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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Спроби запропонувати метод оцінювання рівня компетентності 
учителя мають тривалу історію. За часи незалежності в Україні найбільш 
відомі роботи з отриманням фактичного, вираженого у цифрах 
результату, належать Г. А. Дмитренко, д.п.н.(2001) та Г. В. Єльниковій, 
д.п.н.(2000). Сутність їх методу -  це експертне оцінювання за 
запропонованими критеріями. В ролі експертів виступають адміністрація 
та представники професійної спільноти освітнього закладу. Кінцевим 
результатом є середньоарифметичне значення їх оцінок.

Цікавим є спроби застосування сучасних зарубіжних підходів в 
оцінці персоналу (ассессмент). Цей підхід можна побачити в рейтингах, 
що складаються в освітніх закладах і майже в більш крупних 
адміністративних одиницях, наприклад в районі або в місти.

Отже, при оцінці рівня компетентності застосовується два основних 
підходи:

1. Оцінювання за результатами діяльності.
2. Оцінювання процесу діяльності.
Хотілося б наголосити, що оцінка компетентності вчителя має 

достатньо високе етичне навантаження, необхідність довіри 
(референтності) до того, хто проводить таке оцінювання.

Кожний з зазначених підходів має як переваги, так і недоліки. 
Оцінка за результатами діяльності має такі складнощі: результат 
діяльності вчителя тільки частково залежить від нього. Існує сукупність 
чинників, що також впливають на отриманий результат (умови навчання, 
матеріально-технічне забезпечення, вмотивованість учнів тощо). Ще 
однією складністю в застосуванні оцінювання за результатами є те, що в 
Україні нема чіткої візії очікуваних результатів від освіти. Для розуміння 
цього положення розглянемо таблицю.

Таблиця 1 - Системи, що забезпечують розвиток і формування
громадян того чи іншого суспільства

Соціальні
фактори

Великобрит
анія США СРСР Японія

Мета
суспільства

порядок і 
закон

прогрес через 
індивідуалізм

прогрес через 
колективізм

беззаперечне
виконання
обов’язку
людиною

13

mailto:amelyvo@ukr.net


СУЧАСНА НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ

2020
І

продовження таблиці 1

Мета освіти Формування
характеру

Індивідуаль
ний розвиток

Ефективні
знання

Розмірко
вування, аналіз

Соціальне
впровадження

Академічно - 
аналітичне

Практично-
прогресивне

Формально-
енциклопе

дичне
Тридиційно-

естетичне

Індивідуальне 
спрямування 
як результат

Само
дисципліна

Уседозво
леність

Дисципліна 
для соціальної 

мети
Дисципліна 

заради її самої

Тому сьогодні дуже часто приймаються запозичені критерії, що не є 
діалектичними для вітчизняної освіти.

Оцінювання процесу діяльності (а саме: відвідування уроків, поза- 
класних заходів, опитування колег і здобувачів освіти) ускладнюється 
тим, що в професії учителя практично не існує «протоколів» діяльності в 
тих чи інших ситуаціях. Хоча професія вчителя в значній частині є твор
чою і креативною, залишається і та частина діяльності, яку необхідно ре
гламентувати, як це відбувається в інших професіях (наприклад, медичні 
протоколи). Тоді оцінювання буде мати більш об’єктивний характер.

В освіті, нажаль, протоколи не розглядають як основу стандартиза
ції діяльності в реалізації освітнього процесу, за виключенням «техніки 
безпеки» (але і вони часто не виконуються).

Отже що може свідчити про компетентність конкретного учителя.
Професійно-предметна компетентність.
Рівень навчальних досягнень з предмету (предметів) стабільний або 

підвищується (відповідає контингенту учнів у класі);
Програмовий матеріал з предмету (предметів) завжди виконується 

якісно і кількісно;
Вчитель бере активну участь організації і проведенні предметних 

олімпіад, конкурсів;
Вчитель має призерів післяшкільних етапів предметних олімпіад, 

конкурсів, турнірів, змагань тощо;
Вчитель веде роботу у позаурочний час: факультатив, гурток, 

секція МАН, творча студія тощо;
Педагог проводить предметні та міжпредметні позаурочні заходи -  

предметні тижні, вікторини, турніри, конкурси захисту рефератів або 
дослідницьких робіт, проектів тощо;

Вчитель створює збірки та виставки творчих робіт учнів ( альбоми, 
реферати, міні-книжки, міні-підручники, інтелектуальні карти, лепбуки 
тощо);

Вчитель створив (або організував роботу) предметний кабінет 
відповідно до Положення про предметний кабінет;

Вчитель системно організовує різнорівневий освітній простір в 
класі з предмету (предметів) -  має додаткову літературу, наочність, ТЗО 
тощо.

