді 

розподілилися наступним чином: елементарні загальні знання мають 15 % 

слухачів, систематизовані спеціальні – 75 %, глибокі спеціальні знання 

мають близько 10 % опитаних (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.5. Рівень знань з методики у викладачів професійно-теоретичної 

підготовки 

 

Рис. 2.6. Рівень знань з методики у майстрів виробничого навчання 
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Також позитивна динаміка була відмічена у здатності педагогів 

ЗП(ПТ)О до проектування цілей навчання, змісту навчання, корекції та 

контролю навчальних досягнень учнів. Результати засвідчили наступне: 8% 

викладачів та 15 % майстрів здатні виконувати названу діяльність у типових 

педагогічних ситуаціях за зразком, 65 % викладачів та 62 % майстрів 

зазначили, що готові виконувати дану діяльність самостійно, визначаючи цілі 

на діагностичній основі та відповідний зміст навчання, форми та методи 

контролю досягнень учнів, 27 % опитаних викладачів та 23 % майстрів 

відмітили, що здатні виконувати названу діяльність у нестандартних 

ситуаціях, впроваджувати інноваційні підходи до проектування компонентів 

дидактичної системи (рис. 2.7 та рис. 2.8). 

 

Рис. 2.7. Рівень здатності викладачів до проектування цілей навчання, 

змісту навчання, корекції та контролю навчальних досягнень учнів 

 



60 

 

Рис. 2.8. Рівень здатності майстрів до проектування цілей навчання, 

змісту навчання, корекції та контролю навчальних досягнень учнів 

 

Однією з вимог підвищення рівня науково-методичної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О було визначено їх здатність до планування та організації 

інноваційних занять. Як показало контрольне опитування, збільшився 

відсоток тих педагогів, які здатні самостійно підготувати сценарій та 

провести інноваційне заняття (67 % викладачів і 58 % майстрів) та які здатні 

впроваджувати авторські методичні розробки у практику планування та 

проведення інноваційного заняття (23 % викладачів і 15 % майстрів)  (рис. 

2.9, рис. 2.10). 

У процесі дослідження у слухачів експериментальних груп було 

виявлено більш продуктивну спроможність до планування комплексного 

методичного забезпечення предмету (професії). Близько 62 % викладачів та 

59 % майстрів заявили, що вдосконалюють вже розроблене КМЗ шляхом 

застосування цифрових технологій та сучасних засобів навчання, а 36 % 

викладачів та 33 % майстрів самостійно розробляють КМЗ з урахуванням 

освітніх інновацій (рис. 2.11, рис. 2.12). 
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Рис. 2.9. Рівень здатності викладачів до планування та організації 

інноваційних занять 

 

Рис. 2.10. Рівень здатності майстрів до планування та організації 

інноваційних занять 
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Рис. 2.11. Підготовка комплексного методичного забезпечення 

викладачами 

 

Рис. 2.12. Підготовка комплексного методичного забезпечення 

майстрами 
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За результатами контрольного опитування також було з’ясовано, що 

домінуючими видами навчально-методичної діяльності педагогів ЗП(ПТ)О 

на сьогодні є:  

- експериментальна діяльність з адаптації впровадження 

педагогічного досвіду – 29 % викладачів та 27 % майстрів; 

- упровадження сучасних освітніх інновацій у власну навчально-

методичну діяльність – 56 % викладачів та близько 50 % майстрів (рис. 2.13, 

рис. 2.14). 

 

Рис. 2.13. Види навчально-методичної діяльності, що домінують у 

роботі викладачів 
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Рис. 2.14. Види навчально-методичної діяльності, що домінують в 

роботі майстрів 

 

Дані контрольного анкетування слухачів експериментальних груп 

також засвідчили, що:  

- більше 90 % викладачів професійно-теоретичної підготовки та 

близько 75 % майстрів виробничого навчання заявили про важливість 

психолого-педагогічної та методичної підготовки для ефективної організації 

освітнього процесу у ЗП(ПТ)О; 

- переважаючими виявлено діагностичний та евристичний рівні 

діяльності педагогів щодо організації навчальної роботи учнів, проектування 

освітнього процесу, планування та організації інноваційних уроків та 

підготовки сучасного навчально-методичного супроводу занять; 

- близько 74 % опитаних педагогів регулярно публікують результати 

педагогічної діяльності у періодичних виданнях та у збірниках матеріалів 

науково-практичних та науково-методичних заходів; 

- переважна більшість респондентів (близько 87 %) заявили про 

актуальність і важливість проведення науково-методичних і науково-
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практичних заходів (у тому числі професійної спрямованості) у курсовий та 

міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації; 

- майже 100 % опитаних відмітили ефективність використання 

матеріалів електронного освітнього ресурсу кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. 

Загальні результати контрольного етапу дослідження представлено 

у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Рівні розвиненості науково-методичної компетентності педагога 

ЗП(ПТ)О за результатами контрольного експерименту 

№ 

з/п 
Рівні розвиненості 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

Майстри виробничого 

навчання 

Кількість осіб % Кількість осіб % 

1. Стереотипний 5 9,4 11 24,4 

2. Діагностичний 31 58,5 22 48,9 

3. Евристичний 17 32,1 12 26,7 

 

Контрольний етап дослідження дозволив відслідкувати динаміку 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О відповідно 

до якої у викладачів професійно-теоретичної підготовки експериментальних 

груп домінуючими зафіксовано діагностичний  та евристичний рівні 

розвиненості науково-методичної компетентності (збільшились відповідно на 

1,9 % та 13,2 % порівняно з результатами констатувального етапу 

дослідження) (рис. 2.15). 

Дані дослідження  свідчать про позитивну динаміку у розвитку 

розвитку науково-методичної компетентності у викладачів професійно-

теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання які брали участь у 

експерименті на діагностичному та евристичному рівнях. 
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Рис. 2.15. Динаміка розвитку науково-методичної компетентності 

викладачів експериментальних груп 

 

У майстрів виробничого навчання експериментальних груп також 

зафіксовано позитивну динаміку розвитку науково-методичної 

компетентності, свідченням чого є збільшення кількості осіб із 

діагностичним (на 4,5 %) та евристичним (на 8,9 %) рівнями розвиненості 

науково-методичної компетентності (рис. 2.16). 

 

Рис. 2.16. Динаміка розвитку науково-методичної компетентності 

майстрів експериментальних груп 
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Представлена статистика підтверджує дієвість та своєчасність 

запропонованих змін у структурі підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О 

на рівні змістового та процесуального компонентів. 

 

 

2.4. Упровадження результатів наукових досліджень за звітний 

період 

За матеріалами науково-дослідної роботи науково-педагогічними 

працівниками кафедри МПО та СГД підготовлено ряд публікацій. Серед них: 

а) наукові статті у наукометричних та закордонних виданнях: 

1. Yermolenko A. Platform «PROFOSVITA» as innovative educational and 

digital environment for specialists’ professional development. Revista Educação & 

Formação. Vol. 5. No 3 (2020): Educação & Formação). URL: 

https://doi.org/10.25053/redufor.v5i15.3397 (Web of Science) 

2. Yermolenko A., Kulishov V., Shevchuk S. Innovative principles of 

development of methodical competence of modern teacher of vocational 

education. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific 

Schools. 2020. 38(2), P. 113–118. 

б) наукові статті у фахових  виданнях: 

1. Кулішов В.С. Сучасні підходи до професійно-особистісного 

розвитку педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2020. Вип. 12. 

С. 263–272. 

2. Шевчук С.С. Вектори підвищення якості професійної підготовки 

фахівців у сучасних умовах. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. 

журнал. 2020. №3 (192). С. 5–9. 

3. Єрмоленко А., Кулішов В., Шевчук С. Розвиток інноваційної 

компетентності сучасного  педагога професійної школи. Імідж сучасного 

педагога: електрон. наук. фах. журнал. 2020. № 5 (194). С. 52–57. 

в) матеріали науково-практичних конференцій та семінарів: 

1. Кулішов В.С. Колективно-групова форма проектної діяльності учнів 

https://doi.org/10.25053/redufor.v5i15.3397


68 

ЗП(ПТ)О та її переваги. Актуальні проблеми технологічної і професійної 

освіти. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 14 травня 2020 р. 

Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 173–175. 

2. Кулішов В.С. Проєктні технології у професійній діяльності педагога 

ЗП(ПТ)О. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача 

професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних 

технологій. Матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару 05 

листопада 2020 р. Глухів. 

3. Шевчук С.С. Перспективний досвід у контексті інноватики 

педагогічної діяльності у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Реалізація перспективного педагогічного досвіду у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти. Збірник матеріалів Регіональної 

науково-практичної конференції (21 травня 2020 року, м. Одеса). Біла 

Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. С.10–15. 

4. Щипська Т.П. Науково-методичні засади впровадження в освітній 

процес ЗП(ПТ)О інноваційних технологій. Підготовка майстра виробничого 

навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній 

процес інноваційних технологій. Матеріали ІV Всеукраїнського науково-

методичного семінару 05 листопада 2020 р. Глухів. 

5. Щипська Т.П. Цифрова комунікація, як засіб розв'язання протиріч 

дистанційної освіти. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу 

в умовах діджиталізації суспільства. Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 11 листопада 2020 р. Біла Церква. 

6. Щипська Т.П. Застосування інноваційних  освітніх практик у 

позааудиторній навчальній діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної 

галузі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

19 листопада 2020 р. Біла Церква. 

г) навчально-методичні посібники: 

1. Шевчук С.С. Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти 
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у позааудиторній навчальній діяльності ЗП(ПТ)О: Спецкурс: НМК. БІНПО: 

Біла Церква. 2020. 84 с. 

д) матеріали проведених семінарів, конференцій: 

1. Реалізація сучасних освітніх практик при підготовці кваліфікованих 

робітників: електронний зб. матеріалів Регіон. наук.-практ. семінару, 

м. Горішні Плавні, 16 квітня 2020 р. / за заг. ред. В.С. Кулішова, 

І.В. Арестової. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 

299 с. 

2. Упровадження сучасних освітніх технологій при підготовці 

кваліфікованих робітників: електронний зб. матеріалів Регіон. наук.-практ. 

семінару, м. Черкаси, 24 квітня 2020 р. / за заг. ред. С. В. Соболєвої, 

І. В. Арестової. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 

114 с. 

3. Реалізація перспективного педагогічного досвіду у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти: електронний зб. матеріалів 

Регіон. наук.-практ. конференції, м. Одеса, 21 травня 2020 р. / за заг. ред. 

С.С.Шевчук. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020.  

251 с. 
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Висновки до розділу 2 

 

У 2020 році колективом кафедри МПО та СГД було апробовано та 

відкориговано у процесі дослідження структурно-процесуальну модель 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О. 

Крім того, науково-педагогічними працівниками кафедри МПО та СГД 

було організовано та проведено контрольний етап дослідження для 

визначення рівня розвиненості та виявлення динаміки розвитку науково-

методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О. 

До експерименту було залучено 98 педагогів – 45 майстрів 

виробничого навчання та 53 викладачі професійно-теоретичної підготовки 

експериментальних груп, що були створені на базі ЗП(ПТ)О Сумської, 

Полтавської та Дніпропетровської областей. 

Анкетування педагогів експериментальних груп проводилося за тими ж 

методиками, що і на констатувальному етапі дослідження. 

Для виявлення динаміки розвитку науково-методичної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О було здійснено порівняння із даними, отриманими під час 

констатувального етапу дослідження. 

Систематизовані та узагальнені результати опитування дали змогу 

зробити наступні висновки: 

- відмічено позитивні зміни для мотивації педагогів ЗП(ПТ)О до 

підвищення кваліфікації; 

- у ході контрольного етапу дослідження було виявлено підвищення 

загального рівня знань слухачів з методики навчання професії; 

- позитивна динаміка була відмічена у здатності педагогів ЗП(ПТ)О до 

проектування цілей навчання, змісту навчання, корекції та контролю 

навчальних досягнень учнів; 

- збільшився відсоток тих педагогів, які здатні самостійно підготувати 

сценарій та провести інноваційне заняття (67 % викладачів і 58 % 

майстрів) та які здатні впроваджувати авторські методичні розробки 
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у практику планування та проведення інноваційного заняття (23 % 

викладачів і 15 % майстрів); 

- виявлено більш продуктивну спроможність до планування 

комплексного методичного забезпечення предмету (професії); 

- домінуючими видами навчально-методичної діяльності педагогів 

ЗП(ПТ)О на сьогодні є: експериментальна діяльність з адаптації 

впровадження педагогічного досвіду – 29 % викладачів та 27 % 

майстрів та впровадження сучасних освітніх інновацій у власну 

навчально-методичну діяльність – 56 % викладачів та близько 50 % 

майстрів; 

- більше 90 % викладачів професійно-теоретичної підготовки та 

близько 75 % майстрів виробничого навчання заявили про 

важливість психолого-педагогічної та методичної підготовки для 

ефективної організації освітнього процесу у ЗП(ПТ)О; 

- переважаючими виявлено діагностичний та евристичний рівні 

діяльності педагогів щодо організації навчальної роботи учнів, 

проектування освітнього процесу, планування та організації 

інноваційних уроків та підготовки сучасного навчально-методичного 

супроводу занять; 

- близько 74 % опитаних педагогів регулярно публікують результати 

педагогічної діяльності у періодичних виданнях та у збірниках 

матеріалів науково-практичних та науково-методичних заходів; 

- переважна більшість респондентів (близько 87 %) заявили про 

актуальність і важливість проведення науково-методичних і науково-

практичних заходів (у тому числі професійної спрямованості) у 

курсовий та міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації; 

- майже 100 % опитаних відмітили ефективність використання 

матеріалів електронного освітнього ресурсу кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. 



72 

Контрольний етап дослідження дозволив відслідкувати динаміку 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О, відповідно 

до якої у викладачів професійно-теоретичної підготовки експериментальних 

груп домінуючими зафіксовано діагностичний  та евристичний рівні 

розвиненості науково-методичної компетентності (збільшились відповідно на 

1,9 % та 13,2 % порівняно з результатами констатувального етапу 

дослідження). У майстрів виробничого навчання експериментальних груп 

також зафіксовано позитивну динаміку розвитку науково-методичної 

компетентності, свідченням чого є збільшення кількості осіб з діагностичним 

(на 4,5 %) та евристичним (на 8,9 %) рівнями розвиненості науково-

методичної компетентності. 

Представлена статистика підтверджує дієвість та своєчасність 

запропонованих змін у структурі підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О 

на рівні змістового та процесуального компонентів. 

За результатами контрольного етапу дослідження отримано довідки 

про впровадження результатів наукового дослідження кафедри МПО та СГД 

від тих ЗП(ПТ)О, на базі яких були створені експериментальні групи. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА УМОВ ТА АПРОБАЦІЯ 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗП(ПТ)О 

3.1. Науково-теоретичне обґрунтування структурно-

функціональної моделі розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників  

Із урахуванням методологічних підходів та принципів розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

нами розроблено структурно-функціональну модель розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О  у системі 

безперервної професійної освіти. 

Структурно-функціональна модель відображає процес забезпечення 

розвитку психолого-педагогічної компетентності та професійного розвитку 

педагога. 

Моделювання, як метод дослідження, дає змогу створювати ефективні 

умови для реалізації мети підвищення кваліфікації та цілеспрямовано 

впроваджувати інноваційні технології в освітній процес.  

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

Н. Волкова, О. Каверіна, С. Сисоєва, В. Ягупов, Якіманська, 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.  
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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». 
1
 

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

дослідженні. 

Моделювання (англ. modeling) - 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. 

У дослідженні ми дотримувалися думки Н. Ничкало, що моделювання 

базується на основі єдності цілі, завдань, різноманітних видів діяльності, 

організаційних форм та критеріїв функціонування системи й окремих її 

підсистем 
2
. Метод моделювання в нашому дослідженні застосовуємо для 

створення спрощеного макета досліджуваного явища, у якому представлені 

найголовніші його риси. 

В основі розробленої нами моделі розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О покладено теоретичні 

положення про те, що під час навчання на курсах підвищення кваліфікації 

збільшується її різноманітність, зростає кількість її елементів й 

ускладнюються зв'язки (рис 3.1.). Структура та організація навчального 

процесу на  курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників має 

певні особливості: навчання відбувається за дистанційною формою 

(опосередковане), поєднує очне (безпосереднє) і самостійне навчання.  

                                                 
1
 Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. - К. : Атіка, 2008. - 

684 с. 
2
 Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти України : монографія / Н. Г. Ничкало. - К. : Пед. 

думка, 2008. - 200 с. 
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Рис. 3.1. Структурно-функціональна модель «Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О» 
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Підвищення кваліфікації містить такі етапи навчання: організаційно-

мотиваційний, дистанційний, підсумково-рефлексійний. Зміст періодів та їх 

тривалість залежить від цілей, завдань та умов підвищення кваліфікації, 

категорії слухачів тощо. Обґрунтування моделі розвитку здійснюється з 

урахуванням вимог Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) 

освіти в Україні, специфіки освітнього середовища ЗП(ПТ)О. 

На нашу думку, саме така структурно-функціональна модель розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(  ПТ)О 

передбачає можливість надбання нових знань в процесі підвищення 

кваліфікації.  

Головне завдання полягає в тому, щоб, використовуючи в єдності і 

цілісності різноманітні методи, забезпечити гнучкість системи, зробити її 

здатною швидко реагувати, пристосовуватися до постійно змінюваних умов. 

Компоненти пропонованої нами моделі розкривають внутрішню 

організацію процесу формування психолого-педагічної компетентності 

педагогічних працівників – мета, завдання, зміст основних ідей, 

організаційних форм і методів – і відповідають за постійне відтворення 

взаємодії між елементами даного процесу. Під структурно-функціональною 

моделлю формування психолого-педагогічної компетентності 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. 

Будь-яка модель – це система, у структурі якої визначені 

взаємопов'язані елементи, серед яких мета, методологічні підходи, принципи, 

форми й методи, особливі умови, завдяки яким функціонує ця система. 

У нашому дослідженні модель містить наступні блоки: концептуально-

методологічний, цільовий, змістовий, організаційно-діяльнісний та оцінно-

рефлексивний, які було визначено відповідно традиційно сталих складових.  

Структурні компоненти моделі: концептуально-методологічний, 

цільовий блоки. 
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Концептуально-методологічний блок моделі складається з концепції, 

методологічних підходів та принципів.  

Основна концептуальна ідея полягає в тому, що психолого-педагогічна 

компетентність є базовою системоутворючою складовою професійної 

компетентності педагога, яка забезпечує ефективність реалізації 

багатокомпонентної системи професійної компетентності, забезпечує якість 

професійно-педагогічної діяльності, визначає індивідуальний стиль роботи 

кожного педагога. 

Вважаємо, що найбільш дієвим та ефективним є процес розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

який спрямовано на інтеграцію фахової й психолого-педагогічної підготовки 

педагогів. 

Концептуальні  положення реалізуються через методологічні підходи 

до розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

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

зорієнтовані та конкретно-наукові професійно зорієнтовані. Підходи в 

комплексному поєднанні створюють передумови для глибинного розуміння 

процесу розвитку психолого-педагогічної 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, вимоги, завдання. Мета має прогностичний характер, 

зміст якої спрямований на результат – здобуття педагогами ЗП(ПТ)О 

належного рівня розвиненості психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, який дає можливість успішно 
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виконувати свої професійно-педагогічні функції й буде характеризувати 

професійний розвиток педагога. 

Вимогами створення системи розвитку психолого-педагогічної 

компетентності в процесі підвищення кваліфікації є: переосмислення змісту, 

обсягу й структури психолого-педагогічних дисциплін; інтеграція трьох 

взаємопов'язаних і взаємообумовлених компонентів: знання, уміння, 

навички; застосування професійно-педагогічного досвіду. 

Розглянемо детальніше зовнішні організаційно-педагогічні умови, які є 

сукупністю заходів і передбачають використання форм, методів, прийомів, 

засобів координації слухачів курсів підвищення кваліфікації з метою 

створення сприятливих можливостей та стимулів для ефективного 

саморозвитку професійно важливих особистісних якостей; професійних 

знань, умінь та навичок. Наслідком цього буде розвиток психолого-

педагогічної компетентності та професійний розвиток особистості педагога. 

У процесі експерименту визначено сприятливі організаційно-

педагогічні умови розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О:  

1. Змістовне забезпечення розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на курсах підвищення 

кваліфікації:  

2. Застосування електронного навчально-методичного комплексу в 

процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

3. Застосування технологій педагогічного коучингу (створення Школи 

педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО у Рівненської області). 

4. Залучення педагогічних працівників до участі у науково-практичних 

заходах (міжнародні, усеукраїнські конференції, семінари, круглі столи, 

тренінги, майстер-класи тощо). 

Провідною організаційно-педагогічною умовою ефективного розвитку 

психолого-педагогічної компетентності на курсах підвищення кваліфікації є 
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поетапність її розвитку. Згідно з 
3
Положенням про організацію освітнього 

процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

освітній процес на курсах підвищення кваліфікації побудовано за 

засадах відкритості (самостійна роль суб’єкта в процесі навчання, 

варіативність і можливість вибору параметрів процесу навчання, доступ до 

інформації тощо), безперервності (систематизований і цілеспрямований 

процес набуття необхідних для успішної творчої професійної діяльності 

компетенцій упродовж життя тощо) і трансформації у сферу освітніх 

послуг (орієнтація на міжнародні професійні стандарти, урахування 

індивідуальних освітніх потреб особистості, створення умов для якісної 

безперервної освіти тощо). 

Відповідно ланками цього ланцюжка було визначено такі етапи: 

організаційно-мотиваційний (1 етап підвищення кваліфікації); дистанційний 

(2 етап навчання); підсумково-рефлексивний (3 етап навчання).  

На кожному з цих етапів освітня діяльність організована з урахуванням 

андрагогічних принципів навчання. 

Метою організаційно-мотиваційного етапу, з одного боку, є визначення 

реального рівня психолого-педагогічних знань, умінь, навичок, здібностей та 

якостей особистості слухача, їх відповідність вимогам, що висуваються до 

професійно-педагогічної діяльності, а з іншого – спрямування педагога на 

досягнення позитивних результатів.  

Саме на 1 етапі слухачам курсів пропонуються лекції, семінарські 

заняття за модулями:  

Педагогічний менеджмент і психологія професійної діяльності; 

Інноваційні технології в ЗП(ПТ)О;  

Психологія професійної діяльності;  

Модель сучасного ЗП(ПТ)О. 

                                                 
3
 Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти / В.В. Сидоренко, О.О. Клокар, А.В. Денисова / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: 

Агроосвіта, 2019. 56 с. 
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Дистанційний етап складає: самостійну роботу на освітній платформі 

«Профосвіта» (https://profosvita.org), інтернет-лекції, виконання самостійного 

проекту (підсумкова випускна робота) згідно з Практичним порадником до 

виконання підсумкових випускних робіт.
4
 

Слід зазначити що лекції на дистанційному етапі читають виключно 

професори кафедри Сидоренко В. В., Горошкова Л. А., Хлобистов Є. В. 

У 2020 році для забезпечення якості освітнього процесу на 

дистанційному етапі науково-педагогічні працівники кафедри розробили 

шість навчально-методичних посібників, що спрямовані на розвиток 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, 

один Порадник по виконанню підсумкових випускних робіт. 

Підсумково-рефлексивний етап розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О передбачає 

систематизацію, узагальнення та осмислення набутих психолого-

педагогічних знань, умінь і навичок у процесі підвищення кваліфікації у 

системі безперервної професійної освіти за допомогою педагогічної 

рефлексії та спрямування педагога на подальше вдосконалення психолого-

педагогічної компетентності, визначення теоретичних та методологічних 

засад, що є підґрунтям до моделювання індивідуальної освітньої траєкторії. 

Відповідно до цього, модель розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі безперервної 

професійної  освіті  будемо розглядати як комплексну систему цілей, змісту, 

етапів, методів, прийомів і засобів, спрямовану на розвиток психолого-

педагогічної компетентності. Оскільки модель прогнозує результат, що має 

бути досягнутим у процесі підвищення кваліфікації, то її компоненти повинні 

стати складовими нормативних дисциплін професійної програми підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

                                                 
4
 Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри  виробничого навчання та викладачі професійно-

теоретичної підготовки) /В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук. Коваль Л.Є. Торба Н.Г.– Біла Церква : БІНПО 

УМО, 2020. –  81с. 

