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підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

міжатестаційний період 

 
Методичні рекомендації 

 

Якщо ви маєте яблуко і я маю яблуко, 

 і ми обміняємося цими яблуками,  

то у вас і в мене залишиться по одному яблуку.  

А якщо ви маєте ідею і я маю ідею,  

і ми обміняємося цими ідеями,  

то у кожного буде по дві ідеї  (Б. Шоу). 
 

Педагог грає важливу роль у формуванні особистості молоді, яку 

навчає, від нього залежить, наскільки молодь легко буде пристосовуватися до 

життя, яку роль буде відігравати в суспільстві. Саме тому є важливиим, щоб 

педагогічний працівник володів професійними компетенціями, а ще й 

постійно підвищував рівень своїх знань, умінь і навичок. Викладач та 

майстер виробничого навчання повинен добре орієнтуватися в останніх 

документах, законах.  

Нові соціально-економічні умови розвитку освіти в цілому та регіонів 

зокрема зумовлюють необхідність розробки мобільної моделі підвищення 

кваліфікації, а саме: переходу від традиційної до складної (багатовимірної) 

моделі, в основі якої – дидактичні принципи, що мають особливості 

реалізації у навчанні дорослих. Такими можна визначити наступні: 

- провідна роль самоосвіти; 

- урахування психофізіологічних особливостей дорослого, його 

професійного статусу; 

- опора на власний досвід та досвід колег; 

- індивідуалізація навчання; 

- практична зорієнтованість здобутих знань; 

- наступність, системність і безперервність; 

- актуалізація знань тощо. 

Ідея безперервної освіти, на думку основоположника андрагогіки як 

науки М.Ш. Ноулза, міститься у психосоціальній характеристиці дорослої 

людини. Головною ознакою дорослої людини він вважає її прагнення до 

задоволення своїх потреб. На вершині цих потреб – потреба у 

самоактуалізації чи у прояві всіх її потенційних можливостей. Це прагнення і 

є тією природною основою, що спонукає дорослу людину до процесу 

самоосвіти протягом усього життя. 

М.Ш. Ноулз визначає сім умов (аспектів) практичної організації 

успішного навчання дорослих, а саме: 

- формування мікроклімату, що сприяє успішному навчанню дорослих; 



- створення організаційної структури для спільного з тими, кого навчають, 

планування навчального процесу; 

- визначення потреб дорослих у навчанні; 

- формування напрямів і цілей навчання; 

- розробка та розвиток адекватних навчальних планів; 

- забезпечення адекватних технологій здійснення безпосередньої навчальної 

діяльності; 

- оцінювання досягнутих результатів та визначення нових потреб у навчанні. 

Система діагностики професійних запитів освітян, що передбачає 

максимальне врахування їх індивідуальних і групових потреб, належить до 

провідних чинників, на яких базується диференційований підхід до 

організації та змісту підвищення кваліфікації педагогів. 

На сучасному етапі розвитку української освіти важливим є як 

збереження традиційних форм підвищення кваліфікації фахівця, що 

позитивно зарекомендували себе, так і пошук нових інноваційних форм і 

методів підвищення кваліфікації педагога.  

Науковець Н. Н. Котельников наводить таку класифікацію найбільш 

поширених форм підвищення кваліфікації  педагогічних працівників:  

 колективні – лекторії, теоретичні семінари, семінари-

практикуми, тренінги, предметні тижні, виставки, конкурси 

мультимедійних презентацій, науково-практичні конференції;  

 групові – об’єднання педагогів за профілями, творчі групи, 

ділові ігри, взаємовідвідування уроків і рефлексія, перегляд та 

обговорення відеозаписів «показових» уроків, семінари;  

 індивідуальні – наставництво, консультації та співбесіди, робота 

над індивідуальною творчою темою, створенням 

мультимедійних презентацій, рефлексивний аналіз власних 

уроків, самоосвіта. 

Дослідники поділяють форми й методи на традиційні та інноваційні. 

До традиційних вони відносять лекції, семінари-наради, практичні заняття.  

У епоху бурхливого розвитку інформаційно-комунікативних 

технологій, реальною альтернативою традиційному навчанню стає 

дистанційне, при якому в навчально-виховному процесі використовуються 

кращі інноваційні засоби й форми навчання, засновані на новітніх 

технологіях.  

