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Cучасна освіта перебуває на шляху модернізації її змісту і форм. Вона 

покликана формувати в учня не лише носія певних знань, але й творчу 

особистість, здатну використовувати отримані знання для конкурентоспроможної 

діяльності в будь-якій сфері життя. Нова українська школа потребує «нового» 

типу вчителя, який творчо думає, володіє сучасними методами і технологіями 

освіти, прийомами психолого-педагогічної діагностики, способами самостійного 

конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності, 

умінням прогнозувати свій кінцевий результат. Сьогодення висуває перед 

педагогами такі вимоги, як професіоналізм, мобільність, здатність до творчого 

використання на практиці потоку інформації, що швидко зростає.  

Професійним стандартом вчителя закладу загальної середньої освіти 

визначено особистість педагога такою, що володіє свободою самовираження, уміє 

керувати власним розвитком, може спрямувати свої творчі сили на пошук нових 

шляхів навчання й виховання учнів [7]. 

Наголошуємо на тому, що, відповідно до статті 53 розділу VІ Закону України 

«Про освіту», учитель має право на навчання впродовж життя, академічну 

мобільність та індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 

вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти [3]. 

Відповідно до статті 59 розділу VІІ Закону України «Про освіту», 

професійний розвиток педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, 

участь у програмах підвищення кваліфікації. Заклади освіти, у яких працюють 

педагогічні працівники, повинні сприяти їхньому професійному розвитку та 

підвищенню кваліфікації. Звертаємо увагу на те, що підвищення кваліфікації 

педагога може здійснюватися за різними видами: навчанням за освітньою 

програмою, стажуванням, участю в сертифікаційних програмах, тренінгах, 

семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, 

вебінарах, майстер-класах. Різними можуть бути  форми навчання: інституційна, 

дуальна, на робочому місці тощо [3]. 

Привертаємо увагу заступників директорів з навчально-виховної роботи, що 

підвищення кваліфікації вчителя має стати його потребою. Задовольнити 

індивідуальні потреби педагогів в особистісному та професійному зростанні має 

методична служба закладу освіти. Рушійним і визначальним чинником усього 

процесу методичного супроводу педагогічного працівника має бути мотив, 

професійний інтерес, що виявляється на основі особистого професійного запиту і 

який є свідченням необхідності надання інформації. На основі професійного 

інтересу і запиту для кожного педагога розробляється індивідуальна освітня 

траєкторія (індивідуальний план) професійного розвитку, тобто вчитель 

«навчається впродовж життя». З цією метою заступнику директора з навчально-

виховної роботи необхідно [2]: 

– вивчити  потреби педагога  шляхом здійснення анкетування, тестування, 

спостереження, аналізу результатів освітньої діяльності, співбесіди тощо; 

– створити в закладі інформаційно-освітнє середовище відповідно до 

потреб; 



– створити методичну афішу з переліком заходів шкільного, місцевого, 

обласного, всеукраїнського рівнів; 

– визначити форму, структуру та зміст методичних заходів відповідно до 

потреб педагога; 

– допомогти розробити педагогу індивідуальну програму професійного 

розвитку; 

– постійно мотивувати педагога до проєктування професійного зростання, 

рефлексії, саморозвитку. 

Індивідуальна освітня траєкторія професійного розвитку вчителя може 

охоплювати такі види його діяльності: 

– навчання на курсах підвищення кваліфікації; 

– проходження  атестації (сертифікації); 

– участь у професійних конкурсах, проєктах; 

– участь у роботі методичних об’єднань учителів; 

– взаємовідвідування уроків; 

– роботу над методичною проблемою; 

– вивчення й упровадження педагогічних технологій; 

– опанування інтернет-ресурсів під час самоосвіти;  

– складання портфоліо, презентацій; 

– проведення відкритих уроків, майстер-класів, тренінгів; 

– участь у педагогічних фестивалях, професійних групах; 

– публікації в педагогічній пресі, на освітніх сайтах; 

– обмін досвідом на методичних заходах тощо. 

Акцентуємо увагу на тому, що успішна реалізація індивідуальної освітньої 

траєкторії педагога залежить від того, наскільки стійку мотивацію до самоосвіти 

має вчитель, яка спрямованість особистісного розвитку, чи готовий він до 

впровадження технологій, чи достатньо об’єктивне оцінювання рівня своїх 

особистісних якостей.  

З метою виявлення мотиваційного фактору, когнітивного, гностичного, 

організаційного компонентів; комунікативних здібностей; здатності до 

самоуправління в педагогічній діяльності, радимо в закладах загальної середньої 

освіти практикувати складання діагностичної карти педагогічної оцінки та 

самооцінки готовності вчителя до саморозвитку [2]. Привертаємо увагу до того, 

що основним орієнтиром самоосвітньої діяльності педагога на сьогодні є робота 

над індивідуальною науково-методичною проблемою, яку він визначає для себе в 

контексті методичної теми.  

Професійному зростанню сприяє заохочення педагогів вирішувати завдання 

розвитку закладу освіти, реалізовувати програми, проєкти на основі 

співробітництва, співтворчості.   Зазначаємо, що внутрішньою системою 

забезпечення якості освіти в закладі освіти передбачено щорічне комплексне 

оцінювання діяльності педагогічних працівників  за напрямами [1]:  

1.Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з 

метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. 

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників. 



3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти. 

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на 

засадах академічної доброчесності. 

