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АНОТАЦІЯ 

Горбачова І. І.  Формування  професійної мобільності вчителів на 

засадах акмеологічного підходу в системі методичної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук  за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (015 

професійна освіта). – Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, МОН України, Харків, 2018. 

 Зростання інтересу до феномену мобільності вчителів обумовлюється 

особливостями соціально-економічного розвитку України. Мінливі умови 

ринкових відносин, глобальні процеси інтеграції, більш широка 

інтелектуалізація праці, інформатизація суспільства вимагають від фахівців 

не тільки відповідного обсягу фундаментальних знань, професійної 

компетентності, а й високого інтелектуального розвитку, певних 

особистісних якостей, нового типу розумової діяльності, що 

характеризується мобільністю мислення. Тільки мобільні особистості 

зможуть адаптуватися в умовах радикальних змін навколишнього світу. Не 

випадково в Законі України «Про освіту» (2017 р.) наголошено на 

необхідності забезпечення високого рівня професіоналізму, 

конкурентоспроможності та мобільності сучасних фахівців.  

На основі аналізу наукової літератури (Б. Зеленський, Л. Вороновська,           

Р. Пріма, І. Шпекторенко та інші) зазначено, що термін «мобільність 

особистості» означає рухливість людини, її здатність до швидкої зміни 

статусу, видів професійної діяльності, а також уміння швидко орієнтуватися 

в ситуації, знаходити й приймати рішення, успішно їх виконувати. Разом з 

тим, відсутнє однозначне розуміння суті професійної мобільності 

особистості. З’ясовано, що цей феномен учені пов’язують із розвитком 

конкурентоздатності працівника, що дозволяє йому виявити кращі 

особистісні й професійні якості за короткий термін і працювати в умовах 
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динамічних змін (Н. Кожемякіна, Л. Мітіна); професіоналізму особистості, 

котре усуває ризики звільнення працівника та сприяє переходу на вищі 

службові посади, змінам професійного статусу (Є. Іванченко, В. Юрченко); 

самоуправління як уміння керувати власним режимом праці й відпочинку, 

котре мобілізує самопізнання внутрішніх ресурсних сил і «захищає» 

працівника від перевтомлення й професійного вигоряння (Ю. Єрмак,           

В. Колпаков). Професійна мобільність активізує взаємодію між колегами з 

метою співпраці й налагодження партнерських стосунків у  професійній 

діяльності (Л. Дорогих, Ю. Клименко, Л. Пілецька).  

Зазначено, що професійна мобільність як особистісна якість є 

важливою рисою сучасного вчителя, адже вільне його орієнтування в 

інформаційно-географічному полюсі, оволодіння новітніми педагогічними 

технологіями дозволяють позбутися стереотипів і вдосконалювати власний 

потенціал. Нині їхня праця вимагає презентабельності й визнання державою 

й суспільством як високооплачуваної професії. За такої умови вчитель має 

постійно себе вдосконалювати, розширювати межі власних інтересів, бути 

мобільним у професійних справах. 

На підставі узагальнення підходів у дисертації визначено поняття 

«професійна мобільність учителя» як інтегроване особистісне утворення, що 

характеризується прагненнями  швидко й оперативно розкривати власний 

потенціал у різних видах педагогічної діяльності, знаннями про власні 

потенційні можливості й оновлені вимоги учительської праці, уміннями 

швидко сприймати зміни в освітній галузі й реагувати на них, бути 

відкритим до освітніх інновацій, оперативно розв’язувати стандартні й 

нестандартні педагогічні ситуації, виявляти гнучкість під час перенесення 

професійних умінь у новій ситуації, розвивати креативне інноваційне 

мислення, прогнозувати власні позитивні зміни, а також розвитком 

особистісних якостей (адаптивність, активність, емоційна стійкість, 

ініціативність, рішучість, самостійність, сила волі, схильність до ризику, 

цілеспрямованість) та сприяє розвитку професійного акме.  
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У дисертації визначено зміст структурних компонентів професійної 

мобільності вчителів, а саме: мотиваційно-актуалізаційного, компетентнісно-

діяльнісного, рефлексивно-адаптивного. 

Установлено, що професійна мобільність учителя, з позиції 

акмеологічного підходу, є складовою професійного акме та сприяє 

подоланню перешкод, котрі заважають максимально повній його 

самореалізації в професійній діяльності. 

На основі узагальнення  акмеологічних ідей учених (С. Архипова,              

О. Галус, В. Гладкова, Л. Паламарчук, І. Соколова, Я. Фруктова), 

ознайомлення з планами і протоколами методичних об’єднань й звітами про 

стажування вчителів розкрито потенціал акмеологічного підходу (як 

можливості розвитку особистості вчителя, формування його професійної 

«Я»-концепції, сприяння досягненню професійного акме) для формування 

професійної мобільності вчителів у системі методичної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів. Розвиток особистості вчителя в  

методичній роботі відбувається завдяки інноваційним методичним темам, 

оновленим цілям й змісту діяльності педагогічної ради, методичних 

об’єднань учителів, творчих груп, атестаційних комісій, розробленню й 

апробації передових педагогічних ідей, організації експериментальної роботи 

і засвоєння нових видів діяльності (моделювання, прогнозування, 

програмування, проектування). Формування професійної «Я»-концепції 

вчителя відбувається завдяки подоланню суперечностей між очікуваним і 

реальним результатом, переосмисленню й перебудові своєї поведінки й 

діяльності, виробленню траєкторії саморозвитку, оволодінню ним новими 

функціями, зміні ролі вчителя від виконавця до наставника, методиста, 

керівника методичним об’єднанням. Досягненню вчителями професійного 

акме сприяють розроблення інноваційних методик і технологій навчання і 

виховання школярів, об’єднання й створення конкурентоздатної команди 

вчителів, спільна праця яких дозволяє рухатися до нових акме-вершин, 
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відкриттю нових «горизонтів» самопізнання завдяки освоєнню ними основ 

наукової праці й самоменеджменту. 

Сформовані вище положення дали підстави теоретично обґрунтувати 

педагогічні умови професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу в системі методичної роботи, як необхідність: 

стимулювання вчителів до розвитку професійної мобільності як складової 

професійного акме; організації взаємодії суб’єктів освітнього процесу, 

спрямованої на формування компетенцій професійної мобільності вчителів 

на засадах акмеологічного підходу; забезпечення професійного мобільного 

зв’язку  між суб’єктами освітнього процесу під час застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій  в системі методичної роботи.   

На констатувальному етапі педагогічного експерименту з метою 

з’ясування початкового рівня професійної мобільності вчителів у системі 

методичної роботи визначено діагностичний інструментарій; уточнено 

критерії з відповідними показниками: мотиваційно-позиціонувальний 

(характер виявлення інтересу до освітніх інновацій в загальноосвітніх 

навчальних закладах та  потреби позиціонування власного «Я»); когнітивно-

процесуальний (повнота засвоєння знань про суть, компоненти, види, 

особливості формування професійної мобільності вчителя в методичній роботі; 

сформованість умінь професійної мобільності вчителя); рефлексивно-

оцінювальний (розвиток адаптивності до змін у освітньому середовищі, 

сформованість самооцінки на основі самоаналізу) рівнів професійної мобільності 

вчителів. Результати констатувального експерименту засвідчили недостатній 

рівень професійної мобільності вчителів у системі методичної роботи.  

Формувальний етап педагогічного експерименту було спрямовано на 

реалізацію педагогічних умов формування професійної мобільності вчителів 

на засадах акмеологічного підходу у системі методичної роботи завдяки 

розробленому науково-методичному забезпеченню цих умов.  

Формування професійної мобільності вчителів експериментальних 

груп  здійснювалася в шляхом  проведення авторського методичного 
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семінару для вчителів і методистів «Теорія і практика формування 

професійної мобільності вчителів з позиції акмеологічного підходу», під час 

проведення заняття з тайм-менеджменту, в процесі організації й проведення 

методичних заходів. Ефективним виявився акмеологічний тренінг, суть якого 

полягала в підборі та виконанні вчителями вправ на самопізнання й 

саморозвитку внутрішнього потенціалу. Учителям пропонували виконати 

такі вправи, як: «Чи знаєте Ви себе?», «Ігри-формули протягом робочого 

дня», «Зняття втоми і відновлення працездатності», «Перед складною 

умовою». Разом з учителями проектували педагогічні ситуації та механізми 

їх розв’язання. Наведемо приклад такої ситуації, як: «Ваша колега, учитель 

вищої категорії, виявилася більш сміливою і рішучою. Вона висловила 

бажання очолити творчу групу вчителів з проблеми «Професійна мобільність 

учителя». У попередніх шкільних справах Ви займали з нею однакову 

позицію. Як зміниться тепер Ваша позиція?». 

На контрольному етапі педагогічного експерименту проведено аналіз 

одержаних результатів і зазначено, що в експериментальних групах 

відбулися позитивні зміни. Так, наприкінці педагогічного експерименту 

зросла кількість учителів ЕГ, які мали стійкий характер виявлення інтересу 

до освітніх інновацій, позиціонували власне «Я» в методичній роботі 

(відповідно приріст склав +39,4; +37,1). Збільшилася кількість учителів цих 

груп (приріст склав +35,9%), які працювали на творчому рівні, брали активну 

участь в інноваційній освітній діяльності, готували учнів до олімпіад, 

конкурсів та мали переможців. За виявлену активність та ініціативність 

учителі та учні отримували нагороди, похвальні листи, грамоти.  

Подальшого вивчення потребують питання формування професійної 

мобільності вчителів у системі методичної роботи із урахуванням їхнього 

стажу педагогічної діяльності та специфіки викладання різних навчальних 

предметів.   
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The growth of interest in the phenomenon of the teacher’s mobility is 

conditioned by the peculiarities of the socio-economic development of Ukraine. 

The changing conditions of market relations, global processes of integration, the 

wider intellectualization of labor, and the informatization of society require from 

specialists not only the corresponding volume of fundamental knowledge, 

professional competence, but also high intellectual development, certain personal 

qualities, a new type of mental activity, characterized by the mobility of thinking. 

Only mobile individuals can adapt in the face of radical changes around the world. 

It is no coincidence that the Law of Ukraine "About Education" (2017) stresses the 

need to ensure high professionalism, competitiveness and mobility of modern 

specialists. 

On the basis of the analysis of scientific literature (B. Zelensky,                   

L. Voronovska, R. Prima, I. Shpektorenko and others) it is indicated that the term 

"personality mobility" means human mobility, his ability to rapidly change the 

status, types of professional activity, as well as skills to navigate the situation 

quickly, find and make decisions, and successfully execute them. At the same time, 

there is no unambiguous understanding of the essence of the individual’s 

professional mobility. It is revealed that this phenomenon is associated with the 

development of the competitiveness of the employee, which allows him to identify 

the best personal and professional qualities in the short term and to work in 

conditions of dynamic changes (N. Kozhemyakin, L. Mitin); professionalism of 

the individual, which eliminates the risks of dismissal of the employee and 

facilitates the transition to higher official positions, changes in professional status 

(E. Ivanchenko, V. Yurchenko); self-management as the ability to manage his own 

regime of work and rest, which mobilizes self-knowledge of internal resource 

forces and "protects" the employee from over-burning and professional burnout 

(Yu. Ermak, V. Kolpakov). Professional mobility activates cooperation between 

colleagues for the purpose of cooperation and establishing partnerships in 

professional activities (L. Dorogih, Yu. Klymenko, L. Piletska). 
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It is noted that professional mobility as personal quality is an important 

feature of a modern teacher, because free orientation in the information-geographic 

pole, mastering the latest pedagogical technologies can eliminate stereotypes and 

improve their own potential. Today their work requires the presentation and 

recognition of the state and society as a highly paid profession. Under this 

condition, the teacher must constantly improve himself, expand the limits of his 

own interests, be mobile in professional matters. 

Based on the generalization of approaches in the dissertation, it is defined 

the concept "the teacher’s professional mobility" as an integrated personality 

education, which characterized by the desire to quickly and promptly reveal his 

potential in different types of pedagogical activities, knowledge of his own 

potential and updated requirements of teaching, skills to quickly perceive changes 

in educational to react to them, to be open to educational innovations, to quickly 

solve standard and non-standard pedagogical situations, to find flexibility during 

the transfer of professional skills in a new situation, to develop creative innovative 

thinking, to predict own positive changes, as well as the development of personal 

qualities (adaptability, activity, emotional stability, initiative, determination, 

independence, willpower, predisposition to risk, purposefulness) and to promote 

development of professional acme.  

The dissertation defines the content of structural components of the teachers’ 

professional mobility that is: motivational-actualization, competence-activity, 

reflexive-adaptive. 

It has been established that the teacher’s professional mobility, from the 

point of view of the acmeological approach, is an integral part of the professional 

acme and helps to overcome the obstacles that interfere with the maximum full 

self-realization in the professional activity. 

On the basis of the generalization of the acmeological ideas of scientists    

(S. Arkhipova, O. Galus, V. Gladkova, L. Palamarchuk, I. Sokolova,                   

Ya. Fruktova), acquaintance with the plans and protocols of methodological 

associations and reports on internship of teachers it is revealed the potential of the 
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acmeological approach (as opportunities for the development of the teacher's 

personality, the formation of his professional "I" -concept, the promotion of 

professional acme) to form the teachers’ professional mobility in the system of 

methodological work of the general educational institutions. The development of 

the teacher's personality in methodical work is due to innovative methodological 

themes, updated goals and content of the pedagogical council, teachers’ 

methodological associations, creative groups, attestation commissions, 

development and testing of advanced pedagogical ideas, organization of 

experimental work and assimilation of new types of activities (modeling, 

forecasting, programming, designing). The formation of a professional "I" -concept 

of a teacher occurs due to overcoming the contradictions between the expected and 

real result, rethinking and reorganizing their behavior and activities, developing a 

trajectory of self-development, mastering them with new functions, changing the 

role of teacher from the executor to the mentor, methodologist, leader of the 

methodical association. The achievement of the teachers' professional acme is 

facilitated by the development of innovative methods and technologies for the 

education and upbringing of pupils, the unification and the creation of a 

competitive team of teachers, the joint work of which allows moving to new acme-

vertices, the opening of new "horizons" of self-knowledge through the mastery of 

their foundations of scientific work and self-management. 

The above-mentioned provisions gave grounds to theoretically substantiate 

the pedagogical conditions of teachers' professional mobility on the basis of the 

acmeological approach in the system of methodological work, as a necessity: to 

stimulate teachers to develop professional mobility as a component of professional 

acme; to organize the interaction of subjects of the educational process, aimed at 

forming the competences of teachers' professional mobility on the basis of the 

acmeological approach; to provide the professional mobile communication 

between subjects of the educational process in the course of application of 

information and communication technologies in the system of methodical work. 
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At the fixing stage of the pedagogical experiment in order to find out the 

initial level of the teachers’ professional mobility in the system of methodical work 

of IGSE it is determined diagnostic tools; the criteria with the corresponding 

indicators are specified: motivational-positioning (the nature of revealing the 

interest in educational innovations in the general educational institutions and the 

needs of positioning own "I"); cognitive-procedural (completeness of assimilation 

of knowledge about the essence, components, types, peculiarities of the formation 

of teacher's professional mobility in methodical work, the formation of skills of 

professional teacher mobility); reflexivity-assessment (the development of 

adaptability to changes in the educational environment, the formation of self-

assessment on the basis of self-examination) levels of the teachers’ professional 

mobility. The results of the fixing experiment showed an inadequate level of the 

teachers’ professional mobility in the system of methodical work. 

The formative stage of the pedagogical experiment was aimed at the 

implementation of pedagogical conditions for the formation of teachers' 

professional mobility on the basis of the acmeological approach in the system of 

methodical work of the IGSE due to the developed scientific and methodical 

provision of these conditions. 

The formation of teachers’ professional mobility of experimental groups was 

carried out through conducting an author's methodical seminar for teachers and 

methodologists "Theory and practice of forming the teachers’ professional 

mobility from the point of the acmeological approach", during the time 

management classes, in the process of organizing and conducting methodological 

events. An acmeological training was effective, the essence of which was the 

selection and performance of teachers for exercises on self-knowledge and self-

development of internal potential. Teachers were offered to perform such exercises 

as: "Do you know yourself?", "Formula games during the working day", "Taking 

out of fatigue and restoration of work capacity", "Before a complicated condition". 

Teachers together projected pedagogical situations and mechanisms for their 

solution. Here is an example of such a situation as: "Your colleague, a teacher of 
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the highest category, was more bold and determined. She expressed her desire to 

lead a creative group of teachers on the issue of "The Teacher’s Professional 

Mobility". In previous school affairs, you took the same position with her. How 

will your position change now?" 

At the control stage of the pedagogical experiment it is carried out an 

analysis of the results and it was noted that there were positive changes in the 

experimental groups. Thus, at the end of the pedagogical experiment, it is grown 

the number of teachers from experimental group who had a steady character of 

revealing an interest in educational innovations, who positioned the own "I" in 

methodical work (correspondingly, the increase was +39,4; +37.1). The number of 

teachers in these groups increased (gain + 35,9%), they worked at the creative 

level, took an active part in innovative educational activities, trained students for 

contests, competitions and had winners. For their activity and initiative, teachers 

and students received awards, letters of commendation, diplomas. 

Further study is the formation of teachers' professional mobility in the 

system of methodical work, taking into account their experience in teaching 

activities and the specifics of teaching various educational subjects. 

Key words: the individual’s professional mobility, teachers, general 

educational institution, methodical work, competencies, acmeological approach, 

pedagogical conditions. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Зміна освітніх пріоритетів, реформування 

шкільної освіти, орієнтація молоді на мінливий ринок праці висувають нові 

вимоги до здійснення педагогічної діяльності, ефективність якої 

забезпечується, насамперед, здатністю вчителів до швидкого реагування на 

різні соціальні й професійні обставини, до перебудови власного мислення       

відповідно сучасним освітнім викликам. У свою чергу, нововведення в освіті,  

відкритий доступ до інформації про освітні системи різних країн та умови 

праці педагогічних працівників, вільний вибір форм, методів і засобів 

навчання школярів, що відповідають освітній програмі, право на авторські 

освітні проекти активізують учителів до формування професійної 

мобільності. 

Уміння вчителя переходити від одного виду діяльності до іншого, 

швидко оволодівати новими функціями, наприклад, працювати методистом, 

знаходити партнерів через спільну діяльність і міжнародне співробітництво 

формуються в системі методичної роботи в загальноосвітніх навчальних 

закладах (згідно Закону України «Про освіту» (2017) термін замінено для 

закладів загальної  середньої освіти). Професійне зростання вчителів 

відбувається завдяки спланованій роботі районних методичних центрів, 

районних і шкільних методичних об’єднань, котрі творчо співпрацюють з 

педагогами-професіоналами, стимулюють і координують роботу  вчителів-

початківців, учителів з низькою результативністю професійної діяльності. 

Про систему методичної роботи ЗНЗ та її підсистеми (зміст, функції, 

принципи, прийоми, методи, форми, педагогічні технології, умови, засоби, 

моніторинг, критерії ефективності), що підпорядковані її меті й завданням, 

виконанню нормативних розпоряджень йдеться в наукових і методичних 

працях Л. Армейської, Ю. Єрмак, А. Єрмоли, Т. Куценко, О. Мандражи,            

Є. Павлютенкова, О. Сидоренка, Т. Сорочан, О. Темченко, О. Фісун [8; 9; 64; 

68; 69; 112 – 115; 131; 132; 151; 200; 212; 224; 233]. 
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Аналіз наукової літератури засвідчує, що вивчення проблеми 

формування професійної мобільності вчителя в системі методичної роботи 

ЗНЗ має фрагментарний характер. Близькими до цієї теми є праці Р. Пріми 

(розроблено й упроваджено методику формування професійної мобільності  

майбутніх учителів початкових класів), Р. Дорогих, Л. Литовченко,               

О. Яненко (визначено мобільність провідною професійною якістю майбутніх 

учителів, котра забезпечує ефективність педагогічної взаємодії),                   

Ю. Клименко (уточнено систему компетентностей професійної мобільності 

майбутніх учителів), Л. Дольнікової, Л. Сушенцевої, Г. Шевчук (визнано 

професійну мобільність особистості умовою її конкурентоздатності на ринку 

освітніх послуг),  О. Хижняк (розкрито зв’язок  модернізації методичних 

форм роботи в закладах освіти з успішною професійною мобільністю 

сучасного педагога), Л. Хорунжої (розроблено й перевірено ефективність 

реалізації способів формування інтелектуальної мобільності 

старшокласників у освітньому процесі) [58; 92; 119; 168-173; 219; 237; 242; 

256].  

Як свідчить пілотне дослідження, для формування професійної 

мобільності вчителів як складової професійного акме (найвищий розвиток 

професійних якостей) у методичній роботі недостатньо реалізується 

акмеологічний підхід. Результати опитування (разом 121 особа) засвідчили, 

що вчителі: а) не пов’язують професійну мобільність із мотивацією 

досягнення успіху і кар’єрного зростання (44 %); б) не володіють на 

достатньому рівні знаннями й уміннями конструктивно приймати рішення в 

складних педагогічних ситуаціях, виявляти критичне інноваційне мислення, 

швидко переносити вміння з одного виду діяльності на інші, проводити 

тренінги самопізнання й самовдосконалювання (30%); в) мають стереотипне 

мислення, боязнь нововведень, невпевненість у власних силах, закритість до 

нового (26 %). Це дає підстави стверджувати, що з учителями не проводиться 

спеціальна робота з питань формування їхньої професійної мобільності на 

засадах акмеологічного підходу. Проте, як доведено в педагогічній 
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акмеології (Є. Голобородько, О. Гречаник, Г. Коваленко, В. Максимова, 

В. Огнев’юк, Н. Полєтаєва, Л. Рибалко, Я. Фруктова, Л. Хоружа, 

Р. Черновол-Ткаченко), акмеологічний підхід впливає на  підвищення 

професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів, їхню самореалізацію в 

різних видах педагогічної діяльності [27; 45; 130; 148-149; 182; 185; 234;      

241; 245].  

Отже, дійшли висновку, що однією з причин відсутності належного 

рівня сформованості професійної мобільності вчителів є недостатнє 

використання акмеологічного підходу в системі методичної роботи ЗНЗ. 

Актуальність зазначеної проблеми посилюється виявленими під час 

дослідження суперечностями, що спостерігаються в педагогічній діяльності 

вчителів, зокрема й у методичній роботі ЗНЗ:  

– між вимогами суспільства до підвищення професійної мобільності 

вчителів ЗНЗ і недостатнім рівнем її сформованості; 

– між високим потенціалом акмеологічного підходу до проблеми 

формування професійної мобільності вчителів та низьким рівнем його 

застосування в системі методичної роботи ЗНЗ; 

– між необхідністю створення педагогічних умов  для підвищення 

професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу та 

нерозробленістю їх науково-методичного забезпечення.   

