
ПІДВИЩЕННЯ  ПРОФЕСІЙНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ  

ПЕДАГОГІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

(методичні рекомендації) 

 

Успіх реформи освіти в Україні у переважній більшості залежить від 

педагогічної майстерності сучасного вчителя, його готовності розвивати 

свою професійну компетентність; удосконалювати існуючий професійний 

досвід новими підходами, змістом, технологіями; упроваджувати в практику 

роботи нові прогресивні педагогічні ідеї, передовий педагогічний досвід.  

Сучасному педагогу необхідні гнучкість і нестандартність мислення, 

здатність адаптуватися до швидких змін умов життя, уміння діяти в усіх 

професійних ситуаціях, застосовуючи знання та беручи на себе 

відповідальність за свою діяльність, готового до постійного професійного 

росту. А це, – можливо лише за умови високого рівня професійної 

компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. 

Сухомлинський В. зазначав, що найдосвідченіший педагог ніколи не 

повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче 

починається відставання [10]. 

Реальна дієвість Нової української школи залежить від кожного 

конкретного учителя: його знань, умінь, компетенцій, розуміння стратегічних 

цілей діяльності та наявності дієвого інструментарію для практичної 

реалізації заявлених завдань [1]. 

Професійна компетентність учителя пов’язана з його професійною 

діяльністю, її можна розглядати як одну з похідних утворення професійного 

педагогічного досвіду, як систему професійно необхідних знань, умінь, 

навичок, особистісних якостей та потенційно активних здібностей і 

можливостей педагога, набутих у процесі практичної педагогічної            

діяльності [7]. 

Вивчення праць науковців дозволяє дійти висновку, що педагогічна 

компетентність – це цілісна, динамічна система особистісних здатностей (або 

окремих компетенцій), яка дозволяє свідомо та творчо здійснювати 

професійно-педагогічну діяльність, саморозвиватись, набувати досвіду, 

критично оцінювати себе та колег щодо добору змісту, принципів, форм, 

методів, прийомів і засобів навчання [8]. 

Професійна компетентність учителя – це: сукупність особистісних 

якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, майстерності, 

гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний 

результат; здібність до професійного розвитку з постійним ускладненням 

завдань і зростанням рівнів досягнень; єдність теоретичної та практичної 

готовності до здійснення педагогічної діяльності [4]. 

Компетентний педагог – фахівець, який володіє ґрунтовними знаннями 

з предмета свого фахового направлення, методичною майстерністю й 

організує педагогічну діяльність так, щоб вона була спрямована на 

отримання оптимального результату в педагогічній діяльності [5].   



Виявити рівень сформованості професійної компетентності педагога 

можна, спираючись на певні критерії. Як відомо, критерій є ознакою, на 

основі якої здійснюється оцінка або класифікація чого-небудь. Критеріями 

педагогічної компетентності є такі її розпізнавальні ознаки, на основі яких 

оцінюється міра її сформованості. А це значить, що критерії професійної 

компетентності вчителя повинні відповідати її ключовим компонентам. 

Професійна компетентність педагога інтегрує компоненти, основними 

критеріями визначення яких є: спрямованість на учня як головну цінність 

учительської праці;  потреба в самопізнанні, удосконаленні своєї діяльності 

відповідно до освітнього процесу [11].  

Критеріями та показниками рівнів професійної компетентності 

вчителів є сформованість відповідних видів компетентностей, мотивація 

самовдосконалення, результативність виконання фахових завдань [4].  

Набуття вчителем професійної компетентності полягає в тому, що 

професійне знання має формуватися водночас на всіх рівнях: 

методологічному, теоретичному, методичному, технологічному. Це потребує 

розвиненого професійного мислення, здатності добирати, аналізувати і 

синтезувати здобуті знання в досягненні педагогічної мети, цілісно уявляти 

технологію їх застосування [11]. 

У педагогічній науці розглядають різні класифікації педагогічної 

компетентності, які виявляють її структурність, багатогранність, 

відображають зв'язок із різними галузями наук [8]. Різні трактування 

професійної компетентності вчителя обумовлені, перш за все, особливостями 

структури діяльності фахівців різних професійних галузей . Розглянемо деякі 

з них. 

Білявська О. визначає такі компоненти професійної компетентності: 

когнітивно-технологічна, методична, комунікативно-ситуативна, соціальна, 

психолого-педагогічна, прогнозувально-рефлексивна, аутопсихологічна, 

інформаційно-технологічна, управлінська, кооперативна, полікультурна, 

валеологічна, загальнокультурна [2].    

Кузьміна Н. виокремлює педагогічну компетентність як сукупність 

таких компонентів: спеціальна; методична у галузі способів формування 

знань, умінь і навичок учнів; психолого-педагогічна компетентність; 

рефлексія професійної діяльності [6].     

Наведемо компоненти професійно-педагогічної компетентності 

вчителя (за Пелагейченко В.): предметна, продуктивна, інформаційна, 

методична, комунікативна, управлінська, автономізаційна, психологічна, 

соціальна, моральна, мовленнєва, математична, технологічна [9].   