 

https://profosvita.org/
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Вагомою організаційно-педагогічною умовою розвитку психолого-

педагогічної компетентності є застосування електронного навчально-

методичного комплексу на курсах. Створення у січні 2020 року у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти освітньої 

платформи «Профосвіта» (https://profosvita.org) як інноваційного  освітньо-

цифрового середовища дозволило значно покращити організацію роботи зі 

слухачами на дистанційному етапі навчання. Робота науково-педагогічних 

працівників кафедри на платформі поєднує інтелектуальний, науковий, 

професійний, освітній потенціал суб’єктів мережевого освітнього 

середовища, забезпечує спільну комунікацію, обмін досвідом роботи (форум, 

чат, проведення науково-практичних конференцій, семінарів тощо). 

На платформі кафедра має власний ресурс де розміщено літопис 

кафедри, програми вибіркових спецкурсів, навчально-методичні посібники 

викладачів кафедри та власну рубрику «Школа педагогічного коучингу» 

https://profosvita.org/course/view.php?id=334  

На персональних веб-ресурсах науково-педагогічні працівники 

кафедри розміщують  як організаційну інформацію тьюторів навчальних груп 

(по оформленню облікових даних слухачів, розподілу тем випускних робіт, 

контактної інформації викладачів), так і матеріали для опрацювання 

слухачами. 

Вихід на платформу НПП БІНПО здійснюється відповідно до розкладів 

занять, додатково викладачами організовано спілкування електронною 

поштою, створюються групи у Вайбер, на платформі mywebinar для 

проведення онлайн сесій тощо. 

Структура персональних веб-ресурсів викладачів кафедри ПП та М 

представлена наступними розділами:  

- організація освітнього процесу (інструктивно-методичні матеріали, 

які включають інформацію по роботі на платформі, розклади занять груп, 

облікові картки слухачів, контактну інформацію тьютора та викладачів груп, 

https://profosvita.org/
https://profosvita.org/course/view.php?id=334
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тематику випускних робіт за напрямами кафедри, графіки освітнього 

процесу, етапи проходження курсів тощо); 

- навчальні модулі згідно з навчальним планом (інформація надається 

викладачами груп згідно з розкладами, містить матеріали для самостійного 

опрацювання слухачами, питання для самоконтролю, додаткові матеріали за 

тематикою тощо); завдання для самостійної роботи тощо. 

Теоретична інформація подається у вигляді тексту, мультимедійних 

презентацій; елементами зворотного зв’язку є чати, тематичні форуми, тести 

самоконтролю слухачів тощо. 

Викладачі кафедри значну увагу приділяють оновленню та 

удосконаленню комплексно-методичного забезпечення курсів. Так, у 

2020 році було розроблено тексти лекції, практичні та семінарські заняття, 

тренінги згідно з оновленими навчальними планами та програмами (протокол 

засідання кафедри протокол №1 від 02 січня 2020 року ).  

У 2020 р. перероблено згідно оновленими РНП «Практичний порадник 

до виконання підсумкових випускних робіт за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри 

виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки). 

До кожного модулю розроблено навчально-методичний комплекс на 

паперових носіях та електронний навчальний комплекс, який також було 

оновлено. 

Електронний навчально-методичний комплекс створено викладачами 

кафедри з метою підвищення ефективності дистанційного етапу курсів 

підвищення кваліфікації. Електронний навчально-методичний комплекс 

(ЕНМК) це інформаційно-освітній ресурс, у якому пропонується настанова 

користувачеві, висвітлюється зміст навчального курсу, пропонується 

комплекс тестових і практичних завдань, тренувальних вправ, підсумкових і 

залікових робіт, рекомендацій для самооцінювання і саморозвитку. ЕНМК 

забезпечує умови для комфортної, продуктивної й безпечної для здоров’я 

праці користувача (ергономічні вимоги).  
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Електронний навчально-методичний комплекс, розроблений на кафедрі 

педагогіки, психології та менеджменту для супроводу дистанційного етапу 

курсів підвищення кваліфікації слухачів категорії викладачі професійно-

теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О, містить: 

- перелік дисциплін, що вивчаються на кафедрі (навчально-тематичні 

плани); 

- тексти  лекцій; 

- тематику підсумкових випускних робіт; 

- методичні рекомендації для виконання самостійної роботи; 

- Практичний порадник щодо виконання випускної роботи слухачами 

курсів підвищення кваліфікації;  

- тести для самоперевірки знань; 

- питання до екзамену (для слухачів очної форми); 

- глосарій; 

- список  рекомендованої літератури. 

Для підвищення мотивації слухачів, створення позитивної психологічної 

атмосфери, підвищення зацікавленості в навчальній діяльності, активізації 

творчого потенціалу всі завдання носять індивідуальний характер, містять 

елементи суперечності і новизни. Наприкінці кожної теми з метою 

самоконтролю подано питання й тестові завдання для самоперевірки знань. 

Підсумковий контроль проводиться за допомогою електронних тестових завдань 

з психолого-педагогічного курсу з автоматичним оцінюванням знань. 

У електронному навчально-методичному комплексі передбачено наявність 

вільного доступу (on-line) до ресурсів кафедри, освітньої платформи, електронної 

бібліотеки НАПН. 

Таким чином, змістовне навантаження кожного складника цього 

комплексу спрямовано на розвиток психолого-педагогічної компетентності 

слухачів курсів. 

Важливою умовою розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О є застосування технологій педагогічного 
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коучингу. Уперше в системі професійної (професійно-технічної) освіти за 

ініціативою науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту було започатковано роботу школи педагогічного коучингу. 

Із метою організації роботи з експериментальною групою у листопаді  

2017 року було створено школу педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО 

Рівненської області (Наказ №01-01/076). 

Викладачами кафедри розроблено положення «Про школу 

педагогічного коучингу в системі післядипломної освіти», експериментальну 

навчальну програму розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти. 

Ці документи  було затверджено на засіданні Вченої ради БІНПО (протокол 

№8,  від 28 грудня 2017р. ).  

У І півріччі 2020 року закінчено апробацію Робочої навчальної 

програми школи педагогічного коучингу, що була розроблена на основі 

освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації за напрямом 

01/Освіта/Педагогіка відповідно до навчально-тематичного плану. 

Робоча навчальна програма розроблена щодо розвитку психолого-

педагогічної компетентності слухачів школи педагогічного коучингу в межах  

проведення науково-дослідної роботи кафедри на базі Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» та НМЦ ПТО у 

Рівненській області. 

Актуальність підвищення кваліфікації для даної категорії слухачів 

полягає у необхідності розвитку їх ключових компетентностей для 

забезпечення і реалізації освітньої політики держави у галузі професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Апробація програми показала, що вона  містить науково-обґрунтований 

зміст для професійного саморозвитку педагога, спрямована на оновлення та 

поглиблення професійних знань і умінь, які забезпечують виконання 

професійно-функціональних обов’язків педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 
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Мета програми: полягала в розвитку професійно-педагогічної, 

соціально-психологічної, творчої, цифрової 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; 

 отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь з 

основних напрямів психолого-педагогічної діяльності; 

 активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації професійного 

вдосконалення та особистісного розвитку слухачів в умовах неперервної 

професійної освіти; 

 формування у слухачів віртуальної 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. 

Форма навчання: очно-дистанційна. 

Види навчальних занять: лекції, вебінари, тренінги, майстер-класи, 

практичні заняття, самостійна робота. 

Для організації самостійного етапу роботи слухачів Школи 

педагогічного коучингу розроблено робочий зошит слухача школи 

педагогічного коучингу «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності».  

Слухачі школи педагогічного коучингу у січні-березні 2020 року 

виконували самостійний проект «Проєктування власної траєкторії 

професійного розвитку». У процесі експериментально-дослідної роботи  було 

забезпечено взаємозв’язок між курсами підвищення кваліфікації в рамках 

школи педагогічного коучингу та методичною роботою педагогічного 

працівника ЗП(ПТ)О, що передбачає оновлення змісту курсів підвищення 
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кваліфікації, проведення науково-методичних заходів на різних рівнях 

системи методичної роботи регіону тощо. Розвиток складових змісту 

професійного розвитку педагогічних працівників ЗП(ПТ)О здійснюється у 

межах науково-методичної роботи та самоосвітньої діяльності педагога 

через комплекс заходів, що включають:  

– участь у роботі обласних та районних (міських) майстер-класів, 

розробка методичних рекомендацій, навчальних планів, програм та ін.;  

– підготовка до друку публікацій у регіональних, всеукраїнських, 

міжнародних виданнях;  

– організація та проведення методичних заходів на рівні району (міста); 

– участь у заходах БІНПО, всеукраїнського та міжнародного рівнів 

(конференції, семінари-практикуми, майстер-класи, засідання круглих столів 

тощо);  

– участь у професійних конкурсах та інше.  

Технологічність процесу професійного розвитку педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О визначаємо як послідовність трьох етапів: аналітико-

прогностичного, процесуально-технологічного та оціночно-коригувального. 

На кожному етапів передбачається активна взаємодія між усіма суб'єктами 

процесу професійного розвитку в рамках школи педагогічного коучингу. 

Слухачі Школи педагогічного коучингу беруть активну участь у 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарах та 

конференціях, які організовує кафедра ПП та М. 

Продуктивнсть діяльності школи педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти підтверджено такими показниками: 

 збільшення у педагогів професійної стресостійкості до змін, освітніх 

викликів, діяльності в умовах карантинних заходів (на 32 %); 

 підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, який 

став системним, цілеспрямованим для реалізації власних проєктів (програм) 

за індивідуальною освітньою  траєкторією (на 68%); 
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 збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних навчально-

методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, методів 

навчання, кейсів та технологічних портфоліо (на 39,5%); 

 збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, 

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

 активніша участь у професійних змаганнях, турнірах, фестивалях, 

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

програмах, проєктах на регіональному, всеукраїнському рівнях (збільшено на 

59%). 

Важлива організаційно-педагогічна умова розвитку психолого-

педагогічної компетентності  -  залучення педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

до участі  у конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах: 

Так, протягом 2020 р. кафедрою були проведені заходи: 

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-

педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти», 

26.11.2020 р.  

Всеукраїнський регіональний науково-практичний семінар «Розвиток 

інноваційної культури педагогів у системі освіти дорослих: історія, теорія, 

практика», 21.10.2020 р. 

Регіональний науково-практичний семінар «Упровадження 

інноваційних технологій навчання як умова мотивації до професійної 

діяльності»,  04.06.2020 р. 

Круглі столи: «Професійний розвиток та саморозвиток педагога в 

умовах безперервної професійної освіти» 05 лютого 2020 р., «Розвиток 

професійної ідентичності майбутніх кваліфікованих робітників» 20 лютого 

2020 р., «Розвиток професійної компетентності педагога засобами 

медіаосвітніх технологій» 02 березня 2020 р., «Шляхи профілактики та 

попередження конфліктів у освітньому середовищі», 19 червня 2020 р. 

Майстер-класи: «Використання казкотерапії в якості техніки 

здоров’язбереження в роботі педагога ЗП(ПТ)О», 3 лютого 2020 р., «Вплив 
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медіаконтенту на свідомість особистості», 02.04.2020 р., «Селф-коучинг як 

технологія самолідерства та управління професійними змінами», 16.04.2020 

р., «Застосування технологій дистанційного навчання в умовах карантинних 

заходів», 16.04.2020 р.,  «Булінг і мобінг - дві сторони одного процесу», 

30.04.2020 р.  

Участь педагогів у  заходах надає новий імпульс подальшому розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників, 

впровадженню інноваційних технологій у освітню діяльність закладів освіти. 

Отже, на нашу думку, реалізація означених організаційно-педагогічних 

умов сприятиме розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Розглянемо змістовний блок нашої моделі.  

Завданнями розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О є:  

- актуалізація професійних знань та педагогічного досвіду;  

- створення інноваційного освітнього простору для професійного 

розвитку педагогів; 

- прогнозування перспективи розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі  безперервної 

професійної освіти.  

 

 

3.2. Наукове обґрунтування та експериментальна перевірка 

організаційно-педагогічних умов розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Ураховуючи, що психолого-педагогічна компетентність педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О - це системне утворення, ми визначили основні її 

складники та конкретизували зміст кожного з компонентів: 

1. Мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 
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2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної 

діяльності. 

3. Професійний розвиток педагогів в умовах формальної, 

неформальної та інформальної освіти. 

4. Конфліктологічна компетентність педагогічних працівників.  

Розглянемо детальніше характеристики кожного складника 

психолого-педагогічної компетентності: 

Мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Мотивація розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О є 

системоутворювальним ядром розвитку психолого-педагогічної 

компетентності. У вирішенні завдань, що стоять сьогодні перед системою 

професійної освіти в Україні, провідну роль відіграє професійна 

підготовленість та діяльність майстрів виробничого навчання та викладачів 

професійно-теоретичної підготовки. Особистісні якості, професійний рівень, 

педагогічна майстерність значно впливає на рівень підготовки майбутніх 

працівників. Сьогодні неможливо будувати ефективно освітній процес без 

високого рівня мотивації професійної діяльності педагогічних працівників. 

Питанням мотивації праці присвячено багато праць зарубіжних та 

вітчизняних вчених: Маслоу А., Багмут Т., Оучі У., Слєзінгера Г., Черні В., 

Шапиро С., Богиня Д., Калінчика М., Лишиленко В., Ходаківського Є., 

Якуби К. Розгляду процесу управління, аналізу функцій управління 

присвячено багато уваги науковцями Альбертом М., Афанасьєвим В., 

Бондар В., Ващенко Л., Галусом О., Коломінським Н., Месконом М., 

Удодом О., Файолем А., Хедоурі Ф., Хриковим Є. Теоретико-методологічні 

засади мотивації трудової діяльності висвітлено в наукових працях Асєєва В., 

Врума В., Герцберга Ф., Дмитренка Г., Кікнадзе Д., Мак-Грегора Д., 

Мак Клелланда Д., Тейлора Ф., Туган-Барановського М., Уайта Г., Щокіна Г., 

Ядова А.та ін. 

У педагогічному менеджменті проблемі мотивації приділяється велике 
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значення. Так, О. Бондарчук, Л. Карамушка, В. Сич розглядали психологічні 

особливості мотивації професійного вдосконалення керівників у системі 

освіти. В. Князєв досліджував методи управління мотивацією з метою 

підвищення ініціативи та відповідальності педагогічних працівників. 

Дослідники В. Крижко і Є. Павлютенко висвітлили основні питання щодо 

кар’єри освітянина за віковим цензом.  

За часів адміністративно-командної економіки розв’язання проблем 

мотивації значною мірою було формальним і ґрунтувалось лише на 

свідомості працівників. Таке ставлення ставлення призвело до зниження 

рівня ініціативи та байдужості працюючих. Головними мотивуючими 

факторами і нині залишаються рівень заробітної плати та можливість 

кар’єрного росту. Серед нематеріальних стимулів для працівників на перше 

місце виходить соціальний пакет з обов’язковою медичною страховкою, 

участь у тренінгах, компенсація за харчування, оплата транспортних витрат 

та мобільного зв’язку. Сучасним менеджерам необхідно шукати методи 

заохочення персоналу до діяльності не лише заради доходів, а й для 

задоволення, самоактуалізації та реалізації власного трудового і творчого 

потенціалів. 

Зміни в системі освіти, новітні вимоги ринку праці та розвиток 

суспільства загалом впливають на зміну уявлень про те, яким має бути 

сучасний фахівець. Сьогодення вимагає від людини не лише знань за фахом і 

володіння критичним мисленням, здатності адекватно реагувати у ситуації 

невизначеності, вміння працювати в групі та вибудовувати плани для 

самоактуалізації. У зв’язку з цим виникають нові погляди на питання 

розвитку компетентності людини в ході реалізації професійних завдань та 

досягнення вершин в особистісному розвитку. У «Національному освітньому 

глосарії: вища освіта» (2011 р.) термін «компетентнісний підхід» 

(Competence-based approach) тлумачиться як «підхід до визначення 

результатів навчання, що базується на їх описі в термінах компетентностей». 

Компетентності (Competence, competency/competences, competencies) 
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водночас вважаються «динамічною  комбінацією знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, що визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність та є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти». Компетентність (компетентості) як 

набуту здатність особи до ефективної діяльності не слід ототожнювати з 

компетенцією (компетенціями) як наданим особі повноваженням».
5
 

Важливу роль у розвитку психолого-педагогічної компетентності має 

мотиваційна компетентність як здатність педагога до позитивного 

емоційного сприйняття професійної діяльності, до навчання та інтегрування 

власного досвіду у нові ситуації професійної діяльності, а також до гнучкості 

та адаптивності; усвідомлення мети діяльності і бажання постійного 

підвищення власного освітнього рівня та прояв інтересу до підвищення 

кваліфікації. 

У свою чергу мотивація є складником психолого-педагогічної 

компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О що полягає у визначенні 

цілей, соціальних установок, ціннісних орієнтацій, інтересів, потреб, нахилів, 

мотивів, які спонукають до професійної педагогічної діяльності та 

визначають професійну спрямованість особистості. 

Дослідження мотиваційного складника психолого-педагогічної 

компетентності проводилося у 2019-2020 році. У опитуванні взяли участь 

266 респондентів категорій майстри виробничого навчання та викладачі 

професійно-теоретичної підготовки. 

Із метою дослідження було розроблено анкету, що складається з 

16 питань, які дають можливість визначити загальний рівень мотивації 

трудової діяльності та домінуючі мотиви. До анкети включено питання, 

відповіді на які визначають домінування мотивів досягнення успіху (питання 

1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16) та мотивів уникнення (питання 2,13), що 

                                                 
5
 Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш та ін.; за 

ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. Київ: Видавничий дім «Плеяди», 2011. 100 с. 
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охоплюють питання педагогічної діяльності психологічної управлінської 

діяльності на рівні самоорганізації. 

Як соціальні індикатори стану процесу мотивації професійної 

діяльності педагогічних працівників  ЗП(ПТ)О визначено: 

– роль грошового заробітку; 

– прагнення до кар’єрного просування по роботі; 

– бажання не піддаватися критиці з боку керівників та колег; 

– прагнення уникнути можливих покарань або неприємностей;  

– орієнтація на престиж та повагу з боку інших;  

– задоволення від гарно виконаної роботи; 

– суспільна корисність праці. 

Серед мотивів професійної діяльності були виокремлені наступні: 

1. Прагнення до досягнення професійних успіхів; 

2. Прагнення уникнення критики з боку керівника або колег; 

3. Усвідомлення соціальної значущості педагогічної праці;  

4. Грошовий заробіток; 

5. Прагнення проявити і утвердити себе в професії; 

6. Добре ставлення, професійне взаєморозуміння колег; 

7. Прагнення до просування по роботі; 

8. Прагнення до отримання великої матеріальної винагороди; 

9. Бажання проявити творчість в роботі; 

10. Можливість самостійно планувати свою діяльність; 

11. Повага та підтримка з боку адміністрації; 

12. Можливість  найбільш повної самореалізації саме в даній 

діяльності; 

13. Можливість отримати нові знання. 

Мотиваційний складник психолог-педагогічної компетентності 

розглядаємо у трьох основних компонентах: педагогічному, 

психологічному та управлінському. 

Педагогічний компонент включає основні мотиви, що уможливлюють 
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реалізацію прагнення розвитку особистісних якостей, тобто структури 

особистісних здібностей та рис характеру, загальної культури. Передбачає 

мотивацію проникнення педагога в сутність ставлення учнів до навчання, 

створення в закладі освіти умов для виникнення внутрішніх спонукань 

(мотивів, цілей, емоцій) до навчання (А.К. Маркова, Т.А. Матіс, 

М.В. Матюхіна, А.Б. Орлов та ін.).  

Із цією метою до анкети визначення психолого-педагогічної 

компетентності було включено питання що виявляє прагнення до досягнення 

професійних успіхів (рис. 3.2): 

 

Рис. 3.2. Рівень прагнення до досягнення професійних успіхів 

75,2 % опитаних мають високий рівень прагнення до досягнення 

професійних успіхів; 

24,8% респондентів виявили середній рівень прагнення до досягнення 

професійних успіхів. 

Низького рівня прагнення до досягнення професійних успіхів не 

виявлено. 

Важливим елементом педагогічного компоненту мотивації є 

прагнення проявити і утвердити себе в професії (рис. 3.3): 
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Рис. 3.3. Прагнення проявити і утвердити себе в професії 

74,8% респондентів виявили високий рівень прагнення проявити і 

утвердити себе в професії; 

22,6 % виявили середній рівень прагнення проявити і утвердити себе в 

професії; 

1,6% мають низький рівень прагнення проявити і утвердити себе в 

професії. 

Розуміння сутності освітнього процесу, участь у різних освітніх 

проектах формує прагнення до просування по роботі (рис. 3.4): 

 

Рис. 3.4. Прагнення до просування по роботі 
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41,7% респондентів виявили високий рівень прагнення до просування 

по роботі; 

51,9% респондентів виявили середній рівень прагнення до просування 

по роботі, тому важливо у роботі з педагогічними працівниками акцентувати 

увагу на важливості самоствердження; 

6,9 % виявили низький рівень прагнення до просування по роботі, що 

свідчить пор відсутність зацікавленості у кар’єрному зростанні. Такі 

респонденти потребують додаткового дослідження. 

Створення в закладі освіти умов для виникнення внутрішніх спонукань 

до навчання потребує від педагогічного працівника бажання проявити 

творчість в роботі (рис 3.5): 

 

 

Рис. 3.5. Бажання проявити творчість в роботі 

65 % опитаних продемонстрували високий рівень бажання проявити 

творчість в роботі; 

23,8% мають середній рівень бажання проявити творчість в роботі, що 

є достатньо значно частиною та потребує урахування у подальшій роботі; 

1,1 % показали низький середній рівень бажання проявити творчість в 

роботі. 

Важливим завданням курсів підвищення кваліфікації та роботи у 

міжкурсовий період є створення умов для отримання нових знань (рис 3.6): 
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Рис. 3.6. Можливість отримання нових знань 

72,6 % опитаних визначили можливість отримання нових знань на 

високому рівні, що свідчить про зацікавленість участю в експериментальних 

програмах, які пропонує кафедра педагогіки, психології та менеджменту; 

26,7% опитаних – середній рівень можливість отримання нових знань; 

0,8% - низький рівень. 

Загальний середній показник: 

65,86 % виявили високий рівень розвитку педагогічного компонента 

мотивації професійної діяльності. Для цих респондентів характерне глибоке 

усвідомлення залежності свого професійного успіху від самопізнання, 

самоконтролю й самовдосконалення. Тут яскраво виявлені потреби, пов’язані 

з особистісним зростанням: підвищувати рівень майстерності й 

компетентності, забезпечувати собі матеріальний комфорт, розвивати свої 

сили й здібності та засвідчувати свої здобутки. Для них характерна наявність 

сили волі, самовладання, самоконтролю й відповідальності за свої дії, що 

неодмінно підвищує їхню успішність під час вирішення пізнавальних і 

професійних завдань. 

Майже третина - 29,96 % виявила середній рівень. Особистості цього 

типу зазвичай активні, ініціативні. Вони свідомо прагнуть опановувати 

знання й навички, вміють працювати організовано й докладають зусиль для 
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досягнення бажаного результату, проте потребують допомоги та підтримки з 

боку колег та адміністрації. 

2,8 % мають низький рівень розвитку педагогічного компонента 

мотивації професійної діяльності і характеризується тим, що особистісні 

професійно значущі якості виявляються в розвитку педагогічного 

компонента мотивації професійної діяльності слабко й не завжди їх можна 

виявити, наймовірніше, мотив характеризується через усвідомлення 

«потрібно». Він, як правило, пов’язаний із зовнішньою стороною процесу, 

орієнтований на формальний успіх, досягнення оцінного результату. 

Психологічний компонент мотивації професійної діяльності 

передбачає безпосередні реакції чи цілеспрямовану активність. 

