
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА 

Розвиток особистісно-професійної компетентності 

педагогічних працівників в умовах післядипломної 

освіти : колективна монографія / за  заг. ред.                           

О. В. Зосименко, Г. Л. Єфремової. – Суми :                 

ФОП Цьома С. П., 2018. – 346 с. 

 Монографія являє собою результат творчого 

пошуку, здійсненого колективом науковців                      

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти в рамках дослідження наукових 

тем кафедри професійної освіти та менеджменту 

«Інноваційні технології розвитку особистісно-

професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти», «Реалізація компетентнісно-орієнтованої освіти 

керівників навчальних закладів». У дослідженні взяли учать фахівці в галузі 

педагогіки, управління освітою. Визначено сучасні парадигми розвитку 

особистісно-професійної компетентності фахівців та з’ясовано фактори 

розвитку особистісно-професійної компетентності керівника закладу освіти. 

 Колективна монографія адресується широкому педагогічному загалу. 

 

Анотований каталог публікацій з проблем 

особистісно-професійної компетентності педагога / 

уклад. С. М. Грицай, О. М. Кириченко,                          

Я. Ю Білокур, О. В. Борисова. – Суми : НВВ                     

КЗ СОІППО, 2017. – 52 с. 

 В анотованому каталозі узагальнено публікації 

науково-педагогічних, педагогічних працівників 

України, теми яких охоплюють актуальні питання 

розвитку особистіно-професійної компетентності 

педагога, розкривають особливості наукової, 

методичної роботи та висвітлюють результати 

діяльності у навчальних закладах. 

 Каталог рекомендований до практичного 

використання у вищих навчальних закладах та 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

Підласий І. П. Компетенції та гривні /                            

І. П. Підласий. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. –        

128 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; 

Вип. 9 (141)). 

 У книзі висвітлюються проблеми місії вчителя, 

вимоги до педагога, професійна компетентність, 

професійний потенціал педагога. Книга не лише 

формує наукове уявлення про педагогічну 

компетентність, але й може стати у нагоді в процесі 

атестації педагогічних кадрів. 

 Для керівників навчальних закладів. 



Василенко Н. В. Професійна комунікативна 

компетентність фахівця : психолого-педагогічні 

аспекти мережевої комунікації / Н. Василенко. – Х. : 

Вид. група «Основа», 2016. – 112 с. – (Бібліотека 

журналу «Управління школою» ; Вип. 09 (164)). 

 У навчальному посібнику розкрито сутність 

комунікативної компетентності особистості, 

представлено концепцію мережевого інформаційного 

суспільства та надано змістовно-технологічне 

забезпечення розвитку комунікативної компетентності 

фахівців. 

 Для керівників навчальних закладів, викладачів 

системи післядипломної освіти. 

 

Василенко Н. В. Керівник навчального закладу : 

розвиток лідерської компетентності як ознака 

громадянського суспільства / Н. Василенко. – Х. : 

Вид. група «Основа», 2015. – 128 с. – (Бібліотека 

журналу «Управління школою» ; Вип. 12 (156)). 

 У посібнику розкрито сутність лідера та лідерства, 

один із варіантів управління за умов громадянського 

суспільства шляхом поєднання формального та 

неформального лідерства. Особливої уваги надано 

оцінюванню якостей сучасного керівника та технології 

розвитку лідерської компетентності. 

 Для керівників навчальних закладів, викладачів і  

методистів системи вищої та післядипломної освіти. 

 

Смирнова М. Є. Компетентність керівника ЗНЗ як 

предмет практичного удосконалення та розвитку /  

М. Є. Смирнова. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 

128 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; 

Вип. 12 (120)). 

 У навчально-методичному посібнику на підставі 

аналізу наукових досліджень актуалізовано проблему 

професійної компетентності керівника навчального 

закладу. Запропоновано моделі професійної 

компетентності керівника ЗНЗ, які містять базові 

характеристики управлінської діяльності директора 

школи з різних позицій. Подано корисні рекомендації, 

що містять теоретичну та практичну складові, 

спрямовані на удосконалення і розвиток загальної управлінської 

компетентності керівника навчального закладу. 

 Посібник призначено для керівників навчальних закладів, методистів 

Р(М)МК. 

 



Назаренко В. С. Професійний успіх педагога як 

соціально-педагогічна проблема : науково-

методичний посібник. Ч. І / В. С. Назаренко,                         

Л. М. Назаренко, С. Ф. Одайник. – Х. : Вид. група 

«Основа», 2015. – 96 с. – (Бібліотека журналу 

«Управління школою» ; Вип. 7 (151)). 