Компоненти професійної компетентності вчителя, за                  

Пелагейченко В. [9]: 

− предметна компетентність – наявність системи наукових знань із 

дидактики, технологій навчання; здатність самостійно набувати нові знання й 

уміння; готовність їх застосувати у професійній діяльності; сформованість 

єдиного комплексу знань, умінь, психологічних якостей, професійних 

позицій; спроможність вирішувати типові педагогічні задачі під час навчання 



учнів певного предмету; сукупність умінь і навичок, необхідних для 

стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому; 

здатність оцінювати результати своєї праці; оволодіння певним стилем 

професійної діяльності;   

− продуктивна компетентність – уміння працювати, отримувати 

результат, ухвалювати рішення та відповідати за них;  

− інформаційна компетентність передбачає: мотивацію, потребу, 

інтерес до отримання знань, умінь, навичок; володіння інформаційними 

технологіями, способами та діями пошукової діяльності; уміння знаходити, 

опрацьовувати, систематизувати, узагальнювати різні види інформації 

відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу; проводити 

експериментальні дослідження; готовність удосконалювати власну 

професійну діяльність через упровадження нової інформації; уміння 

користуватися мультимедійними та комп'ютерними        технологіями; 

− методична компетентність – наявність знань про провідні світоглядні 

теорії та факти, методологію дослідницької діяльності, етапи та технології 

творчої діяльності; рівня освіченості, достатнього для самостійного творчого 

розв'язання завдань теоретичного або прикладного характеру; уміння 

використовувати різноманітні методи дослідження та прийоми творчої 

діяльності; 

− комунікативна компетентність – володіння сукупністю вербальних і 

невербальних засобів спілкування; здатність реалізовувати їх у процесі 

взаємодії з учнями, колегами, батьками; володіння професійною 

термінологією, та відповідними прийомами професійного спілкування та 

готовність до їх застосування на практиці; уміння конструктивно й успішно 

розв'язувати конфліктні ситуації, співпрацювати та знаходити компроміс; 

регулювати власний емоційний стан, долати критичні життєві  ситуації;  

− управлінська компетентність – особистісні можливості учителя, які 

дозволяють йому: самостійно й ефективно реалізувати цілі освітнього 

процесу; планувати роботу учнів на уроці; перебудовувати діяльність 

відповідно до мети, умов, завдань уроку;  організовувати власну діяльність, 

взаємодію, співпрацю в учнівському колективі; розвивати в учнів стійкий 

інтерес до навчання, формувати потребу в знаннях; 

− автономізаційна компетентність – здатність до саморозвитку, 

творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможності; 

− психологічна компетентність – сукупність професійних, 

комунікативних і особистісних якостей педагога, котрі забезпечують не 

тільки загальнопрофесійну підготовленість, а й високий рівень професійної 

самосвідомості, уміння керувати своїми психічними станами, здатність 

використовувати психологічні засоби навчання в організації взаємодії в 

освітній діяльності;  

− соціальна компетентність – здатність до співробітництва, групової, та 

кооперативної діяльності, успішної взаємодії з адміністрацією, колегами-

вчителями, учнями, розв'язання конфліктів; здатність захищати права, 



інтереси та потреби інших, що передбачає вміння робити вибір із позицій 

громадянина, члена сім'ї, робітника, споживача тощо;  готовність до 

ухвалення рішень; соціальна відповідальність за результати своєї 

професійної праці; спроможність ідентифікувати себе із цінностями 

професійного середовища; · професійна позиція вчителя;   

− моральна компетентність – готовність, спроможність і потреба жити 

за загальнолюдськими  моральними нормами та принципами;  

− мовленнєва компетентність означає готовність і спроможність 

особистості адекватно та доречно: використовувати мову в конкретних 

ситуаціях (висловлювати власні думки, бажання, наміри, прохання тощо), 

застосовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні 

засоби виразності;  

− математична компетентність – уміння працювати з числовою 

інформацією; 

− технологічна компетентність характеризується: знаннями про 

педагогічні технології, конкретні їх види, методи, засоби, форми діяльності, 

умови їх застосування; здатністю учителя реалізовувати їх в освітньому 

процесі закладів освіти.  

Будь-яка професійна діяльність, у тому числі і педагогічна, 

здійснюється завдяки мотивації, до якої належать професійні та особистісні 

мотиви, потреби, цілі, установки, ціннісні орієнтації. В основі мотивації 

компетентності знаходиться намагання максимально реалізувати свої 

здібності та кваліфікацію, безперервно підвищувати рівень          

професіоналізму [7]. 

Звертаємо увагу, що основними критеріями та показниками розвитку 

професійної компетентності вчителів є: сформованість відповідних видів 

компетентностей; результативність виконання фахових завдань; якість 

організованого вчителем освітнього процесу; інноваційність, здобутки 

реальної професійної діяльності, завдяки яким можна судити про загальний 

рівень розвитку професійної компетентності педагога як неодмінної умови й 

обов’язкової складової його професіоналізму [3]. 