Мотиваційний процес можна розглядати як форму емоційного.  

Мотивація – це емоція та спрямованість дії. Емоційна поведінка є 

експресивною, а не спрямованою до мети, її напрям змінюється разом зі 

зміною емоційного стану. Тож важливими для дослідження є стійкість 

особистості, що відображається на ефективності її діяльності загалом та 

професійної зокрема. Так, якщо сила потреби, що спонукає до діяльності, є 

невеликою, то невдача і пов'язана з нею негативна емоція впливають 

переважно на активність суб'єкта, спонукаючи його до якнайшвидшого 

виходу з ситуації. Якщо сила потреби досягає середнього рівня, то пов'язані з 

невдачею негативні емоції діють активніше, що веде до мобілізації зусиль та 

зростання ефективності діяльності. Якщо ж сила потреби надзвичайна, то 

невдача і пов'язані з нею негативні емоції викликають таке перевищення 

рівня емоційного збудження, що з'являються ознаки дезорганізації діяльності 

та поведінки.  

Тому психологічний компонент включає важливе для стійкості 

особистості усвідомлення соціальної значущості педагогічної 

праці (рис. 3.7): 
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Рис. 3.7. Усвідомлення соціальної значущості педагогічної праці 

69,5% респондентів засвідчили у свої відповідях високий рівень 

усвідомлення соціальної значущості педагогічної праці. Що визначаємо як 

позитивний показник; 

29 % мають середній рівень усвідомлення соціальної значущості 

педагогічної праці, що потребує впливу у межах розвитку психолого-

педагогічної компетентності; 

1,5% показали низький рівень усвідомлення соціальної значущості 

педагогічної праці. Що визначаємо як демотивацію. 

Для особистісного розвитку та переживання стану прийняття 

важливим є добре ставлення, професійне взаєморозуміння колег (рис. 3.8.): 

 

Рис. 3.8. Добре ставлення, професійне взаєморозуміння колег 
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66,5% опитаних визначили добре ставлення, професійне 

взаєморозуміння колег як важливий мотив професійної діяльності, що 

впливає на виконання їхніх професійних обов’язків; 

31,1% визначили наявність середнього рівня доброго ставлення, 

професійного взаєморозуміння колег; 

0,4% визначили низький рівень доброго ставлення, професійного 

взаєморозуміння колег. 

Повага та підтримка з боку адміністрації є необхідною умовою як для 

молодих педагогів, так і для досвідчених, які постійно удосконалюються 

(рис. 3.9): 

 

Рис. 3.9. Повага та підтримка з боку адміністрації 

 

56,8% мають високий рівень поваги та підтримки з боку адміністрації, 

тому активно беруть участь у різноманітних наукових заходах як у період 

проходження курсів підвищення кваліфікації, так і у міжкурсовий період; 

39,8% визначили рівень поваги та підтримки з боку адміністрації як 

середній, а відтак потребують додаткової мотивації; 

3,4 % відсотки опитаних мають низький рівень поваги та підтримки з 

боку адміністрації. 

Із вищеописаним логічно пов’язана можливість найбільш повної 

самореалізації саме в професійній діяльності (рис. 3.10): 
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Рис. 3.10. Можливість найбільш повної самореалізації саме в 

професійній діяльності 

 

51,1% учасників опитування високий рівень можливості найбільш 

повної самореалізації саме в професійній діяльності; 

38,2% мають середній рівень можливості найбільш повної 

самореалізації саме в професійній діяльності; 

0,8% респондентів засвідчили низький рівень можливості найбільш 

повної самореалізації саме в професійній діяльності, що потребує створення 

додаткових психолого-педагогічних умов. 

Загальний середній показник: 

60,97 % виявили високий рівень розвитку психологічного компонента 

мотивації професійної діяльності. Для цих респондентів характерні сила 

потреби, що спонукає до діяльності, яка впливає переважно на активність 

суб'єкта, спонукаючи його до якнайшвидшого виходу з ситуації, що загрожує 

цілісності особистості педагогічного працівника. Для них характерна 

наявність сили волі, контактність, врівноваженість, прагнення до 

самореалізації, що підвищує успішність під час вирішення пізнавальних і 

професійних завдань; 

27,65 % виявила середній рівень. У таких педагогічних працівників 

сила потреби досягає середнього рівня, домінують пов'язані з невдачею 
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негативні емоції, що веде до мобілізації зусилля та зростання ефективності 

діяльності; 

1,53 % мають низький рівень розвитку психологічного компонента 

мотивації професійної діяльності і характеризуються тим, що особистісні 

якості є нестійкими, що заважає побудувати сприятливі стосунки у колективі 

та усвідомити значимість педагогічної діяльності. У таких педагогічних 

працівників як правило переважають мотиви уникнення невдач. 

Важливим у мотивації є управлінський компонент, як здатність до 

самоменеджменту та спрямованості особистості у професійній діяльності. 

Цей компонент включає прагнення уникнення критики з боку керівника або 

колег. Це мотив уникнення невдач (рис. 3.11): 

 

 

Рис. 3.11. Прагнення уникнення критики з боку керівника або колег 

 

30,8% респондентів мають високий рівень прагнення уникнення 

критики з боку керівника або колег, що свідчить про проблемність 

самоорганізації: 

54,5% визначили мотив уникнення критики з боку керівника або колег 

на середньому рівні, що є адекватним для психіки людини в умовах 

взаємодії; 

14,6% мають низький рівень мотивації уникнення. 
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Неможливо розглядати управлінський компонент мотиваційного 

складника психолого-педагогічної компетентності без можливості 

самостійно планувати свою діяльність. 

Цей показник надто важливий, оскільки в умовах автономності 

закладів освіти дозволяє кожному працівникові моделювати та 

вибудовувати власну траєкторію професійного розвитку (рис. 3.12): 

 

Рис. 3.12. Можливість самостійно планувати свою діяльність 

49,6% опитаних зазначили високий рівень можливості самостійно 

планувати свою діяльність; 

50,4% мають середній рівень можливості самостійно планувати свою 

діяльність; 

Низького рівня не виявлено. 

Загальний середній показник: 

40,3% опитаних мають високий рівень управлінського компонента 

мотивації. Такі педагогічні працівники володіють навичками стратегічного 

планування, ініціативні й самостійні у прийнятті рішень. Одночасно можуть 

бути надто індивідуалістичними, що ускладнює стосунки у групі. Працюють 

продуктивно. Захоплюються виконанням завдання. Водночас за визначений 

час встигають напрацювати декілька значущих варіантів виконання завдання. 

Мотивовані можливістю виявити власні здібності у процесі роботи над 
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завданням; 

53,3 % мають середній рівень управлінського компонента мотивації, 

характеризуються навичками самоорганізовування і вмінням визначати 

пріоритети. Якісно виконують типові завдання. Водночас не відрефлексували 

індивідуального стилю діяльності, тому можуть швидко втомлюватись через 

надмірне навантаження. Люди відповідальні. Працюють ефективно. Не 

перфекціоністи щодо кінцевого результату діяльності. Вміють обмежувати 

свій інформаційний пошук вимогами конкретної мети діяльності. 

Співвідношення між напрацьованими результатами та витраченим часом на 

виконання завдання є найоптимальнішим. Мотивовані можливістю визнання; 

8,95%  мають середній рівень управлінського компонента мотивації. 

Такий педагогічний працівник у професійній діяльності має проблеми з 

організацією свого часу. Зокрема, у вільний час доробляє справи з роботи, а 

особистого часу не виділяє зовсім. Має труднощі з ранжуванням необхідних 

та важливих завдань. Навколишні можуть вважати його невідповідальним, 

що стає причиною конфліктів із колегами. Одночасно він може бути 

нестандартним у поведінці та запропонованих рішеннях. Працює 

результативно: у короткий термін виконує завдання, але лише у 

передбачених межах. Мотивований саме винагородою за досягнення 

результату. 

Дослідження складовиз мотивації професійної діяльності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О є цілком можливим у рамках розвитку псипсихолого-

педагогічної компетентності та безпосередньооночасно є спеціальною  

умовою реалізації професійних функцій, розвитку та формування її змістових 

компонентів. На основі концептуального аналізу складових психолого-

педагогічної компетентності, їх взаємозв’язку й взаємозумовленості 

розроблено і представлено модель мотиваційного складника психолого-

педагогічної компетентності ( рис. 3.13.) 
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Рис. 3.13. Модель мотиваційного складника психолого-педагогічної 

компетентності 

 

На основі значення коефіцієнтів кореляції Пірсона (вимірює ступінь 

лінійного кореляційного зв’язку між кількісними скалярними ознаками). 

В моделі, в якій не враховані гендерні особливості (агрегована думка і 

чоловіків і жінок), встановлено, що найбільший рівень кореляції досягнутий 

щодо такого мотиву, як “Прагнення проявити і утвердити себе в професії” 

(5). Отже можливо вважати, що саме цей мотив є домінуючим для більшості 

опитаних. Наступними пріоритетами є такі: “Можливість найбільш повної 

самореалізації саме в даній діяльності” (12), “Бажання проявити творчість в 

роботі” (9), “Добре ставлення, професійне взаєморозуміння колег” (6), 

“Повага та підтримка з боку адміністрації” (11) і т. ін. Найнижчий рівень 

досягнутий для такого мотиву, як “Прагнення уникнення критики з боку 
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керівника або колег” (2), отже саме його можливо вважати найменш 

важливим для опитаних респондентів. Для цього мотиву рівень кореляції 

взагалі становить 0.44, він значущий, але менший за 0.50 рівень. 

Отже кореляційний аналіз показав чіткий зв'язок між компонентами 

мотиваційного складника психолого-педагогічної компетентності, а отже 

модель є цілісною і за умови впливу на один із компонентів будуть 

спостерігатися зміни і у інших компонентах мотиваційного складника. 

Розвиток готовності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О до 

інноваційної діяльності: 

У структурі психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О значну роль відіграє готовність педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О до інноваційної діяльності. 

Готовність до інноваційної діяльності є внутрішньою силою, що 

формує інноваційну позицію педагога. За структурою це складне 

інтегративне утворення, яке охоплює різноманітні якості, властивості, 

знання, навички особистості. Як один із важливих компонентів професійної 

готовності, вона є передумовою ефективної діяльності педагога, 

максимальної реалізації його можливостей, розкриття творчого потенціалу. 

Джерела готовності до інноваційної діяльності сягають проблематики 

особистісного розвитку, професійної спрямованості, професійної освіти, 

виховання й самовиховання, професійного самовизначення педагога. 

Враховуючи всі проаналізовані науково-педагогічні джерела, взявши 

до уваги сутність і структуру готовності педагогічних працівників закладів 

професійно-технічної освіти, визначимо наступні компоненти готовності: 

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний. Розглянемо 

докладніше кожен із компонентів готовності педагогічних працівників 

закладів професійної(професійно-технічної) освіти до інноваційної 

діяльності. 

Мотиваційний компонент вважається ключовим, адже без належної 

мотивації неможливо успішно розробляти та впроваджувати інновації у 
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педагогічну практику. Під мотивацією розуміють сукупність психологічних 

процесів, які спрямовують поведінку людини.
6
 Насправді мотивація виступає 

як усвідомлення потреби педагога виконувати певну діяльність та 

перетворення її на мотив. У структурі готовності до інноваційної діяльності 

мотиваційна складова  визначається як сукупність мотивів, в яких 

відображено цінності самоактуалізації, гуманістична спрямованість, 

орієнтація на професійне самовдосконалення та саморозвиток
7
 

Всі мотиви стосовно змісту та методів застосування інновацій в 

освітньому процесі можна поділити на дві групи :
8
 

1) внутрішні мотиви, які виявляються у зацікавленості у професійній 

інноваційній діяльності в умовах соціальних трансформацій, почуття 

задоволення результатами власної діяльності; 

2) зовнішні мотиви, які спонукають педагогів до інноваційної 

діяльності в умовах змін через причини, що лежать поза її процесом і 

пов’язані с престижною мотивацією, широкими соціальними мотивами. 

Не менш важливим компонентом структури готовності педагогів до 

інноваційної діяльності є психолого-педагогічні компетенції, тобто знання, 

вміння, навички та здатності (когнітивний компонент). 

Когнітивний компонент виступає в тісному зв’язку з мотиваційним 

компонентом готовності педагогічних працівників закладів професійно-

технічної освіти до інноваційної діяльності. Значимість цього компоненту 

важко переоцінити, адже лише людина, яка має необхідні морально-вольові 

якості, має знання, які є теоретичною основою для здійснення інноваційної 

діяльності, розуміє сутність та цілі освітнього процесу в умовах оновленої 

парадигми, що забезпечують розвиток особистості фахівця, здатна 

розробляти і впроваджувати інновації. Когнітивний компонент готовності 

                                                 
6
 Бабанский Ю. К. Проблеми повьішения ефективности педагогических исследований: Дидактический 

аспект : научное издание / Ю. К. Бабанский. - М. : Педагогика, 1982. - 191 с. 

 
7
 Бабанский Ю. К. Проблеми повьішения ефективности педагогических исследований: Дидактический 

аспект : научное издание / Ю. К. Бабанский. - М. : Педагогика, 1982. - 191 с. 
8
 Андреева Г. М. Социальная психология : учебник для вьісш. уч. заведений / Г. М. Андреева. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М. : Аспект-прес, 2007. - 363 с. 
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педпрацівників до інноваційної діяльності включає вміння конструювати 

освітній процес із використанням інноваційних педагогічних технологій в їх 

осмисленому підборі, аналізі та оцінці. Важливою передумовою розвитку 

готовності до інноваційної діяльності є сформованість у педагога психолого-

педагогічних умінь, наявність у нього аналітичних, прогностично-

конструктивних, проективних, а також рефлексивних умінь. Аналітичні 

вміння передбачають аналіз педагогічного явища, осмислення ролі кожного 

елементу інновацій у структурі освітнього процесу, комплексну діагностику 

педагогічного явища, вміння оптимального вирішення педагогічних задач. 

Діяльнісний компонент готовності педагогічних працівників закладів 

професійно-технічної освіти до інноваційної діяльності характеризується 

сукупністю професійних умінь (гностичних, комунікативних, організаційних, 

проективних, дидактичних, технологічних, управлінських); якостей, які 

зумовлюють ефективність проектування інноваційного освітнього процесу. 

Цей компонент включає певні підвиди професійної компетентності: 

методичну компетентність (передбачає знання принципів, методів, форм 

вирішення проблемних завдань, здатність до інноваційної діяльності, 

інтегрує всю систему психолого-педагогічних знань і вмінь з питань 

конструювання інноваційного освітнього процесу); операційно-діяльнісну 

(передбачає сформованість знань і умінь зі здійснення інноваційної 

професійної діяльності); інформаційно-комунікаційну (включає теоретичні 

знання про основні поняття й методи інноваційної діяльності педагога; 

володіння інформаційними технологіями); комунікативну (передбачає 

сформованість відповідних умінь і якостей педагога, які сприяють 

ефективній взаємодії з суб’єктами освітнього процесу та здатність 

вирішувати продуктивні завдання у процесі спілкування та міжособистісної 

взаємодії, знаходження адекватного стилю і тону спілкування); управлінську 

(передбачає сформованість знань щодо основ теорії управління 

інноваційними процесами; уміння проектувати власну інноваційну 

діяльність); технологічну (передбачає мотивацію до засвоєння знань та умінь 
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використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі). 

Рефлексивний компонент готовності педагогічних працівників 

закладів професійно-технічної освіти до інноваційної діяльності передбачає 

усвідомлення та осмислення результатів власної інноваційної діяльності або 

ж (за потреби) діяльності своїх колег, порівняння досягнутого із раніше 

запланованим, опрацювання зафіксованих помилок та визначення шляхів їх 

подолання. У комплексі визначені нами компоненти знаходяться в тісному 

взаємозв’язку і доповнюють один одного до цілісної системи.  

Структура готовності педагогічного працівника закладу 

професійно-технічної освіти до інноваційної діяльності представлена на 

рис. 3.14. 

 

Рис. 3.14. Структура готовності педагогічного працівника закладу 

професійно-технічної освіти до інноваційної діяльності 

 

Для виміру рівня готовності педагогічних працівників до інноваційної 

діяльності було проведено  опитування педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у 
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2020 році. У опитуванні взяли участь 266 респондентів категорій майстри 

виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної 

підготовки.(рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Готовність до саморозвитку та самовдосконалення 

 

Слухачам курсів підвищення кваліфікації запропоновано анкету 

визначення готовності до інноваційної педагогічної діяльності. 

Аналіз результатів показав, що інтерес до інновацій у педагогічній 

діяльності та прагнення до професійних змін проявляють 80,1% 

респондентів, 18,8% частково готові до професійних змін (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16. Зміни у професійні йдіяльності 
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39,8 % педагогів не згодні з твердженням, що педагог не повинен змінювати 

власну професійну діяльність, тобто вони прагнуть до професійних змін. 

Проте, на наш погляд, достатньо велика частка - 44,7 % педагогів частково 

згодні з твердженням, що педагог не повинен змінювати власну професійну 

діяльність, тобто здатність до самоменеджменту та спрямованості 

особистості у професійній діяльності знаходиться на середньому рівні 

(рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Індивідуальний стиль діяльності 

 

Майже 58,3% вважають що знайшли свій індивідуальний стиль 

професійної діяльності, але потрібно працювати з педагогами (41,7 %), які 

ще не визначили власний стиль професійної діяльності (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Прагнення до успіху у професійній діяльності 
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Психологічний компонент готовності педагогів ЗП(ПТ)О до 

інноваційної діяльності передбачає особистісну цілеспрямовану готовність 

педагога до успіху у професійної діяльності. Слід зазначити що 91,7 % 

респондентів готові до інноваційної діяльності.  

Тому психологічний компонент включає важливе для стійкості 

особистості усвідомлення соціальної значущості педагогічної праці. 

При відповідях на питання “Які науково-методичні заходи впливають на 

рівень професійного розвитку та готовності до інноваційної діяльності?”, 

були виокремлені такі: 

1) науково-практичні семінари, конференції; 

2) круглі столи; 

3) науково-практичні web-семінари та web- конференції; 

4) тренінги; 

5) курси підвищення кваліфікації; 

6) самоосвіта; 

7) стажування; 

8) школи молодого викладача. 

 

 

Слід зазначити, що найбільший рівень кореляції щодо пріоритетних 

видів науково-методичних заходів, то респонденти віддали перевагу таким: 

“Науково-практичні семінари, конференції” (1) та “Круглі столи” (2). 

Найменший рівень пріоритетів отримали “Стажування” (7) та “Самоосвіта” 

(6). Але зазначені види заходів все ж такі мають певну значущість, хочя і на 

равні 0.66 та 0.55 відповідно (рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Науково-методичні заходи 

 

 

Наступним питанням для респондентів було таке: “Оцініть якість умов 

для розвитку інноваційної діяльності у Вашому закладі освіти” (рис. 3.20). 

Критеріями для оцінки були запропоновані наступні: 

1) Матеріальні; 

2) Фінансові; 

3) Організаційні; 

4) Психологічний клімат у колективі; 

5) Стимулювання; 

6) Система навчання кадрів. 

 

Результати кореляційного аналізу дозволяють дійти таких висновків: 

респонденти відділи перевагу такому мотиву, як  “Стимулювання” (5), 

“Організаційні” (3) та “Фінансові” (2). В той же час, до найменьш  важливих 

віднесені “Матеріальні” (1) і “Психологічний клімат у колективі”. 
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Рис. 3.20. Якість умов для розвитку інноваційної діяльності 

 

Названий компонент психолого-педагогічної компетентності  складає 

науковий, системно-організований тезаурус педагогів, що буде забезпечувати 

їх здатність до актуалізації й адекватного використання набутих знань у 

педагогічній діяльності. Важливим складником психолого-педагогічної 

компетентності є професійний розвиток, що забезпечує реалізацію всієї 

системи функціонування та створення професійної діяльності при 

застосуванні й впровадженні форм та методів навчання. Реалізується цей 

компонент через комплекс умінь та навичок, які забезпечують професійно-

педагогічну діяльність педагога у системі безперервної професійної освіти. 

Як зазначалося раніше, психолого-педагогічна компетентність  є 

складовою його професійної компетентності, яка розкривається через певні 

професійні вміння, яка є інтегративною характеристикою якостей, що 

відображають рівень знань, умінь і навичок, достатніх для здійснення 

професійно-педагогічної діяльності.  

Таким чином, готовність до інноваційної діяльності та професійний 

розвиток у структурі психолого-педагогічної компетентності педагогів 

відіграє важливу роль, бо професійна діяльність педагогів зумовлює 
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необхідність щоденно й систематично працювати над собою: розвивати свої 

інтелектуальні можливості, опановувати велику кількість інформації за 

фахом, з педагогіки та психології. 

Професійні знання педагогічного працівника ЗП(ПТ)О - це така 

сукупність взаємопов'язаних: 1) спеціальних знань з предмету, що 

викладається; 2) педагогічних знань із дидактики та теорії виховання; 3) 

психологічних знань для визначення психологічних особливостей 

викладання спеціальних і загальнотехнічних дисциплін; 4) знань із вікової 

психології; 5) знань із інноваційних педагогічних технологій. Увесь цей 

тезаурус впливає на якість підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.  

Отже, готовність педагогів до інноваційної діяльності та професійний 

розвиток педагогів  передбачає обізнаність про інноваційні педагогічні 

технології, які сприяють розвитку їх педагогічної компетентності; 

урізноманітненню форм проведення навчальних занять та позаурочних 

заходів за допомогою вербальної та невербальної комунікації; розширенню 

рівня обізнаності про способи, методи, засоби вирішення професійних задач.  

Конфліктологічна компетентність педагогічних працівників. 

Наступний складник психолого-педагогічної компетентності – 

конфліктологічна компетентність педагога визначається як когнітивно-

регуляторна підсистема професійно значущої сторони особистості, що 

містить відповідні спеціальні знання і вміння. Конфліктологічна 

компетентність є елементом соціально-психологічної компетентності 

особистості, вона включає в себе: знання про закономірності виникнення, 

розвитку і завершення конфліктів; вміння орієнтуватися в конфліктній 

ситуації, прогнозувати її динаміку, не допускати деструктивних дій, з 

мінімальним збитком для себе і опонента завершувати конфлікт; первинні 

навички конструктивної поведінки на всіх етапах розвитку конфлікту. 

Конфліктологічна компетентність розвивається в результаті вивчення 

конфліктології, практичного застосування знань в інтересах підвищення 
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конструктивності поведінки в конфліктних ситуаціях, накопичення 

професійного та життєвого досвіду.  

Конфліктологічна компетентність трактується як складне інтегральне 

утворення, основними складовими якого є компетентність суб‘єкта у 

власному Я, компетентність у психологічному потенціалі інших учасників 

конфлікту; ситуаційна компетентність; знання про конфлікт; суб‘єктна 

позиція учасника конфлікту.
9
. 

Продуктивність діяльності педагога у значній мірі залежить від його 

умінь використовувати у своїй роботі висновки, зроблені фахівцями у сфері 

конфліктології, для того, щоб попереджати, регулювати та конструктивно 

вирішувати різноманітні конфліктні ситуації, якими насичений освітній 

процес у будь-якому закладі освіти. Існують різні підходи до визначення 

конфліктологічної компетентності педагога, яку розуміють як:  

- складову частину професійної компетентності педагога, яка 

передбачає організацію безконфліктної продуктивної взаємодії між усіма 

учасниками освітнього процесу та сприяє попередженню та конструктивному 

вирішенню конфліктних ситуацій;  

- професійну обізнаність про діапазон можливих стратегій сторін 

конфлікту та уміння сприяти у реалізації конструктивної взаємодії у 

конфліктній ситуації, характеристиками якої є цілеспрямованість, 

соціальність, комунікативність, рефлективність та здатність до розвитку;  

- інтегральну соціально-психологічну якість, яка обумовлює здатність 

конструктивно взаємодіяти у професійному середовищі шляхом вибору 

ефективних стратегій поведінки, спілкування та взаємодії, допомагає 

гармонізувати взаємовідносини суб’єктів освітнього процесу та гарантувати 

ефективність професійної діяльності, тобто готовність до професійної 

взаємодії у конфліктогенному середовищі;  

                                                 
9

 Філь С. С. Визначення, зміст та структура конфліктологічної компетентності студентів. / С. С. Філь. Ружим 

доступу:  http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11filpsp.pdf 
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- здатність мінімізувати деструктивні форми конфліктної взаємодії у 

педагогічних ситуаціях за допомогою різних стратегій поведінки  10
 

Конфліктологічна компетентність це важлива характеристика 

професіоналізму, це структурний елемент комунікативної компетентності, 

уміння «утримувати протиріччя у продуктивній конфліктній формі, яка 

сприяє його вирішенню».  