14



СУЧАСНА НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, 2 0 2 0
ПЕРСПЕКТИВИ

Предметно-технічна.
Вчитель організовує різнорівневий інтерактивний цифровий 

освітній простір з свого предмету.
Предметно- методична.
Вчитель проводить відкриті уроки (або має он-лайн трансляції), 

робить доповіді на засіданнях МО, педрадах, семінарах, конференціях, 
ділиться досвідом з колегами (наставництво);

Вчитель має власні методичні розробки або публікації.
Загально-професійна компетентність.
Комунікативна.
Вільно володіє грамотною літературною державною мовою, 

поставленим голосом, чіткою вимовою, емоційно-забарвленим 
мовленням;

Вміє слухати, володіє навичками діалогічного мовлення;
Конструктивний, досягає компромісів в виробничих питаннях.
Організаційна.
Організовує учнівський колектив, створено класний куточок, що 

відображує склад учнів, оргструктуру, життєві події класу;
Організовано самоврядування в класі;
Організовує дозвілля учнів, проводяться класні свята, заходи, 

подорожі, екскурсії;
Добре володіє аудиторією, організовує різні види робіт в класі;
Проводиться робота з батьками учнів -  педвсеобуч, сімейні свята, дні 

відкритих дверей тощо;
Організовано систему взаємодії та взаємодопомоги серед батьків 

класу;
Підтримується активність та ініціативність батьківських комітетів в 

організації життя класу та школи;
Продуктивно спілкується з батьками учнів, вміє розв’язувати 

конфлікти.
Психолого-педагогічна Демонструє в роботі знання психології, 

вікових особливостей учнів, застосовує відповідні методи навчання і 
спілкування;

Знає і застосовує різноманітні технології навчання;
Проводить різні типи уроків, освітніх заходів, не відмовляється від 

бінарних уроків та інших креативних форм опанування знаннями (у тому 
числі он-лайн);

Педагогічно-технологічна: ерудований, обізнаний у науці, мистецт
ві, культурі;

На своїх уроках використовує прийоми і елементи інтеграції;
Знає і застосовує різноманітні прийоми створення «ситуації успі

ху» для всіх учнів;
Постійно шукає і продукує мотиватори до навчання для учнів
Експериментальна, інноваційна: бере участь в апробації нових 

експериментальних курсів;
Створює авторські програми;
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Створює методичне забезпечення і дидактичний матеріал до 
авторських або альтернативних курсів;

Відвідує методичні заходи, бере участь у створенні методичного, 
дидактичного або технологічного забезпечення освітнього процесу.

Діловодческо-правова.
Своєчасно і грамотно веде шкільну документацію відповідно до 

нормативних актів;
Культурна.
Підтримує зовнішній і поведінковий імідж вчителя;
Користується авторитетом у колег;
Дисциплінований, організований (не має порушень трудової 

дисципліни).
Підбиваючи підсумки, можна зробити висновок, що всі 

перераховані компетентності можна розглядати як необхідні і достатні 
для професійної діяльності. Сьогодні багато уваги приділяється таким 
якостям, як вміння спілкуватися, розв’язувати конфлікти, володіння 
інформаційно-комунікативними технологіями. Це необхідні компетен
тності. Разом з цим кризові ситуації дають можливість зрозуміти, що 
достатніми компетентностями є глибоке, фундаментальне знання свого 
предмету, розуміння психолого-педагогічних властивостей здобувачів 
освіти, креативність, як здатність діяти відповідно до актуальної ситуації, 
ключова компетентність -  вміння навчатися постійно, впродовж життя.

16