Отже, актуальність, недостатня теоретична розробленість проблеми та 

необхідність розв’язання  зазначених суперечностей зумовили вибір теми 

дослідження: «Формування професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу в системі методичної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано відповідно напряму наукових досліджень кафедри 

початкової, дошкільної і  професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Сучасні освітньо-виховні 

технології в підготовці вчителів» (РК № 0111U008876).  
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Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол № 1 від               

27 лютого 2015 року). 

Мета дослідження – визначити вплив теоретично обґрунтованих та 

експериментально перевірених педагогічних умов формування професійної 

мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу в системі методичної 

роботи загальноосвітніх навчальних закладів на рівень сформованості такої 

якості вчителя. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:  

1. З’ясувати  суть професійної мобільності вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів та визначити зміст її структурних компонентів.  

2. Розкрити потенційні можливості акмеологічного підходу  для 

формування професійної мобільності вчителів у системі методичної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

3. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування 

професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу в 

системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів й 

експериментально перевірити ефективність цих умов. 

4. Уточнити критерії та показники рівнів професійної мобільності 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Об’єкт дослідження – система методичної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування професійної 

мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу в системі методичної 

роботи загальноосвітніх навчальних закладів. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що 

ефективність формування професійної мобільності вчителів на засадах 

акмелогічного підходу в системі методичної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів підвищиться за таких педагогічних умов:                          

а) стимулювання вчителів до розвитку професійної мобільності як складової 
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професійного акме; б) організація взаємодії суб’єктів освітнього процесу, 

спрямованої на формування компетенцій професійної мобільності вчителів 

на засадах акмеологічного підходу; в) забезпечення професійного мобільного 

зв’язку між суб’єктами освітнього процесу під час застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у системі методичної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів.   

Для вирішення поставлених завдань було запропоновано комплекс 

методів дослідження:  

– теоретичних: аналіз, узагальнення, систематизація наукових ідей 

вітчизняних і зарубіжних авторів  із порушеної проблеми, а також аналіз 

нормативної документації щодо проведення методичної роботи в ЗНЗ із 

метою визначення суті базових понять дослідження й  обґрунтування 

педагогічних умов формування професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу в системі методичної роботи ЗНЗ; 

– емпіричних: анкетування, тестування, бесіда, спостереження, 

діагностувальні методики для визначення динаміки професійної мобільності 

вчителів, педагогічний експеримент для перевірки ефективності педагогічних 

умов професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу в 

системі методичної роботи ЗНЗ;  

– статистичних: методи математичної статистики для обробки 

експериментальних даних, доведення вірогідності результатів 

експериментального дослідження.  

Наукова новизна та теоретичне значення результатів дослідження 

полягають у тому, що: 

– уперше теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 

професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу в 

системі методичної роботи ЗНЗ, сутність яких полягає в необхідності:            

а) стимулювання  вчителів до розвитку професійної мобільності як складової         

 професійного акме; б) організації взаємодії суб’єктів освітнього процесу, 

спрямованої на формування компетенцій професійної мобільності вчителів 
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на засадах акмеологічного підходу; в) забезпечення професійного мобільного 

зв’язку між суб’єктами освітнього процесу під час застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій  у системі методичної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів  та експериментально перевірено 

ефективність цих умов;   

− уточнено суть поняття «професійна мобільність учителя» як 

інтегроване особистісне утворення, що характеризується прагненнями  

швидко й оперативно розкривати власний потенціал у різних видах 

педагогічної діяльності, знаннями про власні потенційні можливості й 

оновлені вимоги учительської праці, уміннями швидко сприймати зміни в 

освітній галузі й реагувати на них, бути відкритим до освітніх інновацій, 

оперативно розв’язувати стандартні й нестандартні педагогічні ситуації, 

виявляти гнучкість під час перенесення професійних умінь у новій ситуації, 

розвивати креативне інноваційне мислення, прогнозувати власні позитивні 

зміни, а також розвитком особистісних якостей (адаптивність, активність, 

емоційна стійкість, ініціативність, рішучість, самостійність, сила волі, 

схильність до ризику, цілеспрямованість) та сприяє розвитку професійного 

акме; критерії (мотиваційно-позиціонувальний, когнітивно-процесуальний, 

рефлексивно-оцінювальний) і показники рівнів професійної мобільності 

вчителів;  

–  подальшого розвитку набули прийоми, методи, форми методичної 

роботи вчителів (методичний день, блог учителя, індивідуальна карта 

самоаналізу), що сприяють формуванню їхньої професійної мобільності.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що теоретично 

обґрунтовані педагогічні умови професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу пройшли експериментальну перевірку й можуть бути 

впроваджені  в систему методичної роботи ЗНЗ. Автором розроблено план і 

зміст методичного семінару для вчителів «Теорія і практика формування 

професійної мобільності вчителів з позиції акмеологічного підходу», план і 

зміст занять з тайм-менеджменту, Програму акмеологічного зростання 
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педагогічних працівників згідно з планами роботи Української академії 

акмеології (м. Київ) та акмеологічного осередку (м. Харків). 

Основні результати дослідження впроваджено в педагогічний процес 

ЗНЗ І-ІІІ ступенів №№ 57, 126, 136, спеціалізованих шкіл І-ІІІ ступенів       

№№ 18, 87, 108, гімназій №№ 13, 86, 152 Харківської міської ради 

Харківської області Холодногірського району (акт № 1246/01-15/17 від 

11.09.2017 р.), ЗНЗ І-ІІІ ступенів №№ 1,7,10, спеціалізованої школи                 

І-ІІІ ступенів №3 імені Лесі Українки, міської гімназії Ковельської міської 

ради (акт № 1151/02-17 від 09.10.2017р.), під час проведення занять для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації в Чернігівському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського           

(акт № 10/1-12/411 від 11.05. 2017р.).  

Матеріали дослідження можуть бути використані в системі 

післядипломної педагогічної освіти з метою удосконалення кваліфікації 

педагогічних працівників, у підготовці майбутніх учителів у процесі 

викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» розділу «Основи 

педагогічної майстерності», складання навчально-методичних посібників з 

педагогіки, методичних рекомендацій до організації й проведення 

педагогічних практик для студентів і магістрів вищих педагогічних 

навчальних закладів.  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри початкової, дошкільної та 

професійної освіти Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (2014-2017 рр.), а також у виступах на науково-

практичних конференціях, а саме:  

− міжнародних – «Психологія та педагогіка: методика та проблеми 

практичного застосування» (Львів, 2017), «Педагогіка і психологія 

сьогодення: теорія і практика» (Одеса, 2018), «Вища і середня школа в 

умовах сучасних викликів» (Харків, 2018), «Економічні, політичні та 

культурологічні аспекти європейської інтеграції  України в умовах нових 
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глобалізаційних викликів» ( Ужгород, 2018), «Інтернаціоналізація вищої 

освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, 

проблеми, перспективи» (Маріуполь, 2018), «Роль і місце психології і 

педагогіки у формуванні сучасної особистості» (Харків, 2018);  

− усеукраїнських – «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті 

розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української 

школи» (Київ, 2017), «Компетентнісний підхід в освіті та професійній 

діяльності» (Харків, 2018); 

− регіональних – «Психолого-педагогічні та управлінські концепти 

розвитку сучасної освіти» (Харків, 2015), «Управлінські та психологічні 

аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку 

освіти» (Харків, 2016). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

відображено в 15 одноосібних публікаціях, серед них 5 статей у провідних 

фахових виданнях України, 1 стаття в зарубіжному періодичному виданні, 9 

тез доповідей на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ   

МОБІЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО 

ПІДХОДУ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ  

 

1.1.  Суть і компоненти професійної мобільності вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів  

 

Зростання інтересу до феномену професійної мобільності вчителів 

обумовлюється особливостями соціально-економічного розвитку України. 

Мінливі умови ринкових відносин, глобальні процеси інтеграції, більш 

широка інтелектуалізація праці, інформатизація суспільства вимагають від 

фахівців, зокрема й від учителів, не тільки відповідного обсягу 

фундаментальних знань, професійної компетентності, а й високого 

інтелектуального зростання, певних особистісних якостей, нового типу 

розумової діяльності, що характеризується мобільністю мислення. 

Нам імпонує думка Н. Коваліско [93], суть якої полягає в тому, що 

низький рівень мобільності фахівців є однією з причин недостатньої 

адаптації населення України до ринку праці.  Цілком ймовірно, що 

при високій мобільності працівників знижуються їхні ризики й 

покращується процес адаптації до нових виробничих умов і 

взаємовідносин у такому колективі. Мобільність людини дозволяє їй 

розкривати власний адаптаційний потенціал, переміщуватися в 

географічному просторі, знаходити нові вакансії робочих місць і не 

боятися рухатися вперед, до нових звершень. 

Заслуговують на увагу чинники професійної мобільності педагога, на 

які звертає увагу Л. Пілецька [157], а саме: соціокультурні – демографічні 

характеристики (стать, вік, фізичні дані); кваліфікаційно-професійні 

відомості (загальні й спеціальні знання, професія, кваліфікація, досвід 
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роботи);  особистісні якості (працелюбність, трудова і громадська активність 

та результативність);  умови професійного середовища, кадрова політика, 

система професійної освіти та індивідуально-психологічні – особистісні 

характеристики (потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, моральні якості), 

лідерство, соціально-рольові позиції, комунікативні характеристики 

особистості, професійно важливі якості людини, які розвиваються в 

освітньому просторі.  

Тому у швидкоплинному вирії змін в освітянському просторі сучасний 

учитель має постійно бути готовим до сприйняття, оцінювання, 

перероблення й використання науково-методичної інформації, досвіду 

педагогів. Цілком слушною є думка Л. Сущенко, яка вважає, що кожний 

педагог має самостійно працювати над власною проблемою, бути готовим 

поставити педагогічний експеримент, систематизувати думки і методики, 

осмислювати їх і аналізувати, спрямовувати зусилля на використання 

кожного предмета з ціллю всебічного розвитку особистості в умовах творчої 

самореалізації, створюючи самому собі  умови для творчості і натхнення в 

дослідницьких пошуках нових зв’язків, використовуючи мудро і вдало 

новітні наукові знахідки і створюючи власні [220; 221]. На нашу думку, 

професійна мобільність має бути провідною ознакою  розвитку особистості 

вчителя, оскільки її сформованість є метою та результатом сприйняття 

нового педагогічного досвіду,  позитивного настрою на зміни, що 

відбуваються в освіті, активної участі у перебудові процесу навчання й 

виховання школярів. 

Досягнення мети дослідження вимагає з’ясування сутності його 

провідних дефініцій «мобільність особистості» та «професійна мобільність 

учителів», пов’язуючи їх з особливостями педагогічної діяльності на засадах 

акмеологічного підходу.  

У Новому тлумачному словникові української мови (2008) термін 

«мобільний» означає «здатний до швидкого пересування; рухливий» [146,    

с. 209]. У переносному значенні – це здатність швидко діяти, приймати 
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рішення. Отже, результати аналізу словникового тлумачення терміну 

«мобільність особистості»  дали змогу ознайомитися  з головними його 

ознаками, як: рухливість людини, її здатність до швидкого пересування, 

діяння, прийняття правильних та своєчасних рішень.  

Однак, цього виявилося недостатньо для глибокого розуміння змісту 

терміну «мобільність особистості». І тому, ми звернулися до близького за 

значенням терміну, як «конкурентоспроможність працівників», оскільки 

метою формування професійної мобільності вчителя є забезпечення його 

конкурентоспроможності на ринку праці.  У Енциклопедії освіти (2008) 

пропонується визначати конкурентоспроможність працівників за такими 

ознаками, як: чіткість цілей і ціннісних орієнтацій, працьовитість, творче 

ставлення до професійної діяльності, здатність до ризику, незалежність, 

здатність бути лідером, схильність до неперервного саморозвитку і 

професійного зростання, прагнення до високої якості кінцевого продукту 

праці, стійкість до стресу [59]. Ураховуючи характеристику 

конкурентоспроможної людини, додамо ці суттєві ознаки до характеристики 

мобільної людини, котрі й будуть визначати в подальшому суть і 

компоненти професійної мобільності вчителів ЗНЗ. 

Окрім вище зазначеного, в наукових працях [6; 10; 15; 20; 48; 53; 59; 

70; 77; 78; 88; 111; 125; 139; 143; 144], близьких темі дослідження,  під 

мобільністю у  широкому значенні розуміється рухливість, здатність до 

швидкої зміни стану, статусу, вміння швидко орієнтуватися в ситуації, 

знаходити потрібні форми діяльності, і, нарешті, соціальна категорія 

(перехід людей з одних громадських груп, шарів до інших), а  у вузькому – 

як безпосереднє швидке виконання певних завдань. Категорія мобільність 

виражає ту тенденцію  у діяльності людей, що розкриває їхнє прагнення 

досягти задоволення своїх зростаючих матеріальних та духовних потреб, яка 

ще донедавна здавалася такою природною, але призвела до відторгнення 

людини від результатів своєї праці, природи, соціуму, культури і, врешті-



14 

 

решт, від майбутнього, а тепер виявилася у прагненні досягти гармонії з усім 

довкіллям та самим собою як частиною цього світу. 

Поняття «мобільність» у недалекому минулому було традиційним 

предметом дослідження  у  соціології. Теоретичну схему аналізу мобільності 

розроблено у працях західних і вітчизняних соціологів, зокрема: 

Т. Заславської, Р. Ривкіної, П. Сорокіна [77; 192; 210]. 

У економіці проблема мобільності розглядається  у контексті сучасного 

ринку праці (Є. Іванченко, І.Смирнова) [207]. Зокрема, вчена Є. Іванченко 

[81; 82] зазначає, що проблема мобільності в економіці пов’язана з розглядом 

професійної мобільності як елементу ринкової організації праці, а саме: 

відтворення трудових ресурсів, зміни професійного і кваліфікаційного 

статусу робітників як виробників і споживачів матеріальних благ. 

Науковців у сфері психології насамперед цікавить мобільність як 

готовність до зміни стереотипів (Ф. Гайсін, Н.Мурадян, С. Пілецька) 

[22; 142; 161]. Так, учена Л. Пілецька [161] розкриває суть професійної 

мобільності особистості з позиції соціально-психологічного підходу як 

вивчення і тлумачення механізмів залучення людини до громадського життя, 

системи суспільних відносин, набуття нею соціальних якостей для 

самостійної діяльності й активності, самопізнання й самоствердження в 

реальній дійсності. З професійною мобільністю особистості пов’язані її 

активність, соціальна адаптація, соціальна діяльність, статусно-рольова 

реалізація в групі, нормативна поведінка, на яку впливають індивідуалізація, 

інтеграція, статево-рольова диференціація, які забезпечують її реалізацію. 

Авторка вважає, що «психологічної основою професійної мобільності 

особистості є динамізм її мотиваційних, інтелектуальних і вольових 

процесів, завдяки чому створюється індивідуальне поле готовності до неї» 

[161, с. 11]. Цінним є те, що авторка досліджує причинно-наслідкові зв’язки 

виявлення професійної мобільності особистості, які, на наш погляд, 

необхідно брати за основу процесу формування такої якості. На думку 

автора, життєві сценарії, в основі яких лежить суперечність між вимогами 
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нової ситуації та попередніми установками й поглядами, вимагають від 

людини високого рівня адаптаційного потенціалу, наявних психологічних 

ресурсів життєстійкості. Завдяки таким ресурсам, особистість обирає 

продуктивні стратегії реагування в кризових ситуаціях.   По суті, людина 

адаптується краще до нових обставин тоді, коли швидко реагує на них, 

правильно обирає шляхи розв’язання, доводить справу до логічної 

завершеності. У такий спосіб слід говорити про виявлення ресурсних 

можливостей людини, що є характеристикою професійної мобільності.  

Згадаємо про існуючий  феномен «триплексу» професійної 

мобільності особистості Л. Горюнової [43], на який посилається Р. Пріма 

[169; 265], котрий пояснює суть інтегративного новоутворення в 

потрійному значенні: як властивість особистості, що забезпечує 

внутрішній механізм розвитку професійної «Я»-концепції через 

сформованість  відповідних компетенцій; як діяльність учителя, 

детермінована змінними освітніми процесами, результатом яких є 

самореалізація особистості; процес самоперетворення, адаптації до 

професійного середовища та сприятливого функціонування в ньому.  

У зв’язку з тим, що поняття «професійна мобільність учителя» 

недостатньо розкрите в психолого-педагогічній літературі, посилаємося на 

подібні праці  Є. Іванченко (формування професійної мобільності майбутніх 

економістів) та Л. Хорунжої (формування інтелектуальної мобільності 

старшокласників у навчальному процесі ЗНЗ), у яких наводяться суттєві 

ознаки поняття «професійна мобільність особистості», як: уміння успішно 

переходити до іншої діяльності або змінювати види діяльності, ефективно 

використовувати систему узагальнених професійних прийомів для виконання 

будь-яких завдань, володіти високим рівнем узагальнених професійних 

знань, досвідом їх удосконалення та самостійного здобування, оперативно 

відбирати способи професійної діяльності як репродуктивного, так і творчого 

характеру, а також інтелектуальні вміння, творчі здібності та особистісні 

якості, які дають можливість людині швидко віднаходити, обробляти й 
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застосовувати інформацію, приймати рішення й оперативно діяти в 

стандартних і нестандартних ситуаціях, ефективно реалізовувати здобуті 

знання [81; 82; 243].  

Схиляємося до думки названих вище дослідників, котрі професійну 

мобільність окреслюють як інтегративну характеристику особистості та 

виявляють у: здатності успішно переходити на іншу діяльність  або 

змінювати види діяльності в одній сфері, тобто наявність базисних 

кваліфікацій, необхідних для роботи за галузевою спеціальністю; в умінні 

ефективно використовувати систему узагальнених професійних знань, 

досвіді їхнього використання і самостійного одержання; у готовності до 

оперативного добору і реалізації оптимальних способів виконання завдань у 

професійній діяльності, спираючись на передові світові тенденції; у 

прагненні до кар’єрного росту, самовдосконалення.  

У процесі наукового пошуку ми зробили висновок про те, що для 

адаптації й швидкого реагування в педагогічному колективі вчителям 

необхідно постійно контролювати емоційно-вольові виявлення (емоції, 

почуття, воля). З метою доведення попередньої думки вчителям ЗНЗ було 

запропоновано відповісти на тест «У якому стані Ви знаходитися?» [254] 

для з’ясування рівня стресостійкості вчителів як складової професійної 

мобільності. Опитані вчителі (разом  121 особа) виявили низький рівень 

стресостійкості, оскільки вони відчували себе знесиленими і стомленими в 

роботі, надавали перевагу таким питанням, як: моя робота емоційно мене 

стомлює, погіршується настрій до кінця робочого дня,  відчуваю втому від 

роботи з учнями (43,1%); посередній рівень стресостійкості виявили 

вчителі, які усвідомлюють, що причиною стомлюваності може бути сама 

людина, яка не вміє організувати себе й роботу інших, однак не знають, як 

усунути таку причину (39,8%); високий рівень стресостійкості 

характеризувався тим, що вчителі вміють створювати сприятливу 

атмосферу для роботи з учнями та колегами, мають досягнення і  

пишаються ними, відчувають бадьорість і задоволення  від виконаної 
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роботи (17,1%). Отже, вчителі працюють за покликанням, однак у процесі 

роботи виникають труднощі, що пов’язані з людським фактором – на 

вчителя негативно впливають байдуже ставлення школярів до навчання, 

недисциплінованість та неслухняність, відсутність співпраці з батьками, 

підтримки з боку адміністрації. Безумовно, такі чинники негативно 

впливають на  професійну мобільність учителів ЗНЗ, і тому необхідно 

створювати педагогічні умови для формування такої особистісно-

професійної якості. 

Долучаючись до проблеми професійної мобільності майбутніх учителів 

у країнах Євросоюзу, Ю. Клименко додає до суттєвої характеристики 

професійної мобільності особистості поняття «ідеал», здатність 

«переміщуватися» до різних вищих навчальних закладів, навчатися за 

допомогою інформаційно-комунікаційних засобів спілкування. На її думку, 

професійна мобільність майбутнього вчителя – це «адекватне поєднання 

внутрішньої і зовнішньої її ознак, тобто – професійної компетентності, 

гнучкості, новаторства, рухомості в освітньому просторі завдяки участі в 

освітньому обміні, що сприяє професійному збагаченню, забезпечує 

самовдосконалення і саморозвиток» [92, с. 8]. 

Нам імпонує думка Л. Пілецької  [161] про цілісне розкриття суті 

професійної мобільності особистості через методологічний, змістовий, 

інструментальний концептуальні блоки. Посилаючись на результати 

проведеного аналізу наукової праці вище названого автора зазначимо, що 

професійна мобільність особистості прискорює процеси досягнення акме-

вершини, допомагає розкрити багатогранні можливості людини під час 

професійного становлення. Оскільки динамічність і позитивне ставлення до 

змін, усунення стереотипів характеризують акмеологічні процеси, будемо 

вважати професійну мобільність необхідною рисою самоактуалізованої 

людини.  

Вивчення праць із педагогічної акмеології (С. Архипова, О. Гречаник,       

Л. Рибалко, Н. Сидорчук) [45; 228; 180-189; 202; 267] дало змогу зробити 
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висновок про те, що мобільність учителя є складовою професійного акме як 

найвищого рівня розвитку особистісних і професійних якостей педагога. 

Акцентовано, що професійна мобільність учителів сприяє подоланню 

перешкод, котрі заважають адаптації й сприйняттю ними нововведень у 

освітньому просторі (схильність до конформізму, побоювання висловлювати 

критику, відчуття страху, сприйняття нового і невпевненість у своїх силах), 

відкриває нові можливості самореалізації в різних видах педагогічної 

діяльності, забезпечує рух уперед, до нових досягнень. Швидке реагування 

вчителя на зміни й прийняття рішення щодо професійного 

самовдосконалення потенціалу, усунення власних стереотипів у нових 

умовах педагогічної праці сприяють розв’язанню внутрішніх суперечностей 

між прагненнями мислити й діяти  у звичному режимі й бажанням 

випробувати себе в умовах інноваційної діяльності ЗНЗ.  

Самостійним є підхід до виявлення суті професійної мобільності 

викладача закладу вищої освіти, відбитий у працях В. Гринько [47], яка 

підходить до розкриття проблеми через особливості педагогічної діяльності 

(висока автономність професії, підвищений ступінь професійної 

відповідальності, поліфункціональний характер, необхідність постійного 

саморозвитку,  ефективність освітньої діяльності залежить від усіх суб’єктів 

педагогічної діяльності). Авторська позиція дала змогу зрозуміти нам, що 

професійна мобільність є динамічною якістю особистості, яка забезпечує 

адаптаційні процеси викладача до нових умов педагогічної діяльності, сприяє 

розвитку його готовності до постійного самовдосконалення та саморозвитку. 