Існують два рівні професійної конфліктної компетентності. Перший 

передбачає здатність розпізнавати ознаки конфлікту та зосереджувати увагу 

на суперечностях, які його спричиняють, а також володіння педагогами 

вміннями врегулювання конфліктних ситуацій. Другий рівень передбачає 

уміння проектувати конфлікти, потрібні для розвитку особистості, втілювати 

їх у процесі безпосередньої інтеракції, використовуючи продуктивні способи 

міжособистісної взаємодії учасників конфлікту.  

Зміст конфліктологічної компетентності педагога найбільш повно 

виражається у її функціях:  

- інформаційній (виокремлення позитивних аспектів конфлікту, оцінка 

інформації, знань та уявлень про дійсність),  

- регулятивній (здатність виконувати посередницьку діяльність у 

конфлікті),  

- оптимізуючій (здатність використовувати різні стратегії та техніки 

для зменшення деструктивних форм конфлікту, пошуки позитивних способів 

вирішення конфліктних ситуацій),  

- рефлексивній (реконструкція суперечностей та пошук причин їхнього 

виникнення), 

- профілактичній (мінімізація напруги між сторонами конфлікту) 

функції.  

Доцільно виділити знання, уміння та навички, які визначають 

особливості діяльності педагога в умовах конфлікту та співвідносяться з 

                                                 
10

 Компетентнісний підхід в освіті. Проблеми, поняття, інструментарій // Зарубіжна література. – 2006 – № 

23 (47). – С. 16–28. 
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принципами толерантної взаємодії між учасниками конфліктних ситуацій, а 

саме: комунікативні, уміння передбачати поведінку інших у конфлікті, 

моделювати ситуації конструктивного вирішення конфліктів, повага до 

протилежної сторони, уміння застосовувати продуктивні технології 

конфліктної протидії, рефлективність власної поведінки, врахування 

особистісних, психологічних, емоційних станів опонентів, уміння 

попереджати конфлікт та об’єктивно його вирішувати.  

Конфліктологічна компетентність педагога має певну структуру, в якій 

важливе місце займає когнітивна складова (змістовна, пізнавальна), що 

передбачає формування базових знань у сфері конфліктології та має 

практичне значення для опанування навичок вирішення конфліктів. 

Конфліктологічну компетентність педагога можна також розглядати, як 

когнітивно-регуляторну підструктуру професіоналізму педагога, яка дає 

змогу передбачати конфлікти, ефективно управляти ними, вирішувати на 

об’єктивній основі, здійснювати психологічний вплив на конфліктуючі 

сторони з метою зниження негативного впливу і наслідків конфліктів.  

Аналіз завдань для визначення когнітивної складової 

конфліктологічної компетентності свідчить про те, що 61,3% педагогів 

визначили конфлікт як зіткнення, протиріччя, незгоду, та невдоволення 

учасників конфлікту; 19,5 % визначили конфлікт як реакцію на критику, 

напруженість, осуд та імпульсивність; 19,2% педагогів визначили конфлікт 

як зіткнення протирічь та протиборство (рис. 3.21). 

 

Рис. 3.21. Розуміння значення поняття «конфлікт» 
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Однією з показників конфліктних форм поведінки є агресивна 

поведінка, яка має декілька характеристик. Так, 75,2% педагогів визначили, 

що проявами фізичної агресії є бійка; 18,0% педагогів вважають, що це 

протиріччя, а 6,8% вважають, що агресивну реакцію спричинив наклеп  

(рис 3.22.). 

 

 

 

Рис. 3.22. Показники фізичної агресії 

 

Розглядаючи конфлікт, як прояв вербальної агресії, 72,2% педагогів 

вважають, що причина цьому - суперечка, 18 % педагогів вважають, що це 

незгода, і тільки 6,8 % педагогів вважають, що це проявляється у формі 

фізичного насилля (бійка) (рис. 3.23). 
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Рис. 3.23. Показники вербальної агресії 

 

Визначаючи показники психологічної несумісності, які характерні для 

конфліктів, 54,4% педагогів вважають, що це розбіжності, 32,7% педагогів 

вважають, що це сперечання, а 12,8% важають, що це сутички (рис. 3.24). 

 

 

Рис. 3.24. Показники психологічної несумісносності 

 

Розглядаючи стратегії розв`язання конфліктів, 87,6 % педагогів 

вважають, що це компроміс, 10,9 % вважають, що це згладжування і тільки 

1,5% вважають, що це примус (рис. 3.25). 
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Рис. 3.25. Стратегії розв’язання конфліктів 

 

Отже, в результаті аналізу ми дійшли висновку, що педагоги ЗП(ПТ)О 

визначили конфлікт, як зіткнення конфліктуючих сторін, протиріччя, незгоду 

та невдоволення, як прояв фізичної агресії та суперечки. Також педагоги 

відмітили, що причиною конфліктів може бути і психологічна несумісність. 

Позитивним є те, що, розглядаючи стратегії розвязання конфліктів, педагоги 

вважають, що найбільш єфективною стратегією розвязання конфліктів є 

компроміс. 

 

 

3.3. Апробація структурно-функціональної моделі розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 

Організаційно-діяльнісний блок відображає послідовність  здійснення 

процесу розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О та містить організаційно-мотиваційний, дистанційний 

та підсумково-рефлексивний етапи підвищення кваліфікації слухачів. 

У ньому конкретизовано завдання, форми й методи навчання кожного 

періоду. 

Завданнями організаційно-мотиваційного етапу навчання слухачів є: 

1) формування позитивної мотивації;  
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2) визначення рівня розвиненості психолого-педагогічної 

компетентності; 

3) забезпечення  розвитку психолого-педагогічних та управлінських 

знань. 

Під час проведення 1 етапу курсів підвищення кваліфікації 

оновлюються та поглиблюються знання слухачів за допомогою дисциплін, 

зміст яких знаходить своє відображення в державних стандартах, навчальній 

документації (навчальні й робочі плани та програми). Концептуальні 

положення ґрунтуються на діяльнісній, особистісно-зорієнтованій, 

акмеологічної основі, що спрямовує розвиток психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у процесі підвищення 

кваліфікації та у міжкурсовий період. 

Висуваючи провідну концептуальну ідею, ми виходили з того, що 

традиційне навчання в процесі підвищення кваліфікації не забезпечує 

необхідного рівня розвиненості психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, тому було розроблено нові ОПП на 

засадах компетентнісного, андрагогічного, особистісно-зорієнтованого, 

акмеологічного, системного тощо підходів, застосування інноваційних 

педагогічних технологій, принципів безперервності освіти, на основі Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження національної рамки кваліфікації», Постанови 

кабінету Міністрів України «Про порядок підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників» (від 21 серпня 2019 р. 

№ 800); згідно з нормативними вимогами чинного законодавства до посади 

«старший майстер закладу професійної (професійно-технічної) освіти», 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, Проекту 

Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» та 

Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти (затвердженого Вченою радою БІНПО, 

протокол № 5 від  27.11.2019 р.); з урахуванням положень Програми ЄС для 
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підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні “EU4Skills: 

«Кращі навички для сучасної України», вимог МОН України щодо 

впровадження державних стандартів робітничих професій на модульно-

компетентнісній основі. 

У процесі апробації моделі було проаналізовано зміст та завдання 

психолого-педагогічних модулів (інваріантний складник): Педагогічний 

менеджмент і психологія професійної діяльності; Інноваційні технології в 

ЗП(ПТ)О; Психологія професійної діяльності; Модель сучасного ЗП(ПТ)О. 

Викладання психолого-педагогічних та фахових дисциплін у БІНПО  має 

чітку професійну спрямованість. Апробація моделі показала, що у робочих 

навчальних програмах кафедри  недостатньо зосереджено увагу на розвитку 

психолого-педагогічної  компетентності педагогів у процесі підвищення 

кваліфікації.  

За відповідними запитами слухачів експериментальних груп науково-

педагогічними працівниками кафедри ПП та М було здійснено коригування 

змістового компоненту підвищення кваліфікації.  

Розроблено програми вибіркових спецкурсів, що спрямовані на 

розвиток психолого-педагогічної компетентності слухачів та готовності до 

реалізації інноваційних педагогічних технологій в освітній процес ЗП(ПТ)О, 

зокрема:  

1. «Мотивація професійної діяльності педагогічного працівника» 

(укладач Лукіянчук А.М.). 

2. «Технології розвитку критичного мислення педагогів професійної 

(професійно-технічної)освіти» (укладач Лукіянчук А.М.). 

3. «Розвиток готовності педагогів до інноваційної діяльності в 

системі неперервної професійної освіти» (укладач  Харагірло В.Є.). 

4. «Основні проблеми превентивної педагогіки» (укладач  

Харагірло В.Є.). 

5. «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами» (укладач  Денисова А.В.). 
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Програми спецкурсів пройшли апробацію на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ) (довідки про впровадження  

додаються). 

Отже, визначено що важливим у процесі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О є паралельне набуття професійно-

педагогічних умінь і навичок та розвиток психолого-педагогічної 

компетентності.  

Під час другого періоду (дистанційного) слухачі самостійно  

оновлюють психолого-педагогічні знання, набувають нових, а також 

відбувається практична апробація теоретичних знань і практичних умінь 

слухачів (у процесі самостійної роботи над проектом) з урахуванням 

творчого потенціалу педагога. У цей період самовдосконалення психолого-

педагогічних знань та умінь педагога здійснюється шляхом самоосвіти за 

допомогою консультування викладачами  БІНПО. Тому завданнями другого 

періоду навчання на курсах є забезпечення цілеспрямованості творчим 

оволодінням психолого-педагогічними знаннями.  

Форми навчання - самостійна робота, інтернет-лекції, консультації, 

виконання самостійного проекту (підсумкова випускна робота).  На 

допомогу слухачам пропонуються навчально-методичні посібники 

викладачів кафедри, що розміщено на освітній платформі за посиланням 

https://profosvita.org/course/view.php?id=334 та ЕНМК . 

На  третьому  (підсумково-рефлексійному) етапі слухачі 

обмінюються досвідом роботи, аналізують отримані знання, підтверджують 

здатність виконувати професійну діяльність на певному рівні, 

використовуючи психолого-педагогічні технології, готовність до подальшого 

вдосконалення психолого-педагогічної компетентності в міжкурсовий 

період.  

Форми навчання - лекція, практичні заняття, тренінги; конференції з 

обміну досвідом тощо. 

https://profosvita.org/course/view.php?id=334
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Ефективність реалізації вказаного блоку забезпечується організаційно-

педагогічними умовами, а саме: 1) змістовним забезпеченням моніторингу 

системного самостійного контролю розвитку психолого-педагогічної 

компетентності, послідовністю розвитку компетентності на всіх 3 етапах 

підвищення кваліфікації; 

2) упровадженням технологій педагогічного коучингу;  

3) застосуванням ЕНМК в процесі розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.  

Перша умова забезпечує послідовність розвитку психолого-

педагогічної компетентності на всіх етапах підвищення кваліфікації в 

післядипломній освіті. Друга умова забезпечує використання технологій 

педагогічного коучингу, що є ефективною інноваційною технологією у 

системі професійної (професійно-технічної) освіти. Третя умова забезпечує 

розв'язання низки завдань дослідження, а також використання дистанційних 

форм і методів навчання. Четверта умова (участь у науково-практичних 

заходах БІНПО) реалізує основну функцію навчання, що полягає в 

забезпеченні повноцінного обміну досвідом роботи, розкриття й засвоєння 

змісту навчального матеріалу. 

Оцінно-рефлексійний блок структурно-функціональної моделі 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників: 

Оцінно-рефлексивний блок моделі передбачає перевірку досягнення 

мети розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О у системі безперервної професійної освіти. Цей блок 

містить у собі діагностику розвитку всіх компонентів психолого-педагогічної 

компетентності, враховуючи критерії та показники розвиненості цих 

компонентів, складається з п`яти пакетів діагностик. Кожен пакет 

сформовано відповідно показникам конкретного компонента психолого-

педагогічної компетентності. 
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Якщо в результаті діагностики рівень розвиненості психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О є високим 

чи творчим, то завдання розвитку виконано, а мету цільового блоку моделі 

досягнуто. Для слухачів із середнім рівнем розвиненості психолого-

педагогічної компетентності стоїть завдання подальшого поетапного 

розвитку компетентності у міжкурсовий період підвищення кваліфікації в 

системі безперервної професійної освіти. 

Визначення кінцевого рівня розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, розвиток ними знань і 

умінь, об'єктивне оцінювання результатів навчання на основі обраних 

критеріїв, корегування робочих навчальних програм підвищення 

кваліфікації, складає мету оцінно-рефлексивного блоку моделі. 

Оцінно-рефлексивний блок виступає якісною перевіркою, 

систематизацією й конкретизацією набутої психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Діагностичний комплекс розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Діагностичний комплекс, який містить критерії, показники, індикатори, 

рівні та методики розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О дає можливість обов'язкової перевірки 

побудованої теоретичної системи з розвитку психолого-педагогічної 

компетентності. Ефективність розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О може бути оцінена за 

допомогою критеріїв такого розвитку і його показників, які фіксують 

динаміку й результати поетапного розвитку психолого-педагогічної 

компетентності у системі безперервної професійної освіти. 

Звернемося до досвіду науковців, дослідження яких присвячені 

проблемам розроблення критеріїв будь-якої діяльності. До них належать 

праці В. Загвязинського, В. Курило, Г. Локарєвої, О. Орлової, О. Пшенічної, 

Р. Торчевського, Г. Яворської. Дослідження науковців дають підставу 
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розуміти критерій як деяку найбільш загальну властивість, за якою 

розглянуто певне педагогічне явище. Для нашого дослідження критерії 

необхідні,  насамперед,  для того, щоб дати певні орієнтири, які допоможуть 

у розробленні тактики, шляхів і засобів розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Складаючи свій 

діагностичний аппарат,  ми визначили основні ознаки критерію, за якими 

було зроблено заміри. Критерій має двоплановість: зовнішній план реалізує 

основні функції спілкування, а внутрішній - особистісну готовність педагога 

до професійного спілкування. 

Система критеріїв навчальної діяльності повинна відповідати певним 

принципам її організації, 
11

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 психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 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 критеріїв і бути 

аспектом (показником) критерію більш високого рівня. Отже, оцінка 

психолого-педагогічної діяльності педагогів ЗП(ПТ)О є складним 

інтегральним показником, яка повинна задовольняти основні вимоги: 
                                                 
11

 Яворська Г. Х. Теоретичні та методичні засади формування соціально- професійної зрілості курсантів 

вищих навчальних закладів МВС України : дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: 13.00.04 / 

Галина Харлампіївна Яворська. - Київ, 2006. - 479 с. 
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- 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. 

Одним з основних завдань моніторингового аспекту дослідження є 

вивчення й обґрунтування показників діагностики розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Основою 

для їх відбору виступали наступні положення: 

1. Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О є тим процесом, де її складники перебувають у 

взаємодії та єдності з особистісними властивостями індивіда. Ефективність 

розвитку властивостей і прояву психолого-педагогічного потенціалу 

педагога визначається характером його взаємодії із суб’єктами освітнього 

процесу. 

2. Педагог ЗП(ПТ)О є організатором, вихователем і консультантом для 

майбутніх кваліфікованих робітників, тому має будувати свої стосунки на 

підставі діалогічного рівня управління педагогічним процесом за умов 

природності, відкритості, емпатійного розуміння й сприйняття здобувачів 

освіти.  

3. Педагог ЗП(ПТ)О має організовувати студентоцентроване  навчання, 

за яким освітній процес побудований з урахуванням індивідуальних 

можливостей, здібностей, професійних потреб, сензитивних періодів 

розвитку особистості. 

Організація навчального процесу дорослих у 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 
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результатів розвиненості психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.  

Крім того, для оцінки ефективності процесу розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О необхідно 

визначити показники, що характеризують критерії розвиненості 

компетентності та виразити показники кількісно, за допомогою індикаторів. 

Аналіз науково-педагогічних та психолого-педагогічних досліджень  

дає змогу виділити критерії оцінки розвиненості психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Критерії визначено 

відповідно до компонентного складу психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О: 

1) критерій заміряє рівень розвиненості мотиваційного компонента 

(мотиваційна спрямованість особистості педагога: мотивація до 

самовдосконалення й самоосвіти; мотивація творчості та самореалізації в 

професійній діяльності; мотивація до оволодіння високим рівнем 

комунікативної компетентності); 

2) когнітивний критерій оцінює рівень якості теоретико-

інформативного компонента (якість системи взаємопов'язаних знань і вмінь: 

спеціальних, педагогічних, психологічних, комунікативних; інтеграція 

набутих знань, умінь та професійного досвіду); 

3) емоційно-вольовий критерій виявляє рівень розвиненості психолого-

регулятивного компонента (наявність емоційного досвіду соціальної 

поведінки та професійно важливих якостей особистості для свідомої 

саморегуляції  своєї комунікативної поведінки); 

4) професійно-діяльнісний критерій показує рівень розвиненості 

технологічно-управлінського компонента (володіння комплексом 

управлінських умінь; якість управління розвитком КК; володіння 

педагогічними технологіями передачі інформації); 

5) професійно-особистісний критерій визначає рівень розвиненості 

професійно-педагогічного компонента (функціональні й особистісні 
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характеристики викладача, необхідні для професійної діяльності; комплекс 

знань та умінь; наявність уміння приймати педагогічно доцільне рішення при 

розв'язанні нестандартних педагогічних задач, активність у процесі 

професійної самоосвіти, самовдосконалення). 

Далі розглянемо взаємозв'язок і взаємозумовленість компонентів 

психолого-педагогічної компетентності, критеріїв та показників її  

розвиненості. 

Мотиваційний критерій. Мотиваційний критерій перевіряє рівень 

сформованості потреб викладача щодо самореалізації в професійно-

педагогічній діяльності, набуття психолого-педагогічних знань, а також 

досягнення успіху та правильного вирішення педагогічних задач. 

Мотиваційна сфера особистості педагога являє собою складне 

інтегральне психологічне утворення, яке належить самому суб'єктові 

поведінки. Потреби педагога виступають джерелом його активності, що 

приводить до професіоналізму педагогічного спілкування й зростання 

психолого-педагогічної компетентності. 

Відповідно до мотиваційного критерію розвиненості психолого-

педагогічної компетентності (мотивація як необхідність оволодіння високим 

рівнем психолого-педагогічної компетентності) нами визначено такі 

показники: 

1) професійно-педагогічні мотиви, які передбачають потребу 

самореалізації в професійно-педагогічній діяльності, досягнення успіху та 

набуття психолого-педагогічних знань; 

2) потреба вирішувати педагогічні  задачі в освітньому процесі (при 

плануванні цілісності уроку, у ситуації пояснення нового матеріалу, у 

конфліктних ситуаціях тощо); 

3) потреба в оволодінні управлінською, педагогічною, психологічною 

компетентністю, що виражається сталим потягом до засвоєння певної 

системи дій, яка забезпечує ефективність професійної діяльності. 
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Когнітивний критерій. Рівень засвоєння навчального матеріалу 

здобувачем освіти характеризується володінням педагогами знаннями та 

уміннями, що безпосередньо проявляються в професійній діяльності. Нами 

визначено такі показники когнітивного критерію, що заміряють рівень 

розвиненості: 

1)теоретико-інформативного компонента психолого-педагогічної 

компетентності: знання базових понять психолого-педагогічної 

компетентності, знання з основ педагогіки, які необхідні для професійної 

діяльності педагогів; 

2)знання загальної та вікової психології, що необхідні: для створення 

освітнього студенто(людино)центрованого середовища. Володіння 

понятійним апаратом психолого-педагогічної компетентності важливо для 

розуміння сутності педагогічного процесу, тенденцій розвитку психолого-

педагогічної компетентності. Знання з педагогіки дають змогу опанувати 

основними функціями спілкування: комунікативною, інтерактивною, 

перцептивною. Знання психології нададуть змогу викладачам установити 

партнерські стосунки з ними при взаємодії як на уроках, так і в позаурочних 

заходах, при індивідуальній бесіді тощо. 

Емоційно-вольовий критерій. Швидкість реакції педагога безумовно, 

пов'язана з таким емоційним станом, як самовладання в складних 

педагогічних ситуаціях, а також педагогічною спостережливістю й гнучкістю 

мислення. Емоційно-вольовий критерій перевіряє рівень розвиненості 

психолого-регулятивного компонента психолого-педагогічної 

компетентності. Нами визначено такі показники компетентності: 

1) емоційна стійкість є індикатором відсутності емоційного 

напруження, емоційно-вольової саморегуляції; за допомогою волі педагог 

регулює свої дії, вчинки, поведінку, емоційний стан; 

2) емпатія (співпереживання), як показник заміряє вміння сприймати 

внутрішній світ іншого зі збереженням емоційних і смислових відтінків 

(повністю виключає переживання власних почуттів); 
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3) асертивність, як показник заміряє здатність людини впевнено та з 

гідністю відстоювати свої права, не принижуючи при цьому прав інших; 

характеристика, яка проявляється в самоствердженні особистості, свідомому 

сприйнятті вимог інших без страху, невпевненості, напруги, іронії. 

Професійно-діяльнісний критерій. Цей критерій визначає рівень 

забезпечення технологічно-управлінського компонента психолого-

педагогічної компетентності. 

Показниками професійно-діяльнісного критерію є: 

1) володіння інноваційними педагогічними технологіями, що 

спрямовані на підвищення якості освітнього процессу; 

2) педагогічний контроль як власної поведінки, так і поведінки  

здобувачів освіти; 

3) безконфліктність - уміння передбачати конфліктну ситуацію й 

небезпечно виходити з неї. 

Зорієнтуватися в складних педагогічних ситуаціях та прийняти 

доцільне рішення педагог зможе, з одного боку, за наявністю професійно 

важливих якостей, таких як комунікабельність, рішучість та наполегливість, 

упевненість у собі, організованість, стійкість до стресу, гнучкість мислення 

тощо. 

Професійно-особистісний критерій. Показниками професійно-

особистісного критерію, на основі якого здійснюється оцінювання 

розвиненості професійно-педагогічного компонента психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, є: 

1) творчий потенціал - інтегративна властивість особистості педагога, 

що характеризує міру можливостей здійснювати творчу діяльність, 

готовність і здатність до творчої самореалізації та саморозвитку. Творчий 

потенціал абсолютно прихований від будь-якого зовнішнього 

спостереження; більше того, сам педагог (носій творчого потенціалу) іноді 

мало або й зовсім не знає про свої творчі можливості. У педагогічній 

діяльності творчий потенціал проявляється в умінні швидко й коректно 
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встановлювати позитивні взаємовідносини зі здобувачами освіти, їх 

батьками, колегами; у здатності ефективно використовувати комунікативні 

знання й уміння з метою творчого розвитку особистості тощо; 

2) педагогічна рефлексія - показник, що замірює рівень оцінювання 

вміння самоаналізу педагогом власних професійних та особистісних якостей. 

Виділені нами критерії та показники розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О цілком відповідають 

структурі психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О та служать для перевірки реалізації поставленої цілі та для оцінки 

ступеня цієї реалізації; дають змогу надати повну й об'єктивну 

характеристику рівня розвиненості психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; визначити наявність або відсутність 

професійно значущих якостей педагогів, а саме: гнучкість та мобільність у 

спілкуванні, здатність до співробітництва, педагогічну рефлексію, емпатію, 

асертивність, толерантність, емоційну стійкість тощо. Ці критерії та 

показники уможливлюють конкретизування змісту психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, проведення вимірювання 

динаміки її розвитку в системі безперервної професійної освіти 

З урахуванням наведених критеріїв діагностики ступеня розвиненості 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

та їх складових підструктур нами визначені чотири рівня її розвиненості: 

достатній, середній, високий, творчий. Підвищення рівнів пов'язано з 

якісними змінами розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Охарактеризуємо їх зміст. 