Найбільш цікавими є інтернет-форми підвищення кваліфікації, 

зокрема: он-лайн консультації, диспути, дискурси, відео-лекції, презентації.  

Проведення інтернет-конференцій, он-лайн-нарад є дуже актуальним 

для нас, таким чином педгоги усієї області мають можливість поділитися 

власним досвідом, обговорити способи подолання труднощів, які постають 

перед учнями при вивченні того чи іншого предмету, поділитися новітніми 

методами викладання й виховання учнів. Таким чином, використання 

Інтернету значно спрощує життя педагогам, не має потреби їхати в інше 



місто для того, щоб підвищити рівень володіння предметом, а також рівень 

знань із психології та педагогіки. 

Важливо наголосити на ефективністі колективної форми роботи 

(інтернет-наради) як способу підвищення кваліфікації. Педагогичні 

працівники працюють у тісному зв’язку з реальністю, мають можливість 

усвідомити актуальність і ефективність навчання учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за допомогою новітніх форм і методів у своїй 

повсякденній роботі, підвищується якість викладання, здібності до науково-

дослідної роботи, покращуються навички практичної роботи педагога.  

Також треба враховувати принцип суб’єктивності. Повною мірою 

відображає концепцію особистістно-орієнтованого підходу, стимулює 

самостійність і творчість викладачів.  

Іншою перевагою використання Інтернету є можливість створити 

команду викладачів, які спільними зусиллями вирішуватимуть поставлені 

завдання, що сприятиме покращенню навичок роботи з групою. А навчання 

педагогів писати тематичні дослідження, брати участь у дискусіях сприятиме 

розвиткові критичного мислення.  

Формування професійної ініціативи є одним із головних способів 

ефективного професійного розвитку педагога.  

Перевагою використання Інтернету для підвищення кваліфікації є 

взаємний обмін і співробітництво між викладачами, які мають багатий досвід 

роботи та викладачами-початківцями.  

Поки всі в передчутті практичної дії нового закону “Про освіту”  в 
частині прогресивних норм професійного зростання, що відкривають 
небачені до цього горизонти, уже сьогодні є можливість реформувати 
традиційні формати підвищення кваліфікації. У  публікації «Підвищення 
кваліфікації, що надихає. 23 техніки, які ми можемо використати вже завтра» 

компанії EdCampUkraine (02.02.2018 року) 
http://nus.org.ua/view/pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-shho-nadyhaye-23-tehniky-

yaki-my-mozhemo-vykorystaty-vzhe-zavtra/) продемонстровано, що іноді 
достатньо лише вашого бажання і рішучості, щоб почати по-іншому 
проводити педагогічні наради, співпрацювати без кордонів, 

інтерпретувати голос учнівства і батьківства. 
«Коли ніхто інший не піклується про ваше підвищення кваліфікації, то, 

на думку керівника EdCamp Ukraine Олександра Елькіна 

(www.fb.com/edcampukraine), час взяти відповідальність у свої руки й 

попіклуватися самостійно. Ваше професійне зростання – це 

відповідальність тільки однієї особи: ВАША» Саме викладач має брати 

активну участь у вдосконаленні своїх навчальних можливостей. Оточуючи 

себе освітянами, які серйозно ставляться до покращення навичок, читаючи, 

співпрацюючи, обмінюючись, обговорюючи, створюючи, прогресуючи у 

своєму ремеслі щоденно. 

Далі пропонуємо вам техніки, які умовно можна розділити на три рівні 

складності: початковий, середній і високий. Ви особисто і ваше оточення 

https://life.pravda.com.ua/columns/2017/06/30/225026/
EdCampUkraine
http://www.fb.com/edcampukraine


можете поступово просуватися з цими інструментами як у  навчальному 

закладі, так і поза ним. 

Перший рівень складності 

Розглянемо ПЕРШІ КРОКИ, з яких можна розпочати. Усі вони доречні 

під час проведення зустрічей педагогічного колективу навчального закладу, 

які дуже часто, на жаль, змушують нас нудьгувати. 

1. Насамперед, ви можете почати робити регулярні зустрічі 

педколективу саме з метою обміну досвідом, де кожен  може висловити свою 

думку, а також запропонувати певну тему й виступити з нею. 