Під час пілотного дослідження проведено опитування вчителів          

(121 особа) за допомогою тесту А. Ясингера «Чи вмієте ви швидко 

пристосовуватися?» з метою з’ясування рівня розвитку здібності особистості   

адаптуватися в нових умовах роботи. Оскільки нова ситуація вимагає від 

людини її розв’язання, важливим є уміння адаптуватися в нових умовах, 

тобто швидко розв’язувати нові нестандартні завдання, виявляти 

взаємозв’язки між різними явищами оточуючого середовища, робити 
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висновки. Для вчителя такі вміння є необхідними, тому що останнім часом у 

освітянському середовищі відбуваються реформи, а їх сприйняття, 

розуміння, застосування в шкільній практиці вимагають усунення 

стереотипів, нового педагогічного бачення різноманітних проблем. Як 

свідчить аналіз результатів опитування, здатність адаптуватися до 

освітянських змін розвивається на високому рівні в 10,2% осіб, на 

середньому – в 24,2% осіб. На жаль, учителі мають незадовільні результати 

сформованості такої здатності, про що свідчить низький рівень у 65,6% осіб. 

Отже, недостатня сформованість здібності адаптуватися до нових умов 

педагогічної роботи є певною перешкодою для професійної самореалізації 

вчителів. Однак, якщо формувати професійну мобільність учителів, можна 

усунути таку перешкоду. 

На основі аналізу наукової літератури (Л. Вороновська, Б. Зеленський,     

Р. Пріма, Л. Сушенцева,  І. Шпекторенко) [20; 80; 143; 167-173; 218; 219] 

зазначено, що термін «мобільність особистості» означає рухливість людини, 

її здатність до швидкої зміни статусу, видів професійної діяльності, а також 

уміння швидко орієнтуватися в ситуації, знаходити й приймати рішення, 

успішно їх виконувати. Разом з тим, відсутнє однозначне розуміння суті 

професійної мобільності особистості. З’ясовано, що цей феномен учені 

пов’язують із розвитком конкурентоздатності працівника, що дозволяє йому 

виявити кращі особистісні й професійні якості за короткий термін і 

працювати в умовах динамічних змін (Н. Кожемякіна, Н. Латуша, Л. Мітіна) 

[94; 116; 136]; професіоналізму особистості, котре усуває ризики звільнення 

працівника та сприяє переходу на вищі службові посади, змінам 

професійного статусу (Є. Іванченко, А. Львов, В. Юрченко) [81; 82; 125; 138; 

255]; самоуправління як уміння керувати власним режимом праці й 

відпочинку, котре мобілізує самопізнання внутрішніх ресурсних сил і 

«захищає» працівника від перевтомлення й професійного вигоряння            

(А. Єпіфанова, Ю. Єрмак, Л. Зеленська, В. Колпаков) [62-67; 79; 98]. 

Професійна мобільність активізує взаємодію між колегами з метою співпраці 
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й налагодження партнерських стосунків у професійній діяльності                  

(І. Бредіхіна, Л. Дорогих, О. Жданова-Неділько,  Г. Жозе да Коста,               

Ю. Клименко, Л. Литовченко, Л. Пілецька, Н. Чорноус) [14; 58; 73; 74; 92; 

119; 161; 248].  

У праці П. Сорокіна йдеться про горизонтальну і вертикальну, висхідну 

і низхідну професійну мобільність [210]. Горизонтальна мобільність 

пов’язана з рівнозначними переходами без зміни соціального статусу. Для 

економіста, це перехід з одного відділу до іншого без зміни посади в межах 

одного підприємства, або перехід на аналогічну посаду зі зміною 

підприємства, а також підвищення компетентності й ефективне використання 

особистісних якостей у професійному розвитку, гнучкість професійних 

поглядів і дій, здатність особистості до саморозвитку в конкретних 

професійних умовах, що змінилися. 

Вертикальна мобільність пов’язана з підвищенням або зниженням 

соціального статусу. Висхідна мобільність – це перехід до більш високого 

положення, який характеризується високою конкурентоспроможністю і 

професійною адаптацією індивіда. Можливість руху вгору означає не тільки 

збільшення частки отриманих соціальних благ, але й більш повну професійну 

реалізацію. Низхідна професійна мобільність супроводжується втратою 

професійного статусу, що ілюструє ситуація на ринку праці.  

На нашу думку, якщо індивід припиняє підвищувати свій освітній 

рівень, слідкувати за останніми тенденціями світового розвитку економіки, 

політикою держави, тобто не самовдосконалюється, такі тенденції також 

можна віднести до низхідної професійної мобільності. Коли йдеться про 

економістів, під вертикальною мобільністю ми розуміємо службове 

підвищення (висхідна мобільність), службове зниження або звільнення 

(низхідна мобільність). 

Так,  учена Н. Кожемякіна [94] розглядає професійну мобільність 

менеджерів-аграріїв як здібність і готовність особистості працювати в умовах 

швидких динамічних (горизонтальних і вертикальних) змін у межах 
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професійно-управлінської діяльності у сфері агропромислового комплексу 

України, а також в умовах певних соціальних перетворень (статусу, ролі, 

професії). 

Для учителя є характерними такі види професійної мобільності 

особистості, котрі виділяє вчена Е. Сайфутдінова [198], як-от:  

1) за активністю участі в ній індивіда – активна (людина за власною 

ініціативою шукає нову роботу) і пасивна (в результаті втрати робочого 

місця за ініціативою роботодавця);  

2) за рівнем вияву – горизонтально професійна мобільність (зміна місця 

роботи без зміни місця, яке обіймає особистість у структурі престижних 

професій), і вертикальна – зі зміною вказаного статусу;  

3) за ступенем мінливості – професійна мобільність без зміни чи зі 

зміною профілю роботи;  

4) за первинністю (вторинністю) – первинна професійна  мобільність 

(зміна основного місця роботи) і вторинна (зміна другого місця роботи); 

5) початкова мобільність (вибір профілю освіти, залежно (чи без неї) 

від батьківських професій.  

У науковій літературі є й інші підходи до характеру виявлення  

мобільної поведінки людини (Т. Заславська, Н. Коваліско) [77; 93], як-от:  

1) активний або реально мобільний, позитивний характеризує 

працівників, які порівняно недавно змінили місце роботи, посаду, професію, 

стиль життя, що відповідають новим вимогам часу і не мають намірів дещо 

змінювати в найближчі терміни; 

2) потенційно-активний або потенційно-мобільний, позитивний 

описує таких людей, які поки нічого не змінили, але мають наміри, бажання, 

можливості, які реалізують найближчим часом; 

3) пасивно-стабільний або ще таких людей називають «консерватори», 

«нейтрали», котрі в певній мірі задоволені місцем праці, професією, рівнем 

життя, що мають на даний час і не збираються наразі нічого змінювати; 
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4) вимушено-пасивний або фактично стабільний, «нейтрали» –  це ті 

люди, котрі під впливом об’єктивних особистісних, сімейних, виробничих 

обставин позбавлені можливості активно змінювати свою поведінку, а отже –  

соціально-професійний статус і місце в суспільстві; 

5) потенційно-пасивний або потенційно-мобільний, негативний, 

«зневірені» людини, котрі не мають на даний час місця роботи, готові 

працювати, але тривалий час їм не випадає нагоди працевлаштуватися; 

6) вимушено-активний або негативний, фактично вимушено 

мобільний характеризує людей, змушених змінити свій життєвий уклад за 

певних неприємних обставин, як: скорочення посади, сімейні обставини, 

конфлікт інтересів на виробництві, професійне вигоряння тощо. 

На наш погляд, така типологія мобільної поведінки людей є умовною 

та не відбиває рушійних сил людини, її індивідуальності. Кожній людині 

притаманні власні здібності пристосовуватися до нових умов життя, однак не 

завжди це спрацьовує. Можна спостерігати, коли більш здібні індивіди 

будують повільно професійну кар’єру, а менш здібні – швидко отримують 

нові посади, користуються пільгами та, навіть, набувають авторитету серед 

колег. І все ж таки мобільність розвивається там, де висока життєва сила 

людини, її своєчасна адаптація до нових змін і обставин.  

Безумовно, пояснення видів і характеру виявлення професійної 

мобільності людини допомагають зрозуміти різні ступені розвитку здатності 

вчителів ЗНЗ рухатися до нових вершин, прагнути до професійного 

зростання й набуття кар’єрного росту, долаючи перешкоди.  

Узагальнення результатів аналізу наукової літератури [93; 139; 243; 

255] свідчить про те, що близькими до теми дослідження є вивчення питань 

формування інтелектуальної й трудової мобільності суб’єктів як освітнього 

процесу, так і фахівців на виробництві. До наукових знахідок віднесемо 

дослідження Г. Міхненко [139], яка поділилася власними думками щодо 

інтелектуальної мобільності майбутніх фахівців. На думку авторки, поняття 

«професійна мобільність особистості»  нині набуває нового сенсу і 
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значущості як властивість конкурентоспроможної особистості, а не лише її 

рух чи переміщення. Погоджуємося в тому, що для швидкого реагування на 

педагогічні події, вчинки школярів учителеві необхідно постійно «включати» 

мислення як інтелект у дії в різних типових і нетипових ситуаціях. У такому 

розумінні додамо до ознак мобільності особистості розумову здатність, котра 

дозволяє успішно адаптуватися до нових життєвих ситуацій і організовувати 

власний процес самореалізації в будь-яких видах діяльності, корисних для 

людини і суспільства. 

Слушною думкою є визначення вченою Л. Хорунжою [243] поняття 

«інтелектуальна мобільність особистості» як інтегрованого особистісного 

утворення, що включає інтелектуальні вміння, творчі здібності та особистісні 

якості, які дають можливість людині швидко віднаходити, обробляти й 

застосовувати інформацію, приймати рішення й оперативно діяти в 

стандартних і нестандартних ситуаціях, ефективно реалізовувати здобуті 

знання, обирати оптимальні способи виконання завдань як репродуктивного, 

так і творчого характеру. Не можна з цим не погодитися, оскільки цінність 

працівника в будь-якій організації визначається його інтелектом, творчим 

підходом до справи, розвиненими особистісними якостями, як: розвинута 

інтуїція, спостережливість, критичність, рефлективність, комунікабельність, 

ініціативність, здатність до підприємництва, відповідальність за результати 

праці. У нашому випадку стосовно формування професійної мобільності 

вчителів важливою є самоорганізація і постійно «діюче» їхнє прагнення до 

саморозвитку в педагогічній діяльності. 

До суттєвих ознак інтелектуальної мобільності майбутніх фахівців          

Г. Міхненко відносить адаптивність як здатність людини виробляти  

адекватні умовам існування способи поведінки і діяльності на основі 

властивих їй психічних якостей. Поряд з адаптивністю учена називає 

здатність до системного мислення, комунікативність, наполегливість у 

досягненні мети. Учена підтримує думки Л. Хорунжої, спирається на її 

дослідження щодо формування інтелектуальної мобільності 
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старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи. На наш 

погляд, недостатньо виявленою є  власна точка зору дослідниці                 

Г. Міхненко стосовно новизни її дослідження, не враховуючи той факт, 

що, на відміну від попередниці, вона працювала з майбутніми інженерами. 

Однак, такі розвідки в науковому плані є цікавими, інформаційно-

насиченими, спонукають читачів до роздумів над проблемою формування 

професійної мобільності фахівців будь-якої сфери. 

Доречним є досвід ученої Л. Хорунжої, яка виявила позитивну 

динаміку формування інтелектуальної мобільності старшокласників 

завдяки запровадженню активних методів навчання, що вимагають 

інтелектуальної напруги,  швидкого застосування інформації (знань) для 

оперативного прийняття рішення; здійсненню комп’ютерної підтримки 

процесу навчання старшокласників під час виконання ними творчих 

завдань, що передбачають можливість віднайти учню нові для себе 

рішення ( на основі оволодіння методами й механізмами евристичної праці 

[243, с. 159]. Оскільки в дослідженні йшлося про старшокласників, 

зауважимо, що для вчителів є також необхідною професійною рисою 

інтелектуальна мобільність як складова професіоналізму й педагогічної 

майстерності. 

Як зазначає В. Юрченко [255], дослідження розвитку концепції 

трудової мобільності в межах різних дисциплінарних підходів дозволило 

конкретизувати трактування трудової мобільності з точки зору управління, 

визначивши її як процес формування та реалізації властивості працівників 

змінювати трудові позиції. Під змінами трудових позицій на рівні 

підприємства слід розуміти: 1) найом або звільнення; 2) зміни професії, 

освітньо-кваліфікаційного рівня; 3) посадові підвищення та переміщення 

персоналу. Зазначені види змін трудових позицій відповідають 

управлінським завданням: 1) формуванню; 2) розвитку; 3) ефективному 

використанню трудового потенціалу. В даній роботі, загалом спрямованій на 

вирішення проблем формування трудового потенціалу в сучасних умовах, 
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основну увагу приділено трудовій мобільності як властивості працівників 

змінювати місця роботи без зміни місця проживання (внутрішня мобільність) 

або із зміною місця проживання (міжрегіональна, міжнародна мобільність). 

На трудову мобільність працівників впливають основні тенденції 

функціонування й розвитку світових ринків, а саме: 1) формування сервісної 

економіки з характерною для неї маркетинговою філософією господарської 

діяльності, гнучкою організаційною й управлінською структурою; 2) 

зростання значимості знань, трансльованих у виді інформації; 3) 

інтернаціоналізація споживчих ринків, а також ринків праці і капіталу, 

підвищення ступеня відкритості даних ринків. 

Учена В. Юрченко удосконалила класифікацію ризиків трудової 

мобільності персоналу, актуальних для роботодавця. Первинним ризиком 

трудової мобільності є ризик звільнення працівника. Вторинними ризиками 

трудової мобільності (ризиками, настання яких у випадку звільнення є 

можливим, проте не обов’язковим) слід вважати: 1) ризик матеріального 

збитку (ушкодження майна підприємства); 2) ризики фінансового збитку: 

ризик недоотримання прибутку на інвестиції в людський капітал; ризик 

завдання шкоди інформаційно-комерційній безпеці підприємства; ризик 

падіння продуктивності праці; 3) ризики інформаційного та організаційного 

збитку: ризик завдання шкоди іміджу підприємства; ризик втрати 

унікального спеціаліста. Теоретично, результат настання ризику трудової 

мобільності персоналу може бути позитивним. Імовірною є ситуація, коли 

підприємство виграє від добровільного звільнення, залучаючи нового 

працівника, здатного до більш ефективного виконання посадових обов’язків. 

На практиці, настання ризиків трудової мобільності частіше пов’язане із 

негативними наслідками матеріального, фінансового, інформаційного 

характеру. 

На думку Н. Коваліско [93], трудова мобільність може бути 

потенційною та фактичною (реальною). Під потенційною мобільністю 

слід розуміти схильність, бажання, намагання людини змінити свій статус і 
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перейти в іншу групу. Цей стан має відрізок часу між прийняттям рішення 

про мобільність і фактичною мобільністю, або ж утриманням від неї. 

Критичний рівень потенційної мобільності приводить до фактичної 

мобільності, який свідчить про зміну статусу людини, її перехід в іншу групу 

під дією об’єктивних і суб’єктивних факторів, умов і стимулів. 

Як зазначає Н. Коваліско [93], трудову мобільність слід розглядати як 

складний процес взаємодії потреб, інтересів, стимулів як зовнішніх чинників 

намагання змінити соціальну позицію, установок, ціннісних орієнтацій як 

усвідомленого бажання зберегти або змінити той чи інший статус, і мотивів 

як конкретні причини поведінки. На думку дослідниці, наслідком такого 

процесу має бути певний тип мобільної індивідуальної чи групової  

поведінки людини.  

Цілком погоджуємося з українською вченою Р. Прімою [167-173] в 

тому, що професійна мобільність педагога охоплює різноманітні зміни 

змісту, характеру та умов учительської праці. Виявлення такої 

феноменальної здатності призводить до зміни в професії, її спеціалізації, 

кваліфікації, посади, місця роботи. Такі злети й переміщення, як на наш 

погляд, вимагають від мобільних учителів фундаментальних знань і вмінь , 

які вони здобули у педагогічній діяльності, розвиненого професійного 

самопізнання, тобто розуміння власної «Я»-концепції та гнучкості в 

практичних діях і ситуаціях. 

У дослідженні спираємося на праці В. Корнієнко [101], яка визначила 

поняття «професійна мобільність учителя» як здатність швидко й правильно 

реагувати на освітні процеси, сприймати позитивне й поширювати передовий 

педагогічний досвід, виявляти авторську позицію щодо поліпшення якості 

організації педагогічного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Професійна мобільність учителя є міждисциплінарним поняттям, оскільки в 

ньому закладені психологічні механізми, соціальне реагування на події, 

педагогічні засоби творчого засвоєння передового досвіду, основи 

педагогічної інноватики.  
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Таким чином, у науковій літературі є різні підходи до розуміння 

сутності поняття «професійна мобільність особистості», однак у кожного 

дослідника є власна точка зору, яку від «виношує» і відстоює.  

На підставі узагальнення підходів, у дисертації визначено поняття 

«професійна мобільність учителя» як інтегроване особистісне утворення, 

що характеризується прагненнями швидко й оперативно розкривати власний 

потенціал у різних видах педагогічної діяльності, знаннями про власні 

потенційні можливості й оновлені вимоги учительської праці, уміннями 

швидко сприймати зміни в освітній галузі й реагувати на них, бути відкритим 

до освітніх інновацій, оперативно розв’язувати стандартні й нестандартні 

педагогічні ситуації, виявляти гнучкість під час перенесення професійних 

умінь у новій ситуації, розвивати креативне інноваційне мислення, 

прогнозувати власні позитивні зміни, а також розвитком особистісних 

якостей (адаптивність, активність, емоційна стійкість, ініціативність, 

рішучість, самостійність, сила волі, схильність до ризику, 

цілеспрямованість), та сприяє розвитку професійного акме.  

З метою розв’язання поставленого нами завдання було визначено 

структурні компоненти професійної мобільності вчителів та їх зміст  

на основі попередньо проведеного аналізу результатів проведених 

досліджень у цьому напрямі. Так, аналіз результатів проведених досліджень 

(О. Безпалько, Г. Міхненко, М. Холодна, Л. Хорунжа) [11; 139; 239; 243] 

засвідчив про спроби вчених виокремити структурні компоненти 

інтелектуальної мобільності особистості, зокрема як старшокласників, так і 

майбутніх інженерів. Так, у дослідженні Л. Хорунжої [243] наведено 

компоненти інтелектуальної мобільності, до яких відносимо інтелектуальні 

вміння, творчі здібності та особистісні якості. Учена Г. Міхненко [139], 

посилаючись на концепцію інтелекту М. Холодної [240], виокремила 

індивідуальні здібності та особистісні якості. До індивідуальних здібностей 

віднесено: а) конвергентні здібності: рівневі властивості інтелекту як 

розвитку пізнавальних психічних процесів – сприймання, мислення, увага, 
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мовлення, пам’ять;  процесуальні властивості інтелекту як прийоми і 

стратегії виконання інтелектуальної діяльності; б) дивергентні здібності 

(креативність): швидкість, оригінальність, сприйнятливість, метафоричність; 

в) пізнавальні стилі: когнітивні; епістемологічні – емпіричний, 

раціоналістичний, метафоричний; інтелектуальні – синтетичний, 

ідеалістичний, прагматичний, аналітичний, реалістичний. Наведено такі 

особистісні якості, як: адаптивність, діловитість, активність, 

відповідальність, емоційна стійкість, здатність до системного мислення, 

комунікабельність, наполегливість у досягненні мети. 

На думку Н. Коваліско [93], складовими компонентами   механізму 

трудової мобільності є об’єктивні фактори (технологічні, економічні, 

демографічні, організаційні та соціальні), які впливають на цей процес, а 

також суб’єктивні фактори (ставлення людини до мобільності, сформоване 

її потребами, інтересами, ціннісними орієнтаціями) працівників до зміни 

соціально-трудової позиції, статусу. Звідси, трудова мобільність залежить не 

тільки від об’єктивних, але також і від суб’єктивних факторів, свідомості і 

волі, цілей та інтересів. 

У дослідженні Є. Іванченко [161; 162] визначено структуру 

професійної мобільності майбутніх економістів, що містить три компоненти: 

соціологічний, психологічний та економічний, які, у свою чергу, складаються 

зі здатностей, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, 

якостей, необхідних для професійно мобільного економіста; і дві групи 

факторів: об’єктивних, до яких належать технічні, економічні, демографічні, 

організаційні і соціальні, та суб’єктивних, які містять ставлення індивіда до 

професійної мобільності, обумовлене його потребами, інтересами, 

ціннісними орієнтаціями. 

Так, В. Гринько [47]  відносить до складових професійної мобільності 

викладача його адаптивність, активність, відкритість, компетентність,  

комунікативність, креативність. Позитивним є те, що авторка приділяє увагу 
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розвитку процесів самості викладачів, розглядає вплив інноваційного 

середовища на формування професійної мобільності викладача. 

Отже, порівняння й узагальнення поглядів наведених вище авторів дає 

змогу погодитися з такими компонентами мобільності особистості, хоча 

отриманої інформації недостатньо для виокремлення структурних 

компонентів професійної мобільності вчителів ЗНЗ. Пояснимо це тим, що в 

такому представленні мобільної людини відсутнє розуміння її мотивації, 

рівня оволодіння знаннями й уміннями професійної мобільності, ступеню 

розвитку  здатності рухатися до нових вершин, долаючи перешкоди.  

На основі аналізу різних підходів учених до виокремлення компонентів 

професійної мобільності особистості, зокрема інтелектуальної та трудової 

видів мобільності людини,  нами представлено власне бачення цієї думки. 

Компоненти професійної мобільності вчителів ЗНЗ утворюють ціле-

мотиваційну сферу та індивідуальні особистісні якості, що несуть на собі 

«відповідальність» за мобільну поведінку особистості, професійні 

компетенції як знання, вміння, готовність, здатність виконувати педагогічну 

діяльність на високому рівні, здатність до рефлексії й адаптивності в нових 

умовах, долаючи труднощі й досягаючи нових акме-вершин у професійній 

діяльності, в особистому житті. 