Достатній рівень розвиненості характеризується проявом 

несформованості всіх компонентів даного утворення, а потребою й 

прагненням до їх постійного розвитку, та функціональні прояви не стійкі. 

Педагогічні знання, уміння та навички недосконалі. Емоційна напруженість 

у педагогічній діяльності характеризується вираженням негативних почуттів 

відповідно до співрозмовника та може призвести до непорозуміння із 
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здобувачами освіти, до конфліктної ситуації. У педагога нестійке ставлення 

до опанування навичками асертивної поведінки. Ці навички недостатньо 

сформовані або відсутні. 

Крім того, для педагога характерні: недостатнє ціннісне ставлення до 

вивчення перспективного досвіду, низький рівень готовності до застосування 

інноваційних технологій; відсутність базових психолого-педагогічних знань; 

застосування комунікативно спрямованих технологій у професійній 

діяльності має характер уникнення невдач; несформованість усіх професійно 

необхідних якостей особистості (емпатія, толерантність, відповідальність 

тощо); прояв творчості в їх професійній діяльності випадковий; відсутність 

педагогічної рефлексії призводить до нераціональної побудови педагогічної 

діяльності. 

Середній рівень розвиненості психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О характеризується розвиненістю окремих 

компонентів компетентності, позитивним ставленням до набуття 

професійних знань та умінь; водночас, наявність внутрішньої мотивації до 

розвитку психолого-педагогічної компетентності непостійна. Для педагогів 

характерні: психолого-педагогічні знання; володіння окремими технологіями 

педагогічної комунікації; сформованість професійно важливих якостей 

особистості (гнучкість та мобільність у спілкуванні, здатність до 

співробітництва, толерантність). Асертивна поведінка педагогів ситуативна, 

не завжди може відстояти свою думку. Творчість педагогів сформована на 

основі накопиченого ними соціального та професійного досвіду, але вони не 

використовують педагогічний досвід інших. У педагогів середнього рівня 

недостатньо повно розвинена педагогічна рефлексія, відсутній досвід 

застосування інноваційних технологій у освітньому процесі ЗП(ПТ)О. 

На високому рівні більшість компонентів психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О розвинені, але 

зустрічаються такі, які потребують подальшого вдосконалення та розуміння 

їх взаємозв'язку. Для викладачів характерні: базові знання з педагогіки, 
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загальної та вікової психології; стійкий мотиваційний інтерес до 

професійного розвитку, ґрунтовні теоретичні знання та розвинуті практичні 

вміння; емоційно-позитивний тон спілкування. Найважливіша функція 

рефлексивного мислення в професійному становленні та саморозвитку 

педагогів проявляється: в подоланні формальної оцінки педагогічних 

ситуацій; в усвідомленні, узагальненні, проектуванні власних дій та 

професійного розвитку; в оцінюванні професійних рішень. Це дає змогу 

педагогам змінювати, замінювати, удосконалювати власні професійні якості. 

Творчість викладачів визначається як: здатність фантазувати; 

асоціативно мислити; переносити знання та вміння в нові ситуації; 

критичність мислення, але відсутня генерація нових ідей. 

Творчий рівень вирізняється якісною розвиненістю всіх структурних 

компонентів психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О. Ставлення до інноваційних педагогічних технологій є 

ціннісним, оскільки їх розглянуто як засоби професійної діяльності, а 

застосування вважається особистісною та професійно важливою діяльністю. 

Педагоги ставлять до себе підвищені вимоги за прояв внутрішніх 

комунікативних резервів; мотивовані на успіх, на досягнення позитивних 

результатів; характеризуються рішучістю в нестандартних педагогічних 

ситуаціях та готовністю брати на себе відповідальність. Вони ставляться до 

асертивності як до виду педагогічної комунікації, а значення асертивності 

сприймають як адекватну оцінку обставин і власної поведінки, шлях 

самореалізації та саморозвитку.  

Педагогам притаманна емоційна стійкість, комунікабельність і 

контактність, схильність до дружньої поведінки в комунікативних ситуаціях, 

уміння не розгубитися та контролювати емоції (власні й учнів). Вольові 

якості особистості педагога проявляються в цілеспрямованості, 

принциповості, рішучості, наполегливості тощо. Творчість педагога 

розкривається в здатності за власною ініціативою ставити нові цілі, шукати 
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власні оригінальні шляхи вирішення проблем, генерувати ідеї, висувати 

гіпотези. 

Ураховуючи охарактеризовані вище рівні розвиненості психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ), які 

показують поступовість її розвитку та наявність (відсутність) педагогічної 

освіти, можна спрогнозувати таку поетапність розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О: достатній, 

середній, високий, творчий. Виявлення рівня розвиненості компетентності 

надає можливість цілеспрямовано впливати на професійний розвиток 

педагогів у бажаному напрямі, спрямовувати педагогічну діяльність на 

саморозвиток. 

Для оцінки ефективності розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О необхідно мати дані, що 

характеризують не тільки якісну, а й кількісну сторону їх розвитку, для 

цього важливо: по-перше - виділити необхідну кількість показників, що 

достатньо точно характеризують критерії розвитку, по-друге - виразити 

показники за допомогою індикаторів. Це дає можливість конкретизувати 

зміст психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О й провести вимірювання динаміки розвитку. 

Для діагностики рівнів володіння психолого-педагогічною 

компетентністю педагогічних працівників ЗП(ПТ)О - визначено кількісні 

характеристики, якими є індикатори, як відсоткове вираження означених 

рівнів: 90% - 100% - творчий рівень, 80% - 89% - високий рівень, 70% - 79% - 

середній рівень, 60% - 69% - достатній рівень. Це дає змогу нам повно й 

об'єктивно охарактеризувати наявний (на першому періоді КПК) і 

результативний (на третьому періоді КПК) рівень розвиненості психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Таким чином, даний апарат, який складає показники та індикатори 

рівнів досліджуваних характеристик, дає змогу зробити висновок про його 
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призначення: виявити динаміку розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Таким чином, у процесі апробації моделі  визначено, що структурно-

функціональна модель розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О складається із концептуально-

методологічного, цільового, змістового, організаційно-діяльнісного та 

оцінно-регулятивного 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 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О відіграє змістовий та організаційно- діяльнісний блоки. Змістовий 

блок окреслює зміст розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на основі організаційних форм і методів 

навчання. Основу організаційно-діяльнісного блоку становлять загально-

дидактичні, андрагогічні й специфічні принципи навчання дорослих та 

організаційно-педагогічні умови реалізації моделі. 

Розроблено діагностичний комплекс, який склав критерії, показники, 

індикатори, рівні та методики розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. На основі аналізу 

науково-методичної літератури та наукових досліджень визначено: 

- компоненти: мотиваційний, теоретико-інформативний, психолого-

регулятивний, технологічно-управлінський, професійно-педагогічний; 

- критерії відповідно до компонентного складу психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О а сааме: 

мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, професійно-діяльнісний, 

професійно-особистісний; 

- показники відповідно до критеріїв розвиненості психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О: 

професійно- педагогічні мотиви, потреба у вирішуванні педагогічних задач і 
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оволодінні психолого-педагогічною компетентністю, знання з основ 

педагогіки, загальної та вікової психології (когнітивний); емоційна стійкість, 

емпатія, асертивність (емоційно-вольовий); володіння технологіями 

педагогічної комунікації, комунікативний контроль, безконфліктність 

(професійно-діяльнісний); ситуативна поведінка, творчий потенціал, 

педагогічна рефлексія (професійно-особистісний); 

- чотири рівні розвиненості психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з урахуванням наведених критеріїв 

дослідження ступеня розвиненості комунікативної компетентності та її 

складових підструктур: достатній, середній, високий, творчий.  

Отже, структурні блоки моделі розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогів ЗП(ПТ)О, зокрема, концептуально-методологічний, 

цільовий, змістовий, організаційно-діяльнісний та оцінно-рефлексивний є 

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

Ці елементи розташовані в чіткій послідовності, що відображає системний 

розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О. За умови взаємозаміщення одного з них буде порушено принцип 

системності розвитку психолого-педагогічної компетентності  

 

 

3.4. Коригування змістового компонента підвищення кваліфікації  

За відповідними запитами слухачів експериментальних груп науково-

педагогічними працівниками кафедри ПП та М було здійснено коригування 

змістового компоненту підвищення кваліфікації.  

Відповідно до цього  було розроблено програми вибіркових спецкурсів, 

що  спрямовані на розвиток психолого-педагогічної компетентності слухачів 

та готовності до реалізації інноваційних педагогічних технологій в освітній 

процес ЗП(ПТ)О, підходів при професійній підготовці здобувачів освіти.  
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Метою проведення експерименту було: коригування змістового та 

процесуального компонентів освітнього процесу підвищення кваліфікації за 

інноваційними моделями  та апробація програм спецкурсів: 

1. «Мотивація професійної діяльності педагогічного працівника» 

(укладач Лукіянчук А.М.). 

2. «Розвиток готовності педагогів до інноваційної діяльності в системі 

неперервної професійної освіти» (укладач  Харагірло В.Є.). 

3. «Розвиток медіакультури і медіаграмотності педагога закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти» (укладач Коваль Л.Є.). 

Програми спецкурсів пройшли апробацію на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Київської області, зокрема 

педагогами Білоцерківського професійного ліцею. Тематика вибіркових 

спецкурсів: «Мотивація професійної діяльності педагогічного працівника»; 

«Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами»; 

«Розвиток готовності педагогів до інноваційної діяльності»; «Психологічні 

аспекти попередження конфліктів у педагогічному колективі; «Сучасні 

виховні технології у ЗП(ПТ)О». 

Програми спецкурсів пройшли апробацію на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Дніпропетрівської, 

Київської, Кировоградської, Херсонської областей. Апробація програм 

показала, що вони  містять науково-обґрунтований зміст для професійного 

саморозвитку педагога, спрямовані на оновлення та поглиблення 

професійних знань і умінь, які забезпечують виконання професійно-

функціональних обов’язків педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Основою для виконання цього етапу стало вивчення професійних 

запитів на психолого-педагогічний супровід  діяльності слухачів у курсовий 

та  міжкурсовий періоди.  
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3.5. Коригування процесуального компонента підвищення 

кваліфікації  

За результатами експерименту визначено напрями вдосконалення 

процесуального компоненту підвищення кваліфікації у курсовий та 

міжкурсовий періоди.  

На етапі залікової сесії та у міжкурсовий період науково-педагогічні 

працівники  кафедри ПП та М проводять науково-практичні семінари та 

конференції різних рівнів (регіональні, Всеукраїнські, Міжнародні). 

Це дозволяє залучити досвідчених педагогічних працівників провідних 

ЗП(ПТ)О України та зарубіжжя до обміну досвідом щодо застосування 

освітніх інновацій при підготовці конкурентоздатних робітничих кадрів та 

надає можливості педагогам професійної школи опублікувати особисті 

розробки в електронних або друкованих виданнях. 

У 2020 році проведено:  

Міжнародні заходи: 

Шоста Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної 

освіти», 26 листопада 2020 р.  

Мета проведення заходу: обговорення проблем упровадження 

інноваційних технологій навчання в системі освіти дорослих, гуманізації 

неперервної професійної освіти, підвищення психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників; обмін досвідом навчання, 

самовиховання та саморозвитку особистості у системі освіти дорослих. 

Конференція спрямована на вирішення актуальних питань щодо 

євроінтеграції сучасних інноваційних технологій навчання в системі 

неперервної освіти; обміну сучасним психолого-педагогічним досвідом 

навчання, самовиховання та саморозвитку особистості; гуманізації системи 

неперервної професійної освіти, впровадження педагогічних інновацій; 

готовності до сприйняття особистісно-орієнтованого навчання; підвищення 

професійної психолого-педагогічної компетентності педагогічних 
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працівників. 

Роботу конференції організовано у форматі одного пленарного он-лайн 

засідання і одинадцяти секцій.  

Конференція відзначає високий загальний рівень наукових досліджень, 

які проводяться на сучасному етапі, за напрямами:  

1. Створення інноваційного освітнього простору у системі безперервної 

професійної освіти. 

2. Система підготовки когнітивних працівників: світові та вітчизняні 

тенденції.  

3. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної 

діяльності. 

4. Мотивація професійної діяльності педагогів в умовах оновленої 

парадигми. 

5. Організація процесу навчання та виховання на гуманістичних 

засадах.  

6. Розвиток ключових компетентностей фахівця  - навчання впродовж 

життя. 

7. Моделювання інноваційної діяльності педагога. 

8. Особливості управління процесом розвитку закладу освіти в умовах 

євроінтеграції. 

9. Інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, 

тренінги, e-learning тощо). 

10. Основні вектори розвитку інклюзивної освіти в сучасному 

євроінтеграційному просторі. 

11. Міждисциплінарні дослідження проблем сталого розвитку: 

особливості та тенденції. 

Доповіді учасників  конференції в авторській редакції будуть видані у 

електронному збірнику матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в 
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системі неперервної освіти».  

 

Усеукраїнські  заходи: 

21 жовтня 2020р. у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар 

старших майстрів ЗП(ПТ)О «Розвиток інноваційної культури педагогів у 

системі освіти дорослих: історія, теорія, практика», який було проведено 

спільно з НМЦ ПТО у Черкаської області. 

У заході взяли участь понад 70 старших майстрів та керівників 

ЗП(ПТ)О Донецької, Київської, Одеської, Полтавської, Сумської, 

Херсонської, Черкаської областей. 

Із вітальним словом до учасників семінару звернулася заступниця 

директорки БІНПО Денисова Анастасія Володимирівна, яка зазначила, що 

організація таких заходів – це чудова нагода для фахівців з різних регіонів 

нашої країни обмінятися науковим та практичним досвідом, новими 

напрацюваннями, методиками.  

Учасники семінару долучились до обговорення актуальних питань 

щодо розвитку інноваційної культури педагогів у системі професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

На семінарі з доповідями виступили організатори заходу Мартинюк 

Наталія Вікторівна, директорка НМЦ ПТО у Черкаської області, яка означила 

організаційні умови професійного розвитку майстрів виробничого навчання 

ЗП(ПТ)О. 

Харагірло Віра Єгорівна, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

представила досвід роботи БІНПО з організації інноваційної діяльності як 

чинника професійного розвитку педагога. 

У виступі Баркарь Вікторії Іванівни, директорки ДНЗ «Біліцький 

професійний ліцей» Донецької області схарактеризовано роль старшого 
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майстра при впровадженні ефективних форм організації праці майстрів 

виробничого навчання. 

Яскравими та емоційно забарвленими запам’яталися колегам виступи 

Резнік Олени Миколаївни (ДНЗ Херсонське вище професійне училище 

сервісу та дизайну) на тему «Роль старшого майстра в організації 

інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О», Літвинової Галини Микитівни (ДНЗ 

«Черкаське вище професійне училище») на тему «Розвиток інноваційної 

культури педагогів у системі освіти дорослих», Андрусенко Любов Петрівни 

(ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти», Сумська обл.) на 

тему «Дуальну систему підготовки робітничих кадрів: досвід та 

перспективи», Широкої Наталі Павлівни (Херсонське ВПУ ресторанного 

господарства) на тему «Новітні виробничі технології - запорука якісної 

професійної освіти». 

В умовах пандемії та карантину неможливо залишатися стороннім 

спостерігачем, а новий формат діяльності закладів освіти має відповідати 

реаліям організації освітнього процесу з виконанням умов захисту та 

збереження здоров’я та життя співробітників, їх сімей, слухачів, студентів, 

учнів. Саме на такі аспекти звернула увагу Клятенко Марина Анатоліївна, 

старший майстер Регіонального центру професійно-технічної освіти 

№1 м. Кременчука, представляючи досвід роботи закладу у доповіді 

«Організація виробничого навчання в умовах карантину». 

Старший майстер Криворізького професійного гірничо-

електромеханічного ліцею Бабич Олена Миколаївна визначила алгоритм 

управлінських дії старшого майстра щодо розвитку творчих здібностей 

майстрів виробничого навчання.  

Наприкінці семінару Коваленко Олександр Михайлович (ДНЗ 

«Буцький політехнічний професійний ліцей», Черкаська обл.) виступив з 

доповіддю на тему «Інтерактивна технологія навчання та її роль в 

удосконаленні освітнього процесу закладу професійної (професійно-

технічної) освіти». 
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Регіональні заходи: 

04 червня 2020 р. було проведено  Регіональний науково-практичний 

семінар на тему «Упровадження інноваційних технологій навчання як умова 

мотивації до професійної діяльності» для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації Одеської області. 

Були розглянуті такі питання: 

1. Впровадження інноваційних технологій – основа підготовки сучасного 

конкурентоздатного фахівця.  

2. Інноваційні педагогічні технології та їх застосування в роботі педагогів 

ЗП(ПТ)О. 

3. Психолого-педагогічні умови формування навчальної мотивації 

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О. 

4. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

при підготовці фахівців.  

5. Педагогічні умови застосування ігрових технологій при підготовці 

працівників. 

6. Розвиток критичного мислення – основа підготовки майбутнього 

кваліфікованого робітника. 

7. Ефективність впровадження педагогічних технологій у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників. 

Кандидатка психологічних наук, старша викладачка кафедри ПП та М 

Лукіянчук А.М. у режимі он-лайн організувала та провела захід 

регіонального рівня, до якого долучилися майстри виробничого навчання та 

викладачі професійно-теоретичної підготовки груп З-ІІ-41М та З-ІІ-42В.  

Було розкрито теоретичні аспекти винесених на обговорення питань, 

важливих для забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти 

у період реформування, а учасники семінару ділилися досвідом практичної 

діяльності. 
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Цікавими та неординарними були виступи майстрів виробничого 

навчання відокремленого структурного підрозділу «Училище №3 

Національного університету «Одеська юридична академія». Специфіка 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників для флоту України 

окреслила критерії відбору інноваційних педагогічних технології для 

впровадження їх у практику.  

Кожен учасник науково-практичного семінару підкреслював 

важливість розвитку психолого-педагогічної компетентності педпрацівників 

у системі неперервної освіти. 

 

Круглі  столи: 

05 лютого 2020 року в Державному професійно-технічному 

навчальному закладі «Бородянський професійний аграрний ліцей» було 

проведено засідання круглого столу з елементами моделювання «Підвищення 

якості професійної освіти: психологічний аспект» Лукіянчук Аллою 

Миколаївною, кандидатом психологічних наук, старшою викладачкою 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти.  

Обговорення нагального питання підвищення якісної професійної 

освіти відзначалося цікавими думками членів педагогічного колективу, 

особистим баченням проблем та можливостей. Учасники круглого столу 

мали можливість проаналізувати психологічні особливості, які необхідно 

враховувати при підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.  

Основними здобутками є: 

 створення інформаційного середовища щодо проблеми якості 

професійної освіти; 

 створення моделей абітурієнта, здобувача освіти та ідеального 

випускника; 

 аналіз створених моделей та визначення основних напрямів 

підвищення якості професійної освіти; 
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 реалізація в роботі з суб’єктами освітнього процесу можливостей, 

резервів розвитку підліткового віку у сучасних умовах навчання професії; 

 рефлексія як інструмент самопізнання та саморозвитку педагога; 

 позитивне емоційне забарвлення та активна, творча співпраця 

учасників заходу.  

Поєднання теорії та практики при проведенні таких заходів дозволяє 

сучасному педагогу ЗП(ПТ)О підвищувати свою психолого-педагогічну 

компетентність та забезпечувати якість і ефективність освітнього процесу. 

Захід проведено на високому науково-методичному рівні та 

продуктивно. 

За результатами круглого столу прийнято рішення продовжувати 

роботу зі створення всеукраїнської віртуальної педагогічної спільноти для 

обговорення нагальних проблем системи професійної (професійно-технічної) 

освіти.  

05 лютого 2020 р. проведено круглий стіл «Професійний розвиток та 

саморозвиток педагога в умовах безперервної професійної освіти» на базі 

Білоцерківського професійного ліцею (старший викладач Коваль Л.Є.). 

20 лютого 2020 року проведено круглий стіл «Розвиток професійної 

ідентичності майбутніх кваліфікованих робітників»  у Білоцерківському 

професійному ліцеї у рамках місячника методичної роботи, на запрошення 

методиста закладу. Кандидатка психологічних наук, старша викладачка 

Лукіянчук Алла Миколаївна ознайомила учасників із поняттям професійної 

ідентичності, та на практиці показала можливості її розвитку. 

Співпраця з педагогічним колективом Білоцерківського професійного 

ліцею завжди відзначається позитивним настроєм, оптимізмом та бажанням 

удосконалюватись. 

02 березня 2020 р. старшою викладачкою кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Коваль Л.Є. було проведено круглий стіл 

«Розвиток професійної компетентності педагога засобами медіаосвітніх 

технологій».  У заході взяли участь майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О 
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Донецької області, що навчаються на курсах підвищення кваліфікації у 

БІНПО. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття «Професійна інформація» та джерела її отримання.  

2. Педагогічні аспекти медіаграмотності.  

3. Методи використання навичок роботи з інформацією з різних джерел в 

професійній педагогічній діяльності.  

4. Тематичні підсистеми сучасних ЗМІ. 

5. Вплив медіаконтенту на різні вікові категорії.  

6. Прихований вплив медіа на свідомість особистості: вікові, соціальні, 

професійні, національні та інші особливості сприйняття медіатекстів.  

7. Причини популярності медіатекстів (фольклорність основи, 

видовищність жанру, авторська інтуїція, система «емоційних перепадів», 

опора на функцію компенсації, рекреацію тощо).  

При проведенні заходу слухачі активно обговорювали питання 

розвитку професійної компетентності сучасного педагога. На занятті 

панувала атмосфера творчої співпраці, обміну думками та досвідом роботи.  

19 червня 2020 р. проведено круглий стіл у режимі он-лайн на тему: 

«Шляхи профілактики та попередження конфліктів у освітньому 

середовищі» кандидаткою психологічних наук, доценткою  кафедри ПП та М 

Торбою Наталією Григорівною. 

Були обговорені такі питання: 

1. Проблема виникнення конфліктів у освітньому процесі ЗП(ПТ)О.  

2. Індивідуально-особистісні чинники педагогічних конфліктів . 

3. Створення позитивного соціально-психологічного клімату в 

навчальному закладі, як шлях профілактики конфліктів  в освітньому 

процесі.  

4. Розвиток конфліктологічної компетентності у системі неперервної 

професійної освіти. 
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5. Гуманізація освітнього процесу  в системі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти - основа попередження  конфліктів в системі 

педагог-учень. 

6. Стратегії взаємопорозуміння як психолого-педагогічна основа 

ефективного розв’язання  та попередження  педагогічних конфліктів. 

 

Майстер-класи: 

3 лютого 2020 р. на базі Слов’янського багатопрофільного 

регіонального центру професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса (м. Слов’янськ, 

Донецька обл.) кандидатом психологічних наук Торбою Наталією 

Григорівною було  проведено майстер-клас на тему «Використання 

казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження в роботі педагога 

ЗП(ПТ)О».  

Завдання майстер-класу: розглянути вплив казки на формування 

основних життєвих настанов у сучасного підлітка; визначити основні 

поняття, пов’язані з впливом казки на психологічне здоров’я здобувача 

освіти; використання техніки казкотерапії як техніки здоров’язбереження; 

організувати практичну частину майстер-класу для демонстрації технології 

казкотерапії. 

Майстер-клас складався з двох частин теоретичної та практичної. 

В теоретичній частині учасники ознайомилися з історичними витоками 

казки. Розглянули казку як процес пошуку сенсу життя, як трактування 

інформації про світ і систему взаємовідносин у ньому. 

У практичній частині були створені умови для активної роботи всіх 

учасників майстер-класу. При проведенні майстер класу були використані 

емоційно-насичені відео- та аудіоматеріали, які дозволяли на емоційному 

рівні відчути певні психологічні стани. 