2. Зустрічі, що спрямовані на вирішення певної проблеми. Для їх 

проведення варто звернутися до колективу з проханням перерахувати всі 

проблеми, з якими вони стикаються у своїй щоденній роботі. Потім разом 

обрати найважливішу проблему, що хвилює більшість, і обдумати її 

вирішення. Наприклад, якщо в навчальному закладі педагогічні працівники й 

адміністрація погодилися, що розклад уроків працює неефективно, то вони 

можуть оцінити його сильні й слабкі сторони і скласти новий. 

3. Просто організувати годину ІКТ, де можна презентувати добірки веб-

сайтів чи додатків і поділитися досвідом їх використання на уроках. Це 

осучаснить ваше викладання і дозволить бути ближчими до учнів. 

4. Усі люблять поговорити про речі, що їх надихають, тому техніка 

“Проговори це” дуже вдала. Ідея в тому, що ви задаєте певну тему, 

наприклад, домашнє завдання або поведінка учнівства, і просите всіх 

поділитися лайфаками про ті чи інші речі, які спрацьовують на уроках. 

Бажано створити атмосферу довіри, розставивши стільці колом, щоб усі 

присутні могли бачити одне одного. 

5. “Станції” – гарна методика для обговорення, де кожна і кожен 

можуть стати умовними “зупинками”, а всі в колективі – відвідати локацію і 

навчитися чогось новому. Будь-хто може запропонувати себе на роль 

“станції”, і буде добре, якщо за один раз їх буде кілька – тобто педагоги 

ходитимуть від однієї станції до іншої і обговорюватимуть проблеми, а 

зрештою – дійдуть якогось спільного рішення і чогось навчаться. Створіть 

ще так звану картку відвідин і відзначайте в ній станції різними печатками. 

Ті, хто змогли пройти всі станції, отримують заохочувальний приз. 

6. Якщо дозволяє погода, то запросіть увесь колектив на…пікнік! 

Скажіть, щоб приходили із ковдрою і однією навчальною стратегією, 

підходом, ресурсом або ідеєю, якою можна поділитися. Потім розподіліть 

освітян територією і надайте можливість відвідувати одне одного, поєднавши 

спілкування з відпочинком. Можна змінювати тих, хто ділиться й тих, хто 

отримує нові ідеї щодвадцять хвилин, щоб усі могли поспілкуватися й 

обмінятися думками. 

7. Принцип “Обери це” працює так. Люди отримують стікери з 

різнокольоровими крапками, де кожен колір означає ступінь використання 

певної практики: завжди, часто, рідко або ніколи. Ви можете ставити 

запитання стосовно різних навчальних дій: наприклад, “Як часто ви 



залучаєте учнів до дискусії?”. Потім треба проаналізувати відповіді за 

допомогою цих кольорових відміток і зробити обговорення. 

8. Цікавою можливістю також є використання глека для голосування, 

особливо коли ви не можете визначитися з наступною темою для розмови. 

Запропонуйте кілька важливих тем, а потім нехай колектив проголосує за 

найбільш актуальну. Залучіть таким чином педагогів до вибору теми 

наступної зустрічі. 

Середній рівень складності 

Наступний рівень – середній, для більш зацікавленого і вмотивованого 

освітянського кола. Люди, які хочуть більшого професійного зростання, є 

скрізь і завжди (і рух EdCamp в Україні є гарним доказом цього). Можливо, 

ці освітяни - не з одного навчального закладу або навіть населеного пункту, 

але їх можна об’єднати, не зважаючи на відстані. Як саме? 

1. Одним із способів організації зустрічей може бути “Стаття тижня” – 

ви обираєте день, коли будете обговорювати якусь статтю, пост у блозі або 

будь-який актуальний текст. За тиждень до зустрічі ви надсилаєте текст 

групі, що розвивається разом із вами, аби дати час на прочитання, а на самій 

зустрічі рефлексуєте. Ця ідея добре спрацьовує і з фільмами, тож можна 

започаткувати традицію “Кіно тижня“. 

