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Розглянуто сучасні тенденції оновлення «Типової освітньої програми організації і проведення підвищення ква-

ліфікації педагогічних працівників». Аналізуються основні зміни щодо змісту та форми проведення курсів підви-

щення кваліфікації педагогів, що працюють за програмою «Нової української школи». Представлені результати 

емпіричного дослідження щодо організації навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогів (визначення 

найбільш цікавих та ефективних форм і методів навчання), а також виявлено основні потреби і труднощі, з якими 

зустрічаються педагогічні працівники у зв’язку з реформою загальної середньої освіти. Дослідження виявило низ-

ку прогалин щодо організації та змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників за інноваційною модел-

лю «Нової української школи». Найбільше складнощів у професійній діяльності респонденти зазнають при роботі 

з новими програмами, інноваційними формами навчання та виховання і розуміння психологічного стану учнів. 

Визначені проблеми в недостатньому забезпеченні посібниками, науково-методичною літературою з питань роз-

витку і виховання дітей та відсутності регулярної можливості підвищення своєї кваліфікації з питань педагогічної 

підготовки. Найбільше труднощів у спілкуванні, опитані педагоги, отримують у відносинах з батьками учнів. За-

требувані галузі знань у яких освітяни прагнуть підвищити свою кваліфікацію – це методика викладання, психо-

логія та методика виховання. Щодо загальної задоволеності якістю курсів підвищення кваліфікації – позитивна 

динаміка складає всі 100%; незадоволених курсами ПК не виявилось. 
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Рассмотрены современные тенденции обновления «Типичной образовательной программы организации и 

проведения повышения квалификации педагогических работников». Анализируются основные изменения по 

содержанию и форме проведения курсов повышения квалификации педагогов, работающих по программе «Но-

вой украинской школы». Представлены результаты эмпирического исследования по организации обучения на 

курсах повышения квалификации педагогов (определение наиболее интересных и эффективных форм и мето-

дов обучения), а также выявлены основные потребности и проблемы, с которыми сталкиваются педагогические 

работники в связи с реформой среднего образования. Исследование выявило ряд пробелов по организации и 

содержанию повышения квалификации педагогов по инновационной модели «Новой украинской школы». 

Больше всего сложностей в профессиональной деятельности респонденты испытывают при работе с новыми 

программами, инновационными формами обучения и воспитания, а также понимания психологического со-

стояния учащихся. Определены проблемы в недостаточном обеспечении пособиями, научно-методической ли-

тературой по вопросам развития и воспитания детей и отсутствии регулярной возможности повышения своей 

квалификации по вопросам педагогической подготовки. Больше всего трудностей в общении, опрошенные пе-

дагоги, переживают в отношениях с родителями учеников. Востребованы области знаний, в которых педагоги 

стремятся повысить свою квалификацию - это методика преподавания, психология и методика воспитания. По 

общей удовлетворенности качеством курсов повышения квалификации - положительная динамика составляет 

все 100%; недовольных курсами ПК не оказалось. 

Ключевые слова: программа; повышение квалификации; педагогические работники; «Новая украинская 

школа»; компетентности; формы; методы обучения. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Концепція «Нова 

українська школа» розпочала новий етап в сучасні 

системі освіти України. В її зміст закладено компе-

тентнісний підхід, тобто надання комплексу знать, 

умінь та навичок, які допоможуть учням використо-

вувати отриману в школі інформацію у реальному 

житті. Проте новий підхід передбачає і нових вчите-

лів – успішних, умотивованих, компетентних, які є 

агентами змін. Перед вчителями постають нові ролі, 

а разом з ними і нові завдання: бути наставником, 

фасілітатором, консультантом, менеджером, мати 

академічну свободу, володіти навичками проектного 

менеджменту, самостійно і творчо здобувати інфор-

мацію, організовувати дитино-центрований нав-

чально-виховний процес. Переосмислення соціаль-

ної і професійної місії вчителя Нової української 

школи актуалізує необхідність підготовки фахівців, 

адаптованих до сучасних соціокультурних умов, 

здатних творчо працювати, приймати нестандартні 

рішення в ситуаціях ринкової конкуренції, уникати 

стереотипізації і шаблонів, засвоювати нові профе-

сійні ролі і функції, забезпечувати випереджуваль-
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ність розвитку країни, реалізовувати освітні проекти 

національного масштабу [1]. 

Головна ідея підвищення кваліфікації педагогіч-

них працівників початкової школи полягає в забез-

печенні індивідуально-особистісного та професійно-

діяльнісного самовдосконалення слухачів на основі 

активізації їхньої базової освіти, набутого професій-

ного та життєвого досвіду відповідно до індивідуа-

льно-особистих інтересів, соціальних запитів дер-

жави щодо ефективного виконання посадово-

функціональних обов’язків. 

