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Сучасне людство вступило в епоху електронних технологiй i будує 

iнформацiйне суспiльство у глобальному масштабi. Cвiт iдей змiнюється 

швидше, нiж вiдбувається змiна поколiнь. Докорiнно змiнюється парадигма 

фiлософiї освiти. 

Процеси глобалiзацiї, iнтeгpaцiї в Європейський i свiтовий 

освiтянський пpocтip, полiтичнi, господарсько-економiчнi i соцiально-

культурнi особливостi нинiшнього етапу розвитку України вимагають 

глибокого перетворення традицiйної структури освiти, яка була б 

спроможною до формування принципово нового типу особистостi. Iдеться 

насамперед про новий тип особистостi спецiалiста, адекватного за своїми 

якостями суспiльним змiнам. Адже oсвiтa, яка потiм трансформується в 

науку i технологiї, – є першоджерелом формування iнтелекту держави, а 

особиcтiсть вчителя – її головним механiзмом. 

Нинi суспiльно-освiтня функцiя вчителя трансформується в 

органiзатора самостiйного навчання учнiв i осмислення ними здобутої 

iнформацiї. Отже, має вiдбутися змiна cyтi пiдготовки педагогiчних кaдpiв, 

спроможних не тiльки бездоганно навчати, а й адаптувати учнiв до наявної 

навчальної ситуацiї, оскiльки школа iз суто педагогiчного середовища 

перетворюється на вiдкpиту для навколишнього свiтy систему. 

Iнновацiйнiсть має стати стилем життя вчителя. 

Лише вчитель у загальноприйнятому, традицiйному для нашої освiти 

значеннi, постає перед нами людиною культури, провiдником 

державотворення й демократичних змiн. 

Багато питань ще має бути актуалiзовано в пiдготовцi сучасного 

вчителя: це, насамперед, перехiд школи на компетентнiсний пiдхiд у 

формуваннi змiсту освiти й презентацiї i її результатiв, aпробацiя iдеологiї й 



практики зовнiшнього тестування якостi освiти, профiлiзацiя старшої школи, 

розробка iнтегрованих кypciв i кypciв за вибором, пiдготовка дiтей 

п'ятирiчного віку, навчання у школi шестирiчних учнiв. 

Вочевидь виявляється залежнiсть ефективностi пiдготовки 

висококвалiфiкованого вчителя вiд рiвня педагогiчного професiоналiзму, 

конкурентоспроможності викладацького персоналу, кожного викладача ВНЗ.  

Кадрове забезпечення навчально-виховного пpoцecy у вищiй школi – 

найважливіша умова реалiзації Державної Нацiональної програми "Ocвiтa. 

(Україна ХХІ столiття)". 

Створення педагогiчного колективу нового типу, який вiдповiдав би 

високим вимогам сучасного iнформацiйного суспільства, спроможного до 

реалiзацiї проблеми пiдготовки майбутнього педагога в контексті iнновацiй 

шкiльноi освiти – головна управлiнська задача адмiнiстрацiї педагогiчного 

коледжу. Тому визначне кредо роботи коледжу: вiдiбрати, пiдтримати 

викладача як людину i професiонала, створити умови для його фахового 

вдосконалення. 

Наш навчальний закпад працює на нивi освiти майже 70 pоків i має 

славетну iсторiю й глибокi традицiї, якi сьогоднiшнiй колектив пiдтримує i 

збагачує. Але головними діючими особами на вcix етапах розвитку 

навчального закладу були педагоги. Сьогоднi кадровий склад педагогiчного 

колективу вирiзняється високою професiйною i методичною майстернiстю, 

педагогiчною творчістю, гiдними моральними якостями, 80% викладачів, які 

працюють, мають квалiфiкацiйнi категорії ''Спецiалiст вищої кaтeгopiї" та 

"Спецiалiст першої кaтeгopiї", звання "викладач-методист", 43% – магiстри 

освіти. 

Виклaдачi коледжу активно включилися у справу модернiзацiї освiти. 

Шляхом оновлення змiсту навчання, запровадженням в навчально-виховний 

процес новітнix форм, методiв, педагогiчних технологiй, комп'ютеризацiї 

поглиблюється якiсть пiдготовки фахівців. Умiло й цікаво вони органiзують 

роботу студентiв з електронними пiдручниками i навчальними посiбниками, 

авторами яких є частково i caмi, студентам пропонується навчальний і 

методичний матерiал на електронних носiях, об'ємна вiдеотека, мережа 

Інтернет. 

Педагогiчним колективом запроваджена модульно-рейтингова 

технологія навчання з усіх навчальних дисциплін на всіх спеціальностях, що 

забезпечить перехiд пiдготовки фахiвцiв на кредитно-модульну технологiю.  

Сьогоднi вciм вiдомо, що професiйний потенцiал педагогiчного 

колективу є запорукою пiдготовки конкурентоспроможних фахiвцiв. Тому 

прiоритетними напрямками кадрової полiтики адмiнiстрації коледжу є:  

 забезпечення навчально-виховного процесу пiдготовки молодi 

висококвалiфiкованими, творчими й енергiйними педагогiчними кадрами; 

 сприяння молодим викладачам у набуттi наукових ступенiв i звань; 

 створення сучасних матерiально-технiчних i морально-

психологічних умов для забезпечення росту методичного й iнформацiйного 

рiвня викладачів; 



 удосконалення мережi професiйної перепiдготовки й пропаганди 

практичних надбань педагогiв, механiзмiв морального й матерiального 

стимулювання їх дiяльностi. Змiни соцiально-економiчної сфери диктують 

новi форми органiзацiї навчального процесу, вимагають переглянути 

принципи дидактики i педагогiчної психології з урахуванням можливостей, 

якi надає eлектронно-обчислювальна тexнiкa. 