На підставі аналізу наукової літератури (Н. Коваліско, Г. Міхненко,         

Р. Пріма,  М. Холодна, Л. Хорунжа) визначено зміст структурних 

компонентів професійної мобільності вчителів ЗНЗ, а саме: мотиваційно-

актуалізаційного, компетентнісно-діяльнісного, рефлексивно-адаптивного 

(див. рис. 1.1).  
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Рис. 1.1.  Структура і зміст професійної мобільності вчителів ЗНЗ 

Мотиваційно-актуалізаційний компонент професійної мобільності 

вчителів ЗНЗ передбачає глибоке усвідомлення потреб змінювати себе, 

здатності пристосовуватися до нових умов  праці і обставин життя, 

виявлення в собі «гена виживання», знаходження власних сильних сторін 

розвитку особистості, на які можна опиратися в складних ситуаціях. У 

цілому теорія мотивації особистості пояснює значущість потреб, мотивів, 

інтересів, уподобань, установок для здійснення людиною певних видів 

професійної діяльності. Однак,  недостатньо вивченою є проблема розкриття 

індивідуальних властивостей людини, механізмів і рушійних сил її 

самореалізації, сплетіння природних сил і спадкових нахилів до поведінки й 

конкретної діяльності. Цим можна пояснити, що не всі вчителі є мобільними, 

Мотиваційно-актуалізаційний компонент професійної 

мобільності вчителя 
Мотиви професійної мобільності вчителя: прагнення до 

професійного самоствердження і позиціонування власного «Я», 

бажання вдосконалювати себе й займатися інноваційною 

діяльністю, самоактуалізація ресурсних можливостей. 

Особистісні якості: адаптивність, активність, емоційна стійкість, 

ініціативність, рішучість, самостійність, сила волі, схильність до 

ризику, цілеспрямованість. 
 

Компетентнісно-діяльнісний компонент професійної 

мобільності вчителя 
Компетенції професійної мобільності вчителя як сукупність 

знань, вмінь, навичок, а саме: професійні й методичні знання й 

уміння, здатність їх застосовувати на творчому рівні; знання про 

суть, компоненти, види, шляхи формування професійної 

мобільності особистості; знання про акме і професійну          

«Я»-концепцію; вміння професійної мобільності 

(інтелектуальні, творчі, комунікативні, акмеологічні). 

Рефлексивно-адаптивний компонент професійної 

мобільності вчителя 
Уміння рефлексії на основі адекватної самооцінки, 

самоконтролю і самоорганізації, котрі забезпечують 

адаптивність учителя до змін у освітній сфері. 
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активними та ініціативними, переможцями і конкурентами в освітньому 

просторі.  

У межах пілотного дослідження вчителям ЗНЗ (разом 121 особа) 

було запропоновано відповісти на тест «Виявлення мотивації в роботі»                

(Д. Райгородський) з метою з’ясування мотивів вчителів (фінансових, 

визнання й нагороди, відповідальності, відносин з керівництвом, 

просунення по службі, досягнення, зміст роботи, співпраця) як складової 

професійної мобільності. Опитані вчителі акцентували увагу на змісті 

роботи, надавали перевагу цікавій роботі зі школярами, про що свідчать 

вибрані ними відповіді на тест: «краще виконувати значиму роботу, навіть 

якщо вона не отримає визнання та за неї не будуть хвалити», «важливіше 

здійснювати відповідальну роботу, навіть якщо відсутня можливість у 

підвищенні посади», «важливим є коректне ставлення до педагогічної 

роботи, а не очікування нагород і визнання», «цікавить змістова робота з 

навчальних предметів», «у разі підвищення посади скоріше відмовилися б, 

оскільки «прив’язані» до школярів, яких навчали не один рік, полюбляють 

свої навчальні предмети» (43,8%).  

Нас цікавили відповіді, що пов’язані з певними перемінами та рухом 

учителів у професійній діяльності. Учителі (31,4%) не задумувалися над 

питаннями підвищення посади, хоча до підвищення кваліфікації з 

навчальних предметів і роботи класного керівника вони ставилися 

позитивно, висловлювали побажання надавати їм консультації щодо 

підготовки учнів до олімпіад, конкурсів,  розробки освітніх проектів. Певна 

кількість учителів (14,9%) спрямована на досягнення власних результатів і 

високих результатів своїх учнів, бажають співпрацювати в освітніх проектах 

і грантах. Не можна сказати, що вчителів (9,9%) не цікавили фінанси, 

визнання, нагороди, просунення по службі, але відчувалися відголоски 

стереотипів, суть яких полягає в тому, що з учнями працюють люди за 

духовним покликанням і байдужі до всього матеріального. 
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Компетентнісно-діяльний компонент професійної мобільності 

вчителів ЗНЗ являє собою ті компетенції, які є необхідними для мобільного 

педагога. Це знання про власні потенційні можливості, професійні та 

педагогічні знання та вміння, здатність до співпраці й творчого 

самовираження в педагогічній діяльності, готовність реагувати в нових 

складних ситуаціях, брати участь у розв’язання проблемних ситуацій. 

Сучасний учитель має бути компетентним у освітній галузі, яка 

останнім часом переосмислюється вченими й практиками, наповнюється 

новим змістом і характеризується нестандартним підходом до організації 

педагогічного процесу. У цьому аспекті актуальним є професійна мобільність 

учителя, оскільки за таких обставин йому необхідно швидко реагувати на 

шкільні нововведення, кадрові зміни й переміщення в освітянському 

просторі, якісне надання освітніх послуг населенню. Формування 

компетенцій професійної мобільності вчителів розширює межі їхньої 

професійно-педагогічної самореалізації, розкриває можливості 

трансцендентності як виходу людини за межі  реального в процесі розкриття 

ресурсного потенціалу. 

Концептуальними засадами змісту процесу формування професійної 

мобільності вчителів ЗНЗ є ідеї компетентнісного підходу, висвітлені  в 

працях [18; 51; 87; 99; 123; 158; 175; 193; 196; 206; 213; 229; 248; 249], у 

межах якого слід розглядати компетенції професійної мобільності вчителя. 

Сучасний учитель має бути гнучким,  здатним до адаптації на ринку праці, 

володіти розвиненими ключовими та професійними компетенціями.  

Посилаючись на праці Л. Сушенцевої [218], до ключових компетенцій, які 

забезпечують професійну мобільність особистості, віднесемо такі, як: 

комунікативні (здатність спілкуватися з іншою людиною, розуміти її 

потреби, уміння розв’язувати проблеми, планувати так і виконувати дії, щоб 

одержати позитивний результат, співпрацювати з колегами, здатність 

ділитися передовим педагогічним досвідом, сприймати досвід інших 

учителів), компенсаційні (здатність організовувати власну діяльність, 
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переборювати труднощі, які виникають при засвоєнні нового матеріалу), 

інформаційні (здатність самостійно освоювати нові технічні програмні 

засоби).  

Нам імпонує думка Ю. Клименко, яка визначила компетентності 

професійної мобільності майбутніх учителів за такими ознаками, як: 

інструментальні (здатність до аналізу й синтезу, організації й планування; 

володіння базовими загальними знаннями та знаннями з професії; уміння 

оперувати інформацією, використовувати досвід передових педагогів, їх 

методику викладання навчальних предметів,  розв’язувати проблеми та 

приймати рішення); міжособистісні (здатність працювати в команді, 

взаємодіяти з експертами в інших предметних галузях, сповідуючи етичні 

цінності, сприймати різноманіття і міжкультурні відмінності, працювати в 

міжнародному контексті, сприймати критику і бути самокритичним); 

системні (здатність до навчання, застосування знань на практиці, адаптації у 

нових ситуаціях, генерування нових ідей, вияву лідерства, ініціативи і 

підприємництва, розуміння культур і звичаїв інших народів; наявність умінь 

працювати автономно, розробляти проекти і керувати їх втіленням у життя, 

дослідницьких умінь; прагнення до успіху; відповідальність за якість) [92].  

Розглядаючи питання формування професійних компетенцій учителів 

ЗНЗ, посилаємося на праці Л. Пілецької [161], яка визначила такі змістові 

складові професійної мобільності особистості, як:  

– ціннісно-мотиваційну (мотивація вибору професії, трудової 

діяльності, спрямованість, професійні цінності); 

– когнітивну (діалогічність, емпатійність, здатність до навчання, 

професійна позиція і стиль мислення, рефлективність, самоаналіз, 

самоконтроль, саморегуляція, схильність до учіння, сформованість            

«Я»-концепції);  

– особистісно-дієву (відчуття приналежності до професійної спільноти, 

адаптація до колективу, здатність до конкуренції, співробітництва, 

залежність/незалежність від соціальної оцінки, імідж); складову соціально-
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психологічної компетентності (суб’єктивна зрілість у розв’язанні життєвих 

завдань, соціальна поведінка особистості, стан суб’єктивного психологічного 

благополуччя, комунікативна культура, готовність виявляти професійну 

активність), які забезпечують результативність професійної діяльності. 

Близьким до змісту професійної мобільності вчителів ЗНЗ є знання й 

уміння готовності вчителя до інноваційної діяльності, уточнені                       

В. Уруським [231]. На думку автора, вчителеві необхідно мати сформовані 

знання про мету й цінності педагогічного процесу, про людину як суб’єкт 

педагогічної праці, про соціальні умови та механізми здійснення навчання та 

виховання, про засоби педагогічної діяльності, про особливості формування 

людини як індивідуума культурного, суб’єкта, особистості та 

індивідуальності, а також уміння організовувати навчально-пізнавальну 

діяльність школярів, керувати взаємодією, вивчати та використовувати 

перспективний педагогічний досвід, впроваджувати методи теоретичного 

пошуку та емпіричних досліджень, володіти мистецтвом педагогічної 

рефлексії. Д. Ведмеденко [17] додає характеристику інноваційної культури 

педагога, як ставлення до дітей як до суб’єктів педагогічної діяльності, 

виявлення культури людської взаємодії, ставлення до себе як до суб’єкту, що 

розвивається. На думку вченої, чим вищий рівень розвитку творчих 

здібностей педагогів, тим ширші їхні можливості займатися інноваційною 

діяльністю.   

Особливо важливими якостями мобільної людини є знання й уміння, 

прийоми, стилі поведінки в професійній діяльності, оптимальні для 

реалізації особистісно-професійних цілей. Пояснимо це тим, що в 

педагогічній діяльності вчителі знайомі з методиками, застосовують їх на 

уроках і під час проведення виховних годин, однак не всі вони є 

мобільними в професійному самовизначенні, до того ж нерідко відчувають 

професійне вигоряння й стомлюваність від навчальних навантажень. Усе 

це означає, що кожному з них потрібно краще пізнавати власний 

потенціал, розкривати його в різних видах педагогічної діяльності. По суті, 
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ознаки мобільності притаманні вчителям, але їх потрібно розкривати, 

стимулювати, заохочувати, що є важливим чинником підвищення 

успішності професійної самореалізації. 

Стосовно вмінь професійної мобільності вчителів зазначимо, що 

основою їхньої класифікації є вміння педагогічної діяльності, а саме: 

конструктивні, організаторські, комунікативні, гностичні. Чітке виконання 

вчителями відповідних дій приводить до швидких і позитивних 

результатів, що й характеризує їхню мобільність у професійній діяльності.  

Ураховуючи специфіку педагогічної діяльності вчителя, його 

потенційні можливості досягати професійного акме, у дисертації вміння 

професійної мобільності вчителя конкретизовано, а саме: 

− інтелектуальні вміння (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, 

узагальнення, систематизації), завдяки яким учитель виділяє головне в 

нововведеннях, порівнює їх із традиційним навчанням і вихованням 

школярів, виявляє недоліки шкільної освіти, уявляє значимість і наслідки 

інновацій в освіті (Г. Міхненко, Л. Хорунжа та інші) [24; 83; 85; 139; 152-154; 

243];  

− творчі вміння (оригінальності, гнучкості, образності, креативності),  

котрі сприяють розробці конструктивних оригінальних ідей щодо 

підвищення професіоналізму й педагогічної майстерності вчителя, 

виявленню його гнучкості в освоєнні нових видів педагогічної діяльності, 

створенню образу успішного вчителя (Ю. Львова, І. Підласий, С. Сисоєва,     

І. Харкавців) [126; 156; 203; 204; 215; 236];  

− комунікативні вміння (оперативно і правильно орієнтуватися в 

умовах спілкування, що постійно змінюються, планувати й здійснювати 

систему комунікацій, швидко й точно знаходити адекватні комунікативні 

засоби, що відповідають творчій індивідуальності вчителя і потребам 

школярів, постійно відчувати та підтримувати зворотній зв’язок у 

спілкуванні), котрі активізують бажання взаємодіяти й ділитися думками, 

виявляти повагу до співрозмовників, отримувати задоволення від 



36 

 

спілкування з іншими учасниками освітнього процесу (І. Зязюн,                              

Л. Крамущенко, І. Кривонос) [159; 261; 262; 263; 264; 268];  

− акмеологічні вміння (самопізнання, самовираження, самоорганізації, 

самовдосконалення, саморозвитку і самореалізації, самоконтролю на основі 

адекватної самооцінки), сформованість яких допомагає вчителеві долати 

перешкоди, досягати нових вершин у професійній діяльності, рухатися 

висхідною траєкторією розвитку педагога, переносити прийоми самоосвіти й 

самовиховання в роботу зі школярами (В. Антонов, А. Деркач, Н. Кузьміна) 

[7; 55-57; 108; 109; 162]. 

Отже, систему компетенцій професійної мобільності вчителів 

представимо як сукупність внутрішніх настанов особистості, знань і вмінь 

швидкого реагування на педагогічні події й обставини. Зазначено, що 

стосовно теми дослідження цікавою є інформація про формування 

компетенцій професійної мобільності вчителів у системі методичної роботи 

ЗНЗ, що зумовлюється низкою чинників, а саме:  

− суспільство вимагає від вчителя високої кваліфікації й професійної 

компетентності, оскільки підготовка молоді до життя та трудового 

самовизначення є складним завданням сьогодення;  

− підвищення професійної компетентності вчителів акцентовано на 

засвоєнні теоретичної інформації з методики викладання навчальних 

предметів, проте недостатньо приділяється уваги розкриттю механізмів 

їхньої працездатності, зокрема розвитку професійної мобільності; 

− останнім часом популяризуються різні форми співпраці в 

педагогічному колективі, підтримуються партнерські стосунки між 

учителями та учнями, їхніми батьками,  однак не всі вчителі готові виявляти 

здатність швидко й правильно реагувати на освітні процеси, сприймати 

позитивне й поширювати передовий педагогічний досвід, розробляти й 

упроваджувати власну методику в шкільний процес. 
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До сказаного вище додамо, що  уточнені нами компетенції розраховані 

на різні види педагогічної діяльності, в тому числі й на забезпечення 

методичної роботи вчителя. Види і зміст компетенцій відбито на рисунку 1.2. 

 
Загальнонаукові компетенції 

Уявлення про місце категорії «мобільність» у теорії самореалізації  особистості, провідні 

положення та ідеї педагогічної  акмеології, на які спирається формування професійної 

мобільності вчителя, потенційні можливості системи методичної роботи ЗЗСО для 

розвитку сучасного мобільного вчителя 

Професійні компетенції 

Професійні знання й уміння вчителів, здатність їх застосовувати на творчому рівні, 

знання  сутності, компонентів, видів, варіантів виявлення, способів формування 

професійної мобільності вчителя, вміння використовувати засоби методичної роботи та 

інших видів педагогічної діяльності для підвищення рівня сформованості професійної 

мобільності, формувати мобільність у школярів  

Соціально-особистісні компетенції 

Здатність до творчого самовираження в педагогічній діяльності та позиціонування себе в 

ролі успішного вчителя, готовність адекватно реагувати в нових складних ситуаціях і 

розв’язувати їх, уміння спілкуватися з колегами, учнями, батьками на засадах співпраці 

й партнерства, високий рівень самоорганізації і самоконтролю  

Інструментальні компетенції 

Здатність самостійно освоювати і застосовувати ІКТ у процесі обміну методичною 

інформацією, під час спілкування з учнями та їхніми батьками, міжнародними 

партнерами, вміння вести власний блог, здатність до комунікації іноземними мовами 

 

Рис. 1.2. Компетенції професійної мобільності вчителів 

Рефлексивно-адаптивний компонент професійної мобільності вчителів 

ЗНЗ відповідає за аналіз результатів педагогічної діяльності і роботи над 

собою, привносить корективи в поведінку педагога, що дозволяє йому 

пристосуватися в нових освітніх умовах, займатися інноваційною діяльністю. 

На формування професійної мобільності вчителів впливають інновації 

в освіті. Інноваційну діяльність учителя вчена О. Мандражи [132] визначає як 

продуктивну діяльність, яка пов’язана з новаціями в педагогічній науці й 

практиці та перетворенням їх на нововведення. Суть інноваційної діяльності 

учителя авторка розкриває, як: збір інформації та аналітико-синтетична 

розумова діяльність щодо її обробки; генерування ідеї щодо створення 

принципово нового і його опис або вивчення, переосмислення та засвоєння 
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вже відомого досвіду; організація запровадження новації у практику; 

оформлення та поширення позитивного досвіду. 

Ураховуючи досвід, набутий попередниками, вважаємо за потрібне 

поглибити вивчення проблеми формування професійної мобільності вчителів 

ЗНЗ з позиції теорії самоменеджменту [257]. На наш погляд, суттєві 

положення  тайм-менеджменту допомагають усувати перешкоди, що 

заважають розв’язанню проблеми формування професійної мобільності 

вчителів ЗНЗ з позиції акмеологічного підходу. Уточнимо, що  Л. Хорунжа 

[243] використовує термін «економія часу», радить старшокласникам: давати 

якісну оцінку часу, тобто визначати, скільки необхідно часу для виконання 

тієї або іншої діяльності; навчитися порівняно швидко і точно визначати 

початок і закінчення роботи; уміти укладатися в поставлений термін часу; 

уміти спланувати свою працю в часі протягом дня, тижня і на більш тривалий 

термін, у тому числі і на перспективу; знати і вміти здійснювати контроль, 

облік і оцінювання витрат часу.  

Інший учений В. Колпаков використовує терміни «управління часом», 

«управління собою», посилаючись на те, що самоменеджмент  нерідко 

зводиться до керування своїм часом діяльності. «Під самоуправлінням собою 

розуміємо стратегічне і повсякденне управління людиною своїм життям, що 

робить його змістовним і гармонійним, забезпечує ефективну реалізацію 

внутрішніх потенцій і досягнення життєвих цілей» [98, с. 5]. У нашому 

розумінні для успішної професійної мобільності вчителів має значення 

правильний розподіл часу на роботу і відпочинок, позбавлення стереотипів 

«Я нічого не встигаю, мені це все набридає», «фільтрування» головних і 

другорядних справ тощо.  

Як зазначають дослідники [79], навички самоменеджменту формуються 

у декілька етапів: 

1 етап – самопізнання є основним для саморозвитку і самореалізації 

студента, а майбутній фахівець має усвідомлювати, знати і пам’ятати, хто він 

є, чого вартий та які цілі ставить перед собою. Важливо мати розвинуті 
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якості психіки (воля, мислення, емоції), студент мусить вдаватися до 

самоаналізу для реальної самооцінки, має володіти прийомами 

самоконтролю та саморегуляції. 

2 етап – саморозвитку, який має на меті шлях майбутнього фахівця до 

самовдосконалення, котрий досягається протягом навчання, засвоєння 

важливого матеріалу і, як висновок, готовність до продуктивної професійної 

діяльності. 

3 етап – раціонального використання часу, що може впливати на 

реальні можливості і потенційні резерви психічного розвитку особистості як 

суб’єкта пізнання, діяльності, спілкування. 

Отже, вчені одностайні у висновку щодо значимості теорії і практики 

самоменеджменту в саморозвитку особистості й формуванню її мобільності. 

Підсумовуючи, зазначимо, що в представленому параграфі наведено 

різні підходи до розуміння суті та змісту мобільності людини, з’ясовано суть 

поняття «професійна мобільність учителя» та визначено зміст її структурних 

компонентів. Розроблені й обґрунтовані компоненти професійної мобільності 

вчителів ЗНЗ є універсальними й можуть розкриватися в різних видах 

педагогічної діяльності,  зокрема в системі методичної роботи ЗНЗ. 

 

1.2.  Потенційні можливості акмеологічного підходу  для 

формування професійної мобільності вчителів у системі методичної 

роботи загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Освітні проекти в Україні поступово змінюють мислення людини до 

сприйняття нового, використання її можливостей у швидкоплинних умовах, 

а, головне,  висувають нові вимоги до вчителя та його вихованців. Особливої 

уваги заслуговує особистість учителя, його акмеологічний потенціал, суть 

якого полягає в спрямованості мотиваційно-ціннісної сфери на постійне 

вдосконалювання в педагогічній діяльності,  зокрема в системі методичної 

роботи загальноосвітніх навчальних закладів. У Законі України «Про вищу 
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освіту» (2014) [75], Проекті концепції розвитку освіти України на період 

2015-2025 роки (2015) [174] визначається необхідність постійного 

вдосконалення професіоналізму та педагогічної майстерності вчителя, 

здатного швидко реагувати на зміни, що відбуваються в освіті й суспільстві, 

розкривати власний потенціал у нових умовах розвитку загальноосвітніх 

навчальних закладів (ЗНЗ). 

Історія Давнього світу, Китаю, Індії, античності містить багато 

прикладів мотивації досягнення найвищого розквіту сутнісних сил 

людини. У середньовічній філософії прикладом духовного зростання 

людини є подолання зла й перемога добра. Заслуговують на увагу 

філософські передумови акмеології періоду ХІV – ХІХ століття, проблема 

вдосконалення людини в наукових напрямах філософії, висвітлених у 

праці В. Гладкової і С. Пожарського [25]. Поняття «акмеологія» введено в 

науковий обіг вітчизняним психологом М. Рибніковим, який у 1928 р. 

запропонував назвати розділ вікової психології акмеологією. Учений 

створив Біографічний інститут з метою вивчення й систематизації 

біографії відомих людей. Акмеологія є наукою про закономірності, 

принципи й шляхи досягнення людиною максимальної досконалості. 

Акмеологію як науку характеризують фундаментальність, гуманістична 

спрямованість, інтегративність, прикладна орієнтація.  

Як стверджує В. Огнев’юк, президент Української академії акмеології    

(м. Київ), «акмеологія є сферою наукових знань про людину, що виявляє 

закономірності, фактори та умови самореалізації творчого потенціалу 

особистості на шляху до вищих досягнень діяльності як професійної, так і 

непрофесійної, а також закономірності, фактори та умови прогресивного 

розвитку соціальних спільнот» [148, с. 3].  У дослідженні враховуємо той 

факт, що об’єктом акмеології є зріла особистість, яка постійно прагне до 

саморозвитку й досягає акме-вершин у будь-яких видах діяльності, а її 

досягнення збагачують і примножують корисні надбання  людської 
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спільноти,  а предметом – закони та закономірності, умови та фактори, які 

позитивно сприяють розвиткові як окремої особистості, так і суспільства.  