Оскільки підвищення професійної компетентності вчителя пов’язано з 

управлінням такою діяльністю, виникає необхідність відповідної організації 

науково-методичної роботи в закладі освіти, адже від спрямування зусиль на 

систематичне підвищення фахового рівня та педагогічної компетентності 

вчителя залежить рівень його  інтересу до педагогічної діяльності. 

Для підвищення професійної компетентності, інтересу педагогів до 

вдосконалення під час організації освітнього процесу директорам, 

заступникам директорів із навчально-виховної роботи, керівникам 

методичних об’єднань закладів освіти рекомендуємо: 

− сприяти удосконаленню в учителів раніше набутих компетентностей 

у межах професії за допомогою стажування, участі у сертифікаційних 

програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-

тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; 



− сприяти участі вчителів у різних формах підвищення кваліфікації, як 

то: інституційна (очна, заочна, дистанційна), дуальна (на робочому місці); 

− сприяти створенню професійної мотивації учителів;  

− здійснювати моніторинг системи роботи, динаміки змін в освітній 

діяльності вчителів для визначення рівня їхньої професійної компетентності 

у міжатестаційний період; 

− заохочувати та стимулювати впровадження в освітній процес закладу 

інновацій, оригінальних педагогічних технологій; 

− використовувати у роботі з учителями сучасні методи та технології 

корпоративного навчання дорослих: баддінг, коучінг, шедоуінг, менторство, 

фідбек тощо; 

− забезпечувати об’єктивне оцінювання професійної діяльності 

вчителів; своєчасну позитивну оцінку їхньої діяльності для подальшого 

самовдосконалення, саморозвитку; 

− поширювати, пропагувати оригінальні прогресивні ідеї навчання та 

виховання учнів, організовувати обмін кращим досвідом педагогічної 

діяльності вчителів під час проведення: методичних об’єднань, семінарів, 

науково-практичних конференцій, «круглих столів», тренінгів, педагогічних 

читань, творчих звітів, педагогічних рад, бенефісів педагогів, педагогічних 

виставок, відкритих уроків, майстер-класів, шкіл передового педагогічного 

досвіду, педагогічних майстерень,  ярмарок педагогічних ідей, тощо. 

У процесі освітньої діяльності відбувається професійне зростання 

вчителя, формування його педагогічної майстерності, яке ґрунтується на 

високому фаховому рівні, професійній компетентності.  

Для спрямування своєї діяльності на вдосконалення професійної 

компетентності рекомендуємо вчителям:   

− працювати  над професійним саморозвитком і самоосвітою; 

− систематично підвищувати професійну кваліфікацію (засобами 

семінарів, курсів підвищення педагогічної кваліфікації, стажування, навчання 

за освітньою програмою, участі у сертифікаційних програмах, науково-

методичних конференціях, вебінарах, тренінгах тощо);  

− вивчати, аналізувати та впроваджувати передовий педагогічний 

досвід, кращі освітні практики, інноваційні педагогічні технології в освітній 

процес; 

− брати активну участь у роботі методичних об’єднань; шкіл 

передового педагогічного досвіду, педагогічної майстерності;  

− брати участь у професійних педагогічних конкурсах;  

− діяти у професійних і навчальних ситуаціях, дотримуючись 

принципів академічної доброчесності; давати моральну оцінку власним 

вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами; 

оволодіти інструментарієм і методиками контролю дотримання академічної 

доброчесності учнями; 

− проявляти ініціативу з пошуку нових напрямів у методиці та 

організації освітнього процесу; ознайомлення з новітніми педагогічними та 



психологічними дослідженнями; 

− розв’язувати складні професійно-педагогічні проблеми, які 

вимагають здатності брати на себе відповідальність; 

− брати участь у сертифікації педагогічних працівників, що 

здійснюється шляхом незалежного тестування; 

− використовувати принципи наукової організації педагогічної праці, 

постійний аналіз результатів своєї педагогічної діяльності; 

− організовувати та відвідувати відкриті уроки; 

− організовувати творчі звіти, презентації досвіду роботи, майстер-

класи тощо. 

Для підвищення своєї професійної компетентності рекомендуємо 

вчителям використовувати освітні інтернет-платформи: EdEra 

(https://www.ed-era.com); платформа масових відкритих онлайн-курсів 

«Прометеус» (https://prometheus.org.ua); Центр нової освіти Івана Іванова 

(http://ed-center.org); Платформа Нової української школи (http://nus.inf.ua); 

Український освітній онлайн-портал для вчителів  «На урок»  

(https://naurok.com.ua); Національна освітня платформа «Всеосвіта» 

(https://vseosvita.ua), платформа онлайн-освіти зі сталого розвитку  

Impactorium  (https://impactorium.org/uk). 
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