Представлений майстер-клас був актуальним та мав практичну 

спрямованість. Отриману інформацію  педагоги зможуть використовувати в 

своїй діяльності та раціонально, оперативно і творчо використовувати 
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інноваційні психолого-педагогічні технології з  метою  підвищення престижу 

робітничих професій і розвитку професійної освіти шляхом гармонізації 

кращих практик і професійних стандартів.   

5 лютого 2020 р. на базі ДНЗ Сєвєродонецького вищого професійного 

училища (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.) доцентом кафедри «Педагогіки, 

психології та менеджменту» Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти кандидатом психологічних наук Торбою Наталією 

Григорівною був проведений майстер-клас на тему «Використання 

казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження в роботі педагога 

ЗП(ПТ)О».  

Ціль майстер-класу: ознайомлення та розповсюдження досвіду роботи з 

підлітками методом «Казкотерапії». 

В роботі майстер-класу брали участь 28 педагогів. Це педагогічні 

працівники та керівники «Новоайдарського професійного аграрного ліцею», 

«Старобільського професійного ліцею», «Рубіжанського професійного 

хіміко-технологічного ліцею», ВП «Регіонального центру професійної освіти 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» Старобільське відділення, ВП «Регіонального 

центру професійної освіти ЛНУ імені Тараса Шевченка» Кремінське 

відділення, ДПТНЗ «Привільського професійного ліцею», «Вище професійне 

училище №92 м. Сєвєродонецька», ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне 

училище». 

Казкотерапія – це процес утворення зв’язку між казковими подіями та 

поведінкою у реальному житті. Це процес переносу казкових смислів у 

реальність. Казкотерапія – процес активізації ресурсів, та потенціалу 

особистості.  

Учасники майстер-класу дійшли до фіналу та проявили творчий підхід 

при виконанні запропонованих завдань. Ведуча майстер-класу Торба Наталія 

Григорівна надавала активну підтримку всім учасникам заняття.  

У процесі рефлексії учасники майстер-класу прийшли до висновку, що 

використання елементів техніки казкотерапії дає можливість активізувати 
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мислення та стимулює творчий саморозвиток його учасників, а також дає 

позитивні результати в якості техніки здоров’язбереження суб’єктів 

освітнього процесу. 

 

 

 

Освітній  івент: 

02.04.2020 р. у режимі онлайн був проведений майстер-клас «Вплив 

медіаконтенту на свідомість особистості» старшою викладачкою кафедри 

ПП та М Коваль Л.Є. 

16.04.2020 р. у режимі он-лайн був проведений майстер-клас «Селф-

коучинг як технологія самолідерства та управління професійними змінами», 

докторкою  педагогічних наук, професоркою кафедри ПП та М 

Сидоренко В.В. 

16.04.2020 р. у режимі онлайн був проведений майстер-клас 

«Застосування технологій дистанційного навчання в умовах карантинних 

заходів» старшою викладачкою кафедри ПП та М Денисовою А.В. 

30.04.2020 р. у режимі онлайн був проведений майстер-клас «Булінг і 

мобінг - дві сторони одного процесу», кандидаткою психологічних наук, 

старшою викладачкою кафедри ПП та М Лукіянчук А.М. 

 

 

3.6. Упровадження результатів наукових досліджень за звітний 

період 

Наукометричні видання: 

1. Sydorenko, Viktoriia V. et al. Plataforma «Profosvita» como um ambiente 

educacional e digital inovador para o desenvolvimento profissional de 

especialistas. Educação & Formação. Revista do Programa de Pós-Graduação 

em Educaçãoda Universidade Estadual do Ceará (UEC), v.5, n.3, p.1-17, 
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2020. Disponível 

em:https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/3397. 

2. Sydorenko, V., Shorobura, I., Ponomarenko, A., Dei, M., & Dzhus, O. (2020). 

Application of technologies of formal and non-formal education for continuous 

professional development of the modern specialist. Revista Tempos E Espaços 

Em Educação, 2020. V.13 n. (32), 1-24. 

https://doi.org/10.20952/revtee.v13i32.14729 

3. Волков В.П., Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Розвиток експортно-

імпортних операцій у вигільній галузі України. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2020.  № 1(88). 

С.69-75.http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/2020/N1(88)/Volkov.pdf 

DOI:http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.10  

4. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Волков В.П.  Циклічність 

вуглевидобування в Україні та потенціал сталого розвитку галузі. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 

2020. № 3(90). C. 54-62 (Web of Science). 

http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/ 

DOI:http://doi.org/10.17721/1728-2713.90.08 

5. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Volkov V. Modelling of resource flows in 

the coal industry of Ukraine. XIIІ International Scientific Conference 

«Geoinformatics 2020». 11-14 May 2020, Kiev, Ukraine.  Publisher: European 

Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, 

Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, 

p.1 – 6 (Scopus). 

https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2020geo069 

DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo069 

6. Horoshkova L., Danylyshyn B., Khlobystov Ie. Multifactor mathematical 

modelling of ecological and economic systems (the example of coal mining 

development). XIIІ International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 

11-14 May 2020, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists 

https://doi.org/10.20952/revtee.v13i32.14729
https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo069
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& Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and 

Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, p.1 – 5. (Scopus). 

https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2020geo068 

DOI:https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo068 

7. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Filipishyna L., Nekos A. Environmental 

expenditure modelling for sustainable development strategies creation and 

implementation. XIV International Scientific Conference «Monitoring of 

Geological Processes and Ecological Condition of the Environment». 10–13 

November 2020, Kyiv, Ukraine. 2020.  (Scopus). 

8. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kapranova L., Tarasenko D., Horbovyy 

A. Economic and mathematical modelling of ecosystems` territorial sustainability. 

XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and 

Ecological Condition of the Environment». 10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine. 

2020.  (Scopus). 

9. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kapranova L., Tarasenko D. 

Environmental end mathematical model of united communities’ (UTC) sustainable 

development. XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological 

Processes and Ecological Condition of the Environment». 10–13 November 2020, 

Kyiv, Ukraine. 2020.  (Scopus). 

10. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Filipishyna L., Shvydenko M., Bessonova 

S. Economic and mathematical modeling of ecological expenditure for sustainable 

development of united territorial communities. XIV International Scientific 

Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the 

Environment». 10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine. 2020.  (Scopus).  
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Висновки до розділу 3 

Метою контрольного етапу експерименту у 2020 році було проведення 

апробації моделі розвитку психолого-педагогічної компетентності, 

визначення коригування змістового та процесуального компонентів 

освітнього процесу підвищення кваліфікації за інноваційними моделями та 

аналіз ефективності роботи віртуальної школи педагогічного коучингу. 

Основою для виконання цього етапу стало вивчення професійних 

запитів на психолого-педагогічну підтримку діяльності слухачів у 

міжкурсовий період. До експерименту були залучені педагогічні працівники 

ЗП(ПТ)О Дніпропетрівської, Рівненської, Київської, Херсонської областей 

(загалом 6  експериментальних груп). 

У процесі експериментальної роботи визначено що структурно-

функціональна модель розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О складається із концептуально-

методологічного, цільового, змістового, організаційно-діяльнісного та 

оцінно-регулятивного 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 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О відіграє змістовий та організаційно-діяльнісний блоки. Змістовий 

блок окреслює зміст розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на основі організаційних форм і методів 

навчання. Основу організаційно-діяльнісного блоку становлять загально-

дидактичні, андрагогічні й специфічні принципи КПК та організаційно-

педагогічні умови реалізації моделі. 

Реалізація  моделі визначає  новий формат взаємодії, що став особливо 

актуальним в умовах пандемії: 

 інноваційна форма науково-методичного супроводу з 

використанням технологій формальної, неформальної та інформальної 
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освіти; 

 безперервний професійний розвиток кожного слухача 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 з педагогів як особистості і акме-професіонала. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ТА АПРОБАЦІЯ МОДЕЛІ 

РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

4.1. Організація та проведення контрольного етапу експерименту 

дослідження розвитку цифрової компетентності педагогічних 

працівників засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

Для виконання науково-дослідної роботи упродовж року було 

залучено 1 доктора наук, 5 кандидатів наук та 3 старших викладачі без 

наукового ступеня. 

У 2020 р. відбувся четвертий етап дослідження, у ході якого відбулося 

проведення контрольного експерименту на експериментальних 

майданчиках - закладах професійної (професійно-технічної) освіти України. 

Основними завданнями дослідження були: 

1. З’ясувати сучасний стан і тенденції застосування засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання у ЗП(ПТ)О. 

2. Визначити складові та характеристики основних компонентів 

ЦК педагогічних працівників професійної освіти. 

3. Визначити рівні та критерії оцінки сформованості цифрової 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

4. Обґрунтувати організаційно-методичні умови для формування 

цифрової компетентності педагогічних працівників засобами ІКТ. 

5. Обґрунтувати та розробити професійно-орієнтовану модель 

розвитку ЦК педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ.  

6. Підготувати методичні рекомендації щодо формування та розвитку 

цифрової компетентності педагогічних працівників засобами ІКТ. 
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7. Проводити моніторинг та діагностику результатів впровадження 

моделі розвитку ЦК педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами 

ІКТ.  

Контрольний експеримент здійснювався шляхом оцінювання рівня 

сформованості цифрової компетентності педагогічних працівників при 

проведенні оцінювання та самооцінювання їх професійної діяльності.  

Методи та види навчальних занять, які використовувались під час 

проведення експерименту: у процесі проведення експерименту 

застосовувалися традиційні, й активні методи навчання: 

1. усне викладання навчального матеріалу включає різні види 

доповідей, пояснень, лекцій. Вони вимагають від слухачів слухати, читати 

та спостерігати. Відповідно інформація, яка передається викладачем, з 

окремої теми очно або у режимі онлайн, може бути доповнена тестами та 

вправами для оцінювання щодо запам’ятовування та розуміння її змісту 

слухачами; 

2. обговорення матеріалу, який вивчається, включає різні види 

бесід, семінарських занять, дискусій, мозкову атаку, інтелектуальну 

розминку, аналіз конкретної ситуації тощо. Слухачі можуть взаємодіяти з 

викладачем, задавати запитання та отримувати відгуки за допомогою відео-

конференції, аудіо-конференції чи чату. Викладач може використовувати 

спеціальне програмне забезпечення. Ці програми зазвичай включають цілий 

ряд синхронних інструментів, таких як дошка, обмін додатками, аудіо-

конференція та чат. Слухачі можуть використовувати ці інструменти для 

взаємодії з викладачем та іншими слухачами, задавати та відповідати на 

запитання, голосувати тощо; 

3. демонстрування включає демонстрацію, ілюстрацію, 

спостереження у формі особистого показу слухачам прикладів 

використання цифрових технологій, показ натуральних і образних засобів 

наочності, демонстрацію фільмів та ін. Цей метод використовується для 

навчання відповідній процедурі. Зазвичай це програмна процедура, 
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наприклад, як проводити електронне тестування за допомогою програмного 

забезпечення – використання директивного навчання. Процедуру спочатку 

демонструє викладач або інструктор, а потім слухачам пропонується 

відпрацювати відповідну процедуру шляхом взаємодії з викладачем і 

програмним забезпеченням; 

4. практичні методи включають практичні заняття із засобами 

візуалізації, групову роботу у локальних і соціальних мережах, тренінги, 

створення електронного контенту, використання хмарних технологій. Вони 

залучають тих, хто вчиться, до практичної діяльності у процесі очного, 

заочного і очно-дистанційного навчання, яке може варіюватися від простих  

вправ (наприклад, методу демонстраційної практики) до більш складних 

навчальних дій, таких як моделювання або дослідницька діяльність. Під час 

їх використання викладач має надавати рекомендації та полегшувати 

навчально-пізнавальну діяльність слухачів; 

5. самостійна робота включає роботу з електронними та 

друкованими джерелами; самостійне вивчення матеріалів на платформі 

«Профосвіта»; самостійний перегляд відеоматеріалів; роботу  з цифровими 

джерелами в Інтернеті та ін. 

Методи контролю та самоконтролю у навчанні включали такі види: 

опитування; публікація робіт на персональних вебресурсах викладачів та 

форумах платформи «Профосвіта»; тестування, тощо.  

Наукове спрямування науково-дослідної діяльності науково-

педагогічних працівників кафедри спрямована на формування, аналіз і 

вдосконалення цифрової компетентності педпрацівників ЗП(ПТ)О через 

удосконалення навчальних планів і навчальних програм підвищення 

кваліфікації відповідно до вимог ринку праці; виявлення та проектування 

шляхів подолання цифрового розриву професійного розвитку й професійних 

криз педагогів щодо цифровізації освітнього процесу; формування програм 

професійного розвитку та професійної поведінки педагогічних працівників у 

цифровому суспільстві, спостереження та аналіз результатів проведення 
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контрольного експерименту. Експеримент здійснювався за допомогою 

письмового та електронного опитування, спостереження та аналізу 

отриманих результатів.  

У опитуванні та визначенні основних компонентів, критеріїв 

формування та визначенні 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, Житомирської, Донецької та Луганської областей України, де 

курси підвищення кваліфікації проводили викладачі кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної 

педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».  

Опитування складалося з питань, серед яких були анкетні дані (місце 

проживання, вік, кваліфікаційна категорія, розряд, педагогічний стаж, місце 

підвищення рівня кваліфікації щодо впровадження та використання ІКТ у 

навчально-виховному процесі й наявність техніки в кабінеті) та власне 

питання: потрібність підвищення рівня кваліфікації щодо використання ІКТ, 

наявність сертифікату з ІКТ, готовність до використання ІКТ в професійній 

діяльності, потенційні можливості роботи за комп’ютером, способи 

використання ІКТ на заняттях, вплив  ІКТ на педагогічну діяльність та на 

учня, рівень володіння комп’ютерними технологіями за 5-бальною шкалою, 

розміщення авторських матеріалів на Web-ресурсах, наявність власного 

сайту, труднощі під час використання ЕЗНП. 

Опитування охопило 2 наймасовіші категорії педагогічних працівників 

(рис. 4.1), які займаються безпосереднім навчанням учнів. Були опитані 

педагогічні працівники з різних місць проживання, різного віку, 

педагогічного стажу, кваліфікаційної категорії, що дозволяє побачити 

картину готовності слухачів курсів підвищення кваліфікації до використання 

ІКТ. 
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Рис. 4.1. Категорії слухачів, які взяли участь в опитуванні 

 

Оскільки використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

ПНЗ є відносно новим явищем, то в соціологічному опитуванні було питання 

про те, наскільки давно педагогічні працівники використовують ІКТ у 

професійній діяльності. З 559 опитаних 65 відповіли, що вже 1 рік 

використовують ІКТ, 153 відповіли, що 2 роки, 167 відповіли, що 3 роки, 102 

відповіли, що більше 5 років, а 72 відповіли, що не використовують. 

У відсотках відповіді на питання про тривалість використання ІКТ 

педагогічними працівниками відображені на рис.4.2. 

 
Рис. 4.2. Тривалість використання інформаційно-комунікаційних 

технологій 
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Як видно з результатів обробки опитування, переважна більшість 

опитаних використовує ІКТ порівняно недавно. Варто звернути увагу на 

значну чисельність тих педагогічних працівників, які в навчальній діяльності 

не використовують ІКТ.  

Педагогічним працівникам було задане питання «Який вплив на Вашу 

педагогічну діяльність має використання ІКТ?». Відповіді розподілилися 

наступним чином (рис. 4.3). 

 
 

Рис. 4.3. Вплив використання ІКТ на педагогічну діяльність 

 

Майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної 

підготовки варто аналізувати окремо за кожною категорією. Тому результати 

відповідей майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-

теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

було підраховано окремо (рис. 4.4, 4.5).  
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Рис. 4.4. Вплив на педагогічну діяльність  майстрів виробничого 

навчання 

 

Результати відповідей 284 майстрів виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти про вплив ІКТ на їх педагогічну 

діяльність (рис. 4.5).  

Результати відповідей 275 викладачів професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти про вплив ІКТ 

на їх педагогічну діяльність (рис. 4.5, 4.6).  
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Рис. 4.5. Вплив використання цифрових технологій на якість 

педагогічної діяльності викладача 

 

 

Варто звернути увагу на те, що: 

1) кількість майстрів виробничого навчання, які вважають, що 

використання ІКТ заважає педагогічній діяльності та відволікає учня від 

уроку, значно більше, ніж кількість викладачів професійно-теоретичної 

підготовки, які так вважають. Можливо, це пов’язано зі специфікою роботи 

майстра та викладача; 

2) більше 95% викладачів професійно-теоретичної підготовки та 

більше 80% майстрів виробничого навчання бачать позитивні наслідки 

використання ІКТ на заняттях. 
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Попередньо підсумовуючи, зазначимо, що найважче для опитаних – 

використання ІКТ в таких речах, як індивідуальний підхід у навчанні, 

інтеграція вивчення предметів, можливість реалізувати дослідницькі та 

проєктні технології у навчанні. При цьому, це для майстрів, як і очікувалося, 

значно важче, ніж для викладачів. 

Варто звернути увагу на те, що чисельність опитаних, які відповіли, що 

використання ІКТ заважає педагогічній діяльності і відволікає учня від уроку 

майже абсолютно така ж, як і кількість тих майстрів та викладачів, які в 

попередніх опитуваннях заявили, що не використовують ІКТ на заняттях. Ці 

цифри майже збігаються по кожній категорії опитаних. 

Більше всього тих, хто скептично ставиться до використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях – серед майстрів 

виробничого навчання, які проживають в селах.  

Але ті сільські майстри, які використовують ІКТ, прекрасно бачать всі 

їх переваги і користь впливу їх використання на професійну діяльність. 

Можна зробити припущення, що це майстри, які ведуть групи учнів зі 

спеціальностей, пов’язаних із комп’ютерними технологіями. 

В результаті соціологічного опитування було опитано 559 слухачів 

курсів підвищення кваліфікації, з яких 203 живуть у великих містах, 283 

мешкають у малих містах, або селищах міського типу, а 73 проживають в 

селах.  

Ми вирішили розглядати мешканців великих міст, малих міст та сіл 

окремо, бо це окремі соціальні групи, які відрізняються одна від одної своїми 

світоглядом, звичками, вподобаннями, ставленням до праці.  

У них будуть відрізнятися погляди на використання ІКТ в навчальному 

процесі (рис. 4.6).  
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Рис. 4.6. Місце проживання респондентів 

 

Також окремо треба розглядати слухачів курсів підвищення 

кваліфікації за віком. Як відомо, педагогічні працівники більш старшого віку 

консервативніші за молодь і менше схильні до впровадження новацій в 

освітній процес. Серед опитаних слухачів курсів підвищення кваліфікації ми 

нарахували 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. У відсотках це відображено 

на рис. 4.7. 

 
 

Рис. 4.7. Вік респондентів 
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Важливим є дослідження вищезазначеної проблеми за критерієм 

кваліфікаційної категорії слухачів (рис. 4.8, 4.9).  

 

 
 

Рис. 4.8. Кваліфікаційна категорія викладачів ЗП(ПТ)О 

 

 
 

Рис. 4.9. Кваліфікаційна категорія майстрів 

 

Погляди слухача курсів підвищення кваліфікації на готовність до 

використання ІКТ в професійній діяльності залежать і від педагогічного 

стажу. Серед опитаних 559 осіб 105 мають стаж до 5 років, 128 мають стаж  
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5-10 років, 164 мають стаж 11-20 років, 162 мають стаж більше 20 років. 

У відсотках це відображено на рис. 4.10.  

 
  

Рис. 4.10. Стаж роботи 

 

На питання «Чи потрібно Вам підвищення рівня кваліфікації щодо 

використання цифрових технологій?» 547 відповіли, що так, а 12 відповіли, 

що ні. У відсотках ситуація відображена на рис. 4.11. 

 

 
 

Рис.  4.11. Потреба у підвищенні рівня кваліфікації 
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Як бачимо практично всі опитані вважають, що їм потрібне підвищення 

рівня кваліфікації в галузі використання ІКТ. 12 працівників, які відповіли 

негативно, – це виняток, який лише підтверджує правило. 

Ще одним питанням було «Чи маєте Ви міжнародний або вітчизняний 

сертифікат з ІКТ?» 92 мають міжнародний сертифікат, 127 мають 

вітчизняний сертифікат, а 340 не мають ніяких сертифікатів.  

На питання «Де Ви проходили підготовку та підвищення рівня 

кваліфікації щодо впровадження та використання ІКТ у навчально-

виховному процесі?» відповіді розподілилися наступним чином (рис. 4.12).  

 

 

Рис. 4.12. Місце проходження навчання 

 

Отже, всі опитані педагогічні працівники пройшли навчання з роботи 

на комп’ютерній техніці. 20 респондентів, які відповіли, що не проходили, 

швидше за все, не зрозуміли питання. 

На питання «Чи потрібно Вам підвищення рівня кваліфікації щодо 

використання ІКТ?» 547 відповіли, що так, а 12 заявили, що ні. У відсотках 

це відображено на рис. 4.13. 



178 

 
 

Рис. 4.13. Потреба у підвищенні кваліфікації  

 

Як бачимо практично всі опитані вважають, що їм потрібне підвищення 

рівня кваліфікації в галузі використання ІКТ. 12 працівників, які відповіли 

негативно, – це виняток, який лише підтверджує правило. 

На питання про оцінку власної готовності до використання цифрових 

технолоій  у професійній діяльності відповіді розподілилися наступним 

чином (рис. 4.14).  

 
 

Рис. 4.14. Самооцінка готовності до використання цифрових технологій 
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В результаті, 90% опитаних бачать необхідність використання ІКТ в 

своїй роботі; майже 70% опитаних використовують ІКТ в своїй педагогічній 

діяльності; більше половини опитаних регулярно використовують ІКТ в 

своїй педагогічній діяльності; майже 40% опитаних навчаються самі, або 

навчають інших використовувати ІКТ. 

Одним із питань в соціологічному опитуванні було питання про 

наявність на робочому місці техніки, з допомогою якої можна 

використовувати в навчальному процесі інформаційно-комунікаційні 

технології. Із 559 опитаних 467 відповіли, що мають комп’ютер, 129 

відповіли, що мають принтер, 79 відповіли, що мають сканер, 23 відповіли, 

що мають сенсорну дошку, 486 відповіли, що мають Інтернет, 112 відповіли, 

що мають проектор.  

Таким чином, абсолютна більшість опитаних забезпечена технічно для 

використання ІКТ в навчальному процесі.  

 

 

4.2. Розробка та апробація моделі формування та розвитку 

цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

У контрольному експерименті були створені експериментальні 

майданчики за участю педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на базі: 

-  Володимир-Волинського вищого професійного училища, 

м. Володимир-Волинський (28 майстрів виробничого навчання, 

25 викладачів професійно-теоретичної підготовки);  

- ДНЗ «Малинський ПЛ», м. Малин, Житомирська обл. (18 майстрів 

виробничого навчання, 20 викладачів професійно-теоретичної підготовки); 

- ПТУ №4 м. Полтави (22 майстра виробничого навчання, 20 викладачів 

професійно-теоретичної підготовки); 

- ДПТЗ «Солонянський ПАЛ», смт. Солоне, Дніпропетровська обл. 

(13 майстрів виробничого навчання, 12 викладачів професійно-теоретичної 

підготовки); 
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- ДПТНЗ «Дніпровський регіональний центр ПТО», м. Дніпро 

(44 майстрів виробничого навчання, 25 викладачів професійно-теоретичної 

підготовки). 

Було проведено оцінювання рівня сформованості цифрової 

компетентності педагогічних працівників, а саме вмінь та навичок з 

проведення вебінарів, створення персонального сайту та електронного 

підручника, комп’ютерної графіки, використання хмарних технологій в 

освітньому процесі, використання системи Інтернет в освітньому процесі, 

захисту інформації. 

Проведення контрольного експерименту визначило, яким саме шляхом 

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

можуть отримати знання, вміння та навички для розвитку їхньої  цифрової 

компетентності.  