У педагогічній акмеології учитель виступає як об’єктом,  так і 

суб’єктом педагогічної діяльності, а його зростання до акме-вершин залежить 

від багатьох  об’єктивних і суб’єктивних чинників. Формування професійної 

мобільності вчителів ЗНЗ є важливим суб’єктивним чинником, що рухає 

особистість до набуття високого ступеня професіоналізму й педагогічної 

майстерності. Учені А. Деркач і В. Зазикін [3] визначають поняття 

«педагогічна акмеологія» як науку про шляхи досягнення професіоналізму в 

праці педагога. На нашу думку, педагогічну акмеологію не можна зводити 

лише  до професійної діяльності педагога, її слід вважати наукою про 

закономірності, принципи, шляхи досягнення найвищого рівня розвитку всіх 

суб’єктів освітнього процесу. Пояснимо це тим, що процес навчання має 

двобічний характер, удосконалюються й досягають нових вершин і педагоги, 

і також й ті, хто навчається. Метою педагогічної акмеології є розкриття 

внутрішнього потенціалу кожного учасника педагогічного процесу та 

досягнення найвищих освітніх результатів завдяки педагогічній взаємодії, а 

завданнями – розробка та впровадження нових прийомів, методів, форм 

організації співпраці суб’єктів педагогічної праці; створення комфортних 

умов для професійного самовизначення та самореалізації творчого 

потенціалу; стимулювання процесів самопізнання та саморозвитку 

особистості педагогічними та акмеологічними засобами.  

Отже, об’єктом педагогічної акмеології є цілеспрямований освітній 

процес, а предметом – акмеологічні умови забезпечення ефективності такого 

процесу, об’єктивні та суб’єктивні чинники успішності всіх учасників 

педагогічної взаємодії. Педагогічна акмеологія є міждисциплінарною наукою 

і тому має зв'язок з природничими, суспільно-гуманітарними, технічними 

науками. 

У науковій літературі [180-189] йдеться про акме як найвищий ступінь 

розквіту сутнісних сил людини, однак бракує доказів  щодо корисності та 
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доцільності такого зростання для самої людини. Акме вчителя, на якому 

також недостатньо акцентовано увагу, є важливими професійними й 

особистісними східцями, кар’єрним зростанням у педагогічній діяльності. 

Цілком погоджуємося з відомими акмеологами В. Гладковою та 

С. Пожарським [25], які вважають, що акме людини характеризують 

варіативність і мінливість, позитивний результат становлення її як 

професіонала, громадянина, сім’янина. І тому акме викладача не є статичним 

особистісно-професійним утворенням, а постійно поповнюється й 

розвивається. Акме вчителя загартовується в повсякденній педагогічній 

діяльності, а його ознаками є професіоналізм.  

До акмеологічних засад віднесемо основні ідеї акмеології, 

педагогічної акмеології, які відбиваються в меті, завданнях, 

закономірностях, вимогах, змісті, методах і формах професійної 

мобільності вчителів ЗНЗ. У дослідженні посилаємося на базові ідеї 

педагогічної акмеології, зазначені в науковій праці Л. Рибалко [180]. Це 

такі ідеї: розвитку особистості, формування професійної  «Я»-концепції 

учителя, удосконалення акме через професіоналізм. 

Згідно мети і завдань дослідження посилаємося на суттєві положення 

акмеологічного підходу, про які йдеться в працях українських і зарубіжних 

учених [1; 2; 43; 50; 55; 56; 57; 61; 86; 97; 130; 166; 197; 201; 2014; 235]. 

Зазначено, що  акмеологічний підхід передбачає, що акме і самоздійснення – 

це не ідеальні образи, а постійний рух до них через співвіднесення реальних 

характеристик розвитку людини з оптимальною моделлю саморозвитку. При 

цьому людина не просто реалізує себе, здійснюючи вибір між 

репродуктивними способами розвитку; вона якісно перетворює себе, 

знімаючи психологічні бар’єри, переосмислюючи життєві очікування, шукає 

можливості для розвитку професійно значущих якостей, виробляє власну 

траєкторію саморозвитку. Як відзначає Н. Кузьміна [108-110], саморозвиток 

людини є постійним рухом до акме й боротьба з катаболе, тобто падінням. 
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Важливим моментом є те, як вона справиться з власними проблемами й 

подолає перешкоди в життєвих обставинах і екстремальних ситуаціях. 

Цілком прийнятною є думка Л. Мітіна, яка виокремлює суперечність 

між «Я-дієвим», «Я-віддзеркаленим» і «Я-творчим» особистості, розв’язання 

якої має змінити її ставлення до професіоналізму й  професійної діяльності 

[136; 137]. Одностайної думки дотримується й відомий акмеолог А. Деркач 

[55-57], на думку якого в межах означеного підходу суб’єкт саморозвитку 

ніби знаходиться у просторі між двома полюсами – від реального (часто 

неоптимального) до ідеального способу самоорганізації. Активність індивіда 

розгортається саме в цьому «реально-ідеальному» просторі й проявляється в 

постійному розв’язанні суперечностей  між тією високоорганізованою живою 

системою, якою є він сам, і об’єктивними умовами його життєдіяльності й 

професійної діяльності  [51, с. 36].  

У межах дослідження цінною є думка автора концепції 

професіоналізації А. Ростунова [195], який вважає, що  для створення 

системи управління неперервним процесом професійного розвитку фахівців, 

необхідне вивчення всіх етапів і стадій професіоналізації як функціонально 

пов’язаних підсистем: профорієнтація, профвідбір, профпідготовка й 

профадаптація. При цьому джерелом отримання інформації є психологічний 

аналіз й прогнозування діяльності, на основі чого розробляються вимоги до 

професійно важливих особистісних якостей, зокрема мобільності фахівця, 

моделі діяльності та освітнього процесу в підсистемі професійної підготовки. 

До цитованої думки автора додамо, що метою підвищення 

професіоналізму вчителям необхідно складати акмеограму на основі 

самопізнання й саморозкриття внутрішнього потенціалу. Акмеограма – це 

документ, у якому відбивається система вимог, умов і факторів, які 

сприяють прогресивному розвиткові професійної майстерності та 

особистості фахівця. У ній аналізуються види діяльності та ступінь 

виявлення особистісно-професійних якостей, які забезпечують їх 

функціональне виконання. Акмеограма включає цілі, вибір моделі 
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розвитку, визначення акмеологічних технологій, можливі індивідуальні 

показники професіоналізму, результати професійної діяльності. Вона 

індивідуальна та є основою для розробки акмеологічної траєкторії 

індивідуального особистісно-професійного розвитку. 

У такий спосіб можна говорити не лише про формування професійно-

педагогічної компетентності вчителів, але й про розвиток  їхньої 

акмеологічної компетентності. Акмеологічну компетентність учителя 

розуміємо як інтегративне особистісне новоутворення, що характеризується 

усвідомленим постійним прагненням удосконалювати себе засобами 

інноваційної педагогічної діяльності, знаннями й уміннями  самоорганізації 

та самореалізації в професійній діяльності, розвиненими якостями 

професійної мобільності, самопізнання й самовдосконалення. 

У науковій праці Г. Коваленко і Л. Рибалко [182]  поняття 

«акмеологічна позиція особистості» розуміється як суб’єктна позиція 

людини, її стійке прагнення досягати вершини, бажання реалізовувати 

творчий потенціал у професійній діяльності. Однак, для вчителя таке поняття 

потребує уточнення, оскільки недостатньо лише бажання досягати акме, 

необхідно здійснювати конкретні дії. І тому вважаємо за потрібне в 

професійній діяльності вчителя виокремити вміння позиціонуватися через 

власну стійку точку зору щодо науковості й достовірності фактів 

педагогічної дійсності, педагогічних явищ і процесів, дотримуватися 

педагогічного такту й справедливості в колективі, брати на себе 

відповідальність за виконання поставлених завдань. Прикладом 

акмеологічної позиції особистості є участь науковців, учителів у роботі 

Української академії акмеології (м. Київ), де вони відстоюють свої 

переконання, презентують передовий педагогічний досвід, розширюють 

світогляд і плідно співпрацюють з колегами. 

На основі узагальнення  акмеологічних ідей учених (О. Галус,               

В. Гладкова, Л. Паламарчук, І. Соколова, Я. Фруктова) [23; 25; 26; 155; 208; 

209; 235], ознайомлення з планами й протоколами методичних об’єднань і 
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звітами про стажування вчителів розкрито потенціал акмеологічного підходу 

(як можливості розвитку особистості вчителя, формування його професійної 

«Я»-концепції, сприяння досягненню професійного акме) для формування 

професійної мобільності вчителів у системі методичної роботи ЗНЗ. 

Розвиток особистості вчителя відбувається безпосередньо під  час 

педагогічного процесу, оскільки навчання й виховання сучасних учнів 

вимагають нових підходів, швидкого реагування на обставини, що 

складаються в педагогічному колективі, сформованих умінь саморегуляції 

та самоорганізації. Цілком слушною є думка Є. Голобородько [27, с. 273], 

яка наголошує на можливостях післядипломної освіти, завдяки якій 

відбувається акмеологічний розвиток учителів-предметників. Учена 

зазначає, що слухачі – учителі різних предметів, різних типів шкіл, мають 

педагогічний досвід, водночас викладачі закладів післядипломної освіти 

володіють новими технологіями, інноваційними підходами до навчання й 

виховання молоді. Акмеологічному розвиткові вчителів сприяє позитивна 

атмосфера, яка створюється в подібних закладах. Це проведення круглих 

столів, науково-методичних семінарів, читань, зустрічей з відомими 

педагогічними працівниками, наукових конференцій, на яких 

поширюються ідеї  педагогічної акмеології, розкривається її роль для 

розвитку особистості.  

Цілком поділяємо думку акмеологів В. Максимової та Н. Полєтаєвої 

130] у тому, що провідною умовою  досягнення якісних перемін в освітньому 

просторі є розвиток суб’єктів педагогічного дослідження. З позиції 

акмеологічного підходу суттєво важливою є післядипломна освіта вчителів, 

які підвищують кваліфікацію, набувають нових спеціалізацій у педагогічній 

діяльності, поєднують педагогічну та управлінську діяльності. Професійна 

зрілість учителя виявляється завдяки досягненням у практичній діяльності, а 

саме: розробці нових авторських навчальних програм, засвоєнню нових 

освітніх програм профільного навчання, упровадження інноваційних 

технологій  у педагогічний процес, вихованню життєво необхідних якостей 
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школярів. По суті в процесі професійної самореалізації формується 

мобільність учителя, яка є не лише показником його фахової зрілості, але й 

показником успішності  школярів, їхньої підготовленості до вибору професії 

та життєвого самовизначення.  

Нам імпонує думка вище названих авторів у тому, що вчителів слід 

готувати до реалізації ними акмеологічного підходу в практичній діяльності, 

тобто: читати цикл семінарів по акмеології освіти та управління якістю 

освітою, залучати відомих методистів до поширення акмеологічних ідей в 

освітянському просторі, систематично проводити індивідуальні та колективні 

консультації для педагогічних працівників, знайомити вчителів з методиками 

самоаналізу та самооцінки, стимулювання до саморозвитку, розробляти 

методичні рекомендації щодо складання авторських освітніх програм, їх 

презентації, організовувати зустрічі з відомими вчителями-новаторами.  

На основі вивчення звітів методичних об’єднань, протоколів 

методичних рад з’ясовано, що в системі методичної роботи закладів 

загальної середньої освіти недостатньо приділяється увага розвитку 

позитивної «Я»-концепції, способам кар’єрного зростання та досягнення 

акме в різних видах діяльності, формуванню вміння самоорганізації.  Нам 

імпонує думка вченого О. Гури [52], який наводить характеристику 

вчителям, які мають високий рівень самоорганізації (сформовані професійні 

знання, розвинені всі групи професійних умінь, гармонійну, зрілу «Я»-

концепцію, рефлексію, миследіяльність, котрі забезпечують ефективність 

процесів професійної самоорганізації); достатній рівень самоорганізації 

(сформовані професійні знання, достатній рівень розвитку певних груп 

професійних умінь (дидактичних, гностичних, конструктивних, 

організаційних), проте характеризуються негармонійною, незрілою «Я»-

концепцією, недостатньою рефлексивністю, нерозвиненою миследіяльністю). 

На наш погляд, на таку характеристику мають посилатися методисти в роботі 

з учителями. 
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Формування професійної «Я»-концепції вчителя відбувається завдяки 

подоланню суперечностей між очікуваним і реальним результатом, 

переосмисленню й перебудові своєї поведінки й діяльності, виробленню 

траєкторії саморозвитку, оволодінню ним новими функціями, зміні ролі 

вчителя від виконавця до наставника, методиста, керівника методичним 

об’єднанням.  

Ідеалом досконалості, по суті, є вчитель, який відповідає вимогам 

новітньої школи, розуміє потреби сучасної молоді, готовий безкорисно 

допомагати учням.  Про гармонію серця й розуму писав відомий 

український педагог  В. Сухомлинський, який наголошував на тому, що, з 

одного боку, учителеві не можна бути холодною, байдужою людиною; 

безпристрасного вчителя діти не люблять, ніколи не розкривають серця 

перед ним, а з іншого – учителеві треба вміти контролювати свої сердечні 

поривання розумом, не піддаватися емоційній стихії, обачливо ухвалювати 

рішення, що стосуються неправильних учнівських вчинків. Нині 

актуальними є його вислів: «Мистецтво та майстерність педагога саме й 

полягає в умінні поєднувати сердечність з мудрістю» [159, c. 9].  

Сучасні вчителі розуміють, що їхній професіоналізм має постійно 

підвищуватися, а в цьому неабияку роль відіграють  методичні об’єднання 

вчителів, центри методичної допомоги учителеві, консультативні пункти з 

підтримки  молодих вчителів. Однак, як свідчить власний педагогічний 

досвід, учителям бракує професійної мобільності, акмеологічної 

спрямованості на саморозвиток, емоційної стійкості та організованості. 

Вивчення проблеми акмеологічного зростання вчителів стало 

можливим завдяки науковим працям, присвяченим підвищенню 

професіоналізму вчителів у системи методичної роботи ЗНЗ (Л. Армейська, 

Н. Беседа, Н. Білик, В. Григораш, А. Єрмола, І. Жерносек, Т. Куценко, Г. 

Назаренко,    О.  Сидоренко, Т. Сорочан та інші) [8; 9; 12; 13; 46; 68; 69; 71; 

112; 113; 114; 115; 164; 165; 200; 205; 211; 212; 232; 237; 238; 240; 250; 251].  
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Зазначимо, що впровадження акмеологічних ідей у шкільну освіту 

позитивно впливає на: 

– поліпшення якості навчання школярів;  

– створення якісного освітнього середовища для неперервної освіти 

вчителя; 

– модернізація змісту, методів, форм підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів; 

– сформованість інтересу учнівської молоді до навчання; 

– підвищення рівня компетентності та формування іншомовної 

культури школярів як невід’ємного чинника цілісної культури особистості; 

– модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази 

ЗНЗ. 

Акмеологічний підхід реалізується через зміст і форми методичної 

роботи вчителів. Розвиток особистості вчителя в  методичній роботі 

відбувається завдяки інноваційним методичним темам, оновленим цілям й 

змісту діяльності педагогічної ради, методичних об’єднань учителів, творчих 

груп, атестаційних комісій, розробленню й апробації передових педагогічних 

ідей, організації експериментальної роботи й засвоєнню нових видів 

діяльності (моделювання, прогнозування, програмування, проектування). 

Досягненню вчителями професійного акме сприяють розроблення 

інноваційних методик і технологій навчання і виховання школярів, 

об’єднання й створення конкурентоздатної команди вчителів, спільна праця 

яких дозволяє рухатися до нових акме-вершин, відкриттю нових 

«горизонтів» самопізнання завдяки освоєнню ними основ наукової праці й 

самоменеджменту.  

Водночас, методична робота вчителя позитивно впливає на розкриття 

його внутрішнього потенціалу, зокрема й мобільних ресурсів, удосконалення 

компетенцій професійної мобільності.   

На підставі аналізу наукової і методичної літератури [84; 95; 113; 117; 

118; 120; 121; 127; 135; 151; 163] зазначено, що методична робота, її   
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планування й організація в ЗНЗ активізують потреби професійної мобільності 

вчителів, оскільки завдяки методичним проектам підвищується їхня 

активність та ініціативність, формується й поширюється інноваційний досвід 

учителів, відбувається співпраця й обмін творчими здобутками, формуються 

партнерські ділові стосунки між учителями, здійснюється зворотній зв’язок 

між запланованими завданнями й результатами педагогічної взаємодії.  

Методична робота є одним з видів педагогічної діяльності вчителя, 

активізує  його до професійної мобільності, а про її значущість неодноразово 

пишуть і науковці, і практики. Так, на думку Я. Стемковської [216], науково-

методична робота ЗНЗ розвиває організаційну культуру вчителя, сприяє 

корекції норм і правил поведінки, цінностей, традицій, створенню атмосфери 

співпраці й партнерства, побудові міжособистісних взаємин на засадах 

гуманізму й демократизму. До особливостей організації науково-методичної 

роботи Л. Литвин [118] відносить: забезпечення підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів у міжкурсовий період; практична спрямованість заходів 

з поєднанням індивідуальних і колективних форм співпраці з педагогами, 

наприклад, участь учителів у роботі школи молодого вчителя, творчих 

групах, складанні інтегрованої системи планування, яка дозволяє 

проектувати життєтворчість педагогів, використовувати результати 

моніторингових досліджень. 

Районні методичні об’єднання висувають завдання, які вимагають 

мобільного реагування вчителів й виконання їх на високому рівні, як-от: 

– забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог 

суспільства, запитів особистості, потреб  міста й держави;  

– реалізація, наприклад,  методичної теми району «Підвищення якості 

освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації учнів та вихованців 

навчальних закладів району»; 

– забезпечення  спрямованості  освітнього процесу на розвиток умінь  і 

навичок особистості,  застосування  на практиці здобутих знань з англійської 

мови, успішну адаптацію людини  в соціумі, формування здібностей до 
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колективної діяльності  та самоосвіти шляхом застосування  особистісно 

зорієнтованого,  компетентнісного й  діяльнісного підходів; 

– впровадження  сучасних педагогічних технологій, спрямованих на 

розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей школярів,  на 

задоволення  її потреб у самовдосконаленні; 

– створення  оптимальних  умов  для здійснення  педагогічними  

працівниками результативної самоосвітньої діяльності,  в  центрі  якої 

проектування та організація  сучасного уроку; 

– дотримання  державних вимог до рівня  загальноосвітньої підготовки 

учнів  за рахунок  чіткого використання Критеріїв  оцінювання  навчальних 

досягнень;  

– сприяння  підвищенню  загального  рівня  ІКТ-компетентності  

педагогів;  активному  впровадженню  інноваційних  технологій,  

спрямованих   на  розвиток  особистості  дитини,  на  розкриття  її   

інтелектуальних  та  творчих  здібностей; 

– розвиток соціального партнерства  навчальних закладів  із  закладами 

вищої освіти щодо розвитку  обдарованості учнівської молоді й професійного 

самовизначення. 

Одним з головних завдань організації й проведення методичної роботи 

з педагогічними працівниками є підтримка ділового тонусу вчителя, 

допомога в подоланні труднощів, відкриття шляху до пошуку, ініціативи й 

творчості. При цьому важливо зацікавити педагогів, залучаючи до 

проведення того чи іншого заходу, тож у нашій школі практикуються, крім 

загальноприйнятих, і нестандартні форми роботи, які захоплюють їх, 

сприяють розвитку професійних компетенцій, індивідуального стилю, 

творчих здібностей. До завдань віднесемо поглиблення фахових і 

методичних знань та вмінь учителя, які дозволяють наблизитися до нових 

підходів у науці й практиці; удосконалення психолого-педагогічних знань і 

вмінь для реалізації індивідуального підходу в освітньому середовищі, 

згуртування шкільного колективу; розробку нових освітніх  програм, планів-
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конспектів уроків, нетрадиційних уроків; вивчення передового досвіду 

педагогічних працівників і поширення його в колективі; самовдосконалення 

власних професійних і педагогічних  здібностей; ознайомлення з 

актуальними напрямами наукової думки: педагогічний менеджмент, 

педагогічна акмеологія та впровадження цих  ідей у шкільну практику.  

Суть організації методичної роботи в школі полягає в тому, що 

оволодіння вчителями інноваційними методичними формами сприяє 

розвитку продуктивної «Я»-концепції, тобто стійкої усвідомленої позиції 

стосовно саморозвитку й самовдосконалення професійно-педагогічного 

потенціалу. Однак у методичній роботі школи здебільшого увага 

акцентується на методичних розробках уроків. На нашу думку, на засіданнях 

методичних об’єднань, служб доцільно розглядати питання, що стосуються 

розробки й упровадження педагогічних технологій у навчально-виховний 

процес. Педагогічні технології (створення ситуації успіху, реалізація 

індивідуального підходу до розвитку творчих здібностей дитини, 

стимулювання до саморозвитку вчителів і школярів) розкривають 

можливості співпраці вчителя і школярів на основі партнерських стосунків, 

гуманних відносин, сприяють формуванню професіоналізму вчителя. 

Методичну роботу вчителя розглядаємо як сукупність методичних 

заходів, спрямованих на досягнення професійного акме поширення й  

засвоєння основ педагогічної інноватики, швидкого реагування на 

нововведення в шкільній освіті, співпраці й партнерських стосунків між 

суб’єктами освітнього процесу, підготовки учнів до участі в різних 

конкурсах і сприяння їхнім перемогам.  

Учені Т. Куценко, Л. Рибалко, Р. Черновол-Ткаченко [185]  

розглядають підсистеми методичної роботи ЗНЗ, до яких відносять зміст, 

функції, принципи, прийоми, методи, форми методичної роботи, педагогічні 

технології, умови, засоби, моніторинг, критерії ефективності, що 

підпорядковані її меті й завданням, виконанню нормативних розпоряджень і 

сприяли усвідомленню значущості розкриття власного потенціалу вчителів 
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на творчому рівні. Однак дослідники не акцентують увагу на змінах, що 

відбуваються в системі методичної роботи, не відбивають її динаміку. У 

такому поданні структура підсистем є правильною, але її наповнюваність 

слід розробляти з урахуванням освітніх змін, ціннісних орієнтацій суб’єктів 

освітнього процесу.  

У науково-методичній публікації Т. Сорочан [212] визначено об’єкти 

методичної роботи як професіоналізм педагогів і керівників, педагогічні 

системи ЗНЗ, освітні практики, освітні інновації, установи, які безпосередньо 

організовують таку діяльність, а також окремі складові зазначених об’єктів; 

суб’єктами методичної роботи є педагоги, керівники, методисти, управлінці, 

науковці, видавці. 

Стосовно структури методичної роботи ЗНЗ думки вчених 

розділилися так. У праці Н. Грищенко розглянуто розвиток комунікативних 

умінь учителів у системі методичної роботи ЗНЗ, до складових якої віднесено 

організацію роботи педагогічної ради, науково-методичної ради школи, 

тренінги, семінари з відповідною тематикою, наприклад: «Діалог у 

навчально-виховному процесі сучасної школи», конкурс «Учитель року», 

роботу педагогічних студій, школу вдосконалення комунікативної 

компетентності учителя, школу професійної майстерності, методичні 

об’єднання, самоосвіту вчителя [49, с. 9-10]. 