Різноманітні аспекти професійного розвитку осо-

бистості виступали предметом наукових досліджень 

як вітчизняних (Г. Балл, В. Моляко, Є. Мілерян,  

П. Перепелиця, К. Платонов, Б. Федоришин), так і 

зарубіжних учених (Л. Бандура, С. Балей,  

Е. Зеєр, Й. Лінгарт, Д. Міллер, Д. Супер) [2]. Обґрун-

товані теоретично і перевірені практикою шляхи під-

вищення кваліфікації педагогічних працівників у сис-

темі неперервної освіти відображено у працях  

В. Арешенкова, С. Архангельського, Л. Даниленко, 

М. Дарманського, Т. Десятова, А. Зуб’яка, В. Лу-

гового, В. Олійника, В. Онушкіна, О. Пєхоти, Н. Про-

тасової, М. Романенка, Т. Сорочан, Т. Сущенко,  

Г. Тимошко, Н. Чепурної та інших [3;4;5;6].  

Аналіз наукових праць і публікацій дослідників 

свідчить про значну увагу розвинутих європейських 

країн (наприклад, Данія, Люксембург, Німеччина, 

Норвегія та ін.) до створення умов для неперервного 

навчання та професійного вдосконалення особисто-

сті впродовж усього життя (І. Коршунов). Насампе-

ред, законодавчого забезпечення із визначенням 

обсягу щорічного підвищення кваліфікації праців-

ників освіти, вільного вибору форм і термінів на-

вчання, запровадження системи оцінювання та ви-

знання результатів неформальної й інформальної 

освіти, електронних платформ-навігаторів тощо [7]. 

В Україні ідея накопичувальної системи підви-

щення кваліфікації належить академіку В. Олійнику, 

який у її основі розглядав кредитно-модульну орга-

нізацію освітнього процесу в умовах органічного 

поєднання курсів підвищення кваліфікації та міжку-

рсового (або міжатестаційного) періоду [8]. 

Проте постійне реформування системи освіти 

України викликає багато суперечностей щодо якості 

змісту та ефективності форм і методів підвищення 

кваліфікації педагогів. Саме тому метою статті є 

теоретичний аналіз та емпірична перевірка якості 

змісту та форми нової моделі підвищення кваліфіка-

ції сучасних педагогів. Для реалізації мети постав-

лено такі завдання: 1) визначення основних потреб і 

труднощів, з якими стикаються педагоги у 

професійній діяльності у зв'язку з новою реформою 

загальної середньої освіти; 2) виявлення найбільш 

цікавих та ефективних форм і методів навчання на 

курсах підвищення кваліфікації. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Су-

часні курси підвищення кваліфікації, описані у Ти-

повому положенні, засновані на компетентнісних 

засадах. Вчителі «Нової української школи» повинні 

оволодіти базовими компетентностями, які необхід-

ні для успішного виконання стратегічної мети та 

завдань реформування початкової освіти, а саме: 

професійно-педагогічна компетентність – обізна-

ність із новітніми науково обґрунтованими відомос-

тями з педагогіки, психології, методик, інноватики; 

соціально-громадянська компетентність – розуміння 

сутності громадянського суспільства, володіння 

знаннями про права і свободи людини, усвідомлення 

глобальних (у тому числі екологічних) проблем 

людства; загальнокультурна компетентність – здат-

ність розуміти твори мистецтва, формувати власні 

мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід 

та почуття за допомогою мистецтва; мовно-

комунікативна компетентність – володіння систем-

ними знаннями про норми і типи педагогічного спі-

лкування в процесі організації колективної та інди-

відуальної діяльності; психологічно-фасилітативна 

компетентність – усвідомлення ціннісної значущості 

фізичного, психічного і морального здоров’я дити-

ни; підприємницька компетентність – вміння гене-

рувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя; 

інформаційно-цифрова компетентність – здатність 

орієнтуватися в інформаційному просторі, отриму-

вати інформацію та оперувати нею відповідно до 

власних потреб і вимог сучасного високотехнологі-

чного інформаційного суспільства [9]. 

Зміст програми має практичну спрямованість, 

містить обов’язкову і вибіркову складові та охоп-

лює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і 

ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфі-

кації вчителів. Нововведенням цієї моделі підви-

щення кваліфікації також є очно-дистанційна форма 

навчання [10]. 