Розвиток професійної компетентності педагогів є необхідним для 

забезпечення якості освітнього процесу в закладі освіти. Наголошуємо 

заступникам директорів з навчально-виховної роботи на необхідності планування 

роботи з педагогічними кадрами в рамках запровадження внутрішньої системи 

збезпечення якості освіти за напрямом «Педагогічна діяльність педагогічних 

працівників закладу освіти», що може містити різні форми проведення заходів, 

наприклад [9]: 

– вхідне та вихідне анкетування педагогічних працівників щодо 

визначення рівня ефективності педагогічної діяльності в закладі;  

– студії професійного розвитку педагогів щодо створення інформаційного 

простору, використання інформаційних ресурсів та комунікацій між учасниками 

освітнього процесу; 

– наповнення  сторінок сайту закладу, створення віртуального 

методичного кабінету; засідання методичних об’єднань учителів; 

– консультаційний пункт з питань створення портфоліо як презентації 

професійної компетентності вчителя;  

– висвітлення портфоліо педагогічних працівників на офіційному сайті 

закладу освіти; 

– онлайн-опитування щощо використання ІКТ в освітньому процесі; 

– семінари-практикуми, групові консультації, ділові ігри, майстер-класи; 

– освітні та інформаційні заходи, спрямовані на формування в учасників 

освітнього процесу та дотримання ними академічної доброчесності; 

– інтерв’ю з керівниками методичних об’єднань з метою залучення 

педагогів до розробки проєкту річного плану роботи закладу освіти на наступний 

навчальний рік. 

Вагомим стимулом до професійного розвитку є сертифікація як засіб 

зовнішньої оцінки діяльності вчителя [10].  Під час проходження сертифікації 

педагог повинен представити власний педагогічний досвід за допомогою методу 

«портфоліо». Основою роботи над портфоліо є відображення професійного 

шляху, поглядів і планів учителя. Зауважимо, що створення особистого портфоліо 

допомагає вчителю не тільки систематизувати педагогічний досвід, накопичені 

знання, а й дати об’єктивну оцінку власному професійному рівню. Розмістити 

власне портфоліо вчитель може на особистому веб-сайті [11].  

Звертаємо увагу, що участь у сертифікації педагогічні працівники беруть 

виключно на добровільних засадах. Сертифікація дає можливість учителю 

перевірити знання, досвід, витривалість, самоствердитися. З метою інформаційної 

підтримки та надання консультаційної допомоги вчителям під час підготовки до 

сертифікації, рекомендуємо заступникам директорів з навчально-виховної роботи 

переглянути  інструктивний вебінар «Як підготувати вчителя до сертифікації», 

пдготовлений Державною службою якості освіти України [15]. 

Бути впізнаваним і привабливим для учнів, батьків, колег учителю допомагає 

особистий бренд – сукупність якостей педагога та його професійного досвіду, що 

вирізняє з-поміж інших,   надає ексклюзивності в своїй роботі [4]. Наголошуємо 



заступникам директорів з навчально-виховної роботи на необхідність формування 

в закладі інноваційного освітнього середовища, в умовах якого педагоги мислять 

по-новому, проявляють високий професіоналізм, ініціативу, творчість, 

інноваційний підхід до освітньої діяльності, швидко реагують на зміни й 

витримують конкуренцію.  Керівництву закладу освіти необхідно сприяти 

професійному розвитку педагогів шляхом участі в тренерських програмах; 

міжнародних та регіональних семінарах, конференціях, форумах; у розробці 

авторських програм; створенні освітніх ресурсів, обміні досвідом, у т.ч. в 

соціальних мережах; у застосуванні інструментів педагогічного маркетингу в 

професійній діяльності. Рекомендуємо ознайомити педагогів з інструментами 

педагогічного маркетингу під час опрацювання статті М. Фарухшиної 

«Інструменти педагогічного маркетингу в професійній діяльності педагога Нової 

української школи» [12]. 

 Професія «педагог» вимагає щоденної значної витрати душевних сил. 

Емоційне напруження вчителя в процесі щоденної міжособистісної взаємодії 

нерідко призводить до нервозності, дратівливості, втоми, різного роду 

нездужання [6]. У результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без 

відповідної «розрядки», або «звільнення» від них виникає професійне вигорання 

людини [5].  

З метою запобігання професійному вигоранню радимо опрацювати й 

використовувати під час проведення методичних заходів з педагогами матеріали 

публікацій, об’єднані тематичною назвою «Професійне вигорання» й розміщені в 

інформаційно-методичному журналі для заступників директорів навчальних 

закладів «Школа» [8]. 

Наголошуємо, що вміння володіти собою, тримати себе в руках – один з 

головних показників діяльності педагога, від чого залежать і його професійні 

успіхи, і психологічне здоров’я. І хоч багато педагогів відчуває професійне 

вигорання, проте не всі люди схильні до нього. Щоб з’ясувати, хто з працівників 

має потенційний ризик, необхідно провести діагностику та звернути увагу 

на найвпливовіші чинники професійного вигорання [14].   

Керівництву закладу освіти необхідно постійно дбати про підтримку 

«здорової» емоційної атмосфери в педагогічному колективі [13]. За таких умов, 

педагоги прагнуть до професійного розвитку, творчого пошуку; у роботі активно 

впроваджують інноваційні технології; будують відносини на взаємній повазі, 

доброзичливості, терпінні, вірі в свій успіх і своїх учнів.  
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