Іншої думки дотримується Т. Ткачова [225], розглядаючи структурні 

компоненти науково-методичної роботи такі, як: мету – підвищення науково-

теоретичного й загальнокультурного рівня, психологічно-педагогічної і 

професійної майстерності, розвиток духовної культури; наявність науково-

методичної інформації для педагогічних працівників міста щодо проблем 

духовної культури особистості взагалі та сучасного вчителя зокрема; способи 

досягнення визначеної мети, тобто засоби, форми й методи реалізації завдань 

розвитку духовної культури особистості вчителя; кадри (методичні 

працівники, управлінські кадри), які здійснюють педагогічну взаємодію з 

учителями. 
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Структура методичної роботи забезпечує виконання запитів, потреб і 

побажань вчителя, бо її модель створена з урахуванням рівня професійної 

майстерності кожного вчителя, на діагностичній основі. Разом з тим серед 

резервів удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами можна 

вказати на те, що не в повній мірі відповідає вимогам шкільний методичний 

кабінет. Недостатньою мірою узагальнюється перспективний педагогічний 

досвід. Не всі педагоги з вищою кваліфікаційною категоріями займаються 

дослідницькою діяльністю та висвітлюють свої надбання у педагогічній 

пресі. Не завждии проводиться рефлексія методичних заходів та вивчається 

їх результативність. 

У плані вдосконалювання професіоналізму вчителя в методичні роботі 

заслуговує уваги наукова праця О. Мандражи [131; 132], хоча вона 

присвячена підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності в 

системі методичної роботи ЗНЗ. Учена виокремлює: загальні психолого-

педагогічні знання й уміння; розширення світогляду, інтелектуальний та 

духовний розвиток; знання про інноваційну діяльність; знання й уміння 

аналізувати власну діяльність, проводити рефлексію, працювати з 

інформацією, володіти науково-дослідним апаратом, розвивати 

комунікативні вміння, здібності до співробітництва; вміння складати 

авторські програми та проводити їх експериментальну перевірку; розвиток 

творчості, активності, упевненості; розкриття потенціалу методичної роботи. 

По суті, знання природи людини, уміння розкривати власний потенціал у 

професійній діяльності є акмеологічними за характером. Нам імпонує думка 

дослідника про необхідність залучення вчителів до інноваційної діяльності, 

удосконалення ними методичних навичок. На нашу думку, такий підхід 

доповнює зміст професійної мобільності вчителя. 

Н. Беседа [12] зазначає, що в процесі методичної роботи ЗНЗ 

відбувається підготовка вчителя до застосування здоров’язберігаючих 

технологій, а ефективність такої підготовки залежить від реалізації функцій 

методичної роботи – організаційної, діагностичної, планування, 
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прогностичної, моделювальної, коригувальної, пропагандистської, 

поширення результативного досвіду й здійснення методичного супроводу 

застосування зазначених технологій. Цілісності та узгодженості системи 

методичної роботи ЗНЗ сприяє реалізація внутрішніх (інформаційні, 

організаційно-діяльнісні, комунікативні, управлінські) і зовнішніх зв’язків 

(зв’язки внутрішньошкільної методичної роботи з діяльністю міського 

(районного) методичного кабінетів, обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, позашкільних навчально-виховних закладів, державних 

органів, громадських організацій, установ культури, соціальних служб, 

медичних закладів). На думку Т. Ткачової, особливою є випереджальна 

функція методичних служб, згідно з якою методисти мають бути 

консультантами з перспективних питань організації освіти дорослих, а зміст 

діяльності методичної служби має забезпечувати духовний, професійний 

розвиток та саморозвиток педагогів. 

У дослідженні спираємося на результати узагальнення принципів 

методичної роботи, отримані О. Мандражи, до головних з них віднесено: 

єдність усіх ланок методичної роботи та їх підпорядкування меті, 

безперервне й систематичне підвищення кваліфікації і педагогічної 

майстерності вчителів, врахування педагогічного досвіду й стажу роботи 

вчителів, орієнтування вчителів на професійну самореалізацію й творчий 

розвиток упродовж життя, упередження перевантаження суб’єктів 

педагогічного процесу, заохочення вчителів до самоосвіти й самовиховання. 

Т. Ткачова уточнює принципи системності, концептуальності, 

перспективності, об’єктивності, демократизму, гуманізму, педагогічного 

оптимізму, компетентності, диференціації та особистісної спрямованості,  

реалізація яких поліпшує ефективність методичної роботи ЗНЗ. 

І. Казначей [84] називає такі принципи управління методичної служби 

школи, як: принципи розвитку, поєднання індивідуальної і групової форм 

методичної роботи, стимулювання творчого зростання педагога. 
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На наш погляд, успішність формування професійної мобільності 

вчителів у методичній роботі ЗНЗ забезпечують акмеологічні принципи 

суб’єкту діяльності, життєдіяльності, потенційного й актуального 

моделювання, оптимальності, зворотного зв’язку, а також операційно-

технологічний принцип. Принцип життєдіяльності дає змогу розглядати 

поряд з поняттям кар’єри, поняття акме всієї життєдіяльності, виробити 

стратегію життя. Стратегія життя – це вибір особистістю способу життя, що 

відповідає її типу. На основі принципу потенційного та актуального 

особистість розглядається як проективна, перспективна система. Цей 

принцип зорієнтований на виявлення резерву особистості, який може 

реалізуватися в майбутньому нею самою або за її акмеологічної підтримки. 

Моделювання – процес подання, імітування існуючих систем на основі 

побудови, вивчення й перетворення їх моделей, у яких відтворюються 

принципи організації та функціонування систем. Модель в акмеології 

проектує співвідношення сьогодення й майбутнього, якого ще немає в 

реальній дійсності, та спосіб руху до цього майбутнього, що визначається 

зовнішньою й внутрішньою детермінацією. Як відомо, оптимізація  є 

переходом системи або її елементів до оптимуму, тобто стану найбільшої 

ефективності. Принцип оптимальності допомагає вобрати правильну тактику 

поводження в колективі, вибрати правильне сполучення принципів 

диференційованого підходу та єдності вимог. Операційно-технологічний 

принцип характеризує суть акмеології як прикладної дисципліни, що має 

категоріальний характер, ціннісну спрямованість та є єднальною ланкою між 

початковим і кінцевим станом акмеологічної моделі. Зворотній зв’язок є 

розкриттям опосередкованого характеру самопізнання особистості через 

самореалізацію, основою становлення «Я» - концепції. 

Вивчення нормативно-правових керівних документів щодо організації 

методичної роботи ЗНЗ, особливостей професійної підготовленості 

педагогічних працівників, аналіз атестації, дозволили визначити основні 

напрями підвищення кваліфікації педагогів засобами методичної роботи. 
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Реалізація диференційованого підходу до освіти педагогів передбачає 

забезпечення умов для задоволення професійних пізнавальних інтересів і 

потреб педагогів у процесі підвищення їх кваліфікації на всіх етапах системи 

їх безперервної освіти: курсової підготовки, методичної роботи та 

самоосвіти. Вивчення теорії і практики організації методичної роботи на 

диференційованій основі свідчить, що розподіл педагогів на групи залежно 

від рівня їх професійної підготовки традиційно здійснюється на групи: 

молодих учителів; учителів, що вдосконалюють свій професійний рівень; 

творчо працюючих учителів; адміністративного контролю.  

Безумовно, кожен дослідник визначає напрями методичної роботи з 

учителями відповідно до поставлених завдань у дослідженні. Так, в 

експериментальній роботі Т. Ткачової  методична робота проводилася за 

напрямами: інформаційно-просвітницький, експертно-діагностичний, 

описово-корекційний, експериментально-дослідницький, що й відповідало 

поставленим завданням. У розвитку духовної культури вчителя задіяні такі 

напрями діяльності міської методичної служби, як: комплексне планування 

роботи з педагогічними кадрами; конкретизація завдань, змісту, форм і 

методів роботи з педкадрами відповідно до рівня майстерності та категорії; 

вибір засобів найбільш оптимальної взаємодії методичних служб міського та 

шкільного рівнів; створення необхідних нормативно-правових, матеріально-

фінансових та психолого-педагогічних умов.  

О. Манджари називає основні напрями діяльності науково-методичних 

центрів, а саме: вчасне інформування вчителів; підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників через організацію роботи за предметною 

підготовкою, осмислення історичних, культурологічних, соціальних, 

філософських основ педагогічної діяльності та засвоєння нових типів 

діяльності (програмування, проектування, прогнозування тощо), необхідних 

для сучасної педагогічної практики; розробка й апробація передових 

педагогічних ідей через організацію експериментальної роботи в освітніх 

установах; розробка програмно-методичного забезпечення навчально-
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виховного процесу. 

Провідним напрямом методичної роботи ЗНЗ є залучення вчителів до 

самоосвітнього процесу. Прагнення до самоосвіти є рушійною силою 

професійної самореалізації вчителів. Ураховуючи той факт, що методичною 

діяльністю займаються дорослі, досвідчені люди, зміст такої діяльності 

цілком має відповідати потребам працівників освітньої сфери, розширювати 

їх пізнавальний діапазон, розкривати дослідницький і творчий потенціал 

кожного педагога. У процесі самоосвіти вчителі набувають професіоналізму 

та педагогічної майстерності, вони знайомляться з новими програмами з 

навчальних дисциплін, розробляють методичне забезпечення до викладання 

фахових навчальних дисциплін, оволодівають методикою педагогічного 

експерименту, беруть участь у роботі науково-методичних семінарів, 

методичні доробки публікують й діляться власним досвідом. Підготовка до 

виступів на методичних об’єднаннях, педагогічних читаннях, науково-

практичних конференціях активізує внутрішній потенціал учителів, які 

збагачують практичний досвід новими ідеями, педагогічними новинками, 

науковими термінами й поняттями.  

Представники вищої школи надають методичну допомогу вчителям 

гімназії, консультують гімназистів, які працюють над науково-дослідними 

роботами в рамках Малої академії наук учнівської молоді України, 

організовують цікаві та змістовні екскурсії для гімназистів по підприємствах 

області. Творча співпраця з освітніми установами вищого рівня акредитації 

виступає як своєрідний інструмент втілення та реалізації цілей та завдань, які 

ставить перед собою науково-методична служба: конкретна допомога 

кожному вчителю у вдосконаленні його професійної майстерності та 

розповсюдження кращого передового досвіду. Так, наприклад, більш 

результативною є робота тих творчих груп, які співпрацюють із науковцями 

закладів вищої освіти, методистами КВНЗ «ХАНО». 

Підсумовуючи сказане та власний досвід методичної роботи, виділяємо 

такі напрями методичної роботи: з’ясовувати труднощі, що заважають 
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формуванню професійної мобільності вчителів у методичній роботі ЗНЗ; 

виявляти та усувати перешкоди, що гальмують саморозвиток школярів; 

планувати підвищення кваліфікації вчителів шляхом самоосвіти, стажування, 

навчання в інституті післядипломної освіти; створювати акмеологічне 

середовище для розкриття й реалізації внутрішнього потенціалу суб’єктів 

педагогічного процесу; опановувати інноваційні методи і формами 

методичної роботи; вивчати передовий педагогічний досвід та мобілізувати 

власні зусилля на створення авторських продуктів діяльності. 

Традиційною є робота педколективу над єдиною науково-методичною 

темою – колективна форма пошукової роботи щодо вирішення актуальної 

психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення освітнього процесу 

та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня педагогів. 

Чільне місце в підвищенні фахового рівня, майстерності вчителя 

займає робота над індивідуальною методичною темою (проблемою). Ця тема 

визначається вчителем самостійно і випливає з професійного інтересу 

вчителя. Індивідуальна робота педагога над науково-методичною проблемою 

–  найбільш ефективний шлях включення його в активну, самостійну творчу 

пізнавальну діяльність. 

Колективним органом управління ЗНЗ, який забезпечує спільне 

вирішення освітніх завдань, стимулює розвиток творчого потенціалу 

педколективу, сприяє розвитку професійної майстерності педагогів є 

педагогічна рада. Домінуючою колективною формою роботи методичної 

роботи є методичні об’єднання. їхня діяльність спрямована на забезпечення 

педагогів сучасною інформацією, новинками освітньої галузі, покликана 

знайомити викладачів з досягненнями психолого-педагогічної науки, сприяє 

формуванню, поглибленню фахових знань та підвищенню професійної 

майстерності. 

До нетрадиційних форм методичної роботи з працівниками освітньої 

сфери віднесемо: подорож діагностичною картою підвищення методичної 

кваліфікації класних керівників, бліц-опитування «Теза навчального уроку», 
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освітянські арабески «Комунікативна компетентність педагога», методичний 

анонс-огляд новинок літератури «Педагогічний бестселер», естафета 

вчительських здивувань (про використання інтерактивних форм і методів 

роботи), презентаційний меседж «А я роблю так…», відкриті уроки в сфері 

«Телерепетитор» або урок для молодого вчителя (демонстрування 

фрагментів інтерактивних уроків і виховних заходів), інформаційна трибуна 

«Віртуальна екскурсія по інтернету». 

Серед освітян завжди поширювалася ідея наставництва через відомі 

школи педагогічного досвіду. Послуговуючись біографічним методом, що 

використовується в акмеології, констатуємо, що постаті А. Макаренка, 

В. Сухомлинського, С. Шацького, К. Ушинського та інших цілком можна 

вважати зразками педагогічного досвіду, який доцільно вивчати й розуміти 

його практичне значення для навчання й виховання сучасної молоді. 

Життєдіяльність відомих учених, педагогів, дослідників є прикладом 

професійної самореалізації самоактуалізованої людини. Характерним є те, 

що такі люди в професійній самореалізації поєднують різні види діяльності: 

пізнавальну, педагогічну, дослідницьку, методичну, виховну. Тому слід 

зауважити, що професійна самореалізація вчителя є багатогранною й 

неповторною, результатом якої є високий рівень професіоналізму й 

педагогічної майстерності.  

Методичні оперативки є традиційною для закладу формою підвищення 

професійної майстерності, попередження можливих помилок, виправлення 

допущених недоліків у роботі педпрацівників. Ефективність даної 

методичної форми полягає в тому, що вона займає мало часу, може 

проводитись до уроків, після уроків, на перерві; дозволяє обговорити 

питання , які неможливо передбачити заздалегідь. 

Основним змістом проведених протягом поточного навчального року 

методичних оперативок є: 

– оперативне знайомлення колективу з директивними, нормативними 

документами, наказами, інструктивно-методичними листами, положеннями, 
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інструкціями; 

– ознайомлення з інноваційними технологіями навчання та виховання; 

– інформування методистів і вчителів про нові науково-методичні 

посібники, педагогічні періодичні видання, нові навчальні програми, 

підручники; 

– розгляд поточних освітніх завдань; 

– заслуховування інформації про стан методичної роботи, про 

результати внутрішнього контролю, про участь в методичних заходах, 

виконання доручень. 

Засобами методичної роботи є навчальні плани, програми, підручники, 

методичні посібники, приладдя, індивідуальна програма професійного 

зростання педагогів, план методичної роботи, орієнтований на окремі групи 

педагогів, звіт про атестацію вчителів, положення про матеріальне 

заохочення педагогів ЗНЗ, положення про різноманітні конкурси фахової 

майстерності, цифрові дані моніторингу та їх аналіз, періодичні видання, 

анотовані каталоги, публікації учителів, рекомендовані списки літератури, 

ІКТ та ін. 

Організуючим центром методичної роботи з педагогічними 

працівниками є методичний кабінет, діяльність якого підпорядкована 

виконанню наступних завдань: забезпечення інформаційної підтримки 

діяльності структурних підрозділів методичної служби ЗНЗ; створення банку 

даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної 

інформації; надання навчально-методичних консультацій педрацівникам; 

координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих 

на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової 

підготовки вчителів; задоволення запитів, потреб учителів в інформації 

професійно-особистісної орієнтації; організація системи заходів, 

спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження 

досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій. 
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Позитивною тенденцією вважаємо підвищення професіоналізму 

вчителів у процесі виконання педагогічних досліджень, що успішно 

закінчується захистом дисертації та присвоєння наукового звання кандидата 

педагогічних наук. Для ЗНЗ це не лише підвищення іміджу, але й поліпшення 

роботи педагогічного колективу, зміни на краще освітніх пріоритетів, 

задоволеність учителів професійною самореалізацією. У межах такої позиції 

система методичної роботи набуває нових, перспективних обертів, а вчитель 

не обмежується шаблонним викладанням, займається дослідницькою 

роботою та піднімається до нових вершин творчого зростання. 

На прикладі ЗНЗ І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської 

області Холодногірського району зазначимо, що ЗНЗ стратегічним завданням 

методичної роботи є сприяння акмеологічному зростанню вчителів, 

удосконалення освітнього процесу шляхом упровадження інноваційних і 

передових педагогічних технологій (система розвивального навчання, 

розвитку критичного мислення, створення ситуації успіху, проблемно-

пошукові, технологія особистісно зорієнтованого сучасного уроку, 

інтерактивні й проектні технології, технологія комунікативного навчання 

іноземних мов, правова освіта та громадянське виховання).  

У роботі переважають нетрадиційні форми, спрямовані на максимальну 

активізацію практичної діяльності педагогів: науково-практичні семінари, 

майстер-класи, практичні заняття, тренінги, консультації, круглі столи, 

конференції, наради. Педагогічні працівники намагаються впроваджувати 

інноваційні технології навчання: розвиток критичного мислення, проблемно-

пошукові технології, технологія особистісно-орієнтованого уроку, 

комунікативного навчання іноземної мови, створення ситуації успіху, 

інтерактивні, проектні технології. 

Учителі та вихователі стали переможцями обласних конкурсів 

«Кращий  вихователь Харківщини» та «Учитель року-2017». Шестеро 

вчителів  стали переможцями  обласного фестивалю-огляду освітніх  

Інтернет-ресурсів. ЗНЗ стали переможцями Усеукраїнського фестивалю 
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робототехніки «ROBOTICA», обласних тематичних виставках  ефективного 

педагогічного досвіду «Навчання та виховання учнів через 

природовідповідну (ноосферну) освіту та екологічну безпеку»,  «Рік 

англійської мови: перспективи розвитку іншомовної освіти в Харківській 

області», «Національне виховання як фактор цілісного  формування 

особистості», брали  участь у експериментальній роботі регіонального рівня 

за темою «Навчання і виховання учнів через природовідповідну 

(ноосферну)освіту і екологічну безпеку». 78  робіт  педагогічних працівників 

навчальних  закладів приймали участь у виставці-презентації педагогічних 

ідей та технологій за темою «Громадянська компетентність та шляхи її 

формування». 

Показником успішності організації роботи з обдарованим дітьми є 

результативність участі учнів ЗНЗ в учнівських змаганнях Всеукраїнського 

рівня. У 17 районних предметних олімпіадах взяли участь 981 учень 6-11 

класів усіх ЗНЗ. З них призерами стали 241 учень, направлено для участі в 

обласному етапі  88 учнів, з яких призові місця посіли 42 учні, що складає  

47,7% від загальної кількості учасників Холодногірського району і на 1,1% 

більше минулого навчального року. У минулому навчальному році ця 

різниця становили 16,8%.   

Традиційним залишається проведення конкурсів знавців української та 

російської мов, їх учасниками стали 248 учнів. 

У районних етапах турнірів юних істориків, журналістів, хіміків, 

фізиків, правознавців, географів, економістів, математиків, біологів, 

винахідників та раціоналізаторів та турніру з основ інформатики взяли участь 

109 команд, до складу яких входили 545 учнів, у міському етапі турнірів 

брали участь 13 команд – 65 учнів. 

У конкурсі «Учень року», який проводиться під патронатом 

Харківського міського голови у чотирьох номінаціях «Інтелектуал», «Лідер», 

«Спортсмен» та «Творча особистість» брали участь 350 учнів, 38 – 

представників навчальних закладів – продовжили змагання в міському турі.  
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У Конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України брали участь 72 юних дослідника із                               

11 ЗНЗ району. У порівнянні з минулим навчальним роком секцій працювало 

менше на 3, а учасників було на 11 більше (на 15%). Роботи 30 учнів 

направлені для участь у обласному етапі, з них стали переможцями 10 робіт, 

що складає 40%.   

Учні стали переможцями ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості у номінації «Історія України і державотворення», обласних 

конкурсів ораторського мистецтва, Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Взагалі переможцями різних інтелектуальних змагань різних рівнів 

стали 248 учнів ЗНЗ району (у минулому році 218).  

У ЗНЗ зазначеного району м. Харкова вчителями використовуються 

елементи інновацій, як-от: 

1. Інтерактивні технології навчання (Пономаренко Ю.В., Башинська 

Л.В., Косицька О.М.; Харченко В.М. тощо); 

2. Інформаційно-комунікаційні технології навчання (Дегтярьов С.В., 

Катуніна О.В., Долбешко О.В., Рубан І.О., Ващенко В.І., Пономаренко Ю.В., 

Олефіренко О.П., Толкачова С.І., Харченко В.М., Башинська Л.В.); 

3. Використання рольових ігор, особистісно-орієнтоване навчання 

(Карпова О.В., Пономаренко Ю.В., Загребельна С.В., Юрченко Л.В., 

Добривченко Т.П., Рубан І.О., Ващенко В.І., Толкачова С.1., Харченко В.М., 

Башинська Л.В., Долбешко О.В.); 

4. Технологія випереджаючого навчання з використанням опорних 

конспектів (Толкачова С.І., Харченко В.М., Башинська Л.В., Долбешко О.В., 

Харченко О.В.) 

5. Технології комунікативного навчання іноземної мови (Анохіна С.В., 

Клименко Т.Д., Сподарець С.Г., Сіконенко Т.А.); 

6. Проектні технології (Толкачова С.І., Харченко В.М., Башинська Л.В., 

Долбешко О.В.); 
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7. Технологія критичного мислення (Харченко О.В.); 

8. Технологія організації групової навчальної діяльності (Толкачова 

С.І., Добривченко Т.П., Рубан І.О., Ващенко В.І., Харченко В.М., Башинська 

Л.В., Долбешко О.В., Сподарець С.Г., Анохіна С.В.). 

Таким чином, підвищення якості освіти здійснюється шляхом 

удосконалення професійної компетентності педагогів, що реалізується через 

трансформацію сучасних наукових ідей у практику діяльності педагогічних 

працівників району, створення умов для функціонування і розвитку єдиного 

освітнього-виховного середовища. Зміст науково-методичної роботи включає 

упровадження інноваційних педагогічних технологій і педагогічного досвіду 

в практику роботи ЗНЗ, науково-методичним супроводом профільного, та 

інклюзивного навчання, впровадженням ІКТ, розвитком системи роботи з 

обдарованими дітьми. Наведені приклади досягнення вчителів та учнів 

свідчать про потенційні можливості акмеологічного зростання усіх учасників 

освітнього процесу. 