Таким чином, ідея Нової української школи пе-

редбачає неперервний професійний розвиток та вдо-

сконалення працівників освіти, вона втілює накопи-

чувальний принцип і має законодавче забезпечення 

щорічного підвищення кваліфікації педагогів, віль-

ного вибору форм і термінів навчання, системи оці-

нювання та визнання результатів неформальної й 

інформальної освіти [11]. Подібний формат вимагає 

комплексного та відповідального підходу не тільки з 

боку потенційних здобувачів курсів підвищення 

кваліфікації, але і з боку тих, хто проводить відпові-

дну підготовку кадрів.  

Для перевірки ефективності запровадження нової 

Програми курсів підвищення кваліфікації педагогів 

було проведено емпіричне дослідження. Досліджен-

ня проводилися впродовж 2018-2019 навчального 

року на базі Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грін-

ченка. Всього у анкетуванні взяли участь 239 осіб, 

педагогічні працівники загальної середньої освіти м. 

Києва, слухачі курсів підвищення кваліфікації ви-

щезазначеного навчального закладу.  

Для вирішення зазначених вище завдань нами бу-

ло розроблено пакет діагностичних анкет (4 анкети): 

Анкета № 1 – складається з загальних відомос-

тей про респондента щодо його віку, педагогічного 

стажу, посади, освіти та категорії; за її допомогою 

ми визначали основні потреби педагогів щодо про-

фесійного зростання та труднощі з якими вони сти-

каються під час роботи. Анкета № 2 пропонує пед-

працівникам проаналізувати свою професійну дія-

льність за показником успішної чи не успішної ко-
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мунікації в свої роботі, а також сфер в яких є праг-

нення підвищити свою кваліфікацію. Анкета № 3 - 

аналізує технологїі, форми та види навчальних за-

нять на курсах підвищення кваліфікації; Анкета № 4 

вивчає задоволеність слухачів навчанням на курсах 

підвищення кваліфікації. 

На рис. 1 представлено результати першої анкети. 

 

 
 

Рисунок 1 – Потреба щодо професійного зростання 

 

Як видно із рис. 1 лідерами серед потреб, що обу-

мовлюють професійне зростання є потреба в отри-

манні нового досвіду (потреба в новизні, зміні обста-

новки) – 83%; потреба в покращенні своїх знань для 

роботи з учнями – 79,1%; потреба у встановленні 

контактів з цікавими, творчими людьми – 70% та 

власне потреба у професійному зростанні – 67%. 

За результатами відповідей на друге питання ан-

кети, було з’ясовано, що більшість респондентів 

37,5% зазнають труднощів намагаючись ефективно 

використання оснащення класу; 29,2% – 33,3% ма-

ють складнощі при оволодінні змістом нових про-

грам і підручників; складанні авторської програми з 

навчання та розвитку учнів; введенні інноваційних 

форм виховної роботи; 25% відповідей були 

пов’язані з труднощами щодо розвитку у учнів інте-

ресу до заняття та діагностики рівня емоційного 

стану вихованців(учнів); використання сучасних 

виховних технологій; 20,8% респондентів мають 

труднощі з використанням елементів сучасних педа-

гогічних технологій; забезпеченням розумної дис-

ципліни на заняттях; обліком, оцінки умінь і нави-

чок учнів.  

Результати відповідей на другу анкету дослі-

дження проілюстровано на рис. 2. Як видно з діаг-

рами, найголовніші трудності у професійній діяль-

ності – це недостатнє забезпечення педагогічних 

працівників посібниками, науково-методичною лі-

тературою з питань розвитку і виховання дітей – 

50%; наступні 20% респондентів обрали варіант 

пов'язаний з відсутністю регулярної можливості 

підвищення своєї кваліфікації з питань педагогічної 

підготовки, ще 20% визначили недостатньо сформо-

вану нормативно-правову базу. 

Нижче представлено діаграму з ілюстрацією ре-

зультатів відповідей на наступне питання другої 

анкети: «З ким у Вас виникають найбільші труднощі 

у спілкуванні?» рис. 3. 

 
 

Рисунок 2 – Проблеми у професійній діяльності 
 

 
 

Рисунок 3 – Труднощі у спілкуванні 
 

Як видно з 3-го рисунку найбільші труднощі у 

спілкуванні слухачі переживають у відношеннях з 

батьками вихованців – 67% респондентів обрали цей 

варіант відповіді. 

Відповіді педагогів на питання 1 третьої анкети: 

«З якої галузі знань Ви прагнете підвищити свою 

кваліфікацію (можна обрати декілька варіантів)?» 

(рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Галузі знань 

 

Як ми бачимо з рис. 4 - найбільш затребуваною 

галуззю знань щодо підвищення кваліфікації є ме-

тодика викладання, її обрали 78% опитаних. На дру-

гому місці за значимістю респонденти обрали на-

прям психологія – 44%. Далі відповідно розподіли-

лися між такими галузями знань як методика вихо-

вання – 33%, користування персональним комп’ю-

тером – 22% та педагогіка – 11%. 

На запитання «Які найбільш цікаві для Вас тех-

нології навчання» 130 осіб обрало структурно-

логічні (задачі) технології, що являють собою пое-

тапну організацію постановки завдань навчання, 

вибору способів їх розв’язання, діагностики й оцін-

ки одержаних результатів (лекції, інтерактивні лек-

ції, обмін досвідом, тощо). Це становить 54,4% від 

загальної кількості респондентів. 
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Комп’ютерні технології, пов’язані із застосуван-

ням інформаційних, тренінгових, розвивальних і 

контрольних навчальних програм різних типів, а 

також електронних підручників обрали 60 осіб, що 

становить 25,1% від загальної кількості опитуваних. 

Тренінгові технології, пов’язані з відпрацюван-

ням визначених алгоритмів навчально-пізнавальних 

дій і способів розв’язання типових завдань в ході 

навчання (тести і практичні вправи) зробили для 

себе пріоритетом 192 особи з 239, що в процентному 

відношенні становить 80,3%. 

Дистанційні освітні технології, спрямовані на пі-

двищення ефективності взаємодії викладача і тих, 

хто навчається, що забезпечується пересилкою на-

вчально-методичних матеріалів електронною по-

штою; організацією безпосереднього спілкування за 

допомогою форумів, інтернет і відеоконференцій; 

віддаленим виконанням практичних робіт; поточ-

ним контролем засвоєння знань в онлайновому ре-

жимі обрали 52 особи, процентний відсоток складає 

21,8%. Результати відображені на рис. 5.  

 
Рисунок 5 – Технології навчання 

 

У рамках нашого дослідження належне місце за-

йняло визначення тих форм навчання, яким слухачі 

надають перевагу (рис. 6). За результатами опитування 

маємо такі дані: 198 респондентів обрали очну форму 

навчання, що становить 76% від всіх опитуваних; оч-

но-дистанційній формі надали перевагу 31 особа, це – 

12%; кращою дистанційна форма навчання стала для 

32 педагогів, що у відсотках становить 12%. 

 

 
 

Рисунок 6 – Найбільш прийнятна форма  

підвищення кваліфікації 

 

На рис. 7 представлено результати аналізу відпо-

відей респондентів на перше запитання 4 анкети: «В 

якій мірі якість даних курсів підвищення кваліфіка-

ції відповідає Вашим очікуванням?» – 40% респон-

дентів, а саме 96 педагогів відповіли, що якість да-

них курсів підвищення кваліфікації відповідає їхнім 

очікуванням в основному на 61-90%. Невелика кіль-

кість, а саме 16% опитуваних, обрали позицію част-

ково, тобто 31-60%, що в кількісному вираженні 

становить 38 осіб. Найвищий результат у цьому пи-

танні – 91-100% – повністю відповідають очікуван-

ням обрали решта опитуваних педагогів – 105 осіб, 

що відповідає 44% від всіх опитуваних. Варіанти 

відповідей: до 10% (не відповідає) та 11%-30% (не-

значною мірою) – не обрав ніхто з опитуваних.  

 
Рисунок 7 – Міра задоволеності слухачами 

курсів ПК 

 

На друге питання анкети № 4 «Чи надали Вам 

курси нових ідей, які Ви можете застосувати у робо-

ті?» 32% зі всіх опитуваних обрали відповідь «част-

ково», це становить 77 осіб. Решта дали відповідь 

«так», що відповідає 68% респондентів, кількісно – 

це 162 особи. Варіанти «ні» та «не готовий відповіс-

ти» не обрав ніхто. Узагальнені дані з цього питання 

представлено на рис. 8. 

 
 

Рисунок 8 – Отримання нових ідей 

 

ВИСНОВКИ. Отже, за результатами анкетуван-

ня, ми можемо зробити висновок, що слухачі курсів 

підвищення кваліфікації орієнтовані на професійне 

зростання, для них найважливішими компонентами 

цього процесу є отримання нового досвіду, знайомс-

тво та спілкування з цікавими, творчими людьми і 

власне підвищення свого фахового рівня.  

