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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.
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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.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ 
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ НА

ОСНОВІ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ

ХХІ століття знаменується переходом до високотехнологічного 
інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень 
освіченості і культури всього населення набувають вирішального значен
ня для економічного і соціального поступу країни (Курбатов, 2005). У 
світі в умовах глобальної економіки підвищення якості підготовки кадрів 
є не самоціллю, це шлях до підвищення якості життя населення.

Професійна (професійно-технічна) освіта (далі -  П(ПТ)О) є тою 
особливою ланкою в системі освіти, що найтісніше інтегрована в 
економіку, тому її якість має відповідати сучасним вимогам. Вона 
забезпечує поповнення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами -  
основною продуктивною силою матеріальних благ для суспільства. Відтак, 
високоякісну П(ПТ)О вважають не просто фундаментальним 
потенціалом, але й цілеспрямованим процесом виховання та навчання 
кадрів, від якого залежить прогрес, упровадження передових ідей у 
різних галузях економіки, це реальна участь фахівців у підвищенні 
ефективності виробництва. Останньому має сприяти компетентність 
фахівців, підготовка яких є одним із найважливіших завдань закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти (далі -  ЗП(ПТ)О). 
Затребуваними стають лише ті фахівці, які володіють високими 
професійними вміннями та навичками, вміють проектувати і управляти 
виробничою ситуацією, готові до взаємодії і лабільні до змін.

Модернізація виробництва висуває нові вимоги до кваліфікованих 
робітників ЗП(ПТ)О. Збільшення частки праці, пов’язаної з 
упровадженням інноваційних технологій, вимагає не тільки практико- 
орієнтованих знань нового обладнання, інструментів і умов виконання 
технологічних процесів.
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Підприємства все більше зацікавлені в насиченні всіх ланок 
виробництва робочою силою з творчими можливостями, аналітичними 
здібностями, схильністю до пошуку нового в сфері своєї діяльності, 
ініціативністю і соціальною відповідальністю за результати своєї роботи.

Задоволення потреби галузей промисловості кваліфікованими 
конкурентноздатними робітниками потребує постійного перегляду та 
коригування методики викладання предметів професійно-теоретичної та 
професійно-практичної підготовок в ЗП(ПТ)О, тобто має змінитися сам 
підхід до підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Одним із 
таких підходів підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників є 
організація навчального процесу в ЗП(ПТ)О на основі модульно- 
компетентнісного підходу.

Модульно-компетентнісний підхід -  це комплексний підхід 
побудови змісту навчання з конкретної професії, зорієнтований на 
набуття необхідних знань, умінь і навичок для праці (Міністерство освіти 
і науки України. Освітні стандарти, навчальні плани та програми). 
Використання модульно-компетентнісного підходу є вимогою сучасних 
стандартів П(ПТ)О, що належать до стандартів третього покоління. 
Модульна побудова таких стандартів має переваги, зокрема: гнучкість (у 
разі необхідності існує можливість оновлювати або замінювати 
конкретні модулі, виходячи з вимог підготовки майбутніх фахівців); 
можливість комбінування необхідних модулів та їх окремих одиниць для 
індивідуалізації навчання; зміна процедури оцінювання -  демонстрація 
набутих знань і умінь з конкретного модуля (володіння компетентнос
тями).

У межах модулів здійснюється комплексне засвоєння теоретичних і 
практичних аспектів кожного виду майбутньої професійної діяльності. 
При цьому відбувається перегляд змісту теоретичних предметів щодо 
перерозподілу обсягу необхідних теоретичних знань, які увійдуть до 
основи формування професійних компетентностей, разом з тим 
«відсіюється» зайва теорія. Навчальний модуль представлений логічно 
завершеною частиною навчального матеріалу, певною одиницею 
навчання, є відносно самостійним і цілісним, та містить: цілі навчання, 
комплекс знань, умінь, ставлень і досвіду (компетентностей) як складові 
професійної функції, описані у формі вимог, яким мають відповідати 
здобувачі освіти ЗП(ПТ)О після завершення опанування модуля; зміст у 
вигляді логічно завершеного блоку (блоків) навчального матеріалу, які 
об’єднують декілька тем; технологічне і методичне оснащення, що 
забезпечує освітній процес; організаційні форми навчання, необхідні для 
успішного його здійснення; форми діагностування навчальної діяльності 
здобувачів освіти.

Побудова навчального модуля здійснюється у такій послідовності: 
визначення компетентностей, що формуються в процесі вивчення 
конкретного модуля; виокремлення навчальних елементів модуля; 
визначення змісту, встановлення внутрішньопредметних і міжпредмет- 
них зв’язків, складання опорних конспектів, схем, створення електрон
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них підручників; визначення завдань елемента модуля, ключових його 
компетентностей; проектування дидактичного процесу (розроблення 
системи навчальних завдань, матеріалів для практичних занять, скла
дених для відповідних рівнів знань, умінь і навичок, компетентностей, 
підбір необхідних технік для їх засвоєння); розроблення позаурочної 
самостійної роботи (завдання за алгоритми, різнорівневі диференційовані 
завдання проблемного характеру тощо); узагальнюючий елемент -  
висновки, основні результати; розроблення системи поточного, проміжного 
та вихідного контролю.

Отже, ключовим принципом модульно-компетентісного підходу в 
професійній підготовці кваліфікованих робітничих кадрів виступає 
орієнтація на цілі, значимі для сфери праці. Враховуючи вищезазначене, 
ЗП(ПТ)О перебудовують навчальний процес на основі модульно-компе- 
тентнісного підходу, що сприяє у межах окремого модуля комплексному 
засвоєнню умінь і знань, формуванню конкретної компетентності, яка 
забезпечує виконання певної трудової функції, затребуваної ринком 
праці.

Необхідність переходу до модульного-компетентісного підходу 
організації навчального процесу в ЗП(ПТ)О обумовлена нагальними 
потребами сучасного ринку праці, який висуває високі вимоги до ква
ліфікації фахівців. Саме рівень відповідності результатів професійного 
навчання є основним критерієм компетентності випускників ЗП(ПТ)О 
для роботодавця і суспільства.
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