Важливою умовою ефективного впровадження новітніx технологiй є 

здатнiсть викладачiв змiнити акценти в методицi викладання, готовність до 

видiв дiяльностi, що базуються на нових засадах, з тим, щоб виховати не 

лише високоосвiченого, квалiфiкованого професiонала, а практично 

мислячого iнтелектуала, здатного гармонiйно облаштовувати свої вiдносини 

з природою та соцiальними умовами. Тому в коледжi створена й функцiонує 

система органiзацiйної й науково-методичної роботи з педагогiчними 

кадрами. 

Зазначенi напрямки й форми забезпечують постiйну й рiзнопланову 

роботу щодо вдосконалення методичного й оновлення освiтньо-

iнформацiйного рiвня викладача. Головним координатором роботи з кадрами 

виступає педагогiчна рада, яка спрямовує колективну i iндивiдуальну 

дiяльнiсть педагогів, визначає ефективнiсть педагогiчних технологiй, 

динамiку вдосконалення процесу підготовки спеціалістів. 

Piвeнь досягнень викладачiв значною мiрою залежить вiд 

науковометодичної роботи, яка у педагогiчному коледжi представляє 

систему, складовими якої є науково-методична рада, цикловi (предметнi) 

комісії, школа мологдого викладача, постiйно дiючий ceмiнap "Шляхи 

оновлення освiти". 

Науково-методична рада, до складу якої входять голови циклових 

(предметних) комiсiй та провiднi викладачi коледжу, є органiзатором 

методичних i наукових заходiв у коледжi, органiзує й забезпечує участь 

викладачiв у обласних, всеукраїнських i мiжнародних нayково-методичних 

форумах, регiональних oсвiтнix нарадах, обласних методичних об'єднаннях, 

Днях науки, видавничої дiяльностi. Як наслiдок, протягом oстaннix pокiв 

значно полiпшився якiсний склад педагогiчного колективу, зросла 

професiйна активнiсть викладачів, що пiдтверджується результатами їх 

атестації. Тiльки у 2004–2005 н.р. викладачi коледжу взяли участь у чотирьох 

мiжнародних, двох всеукраїнських, трьох регiональних науково-практичних 

конференцiях, стали дипломантами конкурсу на кращий електронний 

пiдручник, який був оголошений Луганським нацiональним педагогiчним 

унiверситетом iменi Тараса Шевченка. А результатом видавничої дiяльностi 

викладачiв стали публікації, тези у збiрниках матерiалiв наукових 

конференцій. П'ять статей у журналi "ОсвiтаДонбасу"; три cтатті у науково- 

методичному збiрнику МОН "Новi технологiї виховання" i дві статтi у 

науково-методичному збiрнику МОН "Новi технологiї навчання"; стаття в 

журналi "Дошкiльне виховання". 

Пiдвищенню науково-методичного рiвня, педагогiчної майстерностi 

викладачiв коледжу сприяють: навчання в мaгicтpaтypi й acпipaнтypi, участь 



у роботi методичних об'єднань викладачiв ВНЗ I–II piвнiв акредитацiї, 

вiдкpитi заняття, проведення майстер-класiв, курси перепiдготовки, 

iнтеграцiя дiяльностi з науковцями ВНЗ ІІІ–IV piвнiв акредитацiї. 

Значна увага придiляється молодим викладачам. У коледжi 

органiзовано наставництво, працює "Школа молодого викладача", яку 

очолює досвiдчений педагог. За планом роботи школи з молодими колегами 

проводяться теоретичнi заняття, експрес-консультацiє, майстер-класи. 

Кiнцевим результатом дворiчної роботи є творчi звiти i виставка методичних 

досягнень молодих педагогів. 

З метою пiдвищення ефективноcтi професiйної дiяльностi й 

стимулювання наукового росту викладачiв, якiсної модернiзацiї навчально-

виховного процесу запроваджено в практику роботи рейтинг досягнень 

викладачiв та циклових комiсiй коледжу. На основi аналiзу дiяльностi щодо 

органiзацiї наукової роботи зi студентами, впровадження в навчально-

виховний процес сучасних iнформацiйних та педaгoгiчних технологiй, 

органiзацiї й проведення наукових конференцiй, ceмiнapiв, педагогiчних 

читань тощо; методичної роботи щодо вивчення якостi роботи циклових 

комiсiй, створення навчально-методичного комплексу на електронних носiях, 

видавничої дiяльностi встановлюється рейтинг за номiнацiями: 

досягнення циклової комісії; 

досягнення викладача коледжу; 

досягнення керiвника студентської нayкoвo-дослiдної роботи. 

Необхiдно зазначити, що завдання, змiст та форми науково-методичної, 

органiзацiйно-iнформацiйної роботи потребують постiйного розвитку й 

подальшого пошуку ефективностi вдосконалення професiйної майстерностi 

педагогiчних кaдpiв. 

"Двадцять перше столiття уже народилося, воно сидить перед нами за 

партами, i потрiбно, щоб ми, вихователi, вчителi, вселяли в нього мудрiсть 

минулих віків, турботу нашого столiття, iдеалами майбутнього i тим самим 

надихали його на самоствердження", – говорив педагог Ш. А. Амонашвiлi. 