Підсумовуючи проведений педагогічним колективом кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

констатувальний експеримент, варто зазначити, що існує необхідність 

подальшого навчання майстрів виробничого навчання і викладачів 

професійно-теоретичної підготовки в галузі цифрових технологій, в тому 

числі й на курсах з підвищення кваліфікації. На заняттях з ІКТ повинні 

розглядатися питання використання: 

 хмарних технологій; 

 електронних тестів;  

 дидактичних можливостей системи Інтернет;  

 створення персонального сайту та електронного підручника.  

Саме завдяки проведенню констатувального експерименту колектив 

кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського 

інституту  неперервної професійної освіти зміг урахувати побажання та 

потреби слухачів курсів підвищення кваліфікації з метою удосконалення 

процесу підвищення кваліфікації. 
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Результати контрольного експерименту впроваджуються в модуль 5 

«Цифрові технології в освіті». 

За відповідними запитами слухачів експериментальних груп науково-

педагогічними працівниками кафедри ТНОП та Д було здійснено 

коригування змістового компоненту підвищення кваліфікації.  

Розроблено програми короткострокових тематичних авторських курсів 

підвищення кваліфікації для усіх категорій педагогічних працівників: 

1. Технології проведення вебінарів; 

2. Додатки GOOGLE в професійній діяльності педагога; 

3. Використання цифрових технологій в освітній діяльності 

педагогів ЗП(ПТ)О; 

4. Інформаційно-пошукові системи в освітній і педагогічній 

діяльності педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти; 

5. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в 

умовах діджиталізації суспільства; 

6. Автоматизоване робоче місце. 

Було розроблено програми вібіркових спецкурсів з метою підвищення 

рівня  цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О: 

«Технології дистанційного навчання в умовах закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти (укладачі освіти Грядуща В.В., Денисова А.В., 

протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 08.01.2020 р.) Зміст 

змістового вибіркового модуля спрямовано на ознайомлення слухачів із 

поняттям відкритої освіти, оволодіння слухачами системою знань, умінь, що 

дозволяють забезпечити реалізацію функцій дистанційного навчання, 

розвиток умінь організовувати процес прийому й передачі інформації, 

використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для 

організації навчально-виховного процесу. Розглядаються питання загальних 

засад, історії розвитку, переваг та недоліків,  психолого-педагогічних 

особливостей, принципів, засобів та методів дистанційного навчання. 
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Слухачам курсів надаються рекомендації щодо впровадження 

дистанційного навчання у навчальний процес. 

Очікуваний результат: оволодіння знаннями, вміннями, навичками, 

необхідними для проведення дистанційного навчання в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

«Хмарні  технології» (укладачі освіти Грядуща В.В., Денисова А.В., 

протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 08.01.2020 р.). Зміст 

змістового вибіркового модуля спрямовано на формування теоретичних 

знань і практичних навичок із використання методів опрацювання інформації 

та явищ дидактичної реальності за допомогою Cloud computing (хмарних 

обчислень), оновлення, поглиблення та систематизацію знань слухачів щодо 

теоретичних та практичних основ Web-технологій  для  використання  у  

професійній діяльності, розвиток умінь щодо використання комплексу 

необхідних Web-технологій та послуг у навчально-організаційній та науково-

методичній діяльності.   

Розглядаються питання застосування послуг: storage-as-a-service 

(«зберігання як сервіс»), database-as-a-service («база даних як сервіс»), 

information-as-a-service («інформація як сервіс»), process-as-a-service 

(«управління процесом як сервіс»), application-as-a-service («додаток як 

сервіс»), platform-as-a-service («платформа як сервіс»), integration-as-a-service 

(«інтеграція як сервіс»), security-as-a-service («безпека як сервіс»), 

management /governace-as-a-service («адміністрування та управління як 

сервіс»), infrastructure-as-a-service («інфраструктура як сервіс»), testing-as-a-

service («тестування як сервіс»). Слухачам курсів надаються рекомендації 

використання хмарних технологій в організації навчального процесу.  

Очікуваний результат: оволодіння знаннями, вміннями, навичками, 

необхідними для впровадження хмарних технологій в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

«Технологія проведення вебінарів» (укладачі освіти Грядуща В.В., 

Денисова А.В., протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 
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08.01.2020 р.). Зміст змістового вибіркового модуля спрямовано на 

оновлення, поглиблення та систематизацію знань слухачів щодо 

використання Інтернет-технологій в навчальному процесі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, розвиток умінь щодо 

впровадження вебінарів у навчально-організаційну та науково-методичну 

діяльність.  

Розглядаються питання програмного забезпечення та особливостей 

застосування вебінарів.  

Слухачам курсів надаються рекомендації щодо організації вебінарів в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

Очікуваний результат: оволодіння знаннями, вміннями та навичками, 

необхідними для організації та проведення вебінарів у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

«Цифрові технології та Інформаційно-аналітична діяльність старшого 

майстра у освітньому процесі ЗП(ПТ)О» (укладачі Грядуща В.В., Денисова 

А.В., Сахно О.В., протокол № 1 від 08.01.2020 р.). Актуальні аспекти 

відкритої освіти. Технології та інструменти відкритої освіти. Засоби 

забезпечення доступу до навчальних матеріалів (передусім, електронні 

бібліотечні системи), засоби візуалізації, інструменти колективної роботи з 

різноплановим освітнім контентом. Дистанційна освіта. Засоби забезпечення 

сучасної дистанційної освіти. Системи управління навчанням (СУН, англ. 

Learning Management Systems, LMS). Можливості використання хмарних 

технологій з метою підвищення рівня і якості освіти. Формування 

інформаційної культури педагогів та здобувачів освіти. 

«АРМ керівника закладу освіти» (Денисова А.В., Сахно О.В., 

протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 08.01.2020 р.). Метою 

вивчення спецкурсу є: формування теоретичних знань і практичних навичок 

із питань: загального керівництва закладом освіти на основі використання 

АРМ; технології розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень на 

базі використання АРМ, використання сучасних інформаційних систем та 
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технологій в управлінні, оцінці ефективності їх функціонування; побудова 

індивідуальної траєкторії розвитку цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти. 

«Відкрита освіта і дистанційне навчання»  (Денисова А.В., Сахно О.В., 

протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 08.01.2020 р.). Метою 

вивчення спецкурсу є: оволодіння слухачами системою теоретичних та 

практичних знань щодо відкритої освіти; отримання слухачами досвіду, що 

дозволяє забезпечити реалізацію функцій дистанційного навчання.  

«Електронні освітні ресурси (ЕОР)» (укладач старший викладач 

Грядуща В.В., протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 

08.01.2020 р.). Вивчення спецкурсу надає можливість детально вивчити 

основні види ЕОР, функціональну класифікацію ЕОР, вимоги до ЕОР, 

функціональне призначення освітніх електронних платформ (Е-платформ), 

засади функціонування та інформаційне наповнення Е-платформ. Освоїти 

права та обов’язки користувачів Е-платформ, порядок доступу користувачів 

до інформаційних ресурсів та захист інформації в Е-платформі. Вивчити 

міжнародні та українські освітні платформи, платформи та ресурси для 

самоосвіти викладачів.  

«Цифрові технології колективної комунікації» (укладач старший 

викладач Грядуща В.В., протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 

08.01.2020 р.). Освоєння матеріалів курсу дозволить підвищити навички 

щодо створення спільного цифрового середовища для створення проекту. 

Створити  календар для візуалізації строків та етапів реалізації, параметри 

обмеженого доступу до інформації. Вивчити форми узагальнення результатів 

проекту, блог, як засіб масової комунікації. 

«Візуалізація освітнього контенту» (укладач старший викладач 

Грядуща В.В.,  протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 

08.01.2020 р.). Курс створений для того, щоб освоїти основи педагогічного 

дизайну, інструменти візуалізації даних: 3d моделювання, дизайн 

інфографіки, інтелект-карти, таймлайни в освіті, QR-коди, хмари слів. 
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Доповнена (AR) та віртуальна (VR) реальність, гейміфікація в освіті. Освітні 

відеокасти, скрайб-ролики в освітньому процесі.  

Програми спецкурсів пройшли апробацію на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Дніпропетровської, 

Київської, Кіровоградської, Херсонської областей. 

Апробація програм спецкурсів показала, що вони містять науково-

обґрунтований зміст для професійного саморозвитку педагога, спрямовані 

на підвищення рівня цифрових знань, які забезпечують можливість 

використання ІКТ у освітній роботі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

За результатами експерименту визначено напрями вдосконалення 

змістовного компоненту підвищення кваліфікації у курсовий та 

міжкурсовий періоди. 

За результатами опитування визначено запити слухачів щодо 

тематики науково-практичних заходів у міжкурсовий період підвищення 

кваліфікації (науково-практичних семінарів, міжнародних конференцій, 

дискусій, майстер-класів, тренінгів тощо): зокрема, цифрової 

компетентності педагогічних працівників, застосування цифрових 

технологій в освітньому процесі ЗП(ПТ)О, моделювання цифрової 

діяльності педагога, основні вектори розвитку цифрової освіти в сучасному 

євроінтеграційному просторі тощо. 

Слід відмітити, що технології дистанційного навчання дають 

можливість створити відповідні авторські та тематичні курси, які повинні 

містити: 

– навчальну програму відповідного курсу (навчально-тематичні 

плани, розклад занять); 

– методичні рекомендації щодо особливостей і послідовності 

вивчення навчального матеріалу (особливості контролю, критерії 

успішного завершення навчання); 

– відповідний навчальний матеріал (лекції, практичні, семінарські 

заняття у відео- або аудіоформаті); 
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– глосарій категоріального апарату (термінологічні словники); 

– додаткові мультимедійні матеріали; 

– мультимедійні лекційні матеріали розроблені за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення (Adobe Captivate, iSpring, 

Adobe Illustrator); 

– практичні та тестові завдання для проведення контрольних заходів; 

– електронні бібліотеки та скарбнички, чи посилання на них. 

Для забезпечення розвитку ЦК педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

необхідно, щоб дистанційний курс відповідав таким вимогам: 

– інтерактивне та якісне наповнення; 

– наявність навчально-методичних матеріалів; 

– послідовність вивчення та контролю навчальної діяльності слухачів; 

– чіткий графік виконання викладачами навчальної програми; 

– критерії успішності навчальної діяльності та діагностувальний 

інструментарій; 

– налагоджену систему взаємодії викладача із у рахуванням 

синхронного та асинхронного режиму їх навчання. 

Відтак, згідно з анкетуванням та опитуванням слухачів, 

результативність професійно-орієнтованої моделі та методики розвитку ЦК 

підтверджується підвищенням рівнів розвиненості ЦК у більшості 

педагогічних працівників, які на початку формувального етапу 

експерименту мали нижчі результати їх  цифрової компетентності. 

Оцінка рівнів  цифрової компетентності: 

Підхід до визначення показників сформованості цифрової 

компетентності, спираючись на здійснений вище теоретичний аналіз, дає 

можливість визначити такі рівні професійної компетентності: 

Низький рівень розвиненості ЦК педагогічного працівника ЗП(ПТ)О 

характеризується не усвідомленням цінностей і відсутністю мотивації до 

педагогічної діяльності із використанням ІКТ; відсутністю навіть 

задовільних знань у галузі ІКТ і не розумінням теоретичних основ аналізу та 
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прийняття рішень; практичною відсутністю знань щодо цифрових 

технологій; не усвідомленням усіх аспектів кібернетичної  безпеки,  

слабкою обізнаністю щодо сучасних програмних засобів, які можна 

використовувати у викладанні дисциплін; практичне не розуміння технологій 

розроблення прикладного програмного забезпечення для викладання навчальних 

дисциплін. 

Задовільний рівень розвиненості характеризується неглибокими 

знаннями про засоби, інструменти, методи, методики та технології 

використання ІКТ у педагогічній діяльності; інертним ставленням викладача 

до їх  застосування у освітньому процесі ЗП(ПТ)О; відсутністю ціннісного  

ставлення до розширення знань з теорії й методів використання ІКТ у 

педагогічній діяльності; недостатнім знанням теоретичних основ  їх  

застосування у викладанні дисциплін; байдужим ставленням до 

самовдосконалення в сфері ІКТ і підвищення своєї ЦК. 

Достатній рівень розвиненості  педагогічного працівника ЗП(ПТ)О 

характеризується  ситуативним  ставленням викладачів до використання ІКТ 

у педагогічній діяльності; прагненням розширювати свої знання в галузі 

ІКТ; умінням використовувати різні за призначенням програмні засоби в 

процесі викладання дисциплін, у яких реалізовані автоматизовані методи 

педагогічної діяльності тощо; здатністю достатньо об’єктивно оцінювати 

рівень розвиненості власної ЦК; позитивним ставленням до 

самовдосконалення в сфері ІКТ і підвищення своєї ЦК. 

Високий рівень розвиненості ЦК педагогічного працівника ЗП(ПТ)О 

характеризується повним усвідомленням і творчим ставленням викладача до 

використання ІКТ для розв’язання педагогічних завдань у процесі 

педагогічної діяльності; здатністю доводити педагогам-колегам 

необхідність їх використання; позитивним досвідом їх застосування у 

педагогічній діяльності та програмного інструментарію, що може бути 

використаний під час освітнього процесу іншими педагогами у викладанні 

конкретних  дисциплін; здатністю відбирати й застосовувати на практиці  
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оптимальні ІКТ для конкретного педагогічного завдання у конкретній 

дисципліні; адекватністю самооцінювання щодо  розвиненості  власної  ЦК; 

постійним самовдосконаленням в сфері ІКТ і систематичним підвищенням 

своєї ЦК. 

Оцінка рівня цифрової компетентності передбачає вивчення, 

діагностику якостей педагога, здатності до здійснення педагогічної 

діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, якості 

виконання професійних функцій, результатів педагогічної діяльності. 

Це зумовлює ставлення до  цифрової компетентності як до характеристики 

педагога, що дозволяє найбільш повно й об'єктивно оцінити рівень  цифрової 

компетентності як один із показників рівня педагогічної майстерності.  

В результаті опрацювання отриманих результатів на кафедрі було 

підготовлено, видано, перевидано та розміщено в широкому доступі на сайті 

ряд методичних видань, які можуть суттєво вплинути на підвищення рівня 

цифрової компетентності педагогічних працівників, а також задовольнити їх 

потреби. 

У галузі освіти як ніколи постає необхідність побудови педагогічних 

моделей, які дають  можливість  змоделювати  відповідний  освітній  процес 

із урахуванням інноваційних парадигм наукового бачення. Модель дозволяє 

чітко відображати уявлення педагогічної теорії, яка дає змогу послідовно 

досягти навчальних цілей у відповідному навчальному закладі, які визначені 

навчальною спільнотою та керівниками освітніх процесів, що розвиваються 

в ньому. 

Реалізація запропонованої моделі дозволить підвищити рівень 

викладання педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, отримати нові знання, 

істотно активізувати професійну діяльність у освітньому процесі та 

підвищити цифрову компетентність. Це сприятиме подальшому розвитку  

цифрової компетентності педагогів ЗП(ПТ)О, а також удосконаленню 

освітнього процесу в закладах освіти та підвищенню якості підготовки 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти.  
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Відповідно до завдання, моделювання у нашому дослідженні 

проходить такі етапи: 

1. Входження в проблему побудови моделі розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, визначення її місця, 

ролі та функцій у системі їх професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації. 

2. Системне уявлення про цифрову компетентність педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О, а саме: розробка її структури, змісту та визначення 

змістовної та методичної послідовності; розроблення та обґрунтування 

критеріїв і показників її діагностування. 

3. Виокремлення блоків моделі розвитку  цифрової компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, зокрема таких: концептуальний, 

змістовний, методичний, діагностувально-результативний, – і встановлення 

між ними різних взаємозв’язків (логічних, змістовно-інформаційних, 

функціональних, технологічних і результативних). 

4. Розроблення моделі: 

– на основі теоретичного дослідження встановлюються відомості 

щодо  цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, 

визначаються завдання, – розвиток  цифрової компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ; 

– визначення основних педагогічних характеристик розвитку  

цифрової компетентності педагогів, що конкретизується в його змісті, 

методиках і технологіях, основних етапах; 

– обґрунтування методики проведення експерименту і розроблення 

критеріїв оцінювання його результатів; 

– встановлення причинно-наслідкових зв’язків моделювання – ефект  

впровадження моделі у освітній процес щодо розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ. 

На основі врахування специфіки розвитку цифрової компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ, колективом кафедри була 
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розроблена модель її розвитку, яка містить завдання щодо розвитку її 

компонентів (рис. 4.15).  

Концептуальний блок дає можливість визначити основні вимоги 

педагогічної теорії та практики до рівня розвиненості цифрової 

компетентності педпрацівника, мету та завдання щодо розвитку рівня 

цифрової компетентності педагогічних працівників засобами ІКТ. 

Змістовний блок відображає зміст цифрової компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ та містить необхідні 

вимоги до її розвитку з урахуванням сучасних досягнень у педагогічній і 

методичній галузях, інформаційній сфері; сприяє послідовності, і 

безперервності її розвитку. 

Організаційно-методичний блок забезпечує поступовий розвиток 

цифрової компетентності у педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, яка 

реалізується визначеною послідовністю етапів її розвитку. Даний блок 

представлений сукупністю різноманітних форм, методів і засобів 

організації процесу викладання й навчання, які необхідні  для  досягнення 

необхідного рівня розвитку  цифрової компетентності педагогів. Вони 

надають можливість залучити усіх учасників освітнього процесу до 

спільної діяльності з урахуванням потреби, можливостей та обґрунтувати 

послідовність розвитку кожного з компонентів  цифрової компетентності  

Діагностувально-результативний блок включає результат розвитку  

цифрової компетентності та діагностування рівнів розвиненості її 

компонентів у педпрацівників ЗП(ПТ)О з використанням визначених 

критеріїв і показників (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, технологічний, 

функціональний, рефлексивний). 
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Рис. 4.15. Модель розвитку цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
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Основною функцією діагностувально-результативного блоку є 

визначення динаміки цифрової компетентності та рівнів її розвиненості 

(низький, середній, достатній, високий) за такими компонентами: ціннісно-

мотиваційним, інтелектуальним, інформаційно-технологічним, 

праксеологічним  та  суб’єктним. На підставі встановлених рівнів 

розвиненості  цифровоїї компетентності виробляється інформація  для  

внесення змін до  процесу її розвитку. Внесення змін відбувається шляхом 

корегування завдань, змісту підготовки, організаційних форм і методів 

розвитку ЦК педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на курсах підвищення 

кваліфікації. 

Підсумовуючи дослідження особливостей використання ІКТ як засобу 

підвищення цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, 

зазначимо: 

Усі педпрацівники на різному рівні і в різних умовах проходили 

самонавчання по роботі з комп’ютером. Хоча це самонавчання відбувалося 

переважно не на робочому місці, а поза ним, і не носило систематичний 

характер; 

Майже всі викладачі розуміють необхідність свого подальшого 

навчання в галузі інформаційно-комунікаційних технологій; 

Рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями не 

залежить від наявності сертифікатів з ІКТ у окремих викладачів; 

Переважна більшість викладачів активно використовує ІКТ на заняттях 

із метою досягнення різнобічних результатів у підготовці кваліфікованих 

робітників. При цьому складні види робіт: тренінги, лабораторні роботи, 

проекти, створення Web-сторінок, проведення телеконференцій активніше 

використовуються тими викладачами, які проживають в першу чергу в 

великих містах, в другу чергу – тими, що проживають в малих містах або 

селищах міського типу, і в останню чергу – тими, хто проживає в селах. 

Можна зробити припущення, що це пов’язано з загальним рівнем цифрової 

компетентності викладачів  залежно від місця їх проживання. 
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Молодь значно активніше використовує складні види роботи з 

використанням ІКТ.  

Використання ІКТ на заняттях не залежить від стажу роботи.  

Лише одиниці причинами невикористання на заняттях ІКТ назвали 

недостатність електронного контенту, ЕЗНП та ресурсів та наявність лише 

одного комп’ютера в класі.  

Варто зазначити, що існує необхідність подальшого навчання 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та підготовки в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій, в тому числі і на курсах з підвищення 

кваліфікації. На заняттях з ІКТ повинні розглядатися питання використання 

хмарних технологій, електронних тестів, можливостей системи Інтернет, 

створення персонального сайту та електронного підручника, проведення 

вебінарів. Використання моделі розвитку цифрової компетентності 

неперервної професійної освіти може системно та послідовно підвищувати її 

рівень, враховуючи побажання та потреби слухачів курсів підвищення 

кваліфікації з метою удосконалення процесу підвищення рівня цифрової 

компетентності на курсах підвищення кваліфікації. 

Змістовний модуль професійно-орієнтованої моделі розвитку 

цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О містить 

основні компоненти цифрової компетентності, зокрема такі: 

– розвиток ціннісно-мотиваційного компонента (цінності науково-

педагогічної діяльності з використанням цифрових технологій; мотивація 

до розвитку  цифрової компетентності); 

– розвиток інтелектуального компонента (знання теорії цифрових 

технологій; знання теоретичних положень кібербезпеки у процесі 

використання інформаційно-комунікаційних технологій;  знання сучасних 

програмних засобів; знання технологій розроблення програмних засобів 

згідно з напрямом викладання); 

– розвиток цифрового компонента (здатність використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології; здатність розробляти та  
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використовувати  сучасні програмні  засоби, хмарні технології, тощо); 

– розвиток праксеологічного компонента (здатність використовувати 

цифрові технології у педагогічній діяльності; здатність синтезувати різні 

програмні засоби для підвищення ефективності викладання в системі 

профтехосвіти); 

– розвиток суб’єктного компонента (педагогічна суб’єктність в 

інформаційному суспільстві; здатність до самооцінювання як суб’єкта 

інформаційно-аналітичної діяльності в межах реалізації функцій 

педагогічного працівника). 

Усі вище викладені компоненти змістовного блоку розвитку ЦК 

розташовані в ціннісно-мотиваційному, розвивальному та завершальному 

етапах, кожен з яких них має свої завдання та водночас передбачає 

отримання певних конкретних результатів. Його реалізацію доцільно 

здійснювати шляхом навчання викладачів за допомогою дистанційного 

курсу «Цифрові технології в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти».  

Ціннісно-мотиваційний етап спрямований на розвиток і збагачення 

цінностей розвитку ЦК шляхом вирішення таких завдань: розвиток 

позитивного ставлення педагогів до ІКТ та їх системного застосування у 

педагогічній діяльності; збагачення аксіологічної сфери їхньої свідомості та 

самосвідомості щодо ІКТ, трансформації їхніх сутнісних характеристик в 

умовах становлення інформаційного суспільства: визначення щодо свого 

педагогічного буття в інформаційному суспільстві як суб’єкта професійно-

педагогічної діяльності; сприяння усвідомленню ними ціннісних аспектів 

застосування ІКТ і з’ясування особливостей їх практичного застосування у 

педагогічній діяльності. 

Мотивація розвитку ЦК шляхом вирішення таких завдань: розвиток 

мотиваційного  ставлення  до педагогічної діяльності, яке включає системне 

застосування ІКТ у педагогічній діяльності; розвиток їх прагнення до 
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збагачення власного інформаційно-комунікаційного потенціалу як суб’єкта 

педагогічної діяльності. 

Відповідно, викладачі мають усвідомлювати ціннісно-мотиваційний 

аспект застосування ІКТ у педагогічній діяльності, чітко уявляти, де вони 

зможуть і мають цілеспрямовано та системно їх застосувати, а також 

розуміти переваги, які їм надасть розвиток своєї ЦК як викладача в системі 

професійної освіти. 

Етап спрямований на розвиток теоретичних і практичних знань щодо 

використання ІКТ в освітньому процесі, практичних умінь і здатностей 

щодо їх творчого застосовування в педагогічній діяльності. Зокрема, 

основна увага звертається на розвиток здатності до пошуку й аналізу 

інформації, її синтезу та порівняння, за допомогою ІКТ із урахуванням 

специфіки викладання дисциплін. Особлива увага має звертатися на 

розвиток комплексу здатностей щодо роботи з програмним забезпеченням і 

його системного та творчого використання у педагогічній діяльності; 

випереджального характеру практичного застосування ІКТ для 

проектування і моделювання ситуацій у професійній діяльності. 