2. Сучасним і популярним видом самовдосконалення та розвитку не 

тільки в освіті, але і в бізнесі є “Книжковий клуб“. Це не обов’язково мають 

бути книги зі сфери освіти, вони можуть бути не пов’язані безпосередньо із 

життям профтехосвіти, але бути світогляднотворчими – вони точно 

позитивно вплинуть на особистісний розвиток чи розширення світогляду. 

3. А чи знали ви, що можна пити каву для самовдосконалення? 

Запросіть компанію небайдужих освітян до улюбленої кав’ярні, щоб 

обговорити ті чи інші новинки освіти. Повірте, на цю годину разом усі з 

нетерпінням чекатимуть цілий тиждень! 

4. Також можна організувати свій так званий “Бійцівський клуб". Клуб, 

де ви збиратиметеся для дискутування. Це можливість подебатувати на 

освітні теми, врахувати різні погляди щодо певних ситуацій. Такий клуб має 

головне правило: це дебати, а не словесна бійка; тут безоціночно, але 

аргументовано можна відстоювати свою точку зору. 

5. Для того, щоб щось обговорювати, не завжди потрібна фізична 

зучтріч людей. Можна влаштувати “підпільну” розсилку чи групу в 

соцмеражах з контраверсійними матеріалами й новинами, які містять різні 

думки. Публікації на гострі теми – чудова можливість подискутувати з 

однодумцями. 

6. Для тих, хто має зовсім мало часу, є кілька рецептів швидкого 

навчання: поєднайте обід із можливістю обговорити з колегами нагальні 

потреби. У педагогічному кабінеті варто не просто розмістити дошку 

оголошень, але й чіпляти туди новини, цитати, корисні матеріали зі світу 

освіти й оновлювати їх регулярно, розписавши відповідальність за це за 

тижнями. 



Можна підвищувати кваліфікацію в п’ятихвилинках – так зване 

мікронавчання (міні наради) здійснюється малими дозами за допомогою 

розсилки навчальних матеріалів (відео чи статей) з відповідною лаконічністю 

змісту. 

7. Також дієвою і корисною є розсилка 1-5-15, що матиме три розділи, 

для опанування яких вам потрібно відповідно 1, 5 чи 15 хвилин. Прочитання 

такої розсилки займає лише 21 хвилину, але є продуктивним. 

8. Навчання наодинці теж можливе, адже “інколи краще побути на 

самоті, аніж у поганій компанії”. Подумайте, коли саме вам зручніше 

займатися саморозвитком – наприклад, годинка вранці чи ввечері або 

щоп’ятниці після уроків. Головне щотижня виділяти хоча б годину на 

самовдосконалення, дізнаватися й пробувати щось нове, регулярно 

з’являтися на професійних сторінках і в групах соцмереж. 

Намагайтеся щовечора відповідати собі на такі запитання: 

 Що було добре сьогодні? За що я можу бути вдячним/вдячною? 

 Що я можу покращити вже завтра? 

 Як я вплинула/вплинув на когось позитивно сьогодні? 

 Чого я навчився/навчилася сьогодні? Як змінилося моє мислення? 

Високий рівень складності 

Переходимо на наступний рівень складності. Звісно, він потребує 

більше зусиль, але й дасть найпродуктивніший результат. 

1. Організуйте “Проблемний саміт“, який складається з 5-ти кроків: 

1 крок – 5 проблем для вирішення. Коли ми говоримо про проблеми, ми 

маємо на увазі сфери, де можливі конкретні зміни або покращення. З цього 

можна почати зустріч або заздалегідь підготувати проблемні зони - 

наприклад, оцінювання, що мотивує, формат домашніх завдань, 

пристосування завдань до життя, як працювати з невмотивованими 

учнівством. 

2 крок – можливість обрати проблему, яку учасники/учасниці насправді 

хочуть вирішити разом. Це також можна зробити до зустрічі, щоб зберегти 

час, або безпосередньо на ній, об’єднавшись у малі групи, аби домовитися. У 

будь-який спосіб упевніться, що проблеми, які ви намагаєтеся вирішити, є 

насправді значущими для людей. 

3 крок – 25 хвилин обміну думками. Жодна ідея не є поганою, тому 

створіть у колективі безоціночну атмосферу. Пам’ятайте: те, що працює для 

однієї людини, може не спрацювати для іншої. Тож певне непогодження під 

час обговорення - природно. Важливо, щоб усі відкрито могли висловлювати 

свою думку. Фіксуйте проблеми та всі-всі рішення, що пропонуються. 