Підсумовуючи вище сказане зазначимо, що провідними регуляторами 

розвитку педагогічної освіти в Україні в контексті акмеологічного підходу є:  

− визнання педагогічної освіти як сфери забезпечення людським ка-

піталом – педагогами, які повинні мати високий рівень реалізації професійної 

діяльності, свідомо змінювати й розвивати себе, здійснювати індивідуальний 

творчий внесок у професію, стимулювати в суспільстві інтерес до результатів 

своєї праці;  

− усвідомлення пріоритетності акмеологічного підходу в педагогічній 

освіті як базисної методологічної основи, яка забезпечує прогностичність, 

постійний рух за висхідною траєкторією розвитку педагога, розуміння його 

ролі в сучасному світі відповідно до культурно-духовних, суспільно-

економічних і технологічних трансформацій;  

− безперервний професійний акмеологічний розвиток учителів у 

рамках формальної, неформальної та інформальної освіти забезпечить 

цілісну підготовку акмепрофесіонала з інноваційним мисленням, 
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характеризується накопиченням нового знання у вигляді інновацій, під якими 

необхідно розуміти об’єктивне нове, що утворюється у процесі синтезу знань 

із різних сфер. 

 

1.3. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування 

професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу в 

системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів 

 

У «Новому тлумачному словнику української мови» наводяться 

тлумачення терміну «умови», деякі з яких означають «необхідну обставину, 

яка робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або 

сприяє чомусь; обставини, особливості реальної дійсності, при яких 

відбувається або здійснюється що-небудь; правила, які існують або 

встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які забезпечують 

нормальну роботу чого-небудь; правила, вимоги, виконання яких забезпечує 

що-небудь; сукупність даних, положення, що лежать в основі чого-небудь» 

[147, с. 617].  

Дослідниця Г.О. Жозе да Коста [72] виявляла сутнісні характеристики 

педагогічних умов і зробила висновок, що в науково-педагогічних дослідженнях,  

умови – це особливості організації навчально-виховного процесу, що детермінують 

результати виховання, навчання та розвитку особистості, об’єктивно забезпечують 

можливість їх покращення шляхом реалізації нової парадигми освіти, застосування 

передових освітніх методик, сучасних та інноваційних технологій, упровадження 

кращого педагогічного досвіду. Педагогічні умови – це комплекс спеціально 

спроектованих генеральних чинників впливу на зовнішні та внутрішні обставини 

навчально-виховного процесу й особистісні параметри всіх його учасників. Педагогічні 

умови забезпечують цілісність навчання та виховання в інформаційно-освітньому 

середовищі навчального закладу відповідно до вимог суспільства та запитів ринку 

праці, сприяють всебічному гармонійному розвитку особистості та створюють 

сприятливі можливості для виявлення її задатків, врахування потреб і формування 
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загальнолюдських і професійно важливих якостей, ключових кваліфікацій, загальних і 

професійних компетенцій. 

У науковій літературі є й інші підходи до визначення педагогічних 

умов. Так, С. Тарасюк зазначає, що «під організаційно-методичними умовами 

ми розуміємо систему психолого-педагогічних заходів, які сприяють 

удосконаленню професійної діяльності педагога безпосередньо в закладі 

позашкільної освіти» [222, с. 161]. До таких умов удосконалення професійної 

діяльності педагога позашкільного закладу художньо-естетичного профілю 

автор відносить: залучення педагогів до розв’язання єдиної науково-

методичної проблеми; забезпечення педагогічної діагностики процесу 

вдосконалення професійної діяльності; організація співпраці з науковцями та 

проведення спільних наукових досліджень. 

Учена Т. Ткачова [226] висуває й доводить у дослідженні гіпотезу, суть 

якої полягає в тому, що рівень розвитку духовної культури вчителя в системі 

методичної роботи підвищиться, якщо розробити й упроваджувати в 

закладах освіти такі педагогічні умови, як: використання культурологічного 

підходу, який спрямований на забезпечення зв’язку духовних орієнтирів 

учителя і його професійної педагогічної діяльності; створення моделі міської 

методичної служби як духовного та культурно-освітнього поля творчої 

педагогічної діяльності; урахування у взаємодії з учителем специфіки 

навчання й виховання дорослих. 

У межах дослідження цінними є думки Н. Федоринової [233], яка 

також надає значну роль методичній роботі в підвищенні професіоналізму 

вчителя, формуванні його готовності до виховання емоційно-позитивного 

ставлення учнів до навчання, яке залежить від гармонізації емоційних й 

інтелектуальних засобів методичного навчання та її дидактичного 

забезпечення. До педагогічних умов автор відносить: створення 

сприятливого психологічного клімату, особистісно-орієнтованої педагогічної 

взаємодії і розвитку емоційної та поведінкової гнучкості вчителя. 
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Заслуговують уваги й те, що до соціально-педагогічних умов 

підвищення професіоналізму й інноваційного потенціалу вчителя в працях   

В. Уруського [231] віднесено: наявність соціального замовлення на 

підготовку вчителя-новатора, його готовність до нововведень; підготовка 

педагогічних кадрів до творчого пошуку в процесі неперервної освіти; 

удосконалення організаційного, матеріально-технічного й кадрового 

забезпечення підготовки вчителя до інноваційної діяльності.  

Учена Н. Кожемякіна [94] соціально-педагогічними умовами 

формування професійної мобільності майбутніх менеджерів-аграріїв 

визначає такі, як: забезпечення належного рівня корпоративної культури та 

можливостей професійного зростання менеджерів-аграріїв; налагодження 

кадрової роботи в напрямку чіткої системи стимулювання професійно-

ділового становлення менеджерів-аграріїв у галузі агропромислового 

комплексу України; стимулювання майбутніх менеджерів-аграріїв до 

моделювання поведінки в процесі сумісної діяльності; удосконалення 

інформаційно-методичного супроводження навчальних програм.  

Не зважаючи на те, що останнім часом декларуються думки про 

створення належних умов для розвитку й самореалізації учнів, підвищення 

професійного рівня вчителів сучасної школи, бракує наукових і практичних 

праць про створення належних умов для професійної мобільності як 

складової професійного акме особистості вчителя.   

У межах дослідження вивчаємо педагогічні умови професійної 

мобільності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів як сукупність 

внутрішніх настанов і зовнішніх обставин, які сприяють успішному 

формуванню професійної мобільності вчителя на засадах акмеологічного 

підходу в системі методичної роботи ЗНЗ. 

Аналіз перелічених вище педагогічних умов дав підстави теоретично 

обґрунтувати педагогічні умови формування професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу в системі методичної роботи ЗНЗ 

як необхідність: стимулювання вчителів до розвитку професійної 
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мобільності як складової професійного акме; організації взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу, спрямованої на формування компетенцій професійної 

мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу; забезпечення 

професійного мобільного зв’язку  між суб’єктами освітнього процесу під час 

застосування ІКТ у системі методичної роботи ЗНЗ.   

У дисертації наведемо обґрунтування першої педагогічної умови 

формування професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного 

підходу в системі методичної роботи ЗНЗ, як-от: стимулювання вчителів до 

розвитку професійної мобільності як складової професійного акме. 

Як свідчить аналіз власного управлінського й педагогічного досвіду, 

вчителям бракує цілеспрямованості, активності, ініціативності, критичного 

мислення, відкритості для досвіду й пізнання нового. Не всі вчителі є 

достатньо мобільними й харизматичними, конкурсантами й переможцями в 

освітянських заходах різних рівнів організації (міжнародні, регіональні, 

обласні, районні, шкільні). У дослідженні з’ясовано, що при формуванні 

професійної мобільності вчителів у системі методичної роботи ЗНЗ значне 

місце належить стимулюванню та заохочуванню як педагогічним категоріям 

позитивного впливу на особистість (В. Лозова, А. Троцко, А. Хуторський) 

[122; 245 ]. 

Під час пілотного експерименту  з учителями (разом 121 особа) 

провели анкетування «Чи цілеспрямована Ви людина?»  та з’ясували, що 

42,1% осіб також мають необхідні якості для самоствердження в професійній 

діяльності, однак мусять себе контролювати та упереджувати  появу 

внутрішніх конфліктів; 20,6% осіб мають всі можливості досягати успіху в 

професійній діяльності, у них наявна  рівновага між почуттями й розумом, 

між приватним і громадським життям, міркуваннями й діями; 27,3% осіб 

відчувають утруднення в розкритті та реалізації власних нових здібностей, 

талантів, їм заважає невпевненість у собі. 

Респонденти, котрі брали участь у зазначеному вище пілотному 

експерименті, зауважили, що для адаптації до оновлених вимог педагогічної 



69 

 

діяльності важливими є: підтримка адміністрації в роботі з батьками й 

консультації досвідчених та успішних учителів (45%), власний досвід 

організації й проведення майстер-класів, тренінгів професійного зростання 

(29%), самоаналіз власних уроків і виховних заходів (17%), досягнення й 

перемоги учнів (9%).  

Проте вчителям, які мають професійну підготовку, в тому числі й 

досвід педагогічної роботи, власну позицію, авторитет і певний імідж 

педагогічного працівника, не подобається авторитарний характер 

стимулювання у формі наказів і розпоряджень про обов’язкову участь у 

педагогічних заходах, ігнорування їхньої думки щодо змісту й 

організаційних моментів, несправедливе оцінювання їхньої роботи в освітніх 

проектах і участі школярів у різних навчальних і виховних заходах.  

Тому стимулювання процесу формування професійної мобільності 

особистості як складової професійного акме має бути зорієнтованим на 

розкриття власної «Я»-концепції і потреб самореалізації в педагогічній 

діяльності і допомагати вчителям позбутися стереотипів, що заважають 

швидкому реагуванню на зміни в освітньому просторі, знаходженню нових 

підходів до індивідуальності сучасного школяра, розумінню потреб і запитів 

як учнів, так і батьків. 

Учена Є. Іванченко [161; 162] до педагогічних умов формування 

професійної мобільності віднесла створення позитивної мотиваційної 

настанови на професійну мобільність при особистісно орієнтованому 

навчанні. Така організація процесу навчання дозволяє приділяти увагу 

розвитку індивідуальних здібностей особистості. Особистісно орієнтоване 

навчання (за І. Якіманською) [255] сприяє створенню позитивної 

мотиваційної настанови на професійну мобільність, виявленню й 

структуруванню суб’єктивного досвіду й шляхів його узгодження із 

соціально-значущим досвідом, що якнайкраще сприяє формуванню 

професійної мобільності майбутнього фахівця, який готовий до гідного 

виходу на первинний ринок праці. 
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Із позиції авторської думки розглянемо можливі способи стимулювання 

вчителів до розвитку професійної мобільності як складової професійного 

акме. У Новому тлумачному словникові української мови (2008) термін 

«спосіб» означає «певна дія, прийом або система прийомів, яка дає 

можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось; те, що служить 

знаряддям, засобом у якій-небудь справі, дії» [147, с. 390].  

У нашому розумінні словосполучення «педагогічні способи» означає 

спеціально організовані дії того, хто впливає на позитивні зміни вчителя, у 

тому числі й безпосередньо його дії, що призводять до самозмін, 

ефективність яких забезпечується використанням відповідних прийомів, 

методів, форм, засобів педагогічного впливу на особистість. За основу 

педагогічного впливу на особистість учителя ми брали класифікацію методів 

виховання, представлену в навчальному посібнику В. Лозової і А. Троцко 

[122]. Пояснюємо це тим, що  мотивація професійної мобільності вчителів 

ЗНЗ в освітньому процесі має відбуватися через формування свідомості та 

самосвідомості, опанування досвідом практичної діяльності, стимулювання й 

корекцію результатів педагогічної роботи, самовиховання. Зазначимо, що 

мотиваторами виступають керівники ЗНЗ, методисти, вчителі, активні 

школярі та ініціативні батьки, які бажають бачити в сучасному вчителеві 

позитивне й зразкове.  

Педагогічні способи стимулювання вчителів до розвитку професійної 

мобільності як складової професійного акме умовно поділимо на так звані, 

як: актуалізаційно-ціннісний, дієво-практичний, аналітико-коригувальний, 

особистісно-вдосконалювальний, та схарактеризуємо їх. 

Актуалізаційно-ціннісний спосіб стимулювання професійної 

мобільності вчителів ЗНЗ в освітньому процесі передбачає виявлення потреб 

швидкого  реагування на зміни в освітньому просторі, здатності до 

застосування педагогічних прийомів і методів роботи з учнями в нових 

умовах, схильності до педагогічної творчості й ініціативності.  
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Реалізація зазначеного вище способу має здійснюватися шляхом 

переконання вчителів у тому, що найвищою цінністю є людина та її потреби 

в самореалізації. З учителями доцільно проводити бесіду на тему: 

«Самодостатній учитель: це міфи педагогічної дійсності чи реальність?», у 

ході якої розглядаються питання, що стосуються можливостей самореалізації 

вчителів у педагогічній діяльності, умов для формування їхньої професійної 

мобільності, зацікавленості педагогів у постійному самовдосконалюванні й 

саморозвитку особистості.  

Дієво-практичний спосіб стимулювання професійної мобільності 

вчителів ЗНЗ в освітньому процесі має орієнтувати на засвоєння й оновлення 

ними досвіду практичної діяльності, безпосередню участь у розробленні й 

використанні нових прийомів і методів роботи зі школярами. З учителями 

планували проведення методичного семінару на тему «Українська 

акмеологічна школа: здобутки Української академії акмеології (м. Київ)», на 

якому вони мали знайомитися з досвідом відомих українських і зарубіжних  

педагогів-акмеологів. 

З метою стимулювання вчителів, як зазначає Г. Твердохліб [223],  

доцільно застосувати нові види диверсифікованих методичних форм роботи з 

педагогічними працівниками. Приєднуємося до думки автора в тому, що  

останнім часом виникали питання щодо причин незацікавленості певної 

частини педагогів у запропонованих видах і формах методичних заходів та 

не завжди була висока активність їх відвідування. І тому виникла виробнича 

потреба внесення змін щодо організації форм методичної роботи.  

З цією метою слід практикувати діагностування педагогів за такими 

показниками, як: кваліфікаційна категорія педагога; досвід роботи; рівень 

навчальних досягнень учнів; результати зовнішнього незалежного тестування 

(ЗНО), державної підсумкової атестації (ДПА); результативність роботи з 

обдарованими учнями;  рівень підготовки вчителя з дидактики, педагогіки, 

психології. Крім того, підґрунтям до організації форм методичної роботи на 
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диференційованій основі є опрацювання індивідуальних карток педагогів та 

експертна оцінка керівників районного методичного об’єднання (РМО). 

Практично значущим є досвід організації колективних форм 

методичної роботи ЗНЗ, як-от: 

1. Школа професійної майстерності, яка базується на науковості, 

творчості учителя, його креативності. Формами роботи є науково-теоретичні 

та науково-практичні семінари (за участю викладачів закладів вищої освіти, 

трансформація спецкурсів), методичні турніри, майстер-класи, педмайстерні, 

методичні мости, методичні проекти, методичні студії, круглі столи тощо. 

2. Школа професійного зростання, пріоритетними напрямами роботи 

якої є оновлення, удосконалення фахових та  методичних знань педагогів 

завдяки організації та проведенню практичних семінарів (виконання завдань 

за навчальними програмами, рішення завдань, наближених до завдань ЗНО, 

ДПА, завдань підвищеної складності), панорам творчих (сучасних) уроків та 

їх обговорення, ділових або дидактичних  ігор (ігрове моделювання ситуації), 

дебатів. 

3. Школа молодого учителя, формами якої є практичні заняття, 

педагогічні читання. психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми, 

ділові ігри, консиліуми, відвідування уроків з їх  детальним аналізом. 

Така диференціація дає педагогам можливість вибору тих чи інших 

заходів, побудови  своєї траєкторії зростання. Наведена система роботи є 

гнучкою та динамічною в досягненні мети формування професійної 

компетентності педагогічних працівників, яка на сучасному етапі ґрунтується 

на принципах добровільного вибору форм та тем серед представленого 

розмаїття, а також принципу диференціації. Тому педагоги усвідомлюють 

значущість процесу самостійного й цілеспрямованого здобуття потрібної 

інформації  з метою забезпечення їх фахових потреб. Такий підхід запобігає 

безсистемності та стихійності у навчанні дорослої людини. 

Аналітико-коригувальний спосіб стимулювання професійної 

мобільності вчителів ЗНЗ в освітньому процесі має заохочувати педагогічних 
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працівників до різних видів педагогічної діяльності, зокрема до методичної 

роботи. Аналізуючи матеріали Закону України «Про освіту» (2017), ми 

звернули увагу на державні гарантії, у межах яких «за особливі трудові 

заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути 

нагороджені державними нагородами, представлені до присудження 

державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами 

морального та матеріального заохочення» [75]. 

Як зазначає С. Кіриченко, на практиці додаткове стимулювання 

вчителів відбувається у формі  заохочення з опорою на індивідуальний 

інтерес до освітніх проектів, позачергова атестація й отримання педагогічних 

звань старшого вчителя, вчителя-методиста, нагородження грамотами 

різного рівня, нагрудними значками, безкоштовні екскурсії та походи в театр 

[89; 90; 91]. Очевидно, що сьогодні ні декларативні положення, ні шкільний 

досвід заохочення не задовольняють потреби вчителя, його прагнення бути 

самодостатнім і мобільним, прикладом для учнів та батьків. І на цьому факті 

наголошує В. Огнев’юк у своїй статті, як: «Орієнтований на культурний 

спадок українського села або міфологем радянського періоду педагог не 

може стати носієм і лідером у новій українській школі не лише тому, що його 

ментальність змінилася, а насамперед через те, що його, крім власного 

сумління, ніщо не мотивує до зміни цієї ментальності та здійснення переходу 

до взаємодії з учнями у процесі перетворення навчання на захоплююче 

дослідження проблем і шляхів їх вирішення» [149, с. 5]. Як зазначає учений, 

мотивація має змінитися за умови реформи оплати праці в системі освіти, 

зміни соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників 

із людей незаможних на представників середнього класу. 

Найголовнішим у методичній роботі ЗНЗ має бути створення 

атмосфери зацікавленості в зростанні педагогічної майстерності, пріоритету 

педагогічної  компетентності, творчих пошуків колективу. З метою 

створення акмеологічного середовища в ЗНЗ слід зацікавлювати й 

заохочувати педагогічних працівників до підвищення рівня професіоналізму 
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засобами методичної роботи ЗНЗ з боку адміністрації школи. Якщо 

зацікавити педагогів у професійному розвитку, то це значить надовго 

забезпечити успіх у розвитку своєї організації. При цьому керівнику 

необхідно враховувати, що люди мотивуються різними факторами. Запорука 

успіху полягає в тому, щоб дати співробітникам те, чого вони дійсно 

бажають, до чого прагнуть. 

Змагальний характер педагогічної діяльності має поширюватися в 

освітньому колективі. І тому учителів необхідно більш ємко (глибоко)  

знайомити з досвідом проведення освітніх проектів «Інтелект України» 

(керів. І. Бех, І. Гавриш), «Обдарована молодь» (керів. Л. Карпова), «Ліцейна 

освіта школярів»  (кер. С. Кіриченко), залучати до педагогічних змагань на 

партнерських засадах. 

Особистісно-вдосконалювальний спосіб стимулювання професійної 

мобільності вчителів ЗНЗ в освітньому процесі орієнтує на усвідомлення 

значущості самоосвіти й самовиховання педагогічних працівників.                     

З учителями, вище названими, ми провели методику «Чи дотримуєтеся Ви 

здорового способу життя та чи вмієте продуктивно працювати?» [254], яка 

виявилася не лише діагностувальною, але й  повчальною, оскільки містила 

певні поради. Учителі (8%) отримали такі поради, як: «Ви можете радіти 

відносно власної здорової стресової стійкості», 67% учителів – «У зв’язку з 

тим, що у Вас виявляються ланцюгові реакції фізичних і розумово-психічних 

порушень, Вам необхідно виконувати вправи для усунення стресу й 

підвищення працездатності», 25% учителів – «Ви дуже напружені, чутливі до 

навантажень і до екстрених ситуацій, тому необхідно зайнятися собою, щоб 

повернути спокій і впевненість у собі». Слід зазначити, що учителям з 

низьким рівнем продуктивної діяльності допомагали заняття із 

самоменеджменту, на яких вони усвідомлювали роль саморегуляції та 

самоорганізації в підвищенні власної працездатності та професійної 

мобільності.   
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Отже, нами доведено необхідність стимулювання вчителів ЗНЗ до 

професійної мобільності в освітньому просторі. На основі узагальнення 

наукових розвідок зроблено висновок, що професійна мобільність учителя є 

складової його професійного акме. Автором наведено власне тлумачення 

поняття «педагогічні способи стимулювання вчителів до формування 

професійної мобільності», що означає спеціально організовані дії того, хто 

впливає на позитивні зміни вчителя, в тому числі й безпосередньо його дії, 

що призводять до самозмін, ефективність яких забезпечується 

використанням відповідних прийомів, методів, форм, засобів педагогічного 

впливу на особистість. Доведено, що стимулювання професійної мобільності 

вчителів має відбуватися через формування свідомості та самосвідомості, 

опанування досвідом практичної діяльності, стимулювання й корекцію 

результатів педагогічної роботи, самовиховання.  

Друга педагогічна умова формування  професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу в системі методичної роботи ЗНЗ 

як організація взаємодії суб’єктів освітнього процесу, спрямованої на 

формування компетенцій професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу. 

Вивчення педагогічного досвіду, планів і звітів роботи методичних 

об’єднань свідчить, що ефективність педагогічної діяльності вчителя 

забезпечується компетенціями професійної мобільності особистості, які 

вдосконалюються упродовж життя.  

Зазначено, що рівень сформованості компетенцій професійної 

мобільності вчителів підвищиться, якщо їх залучати до співпраці, 

об’єднувати спільною ідеєю, виносити колективні рішення, підтримувати 

партнерські стосунки в освітньому середовищі. Реалізація ідей педагогіки 

співробітництва (доброзичливих стосунків у педагогічному колективі, 

навчання без примушування й самоосвіта, важкої мети, опори, вільного 

вибору, випередження, великих інтегрованих блоків, самоаналізу) в системі 

методичної роботи ЗНЗ позитивно впливає на формування професійної 
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мобільності вчителів, оскільки задіяні механізми людської поваги, 

взаєморозуміння, процеси «Я»-концепції, вибору стилів педагогічної 

діяльності, прогнозування саморозвитку й самовдосконалення. За такої 

умови педагог виступає  організатором навчання, посередником між 

школярем і соціальним досвідом, культурою людства, що допомагає 

подоланню відчуженості дітей від дорослих, педагогів, батьків, створенню 

доброзичливої атмосфери для взаємодії, активності, ініціативності, творчості 

учнів, подоланню певного роздвоєння поведінки, дії.  