Завершальний етап, на якому передбачається, що успішна реалізація 

попередніх етапів розвитку ЦК сприятиме розвитку всіх її компонентів, 

викладачі здатні та готові творчо використовувати ІКТ у педагогічній 

діяльності. Відповідно для підтвердження цієї гіпотези необхідно провести 

діагностування її розвиненості, що надасть можливість оцінювати 

ефективність запропонованої методики. 

Тому розвиток ЦК є актуальним педагогічним завданням і передбачає 

використання для цього відповідної спеціалізованої методики її розвитку. 

Це може бути спеціалізований курс « Цифрові технології в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти», у якому чітко буде дотримано 

засади відповідної методики розвитку ЦК педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О у процесі підвищення кваліфікації. Відтак, послідовне вивчення 



196 

курсу з використанням ІКТ є необхідною педагогічною умовою розвитку їх 

цифрової компетентності. 

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; знання технологій розроблення 

програмних засобів згідно з конкретною методикою викладання); 

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 

для підвищення ефективності викладання дисциплін; здатність розробляти 

інформаційні програмні засоби для використання у освітньому процесі); 

рефлексивний (науково-педагогічна суб’єктність в цифровому суспільстві; 

здатність до самооцінювання як суб’єкта інформаційно-аналітичної 

діяльності в межах реалізації функцій педагогічного працівника ЗП(ПТ)О). 

Відповідно до програми роботи експериментальних груп, педагогічні 

працівники у міжкурсовий період брали участь у таких заходах: 

Всеукраїнському освітньому коворкінгу з онлайн-трансляцією 

«Використання хмарних технологій в освітньому процесі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти», 19 лютого 2020 року, Майстер-

класі «Plickers як хмарна технологія фронтального опитування у режимі 

«доповненої реальності» у Всеукраїнському коворкінгу з онлайн-

трансляцією «Використання хмарних технологій в освітньому процесі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти», модератор Денисова 

А.В., 19 лютого 2020 р., Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства», 11 листопада 2020 р. 
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Науково-педагогічні працівники кафедри ТНОП та Д проводять 

науково-практичні семінари та конференції різних рівнів (всеукраїнські, 

міжнародні). Це дозволяє залучити педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

України до обміну досвідом та вдосконалення цифрової компетентності з 

можливістю опублікувати особисті розробки в електронних або друкованих 

виданнях. 

У 2020 році проведено: 

19 лютого 2020 р. за ініціативи директорки БІНПО, колективом 

науково-педагогічних працівників кафедри технологій навчання, охорони 

праці та дизайну на чолі із завідувачем кафедри Сахном О.В., вперше було 

проведено Всеукраїнський коворкінг з онлайн-трансляцією: «Використання 

хмарних технологій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти», участь у якому взяли майже 150 освітян з закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської, Донецької, 

Кіровоградської, Волинської, Закарпатської, Одеської, Херсонської, Сумської 

областей.  

Докторка педагогічних наук, професорка Сидоренко В.В. повідомила 

про основні принципи політики «цифровізації України», розкрила сутність 

цифрових трендів в освіті та представила концептуальні засади Цифрової 

адженди України – 2020. 

Іншими майданчиками для проведення коворкінгу виступили обласні 

Навчально-методичні центри професійно-технічної освіти, зв'язок з якими 

відбувався у формі телемоста. Під час онлайн-трансляції, досвідом 

застосування хмарних технологій поділились директорка НМЦ ПТО у 

Рівненській області Бондарчук В.М. та директорка НМЦ ПТО у Полтавській 

області Закапко І.С. 

У атмосфері плідної співпраці та активної взаємодії керівниками 

обласних НМЦ ПТО, методистами, викладачами професійно-теоретичної 

підготовки, майстрами виробничого навчання було представлено понад 

20 доповідей, які було присвячено різноманітним аспектам використання 
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хмарних технологій в освітньому процесі та управлінській діяльності 

ЗП(ПТ)О.  

19 лютого 2020 року з метою поширення досвіду у педагогічному 

співтоваристві у рамках роботи освітнього коворкінгу було проведено 

майстер-клас «Plickers як хмарна технологія фронтального опитування у 

режимі «доповненої реальності» (модератор – Денисова А.В., в.о. 

заступника директора з навчальної роботи), активну участь у якому взяли 

слухачі груп О-ІІ-21В та О-ІІ-22М. Так, було представлено можливості 

застосування додатку Plickers для організації та проведення фронтального, 

гейміфікованого поточного експрес-контролю, анкетування, аналізу 

відповідної інформації про успішність здобувачів освіти в режимі реального 

часу.  

Як слухачі курсів підвищення кваліфікації, так і віртуальна аудиторія 

мали змогу підвищити свій професійний рівень та залучитися до нових 

галузей знань хмарних технологій. 

Резюмуючи думки учасників заходу, варто підкреслити, що володіння 

новими технологіями в цифровому світі є актуальною потребою сьогодення, 

оскільки саме з появою нових технологій зростає дефіцит кваліфікованих 

працівників та виникає попит на нові компетенції, а набуття цифрових 

навичок стає базовою потребою. 

11 листопада 2020 року за відбулася Міжнародна науково-практична 

конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в 

умовах діджиталізації суспільства». Організатором цієї події виступила 

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти» Міністерства освіти і науки україни, Національний 

університет біоресурсів і природокористування, Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів 

навчання Національної академії педагогічних наук України, Університет 

прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина), Вроцлавський 

природничий університет (Республіка Польща). 
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Продовження конференції відбувалося у секціях. Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти працював у секції № 3 «Розвиток 

цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в 

умовах діджиталізації: цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із 

цифровою економікою». Необхідно зазначити, що було зареєстровано більше 

260 бажаючих взяти участь у роботі секції. Тому, на жаль, виникла 

необхідність обмежити кількість виступів та регламентувати доповіді. 

Доповідачі представляли різні області та регіони України: від Донеччини до 

Волині, та від Херсонщини до Житомирщини. Також різноманітним 

виявився і професійний склад учасників – від директорів навчальних закладів 

до викладачів.  

Дуже цікавими були виступи і стосувалися вони різних тем, які, проте 

об’єднувала одна тема – діджиталізація, або цифрова трансформація і нові 

виклики суспільству. Особлива теза, яка проходила через усі доповіді, це 

питання організації освітнього процесу в умовах карантину, спричиненого 

коронавірусом; яким чином організовувати дистанційне навчання та якими 

можуть бути наслідки впровадження цих форм навчання на освіту, та на 

соціум. Формування компетентностей як педагогів, так і учнів, 

інструментарій для організації дистанційного освітнього процесу, цифрова 

освіта – це лише мала частка тих проблем, які цікавили учасників 

конференції. Робота секції тривала три години, але кількість учасників 

залишалася майже незмінною. Коментарі та доповнення свідчили про 

небайдужість слухачів до піднятих тем. Дуже приємно, що активну участь 

брали молоді педагоги, які демонстрували глибоке знання та розуміння 

теперішніх змін, оцінювали їх та намагаюлися знайти шляхи для вирішення 

проблем, які поставило сьогодення. 
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4.3. Упровадження результатів наукових досліджень за звітний 

період 

За матеріалами науково-дослідної роботи науково-педагогічними 

працівниками кафедри ТНОП та Д підготовлено ряд публікацій. Серед них: 

1. Стаття у виданні, що індексується у базі Web of science (у 

співавторстві).Viktoria Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, 

Anastasiia Denysova, Vira Haragirlo. Platform «PROFOSVITA» as innovative 

educational and digital environment for specialists' professional development 

(прийнято до друку). 

2. He Yulin, Andrii O. Bieliatynskyi, Nikolaj V. Sytnichenko, Natalia A. 

Borodina. Calculation of losses from rainfall falling in the design of culverts and 

drainage systems on highways. Journal of Environmental Management and 

Tourism, [S.l.], v. 10, n. 7, p. 1532-1538, 2020. ISSN 2068-7729.DOI: 

https://doi.org/10.14505//jemt.v10.7(39).11 

Фахові видання: 

1. Невизначеність та протиріччя законодавчої бази України у сфері 

цивільної безпеки. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення 

системи захисту інформації в Україні. 2019. Вип. 2 (38). Василь Голінько, 

Сергій Чеберячко. 

2. Вибір ЗІЗ для пожежників залежить від стратегії ліквідації НС. 

Охорона праці і пожежна безпека. Київ, 2020. № 6 (114). С. 12-20. Бородіна 

Н.А., Чеберячко С.І., Дерюгін О.В. http://oppb.com.ua/about 

3. Вибір ефективних фільтрувальних респіраторів. проблеми і 

можливості. Cheberiachko, S., Deryugin, О., Mirnenko, V., & Borodina, N. 

(2020). Selection of effective filter respirators. Challenges and 

opportunities. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 10 

(4), 23-41. https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.4.3 

4. Ергономічний аналіз ручного інструменту для умов автосервісу 

Метод дослідження. Частина 1 Автошляховик України. Київ, 2020. № 3. 

http://journal.insat.org.ua/?page_id=3589&lang=uk 

https://doi.org/10.14505/jemt.v10.7(39).11
http://oppb.com.ua/about
https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.4.3
http://journal.insat.org.ua/?page_id=3589&lang=uk


201 

5. Ергономічний аналіз ручного інструменту для умов автосервісу. 

Результати досліджень. Частина 2. Автошляховик України. Київ, 2020. № 4. 

(взято до друку) 

6. Сахно О.В. Цифрова компетентність і технології для освіти: 

принципи та інструменти.// Всеукраїнський науково-практичний освітньо-

популярний журнал «Імідж сучасного педагога».. - № 6, 2020р.ISSN 2522-

9729(online).С. 10-14 

7. Грядуща В.В., Шевченко М.П. Використання цифрових технологій 

при управлінні закладом дошкільної освіти // Інноваційна педагогіка. № 21. 

2020. – 0,5 др. арк. (прийнята до друку). 

Участь у міжнародних конференціях: 

1. Денисова А.В. Організація дистанційного навчання у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти в умовах 

карантинних заходів. VІ Міжнародна науково-практична конференція. 

Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи” (12.05-

18.05.2020 р. м. Запоріжжя, 

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip40.html#top%2024.15  

2. Денисова А.В. Застосування технологій дистанційного навчання в 

умовах карантинних заходів In: Освітній івент, БІНПО, 02.04.2020-

30.04.2020., URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720146  

3. Горлова Г.Г. Технологія змішаного навчання . Сутність і переваги 

Міжнародна науково – практична конференція «Інформаційно- ресурсне 

забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації 

суспільства(11.11.2020) 

4. Горлова Г.Г Інклюзивне навчання  як засіб соціалізації  здобувачів з 

особливими освітніми потребами. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі 

безперервної освіти» (БІНПО) 26 листопада 2020 року. 

5. Грядуща В.В. огляд програмних засобів та вебінарних платформ 

для організації дистанційного навчання в синхронному режимі // Challenges 

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip40.html#top%2024.15
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720146
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in science of nowadays: 6th International Scientific and Practical Conference. 6-

8.09.2020. Washington, USA. Р.19-22. 

6. Сахно О.В. Розвиток цифрової компетентності педагога в 

інформаційно-освітньому середовищі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. / тези доповіді на міжнародної науково-практичної 

конференції «інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в 

умовах діджиталізації суспільства» м. Київ 11 листопада 2020 року. 

7. Жуковська С. А. Діджиталізація суспільства: прийняти і зрозуміти 

нове! [Електронний ресурс] / Світлана Анатоліївна Жуковська // Збірник 

матеріалів міжнародної конференції "Дуальна форма здобуття освіти: успіхи 

та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах 

фахової передвищої та вищої освіти України". – 2020. – Режим доступу до 

ресурсу: https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2020/11/zbirnyk-materialiv-

22.10.2020.pdf. 

8. Іщенко Т. Д., Жуковська С.А. Технології педагогічного дизайну при 

створенні електронних програмно-методичних комплексів у Науково-

методичному центрі ВФПО / Т. Д. Іщенко, С. А. Жуковська. – Київ: НМЦ 

ВФПО, 2020. – 348 с. – (Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції "Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в 

умовах діджиталізації суспільства"). 

9. Уряднікова І.В. Сучасні підходи до освіти дорослих в умовах 

діджиталізації суспільства Міжнародна науково – практична конференція 

«Інформаційно- ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства(11.11.2020) 

Усеукраїнські заходи: 

1. Горлова Г.Г «Роль і місце Методичної скарбнички у підвищенні 

професійної компетентності працівників закладів П(ПТ) освіти» 

Всеукраїнський телеміст з онлайн-трансляцією: «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти: виклики, 

тенденції, акценти» 24 вересня 2020 року. 

https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2020/11/zbirnyk-materialiv-22.10.2020.pdf
https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2020/11/zbirnyk-materialiv-22.10.2020.pdf
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2. Уряднікова І.В. Використання імітаційних технологій для 

формування компетентностей пов’язаних з безпекою/ ІV Всеукраїнській 

науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, 

викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій» 

Збірки міжнародних і всеукраїнських конференцій та семінарів: 

«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства». Секція №3: Розвиток цифрової компетентності 

педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: 

цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою: 

електронний зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Біла 

Церква, 11 листопада 2020 р. / Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2020. 161 с. 

 

 

Висновки до розділу 4 

Проведення контрольного експерименту на експериментальних 

майданчиках (професійних навчальних закладах України), змістовний аналіз 

результатів дало можливість оцінити рівень цифрової компетентності  

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

та обгрунтувати й розробити професійно-орієнтовану модель. 

Проаналізовано стан дослідженості проблеми розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на основі 

інформаційного, компетентнісного, суб’єктно-діяльнісного, андрагогічного 

та контекстного методологічних підходів. 

Обґрунтовано сутнісні характеристики таких компонентів ЦК 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О: ціннісно-мотиваційного; 

інтелектуального; інформаційно-технологічного; суб’єктного. 
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Обґрунтовано та розроблено професійно-орієнтовану модель розвитку 

ЦК педпрацівників ЗП(ПТ)О. Основними її блоками є: концептуальний; 

змістовний; організаційно- методичний та діагностувально-результативний. 

Розроблено методику та надано методичні рекомендації щодо розвитку 

цифрової компетентності. Основні етапи методики такі: ціннісно-

мотиваційний, розвивальний, завершальний. Основу її реалізації  склав 

дистанційний курс «Цифрові технології в ЗП(ПТ)О». 

Розроблено критерії та показники діагностування розвиненості ЦК: 

ціннісно-мотиваційний; когнітивний; технологічний; функціональний; 

рефлексивний. 
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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 покладені 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 й міжнародному ринку праці.  

У дослідженні здійснено цілісний науковий аналіз проблеми 

розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентності в умовах професійної (професійно-технічної) освіти, 

розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в підготовку 

педагогічних працівників сучасні моделі підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей, 

упроваджено науково-методичний супровід та навчально-методичне 

забезпечення в систему курсової і післякурсової підготовки педагога. 
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Теоретичний аналіз проблеми дослідження й одержані результати 

дослідно-експериментальної роботи підтвердили авторську гіпотезу, 

засвідчили ефективність розв’язання поставлених завдань і дали підстави для 

формулювання загальних висновків. 

1. Аналіз наукової літератури та суспільної практики засвідчив як 

високу соціальну цінність і науково-прикладну значущість феномену 

розвитку професійної компетентності, так і віднайдених протягом усієї 

історії розвитку суспільної та філософсько-педагогічної думки напрямів і 

методологічних стратегій його дослідження. Доведено складність і 

багатовимірність поняття, наявність різноманітних наукових підходів і 

поглядів щодо інтерпретації наукової категорії, категоріальної кореляції у 

поняттєво-термінологічному парадигмальному полі. Концептуальним для 

дослідження є компетентнісний підхід. 

2. Розвиток науково-методичної, психолого-педагогічної та 

цифрової компетентностей у системі професійної освіти тлумачиться як 

спеціально організований, неперервний, системний, поліфункціональний, 

диференційований, акме-синергетичний, пролонгований і циклічний процес. 

3. Здійснено екстраполяцію спроєктованих сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті 

формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей, їх сутнісних складників, елементного складу 

(цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-

упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів ППО. 

Визначено мету розроблення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та 

розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей: побудова конструкції, що втілює абстраговану структуру і 

реально спроєктований процес підвищення кваліфікації в контексті розвитку 

професійної компетентності шляхом формальної і неформальної 
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післядипломної освіти та дозволяє відстежувати розвиток досліджуваного 

об’єкта впродовж усіх етапів міжкурсового періоду.  

Зясовано, що використовувана вербальна (описова) та граф-схемна 

форми її подання допомагають відтворити, охарактеризувати й описати 

детермінанти диференційованого професійного простору для розвитку 

науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей 

фахівців у післядипломній освіті, зокрема організаційно-педагогічні, 

методичні умови й чинники, методологічні підходи і принципи 

функціонування, імовірні ризики впровадження моделі, інноваційні напрями 

науково-методичного супроводу, що забезпечує підготовку педагога 

професійної освіти як конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг 

фахівця, і що найсуттєвіше – дозволяє ефективно керувати цим процесом. 

4. Під час проведення експертизи виявлено ризики впровадження 

спроектованих сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти в контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей: 

традиційні, застарілі, що не відповідають сучасним вимогам механізми, 

форми, технології підвищення кваліфікації фахівця; відсутність інноваційної 

науково-методичної системи професійного розвитку; неготовність фахівця до 

інноваційної творчої діяльності, нерозвиненість у нього мотиваційно-

креативних якостей, зокрема мотивів, потреб, інтересів; невміння 

проектувати особистісно-значущу систему самоорганізації, вести самостійно-

творчий пошук професійно важливої інформації, використовувати 

компетентнісний досвід в якості основного джерела навчання; відсутність 

варіативності та випереджувального характеру науково-методичних послуг, 

їх адресної спрямованості; недосконалість навчально-методичного, 

інформаційно-комунікаційного, діагностичного супроводу; відсутність 

комплексного перманентного моніторингу професійного розвитку впродовж 

міжкурсового періоду тощо.  
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Під час реалізації моделі в системі післядипломної освіти виявлено 

недостатню відповідальність слухачів курсів підвищення кваліфікації при 

впровадженні знань і технологій, отриманих під час навчання, у практику 

роботи освітніх закладів, отже, обґрунтовано використання технологій 

тьюторства і педагогічного коучингу. 

5. Дібрано технології науково-методичного супроводу реалізації 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 

контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей у предметно-методичному, 

професійно-кваліфікаційному, соціальному, експертному, маркетинговому, 

інформаційно-комунікаційному, моніторинговому, психолого-

мотиваційному, консалтинговому, коучинговому тощо напрямах. 

6. Розроблено та експериментально перевірено продуктивність 

діяльності Школи педагогічного коучингу як сучасної моделі для підготовки 

інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти. Результати діяльності Школи педагогічного коучингу 

презентовано на Президії Національної академії педагогічних наук України 

(17.12.2020 р.). 

7. Апробовано на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий 

період відповідне науково-методичне забезпечення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті 

формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей. Науково-методичну систему розвитку науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей 

упроваджено в післядипломну освіту шляхом організації диференційованого 

акмеологічного освітнього простору, запровадження технології науково-

методичного супроводу, акметехнологічного навчально-методичного 

забезпечення. В умовах розробленого науково-методичного забезпечення в 

післядипломну освіту розвиток науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей відбувається шляхом взаємозв’язку курсового і 
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міжкурсового періодів як єдиного міжатестаційного циклу, запровадження 

перспективних індивідуально-диференційованих форм підвищення 

кваліфікації, форм професійного розвитку в міжкурсовий період 

(мотиваційно-планувальна, самоосвітня, дослідницько-пошукова, практично-

експериментальна, методична тощо), компетентнісно орієнтованих 

метатехнологій (інтерактивні, тренінґові, акмеологічні, ігротехнології). 

8. Проведено експертизу екстрапольованих спроєктованих сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей у системі безперервної педагогічної освіти, їх 

сутнісних складників, компонентного складу на систему підвищення 

кваліфікації. 

Результати експертизи довели, що спроєктовані сучасні моделі 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті 

формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей допомагають розробити комплексну 

компетентнісну систему оцінювання, корекції, моделювання й розвитку 

професійного суб’єкта професійної діяльності як усвідомлений рух фахівця 

до професійного еталона, що дозволяє на основі самопізнання визначити 

рушійну силу саморозвитку, самовдосконалення упродовж усього життя 

шляхом формальної і неформальної післядипломної освіти. 

Під час проведення експертизи сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та 

розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей визначено, що вони уможливлюють безперервний 

професійний розвиток фахівця відкритого суспільства як суб’єкта власного 

самовдосконалення і самореалізації, який готовий мобільно, продуктивно й 

творчо вирішувати інноваційні освітні завдання, обирати траєкторію 

професійно-особистісного розвитку шляхом формальної та неформальної 

освіти. 
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9. За допомогою психолого-андрагогічних діагностик, запитань, тестових 

завдань визначено педагогічні діагнози, тобто висновки про реальний стан 

професійного розвитку фахівців, що ґрунтуються на узагальненій інформації, 

зібраній за допомогою різноманітних діагностичних методик. 

10. Установлено, що акмединаміка переходу від одного рівня 

професійного розвитку до іншого, вищого, пов’язана з певними якісними 

перетвореннями в змісті системоутворювальних компонентів, активний 

характер змін простежувався в удосконаленні професійно-педагогічної 

діяльності, професійних настановах, особистісних якостях. 

11. Експериментальна перевірка довела, що сучасні моделі 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти є дієвими, 

інноваційними, динамічними та забезпечують безперервність, варіативність, 

ефективність, випереджувальність розвитку педагога професійної освіти. 

Експериментальна перевірка сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти в контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей підтвердила 

їх продуктивність і дієвість в умовах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Це підтверджено такими параметрами: 

 зросла акме-мотивація педагогів професійної освіти до безперервного 

професійного розвитку впродовж життя, що набуло системного, 

неперервного, цілеспрямованого характеру за змодельованими 

індивідуальними освітніми траєкторіями; 

 збільшилась кількість професійних ініціатив, інноваційних пошуків, 

створених методичних продуктів міжкурсового періоду у формі розроблених 

персонал-технологій, творчих проектів, методичних кейсів, технологічних 

портфоліо; 

 збільшилась участь педагогів професійної освіти у заходах 

міжкурсового періоду, зокрема конференціях, постійно діючих семінарах, 

круглих столах, вебінарах, тренінґах, у складі творчих груп тощо; 



211 

 підвищився рівень інноваційної технологічної культури, 

упровадження новітніх освітніх підходів і технологій набуло в професійній 

діяльності системного характеру; 

 поступово ієрархієзувалася система професійних цінностей, настанов, 

світоглядних позицій, набули вдосконалення професійно важливі якості, 

необхідні для майстерної професійно-педагогічної діяльності, зокрема 

креативність, емпатія, комунікативність, акмеологічність тощо; 

 збільшився відсоток участі у професійних конкурсах, турнірах, 

фестивалях, форумах (учасники, члени журі, тренери, коучі тощо), 

інноваційних програмах, проектах на обласному, всеукраїнському і 

міжнародному рівнях. 

Отримані результати цілковито підтвердили коректність і доречність 

методологічних підходів до вибору методики дослідження, ефективність 

використаних андрагогічних методів, прийомів, мета-технологій та зробили 

більш умотивованим процес визначення стратегії і перспектив подальшого 

розвитку педагогічної майстерності фахівців у системи післядипломної 

освіти, дозволили поглибити підґрунтя управлінських рішень відповідно до 

соціокультурних викликів і трансформаційних процесів. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До подальших перспективних напрямів досліджень вважаємо за 

доцільне віднести такі проблеми: організація мережевої взаємодії, єдиного 

освітнього простору для безперервного професійного самовдосконалення 

педагога професійної освіти впродовж життя; добір інноваційних технологій 

підготовки викладачів-андрагогів, коучів, модераторів до безперервного 

професійного розвитку в системі професійної (професійно-технічної) освіти; 

порівняльно-педагогічний аналіз системи підготовки, підвищення 

кваліфікації конкурентоспроможного фахівця у вітчизняній і світовій 

практиці професійної (професійно-технічної) освіти. 
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