 У науково-методичному посібнику обґрунтовано 

соціальну сутність професійної діяльності педагога, 

уточнено складові соціальної структури його 

особистості, охарактеризовано чинники, взаємодії 

закладу післядипломної освіти та регіональної 

методичної служби як підґрунтя професійного 

зростання педагогічних і керівних кадрів, теоретично 

обґрунтовано методику й організаційно-управлінські умови формування 

готовності педагога до досягнення професійного у спіху 

 

Назаренко В. С. Професійний успіх педагога як 

соціально-педагогічна проблема : науково-

методичний посібник. Ч. ІІ / В. С. Назаренко,                         

Л. М. Назаренко, С. Ф. Одайник. – Х. : Вид. група 

«Основа», 2015. – 80 с. – (Бібліотека журналу 

«Управління школою» ; Вип. 8 (152)). 

 У науково-методичному посібнику обґрунтовано 

соціальну сутність професійної діяльності педагога, 

уточнено складові соціальної структури його 

особистості, охарактеризовано чинники, взаємодії 

закладу післядипломної освіти та регіональної 

методичної служби як підґрунтя професійного 

зростання педагогічних і керівних кадрів, теоретично 

обґрунтовано методику й організаційно-управлінські умови формування 

готовності педагога до досягнення професійного у спіху 

 

Ростовська В. І. Формування професійної 

компетентності заступника директора навчально-

виховної роботи : управління процесом формування 

в системі методичної роботи району /                               

В. І. Ростовська. –  Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 

128 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; 

Вип. 11 (71)). 

 У книзі розкрито теоретичні основи 

компетентнісного підходу в освіті та надано практичні 

рекомендації щодо формування професійних 

компетентностей заступника директора навчального 

закладу з навчально-виховної роботи. Особливістю 

посібника є розкриття проблеми в системі методичної 

роботи району. 

 Для керівників навчальних закладів, методистів районних методичних 

кабінетів, викладачів системи післядипломної освіти. 



Теоретико-методичні основи підготовки керівників 

до оцінювання результатів діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу : 

монографія / Г. В. Єльникова, В. І. Куценко,                     

В. І. Маслов та ін. ; за ред. Г. В. Єльникової. – К. : 

УМО, Педагогічна думка, 2012. – 220 с. 

Основною метою поданого дослідження є розробка 

теоретичних, методичних  та технологічних засад 

підготовки керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів  та установ загальної середньої освіти до 

оцінювання результатів діяльності шкіл.  У 

дослідженні розглядається система підготовки 

керівників до оцінювання результатів діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів, яка розкриває її зміст (опис змістового 

модуля), структуру: дві очні сесії (установча і підсумкова), етап дистанційного 

навчання та технологію їх здійснення.  

Монографія призначається слухачам і науково-педагогічним працівникам 

закладів післядипломної освіти, студентам і викладачам вищих навчальних 

закладів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, керівним кадрам 

освіти, службовцям урядових установ управління освітою та всім, хто 

цікавиться проблемою підготовки керівників районного (міського) та 

шкільного рівнів до оцінювання результатів діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/442777.pdf 

 

Розвиток особистісно-професійної компетентності 

педагогів для реалізації проблеми «навчальний 

заклад – територія здоров’я» : матеріали І обласної 

науково-педагогічної конференції (29 листопада 

2017 р., м. Суми) / за заг. ред. В. М. Успенської. 

Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 194 с. 

 У матеріалах конференції висвітлюються 

погляди сучасних науковців, методистів, управлінців, 

адміністраторів навчальних закладів, учителів та 

вихователів на проблему здоров’язбережувальної 

діяльності навчальних закладів через розвиток 

особистісно-професійної компетентності педагогів, 

які її реалізують. У контексті завдань Нової 

української школи розглядаються психолого-педагогічні засади формування 

здорового способу життя, умови створення здоров’язбережувального 

освітнього середовища в навчальному закладі та формування й розвиток 

здоров’язбережувальної компетентності педагога як складову його особистісно-

професійної компетентності. 

 Рекомендовано науковцям, викладачам, методистам, педагогам 

навчальних закладів, усім, хто опікується розвитком особистісно-професійної 

компетентності педагогів. 

https://library.udpu.edu.ua/library_files/442777.pdf