4 крок – 15 хвилин рефлексії. На цей момент уже всі мають бути 

озброєні кількома методами розв’язання проблеми, які можна застосувати в 

групі. Наприклад, якщо на перевірку домашнього завдання витрачається 

більше часу, ніж заплановано, то можна застосувати незвичний кухонний 

таймер, щоб привернути увагу учнів до часових обмежень: 



5 крок – розсилка групі рішень, що були напрацьовані, й обов’язкова 

домовленість про наступну зустріч. Варто згодом зібратися всім ще раз, щоб 

обговорити, які рішення спрацювали, які ні та чому так сталося. 

2. На рівні всього закладу або навіть області можна використати ідею 

“Доставка на завтра” – тобто дати колегам/колежанкам 24 години свободи 

робити всещозавгодно в плані підвищенні кваліфікації, але за однієї умови: 

кожен та кожна наступного ж дня мають прозвітувати перед усіма про те, що 

було зроблено. Іншими словами, “доставити” свої напрацювання, як 

швидкісний поштовий сервіс. 

3. Ведення свого блогу допомагає зібрати думки докупи, а також 

відкрити щось цікаве для інших. Але пам’ятайте, що ви його ведете 

передусім для себе, тому прагніть регулярності публікацій. Легко й 

безкоштовно створити персональний веб-сайт з функцією ведення записів 

можна в проекті “School Champion” за посиланнм: http://schoolchampion.in.ua. 

4. Також можна зробити моделювання уроку – так званий “Відкритий 

урок“. Чи часто ви відвідуєте уроки ваших колег? Навряд. Частіше на урок 

може зазирнути хтось із адміністрації, але і ця практика заведена не всюди. 

Проте відвідування уроків колег є дуже помічним, адже це найбільш живий 

обмін досвідом. І в українських закладах освіти ця практика часто 

недооцінюється. 

Після справжнього “відкритого уроку” – не показового для перевірок – 

варто обговорити три питання: Що спрацювало добре? Які є зони для 

вдосконалення? І що можна додати, змінити до наступного разу?  

5. “Занурення у відóмості” дозволяє аналізувати інформацію, що 

пов’язана з освітнім процесом, зокрема, результати навчальних досягнень. 

Досліджуючи явні й неявні тренди, можна дізнатися багато нового про свій 

заклад та учнів. 

Варто пройти певні етапи: 1 етап – дискусія (запропонувати 

переглянути таблиці даних і обговорити, наприклад, хто з учнівства має 

більш успішні бали, а хто – менш успішні), 2 етап – розуміння (дослідити, 

чому саме так відбувається, від чого це залежить), 3 етап – планування змін 

(спробувати трансформувати підходи, стратегію викладання чи інші 

чинники). 

Варто зазначити те, що робити з підвищенням кваліфікації, яке нам 

не подобається, але уникнути якого ми не можемо. Навіть таку ситуацію 

можна використати з користю. 

1. Іноді те, чого нас вчать, зараз здається зовсім неактуальним, але може 

статися так, що ці знання не просто так приходять у наше життя і можуть 

бути корисними в майбутньому. Тому, коли ми отримуємо новий досвід, 

варто на ньому спробувати зосередитися й дати йому шанс. 

2. Якщо ви бачите, що комунікація має односторонній зв’язок, то варто 

спробувати зайняти більш активну позицію – наприклад, ставити запитання 

або описувати проблемні ситуації презентерові. Так ви зможете 

започаткувати дискусію, якої часто бракує у традиційних форматах, і 

наблизити тему до життя. 



3. Намагайтеся використати час продуктивно. Якщо вам зовсім 

нецікаво, то можна вирішувати паралельно свої завдання. Є ще такий 

варіант: поділитися цими знаннями з тими, кому вони, на відміну від вас, 

можуть бути корисними. 

4. Не забувайте, що коли це доречно, варто скористатися законом “про 

дві ноги” і покинути таке навчання. Можливо, це стане сигналом 

організаторам, що потрібно щось змінити. Відстоюйте своє право на якісне 

підвищення кваліфікації. 
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