Респонденти зазначають, що найбільше склад-

нощів у професійній діяльності вони зазнають при 

роботі з новими програмами, інноваційними форма-

ми навчання та виховання і розуміння психологіч-

ного стану учнів/вихованців. Також вони наголо-

шують на недостатньому забезпеченні посібниками, 

науково-методичною літературою з питань розвитку 

і виховання дітей та відсутності регулярної можли-

вості підвищення своєї кваліфікації з питань педаго-

гічної підготовки. Найбільше труднощів у спілку-

ванні, опитані педагоги, переживають у відносинах з 

батьками учнів/вихованців. 

Щодо технологій навчання слухачів на курсах 

підвищення кваліфікації педагоги обрали тренінгові 

технології - 80,3% респондентів та структурно-

логічні - 54,4. 
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Серед найбільш прийнятних форм навчання пе-
реважна більшість (76%) опитаних визначили очну 
форму навчання, думки щодо очно-дистанційної та 
дистанційної форм навчання розділились порівну по 
12% відповідно.  

Затребувані галузі знань у яких освітяни праг-
нуть підвищити свою кваліфікацію – це методика 
викладання, психологія та методика виховання. 

Щодо загальної задоволеності якістю курсів під-
вищення кваліфікації – повністю задоволені навчанням 
44% педагогів, 40% задоволені в основному, 16% за-
доволені частково, тобто позитивна динаміка складає 
всі 100%; незадоволених курсами ПК не виявилось.  

Чи отримують на курсах підвищення кваліфікації 
слухачі нові ідеї, які можна застосовувати в роботі – 
68% відповіли «так», ще 32% залишились задоволе-
ними в цьому питанні частково. Слухачів, які б не 
взяли для себе ніяких ідей, або сумнівались (варіант 
«не готовий відповісти») не виявилось. 

Підсумовуючи результати емпіричного дослі-
дження можна зробити висновки, що в загальному 
столичні педагоги задоволені якістю курсів підви-
щення кваліфікації, вонм дають їм новий стимул та 
ідеї для подальшої роботи.  

Проте дослідження виявило низку проблем нової 
моделі КПК – це: 

 складнощі при оволодінні педагогами змістом 
нових програм і підручників; 

 відсутність необхідної кількості посібників і 
науково-методичною літератури; 

 труднощі в ефективному використанні осна-
щення класів; 

 неможливість регулярного підвищення своєї 
кваліфікації з питань педагогічної підготовки; 

 труднощі у спілкуванні з батьками учнів тощо. 
Наше дослідження показало низку прогалин що-

до організації та змісту підвищення кваліфікації пе-
дагогічних працівників за інноваційною моделлю 
«Нової української школи». Реформа освіти потре-
бує доопрацювання нормативно-правової бази, нау-
ково-методичної літератури, розробку навчальних 
програм і посібників, а також повного оснащення 
навчальних кабінетів і постійного методичного су-
проводу педагогічних працівників. 
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Purpose. The article analyzes the modern tendencies of updating «The typical educational program on organization 

and conducting skill enhancement of teaching staff». Methodology. The main methodological tool of our research is 

the questionnaire, which is differentiated according to the topics and needs studied. The questionnaires contain ques-

tions about difficulties in the work of teachers; whether teachers consider their communication in work successful; in 

what areas they seek to improve their skills and in what forms; overall satisfaction with skill enhancement courses. The 

article also provides analysis of the main changes on content and forms of conducting skill enhancement courses for 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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teachers who work on the «The New Ukrainian School» program. The main methodological tool of our research is the 

questionnaire, which is differentiated according to the topics and needs that were studied. Results. The article presents 

results of the empirical study on the organization of skill enhancement courses for teachers (identifying the most inter-

esting and effective forms and methods of teaching), as well as the main needs and difficulties faced by pedagogical 

staff in relation to reform of secondary education. Originality. The study has found a number of gaps in the organiza-

tion and content of the skill enhancement on the innovative model of «The New Ukrainian School». Teacher respond-

ents experience the most difficulties in professional activities when working with new programs, innovative forms of 

teaching and upbringing and understanding of the psychological status of students /pupils. Practical value. Identified 

problems occur because of insufficient provision of manuals, scientific and methodological literature on child develop-

ment and upbringing issues and lack of regular opportunity to improve their qualification in pedagogical training. Con-

clusions. Teachers interviewed have the most difficulties in communication with parents of students / pupils. Required 

areas of knowledge in which educators seek to improve their skills are teaching methods, psychology and upbringing 

methods. Regarding the overall satisfaction with the quality of the skill enhancement courses - the positive dynamics is 

100%; the dissatisfied with skill enhancement courses were not found. 

Key words: program; Certification training; teaching staff; New Ukrainian School; competence; forms; teaching 

methods. 
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