Формування професійної мобільності вчителів вимагає організації 

цілеспрямованої системної методичної роботи на засадах співпраці й 

партнерських стосунків.   

Організація взаємодії суб’єктів освітнього процесу, спрямованої на 

формування компетенцій професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу, має бути цілеспрямованою й спланованою. Тому ми 

разом з методистами спочатку обґрунтували  ідею розроблення й проведення 

методичного семінару на тему: «Теорія і практика формування професійної 

мобільності вчителів з позиції акмеологічного підходу» для вчителів, 

завідуючих предметними кафедрами, а потім реалізували в процесі 

педагогічного експерименту.   

Зазначимо, що ідея розробки та проведення подібних спеціальних 

курсів започаткована відомими українськими вченими, як:  Р. Пріма, яка 

запропонувала проведення спецкурсу «Професійна мобільність майбутнього 

вчителя початкових класів» для покращення фахової підготовки майбутніх 

учителів [173];  Л. Сушенцева – «Основи професійної мобільності» для 

підвищення конкурентноздатності студентів професійно-технічних 

навчальних закладів [218]; Л. Рибалко – «Акмеологічні засади професійно-

педагогічної самореалізації вчителя» [4], О. Гречаник – «Теорія та практика 

формування акмеологічної компетентності вчителя» для підвищення 

професійної компетентності вчителів, зокрема формування їхньої 

акмеологічної компетентності [45]. 
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Під час розробки зазначеного методичного семінару слід спиратися на 

міждисциплінарний підхід в освіті, завдяки якому формуються міжгалузеве 

мислення та уява про власні ресурсні можливості. Зміст поглиблюють ідеї 

педагогічної акмеології, у межах якої розглядаються питання самореалізації 

та саморозвитку особистості.  

Пропонуємо зміст семінару складати з двох модулів, перший – 

теоретичні питання щодо формування професійної мобільності вчителів з 

позиції акмеологічного підходу; другий – практичне використання засобів 

методичної роботи вчителів і засобів педагогічної акмеології для їхнього 

професійного самопізнання та саморозвитку. Основні ідеї акмеології, 

педагогічної акмеології відбиваються в меті, завданнях, закономірностях, 

вимогах, змісті, методах і формах професійної мобільності вчителів, що й 

складає наукову цінність названого семінару. Практична значущість  

передбачали  в тому, що вчителі мали оволодівати прийомами, методами 

формування професійної мобільності особистості.  

Ознайомлювання вчителів з інформацією про акмеологію, педагогічну 

акмеологію розширює їхню уяву про професіоналізм, педагогічну 

майстерність і роль професійної мобільності в розвитку цих категорій. 

Зазначену інформацію містять розповіді освітянам про розвиток 

акмеологічних шкіл в Україні, знайомство з результатами роботи Української 

академії акмеології (м. Київ). Впливовим є переконання в тому, що 

міждисциплінарний характер акмеології об’єднує вчених і практиків різних 

галузей, у тому числі, й освітньої галузі, оскільки йдеться про людину та 

шляхи реалізації її безмежного потенціалу. Знання з акмеології та 

педагогічної акмеології є необхідними для молоді, яка прагне до розкриття 

власного потенціалу «сьогодні і зараз». 

Зазначимо, що така інформація є необхідною для професійного 

самовизначення вчителів, додає їм впевненості й сили в перемогах різного 

рівня. З власного досвіду зазначимо, що ідеї педагогічної акмеології слід 

поширювати не лише на методичному семінарі, але й на педагогічних 
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нарадах, заняттях методичних об’єднань, батьківських зборах. Це орієнтує й 

посилює роботу над собою усіх суб’єктів освітнього процесу. Таким чином 

закладається основа розуміння значимості професійної мобільності для 

досягнення бажаних позитивних результатів. 

Цінним є досвід проведення лекції на тему «Розвиток акмеології як 

міждисциплінарної науки в Україні: теорія та здобутки» для вчителів, 

методистів, керівників ЗНЗ, завідуючих предметними кафедрами, яку 

організовує Харківський акмеологічний осередок (кер. проф. Рибалко Л. С.).     

Проте, одних знань недостатньо для формування професійної 

мобільності вчителів ЗНЗ у методичній роботі. На практиці слід заохочувати 

й залучати вчителів до конкретних дій професійної мобільності в методичній 

роботі. Під час лекції  на тему «Проблема формування професійної 

мобільності вчителів на сучасному етапі розвитку освітянського простору» 

освітніх працівників слід ознайомлювати із системою заохочування до 

інноваційної діяльності, швидкого реагування на зміни в освітньому 

середовищі. У цьому аспекті доцільною є  професійна мобільність як 

особистісна якість є важливою рисою сучасного вчителя, адже вільне його 

орієнтування в інформаційно-географічному полюсі, оволодіння новітніми 

педагогічними технологіями дозволяють позбутися стереотипів і 

вдосконалювати власний потенціал. Нині недостатньо додаткового 

стимулювання  вчителів (заохочення з опорою на індивідуальний інтерес до 

освітніх проектів, позачергова атестація й отримання педагогічних звань 

старшого вчителя, вчителя-методиста, нагородження грамотами різного 

рівня, нагрудними значками, безкоштовні екскурсії та походи в театр), їх 

праця вимагає презентабельності й визнання державою й суспільством як 

високооплачуваної професії. За такої умови вчитель має постійно 

вдосконалюватися, розширювати межі власних інтересів, бути мобільним у 

професійних справах.  

Сформовані знання й вміння самоорганізації допомагають учителеві 

правильно побудувати робочий день, відпочивати й не стомлюватися в 
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педагогічній діяльності, адже вчитель має бути завжди спокійним та 

врівноваженим. 

Під час підготовки та проведення практичного заняття  на тему 

«Формування професійної мобільності вчителів засобами методичної 

роботи», посилаючись на досвід методичної роботи вчителів, важливими є 

розкриття потенційних можливостей засобів методичної діяльності для 

формування професійної мобільності особистості. У межах системного 

підходу суть методичної діяльності доцільно сприймати  як сукупність 

методичних заходів, спрямованих на поширення й засвоєння інноваційного 

освітнього досвіду, організацію співпраці педагогічних працівників на різних 

адміністративних рівнях, досягнення високого рівня навченості, вихованості, 

розвиненості учнів. Знання про підсистеми методичної роботи (зміст, 

функції, принципи, прийоми, методи, форми методичної роботи, педагогічні 

технології, умови, засоби, моніторинг, критерії ефективності), що 

підпорядковані її меті й завданням, виконанню нормативних розпоряджень, 

сприяють усвідомленню значущості розкриття власного потенціалу вчителів 

на творчому рівні, формуванню їх професійної мобільності.  

У процесі формування професійної мобільності вчителів дієвими й 

практично значущими є засоби методичної роботи вчителя, до яких 

відносимо порт фоліо вчителя, графік індивідуального профілю, розробки 

нестандартних уроків, сценарії виховних заходів на популярні молодіжні 

теми, освітні проекти тощо.  Для підвищення ефективності формування 

професійної мобільності вчителів у методичній роботі слід проводити 

заняття у формі педагогічної майстерні з освітньої проектної діяльності 

вчителя, на якому вчителі розробляють орієнтовні сценарії освітніх проектів 

та навчаються працювати в команді, економити час, будувати відносини з 

суперниками та конкурентами, набувати позитивних результатів. Робота в 

такій майстерні передбачає розвиток адаптивності вчителів до освітніх 

інноваційних процесів, реформування освіти в Україні. 
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Під час проведення акмеологічного тренінгу зростає рівень 

самоствердження вчителів, посилюється впевненість і рішучість у прийнятті 

нових рішень, зростає бажання позиціонувати себе, а цілеспрямованість 

допомагає їм повірити в можливий успіх та вибудовувати ефективні шляхи 

самореалізації. Акмеологічний тренінг на тему «Формування професійної 

мобільності вчителів засобами педагогічної акмеології»  також доцільно  

проводити на межах програми методичного семінару. Не дивлячись на 

життєвий і педагогічний досвід учителів, їм бракує навичок самопізнання й 

саморозвитку внутрішнього потенціалу. Тому цікавими є вправи, як: «Чи 

знаєте Ви себе?», «Ігри-формули протягом робочого дня», «Зняття втоми й 

відновлення працездатності», «Перед складною умовою». Разом з учителями 

слід проектувати педагогічні ситуації та механізми їх розв’язання. Наведемо 

приклад такої ситуації, як: «Ваша колега, учитель вищої категорії, виявилася 

більш сміливою і рішучою. Вона висловила бажання очолити творчу групу 

вчителів з проблеми «Професійна мобільність учителя». У попередніх 

шкільних справах Ви займали з нею однакову позицію. Як зміниться тепер 

Ваша позиція?». 

Самостійна робота вчителів також має бути координованою та 

організованою,  «занурювати» в нові вирії інформації з питань педагогічної 

акмеології, методичної роботи, інноваційної діяльності педагогічних 

працівників, як-от: ознайомлення з науковою літературою з проблеми 

формування професійної мобільності суб’єктів педагогічного процесу, 

написання есе на тему: «Що означає бути мобільною людиною?», складання 

автопортрету, розробка плану самоосвіти, наведення прикладів з педагогічної 

практики та їх аналіз, вироблення алгоритму реагування на екстрені ситуації, 

усунення недоліків у роботі. Реферування передбачає ознайомлення вчителів 

з актуальними проблемами акмеології та педагогіки. Наведемо приклади тем, 

як: «Інноваційна діяльність учителя», «Організаційна культура освітнього 

закладу», «Освітня проектна діяльність учителя», «Учитель-новатор: нині це 

можливо чи неможливо», «Акмеологічна позиція вчителя», «Іншомовне 
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середовище вчителя», «Професійне вигоряння вчителя», «Автопортрет 

сучасного учителя», «Бар’єри самореалізації вчителя». 

Цілком погоджуємося з відомим українськими акмеологами                 

С. Сисоєвою [203], Р. Прімою [167], дослідником С. Королюк [102], що 

формуванню професійної мобільності сприяють інтерактивні прийоми, 

методи, форми, технології, оскільки вони побудовані на взаємодії між 

суб’єктами освітнього процесу, діалозі й спільному розв’язанню 

педагогічних проблем. Інтерактивні методи навчання й виховання 

підвищують інтерес до навчання не лише школярів, але й вчителів до 

викладання навчальних предметів. Такі методи побудовані на взаємодії, 

діалозі, співпраці й допомагають педагогам брати активну участь у 

методичних об’єднаннях, бути ініціативною, відповідальною людиною. На 

наш погляд, моделювання різноманітних ситуацій, використання ділових 

ігор, диспутів, організація творчої роботи педагогів у тимчасових і постійних 

науково-дослідних об’єднаннях вимагають швидкого реагування вчителя на 

педагогічні новинки, логічного мислення, гнучкого перенесення теоретичних 

знань на практику.  

Отже, в обґрунтування ідеї проведення методичному  семінару  

покладено головні положення теорії професійної мобільності,  практики 

формування професійної мобільності вчителів у системі методичної роботи 

ЗНЗ шляхом організації взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Організоване  

самопізнання й розвиток компетенцій  професійної мобільності вчителів 

сприяє формуванню уяви про власні ресурсні можливості, допомагає 

знаходити час для самоосвітніх процесів, підвищує рівень професійної 

компетентності.  

Третя умова формування  професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу в системі методичної роботи ЗНЗ як забезпечення 

професійного мобільного зв’язку  між суб’єктами освітнього процесу під 

час застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

системі методичної роботи ЗНЗ. 
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Проблему застосування ІКТ в освітньому процесі пов’язуємо з 

інноваційною діяльністю учителя, оскільки це вимагає виявлення додаткових 

потенційних ресурсів для забезпечення  професійного мобільного зв’язку між 

суб’єктами освітнього процесу. Водночас, засоби ІКТ активізують 

інноваційний потенціал учителів, комунікативну взаємодію суб’єктів 

освітнього процесу [10; 140; 214; 258; 259]. 

Відомий український філософ і педагог В. Кремень вважає, що сучасна 

освіта має перейти на новий рівень смислових координат, а її інноваційний 

характер  виявляється в удосконаленні змісту, організаційних прийомів і 

методів роботи з педагогічним колективом. Такий підхід є цілком 

контроверсійним, оскільки пропонується не лише впроваджувати педагогічні 

інновації в освіту, але й зберігати вітчизняні освітні традиції, збагачувати їх 

за рахунок вивчення передового педагогічного досвіду як вітчизняного, так і 

закордонного. На думку вченого, доцільним є розробка системи інноваційних 

підходів до  організації педагогічного процесу в закладах освіти. В. Кремень 

наголошує на тому, що необхідно орієнтуватися на методологію 

людиноцентризму, переходити від просвітницького проекту в освіті в 

контекст сучасності. «Людина ХХІ століття – це людина, яка постійно 

вчиться, для якої отримання знань стає сутнісною рисою способу життя. Таку 

людину повинна формувати школа, але створити умови для безперервної  

освіти мають суспільство й держава. Для цього необхідно створити систему 

навчання дорослих» [106, с.20]. 

У дослідженні посилаємося на визначення поняття «інноваційна 

діяльність», наведене в працях В. Уруського. Інноваційна діяльність – це 

«створення нового (оригінальних прийомів, цілісних педагогічних 

концепцій), що змінює звичний погляд на явище, перебудовує суспільно-

педагогічні відносини; найвищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне 

винахідництво в практиці, орієнтоване на виховання творчої особистості, 

враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й 

проявляється в постановці мети, завдань, а також змісту й технологій 
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інноваційного навчання; розробка, пошук, опанування й використання 

нововведень, їх реалізація» [231, с. 14]. Таке визначення підштовхує до 

думки, як забезпечити готовність учителів до інноваційної діяльності, бути 

мобільними в сприйнятті нового, поєднувати його з традиційним. 

Формування професійної мобільності вчителів ЗНЗ у процесі неперервної 

освіти є невід’ємною складовою їхньої підготовки  до інноваційної 

діяльності. 

Д. Ведмеденко [17] виявила головні тенденції формування інноваційної 

культури вчителя такі, як: побудова нової педагогічної освіти, модернізація й 

осучаснення всіх її компонентів; усвідомлення людиною власної цінності та 

відповідальності за зміни, що відбуваються в глобалізованому світі; 

формування культури особистості педагога – духовної, професійної, 

національної; забезпечення високої функціональності людини в 

суперечливих умовах між тим, що постійно змінюється та потенційними 

можливостями людини сприймати, розуміти, застосовувати нове; вироблення 

в людині здатності до свідомого й ефективного функціонування в 

постмодерністичному, полікультурному, інформаційному середовищі.          

У дослідженні  наголошується на тому, що «педагогічні інновації у практиці 

підготовки фахівців мають бути послідовно проведені в усіх формах роботи з 

ними й охоплювати як загальнометодичні рівні навчального процесу (нові 

навчально-методичні матеріали, нові методи тестування, використання 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, діалогічний метод 

освіти, який перетворює інформацію у знання й розуміння), так і його 

практичні ланки, які дозволяють об’єднувати воєдино теорію і підготовку 

безпосередньо на робочих місцях, формувати підприємницькі навички, 

ініціативність, конкурентоспроможність  тощо» [17, с. 17]. 

В основі інноваційних підходів в освіті С. Машкіна [133] покладає 

орієнтування на модель «інноваційної людини», на особистість соціально-

культурного ґатунку, яка здатна творчо й результативно працювати, бути 

конкурентоспроможною в умовах сьогодення. «Сам педагог виступає 
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творцем, модифікатором конкретних нововведень, володіє широкими 

можливостями й має необмежене поле науково-педагогічної діяльності, 

оскільки на практиці переконується в ефективності створених технологій і 

методик навчання, проводить дослідницьку роботу, залучаючи до наукового 

пошуку вихованців» [133, с. 10]. Разом з тим, педагогічна освіта має 

формувати нові життєві якості особистості, виховувати таких громадян нашої 

країни, які можуть самостійно розв’язувати складні ситуації, реагувати в 

непередбачених обставинах, обирати правильні рішення та прогнозувати їх 

наслідки, яким притаманні сформовані якості – відповідальність, 

динамічність, конструктивність, мобільність.  

К. Мельник [134] зазначає, що районні методичні центри намагаються 

здійснювати інноваційні підходи до підвищення кваліфікації вчителів, 

знайомлять їх з інтерактивними формами навчання й виховання школярів, 

розкривають роль ІКТ для прискореного навчання дорослих, організовують 

обговорення механізмів технології відкритого навчання, освіта для сталого 

розвитку, можливості дослідницької та експериментальної діяльності для 

професійної самореалізації вчителів.   

Коли йдеться про освіту дорослих, перекваліфікацію й удосконалення 

набутого досвіду, переміщення з однієї сфери діяльності до іншої, то  мається 

на увазі також оволодіння ними сучасними формами мобільного зворотного 

зв’язку між суботами освітнього зв’язку. 

Важливою умовою успішного виконання методичної роботи є 

підвищення комп’ютерної грамотності педагогів до рівня впевненого 

користувача та «зменшити цифровий розрив між учителем та учнем».      

Будь-який інтернет-ресурс (портал, сайт, блог, соціальний сервіс, який 

виконуватиме організаційну та координаційну функції) може стати 

платформою для створення інформаційного простору в школі, що також 

відкриє додаткові ресурси для підвищення методичної грамотності. 

На основі аналізу наукової літератури [19; 21; 44; 54; 60; 70; 96; 107; 

124; 194; 199] ми прийшли до висновку, що мобільний зворотний 
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професійний зв'язок – це складова педагогічної системи закладу освіти, яка 

передбачає швидкий обмін інформацією та вирішення професійних проблем і 

орієнтується на покращення навчально-методичної роботи всіх педагогічних 

працівників із метою удосконалення освітнього процесу. 

Ми поділяємо думку Н. Муліної [141], яка визначає зворотний зв'язок 

як шлях отримання інформації про правильність або ступінь помилковості 

дій. У навчанні він функціонує у напрямі від викладача до студентів 

(студента) і від студентів (студента) до викладача. Однак специфіка 

професійного мобільного зворотного зв’язку між суб’єктами освітнього 

процесу в системі методичної роботи ЗНЗ полягає в дещо іншому: мова йде 

не про правильність чи неправильність дій, а про вирішення проблем, 

пов’язаних з удосконаленням, поліпшенням освітнього процесу (мається на 

увазі для ЗНЗ), або з покращенням здійснення тих видів методичної роботи, 

які визначені Типовим положенням  про планування роботи, звітування й 

оцінювання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти [160].  

Свідченням ефективності або неефективності є зміни, які відбуваються в 

методичній роботі зокрема та в ЗНЗ в цілому, та їх вплив на освітній процес. 

Основними принципами якісно організованого мобільного зворотного 

професійного зв’язку є:  

1) дієвість, що визначається його частотою – кількістю взаємодій між 

суб’єктами освітнього процесу; 

2) якість, що полягає у досягненні мети взаємодії; 

3) відкритість, що передбачає доступ до комунікативного каналу всіх 

учасників педагогічної взаємодії. 

Забезпечення професійного зворотного мобільного зв’язку між 

суб’єктами освітнього процесу під час застосування ІКТ у системі 

методичної роботи має покладатися на теоретичні положення кібернетики 

про закономірності передачі інформації. 
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Текстуальний аналіз наукових праць, зокрема  А. Толкачової [227], 

дозволив нам визначити такі  компоненти налагодженого мобільного 

професійного зв’язку, як:  

1) комунікатор – ініціатор комунікації; відправник повідомлення; 

2) реципієнт – отримувач повідомлення. 

3) комунікативні мотиви – мотиви, які виникають на основі потреби у 

взаємодії; 

4) комунікативні дії – одиниці комунікативної діяльності, які з боку 

комунікатора є ініціативними, а з боку реципієнта – такими, що є реакцією на 

ініціативні; 

5) продукт комунікативної діяльності – результат комунікативної 

діяльності; 

6) комунікативний канал – це засіб передачі інформації. 

Особливістю мобільного професійного зворотного мобільного зв’язку є 

те, що будь-який комунікатор може стати реципієнтом, а реципієнт – 

комунікатором. Незмінним залишається лише комунікативний канал, хоча 

сучасний стрімкий розвиток ІКТ примушує визнати відносність незмінності 

комунікативного каналу. 

Забезпечення сталого мобільного професійного зворотного зв’язку 

передбачає застосування таких комунікативних каналів, функціонування 

яких підтримується засобами ІКТ. Їх ефективність залежить, по-перше, від 

технічних можливостей, а по-друге, від рівня ІКТ-компетентності 

потенційних учасників взаємодії.  

До комунікативних каналів, які забезпечують мобільний професійний 

зв'язок, на нашу думку, можна віднести: 1) соціальні мережі; 2) сайти/блоги; 

3) електронна пошта; 4) месенджери (Viber, WhatsApp); 5) сервіси сучасних 

мобільних пристроїв (дзвінки, SMS).  

Найпоширенішими в освіті є соціальні мережі, зокрема Facebook, 

Twitter. За словником SEO, соціальна мережа – інтернет-співтовариство 
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користувачів, об’єднаних на базі одного сайту. У науковій педагогічній 

літературі соціальні мережі розглядаються: 

1. Як інструмент для реклами вищих навчальних закладів. Так, мають 

свої офіційні сторінки у Facebook 98 % вищих навчальних закладів США, у 

Twitter – 86 %, у Linkedln – 47 % (N. Barnes).  

2. Як платформу для дистанційної освіти, зокрема Twitter (J. Dunlap). 

3. Як спосіб  спільної навчальної діяльності, спрямованої на створення 

мережевого контенту (І. Ніколаску). 

4. Як майданчик для організації комунікативної взаємодії учасників 

освітнього процесу (Ф. Майнаєв). 

Недолік соціальної мережі як засобу мобільного професійного зв’язку 

полягає в асинхронності комунікативної взаємодії (швидкість зворотного 

зв’язку залежить від того, як швидко реципієнт отримає адресовану йому 

інформацію). 

Веб-сайт є сукупністю програмних, інформаційних і медійних засобів, 

логічно пов’язаних між собою, веб-сторінок, доступних в Інтернеті, які 

об’єднані як за змістом, так і навігаційно. По суті, соціальна мережа є 

інтерактивним веб-сайтом.  

Розглядаючи веб-сайти як засіб професійно-педагогічної самореалізації 

викладача, І. Ніколасску [145] виокремлює такі їх види, як: 

1) сайти, створені з метою дистанційного навчання студентів і 

студентів на стаціонарі; 

2) сайти, присвячені дослідницькій діяльності (сайти дослідницьких 

робіт студентів, викладачів, науковців; віртуальні наукові лабораторії, творчі 

майстерні; сайти науково-дослідних і навчальних центрів); 

3) сайти, що представляють віртуальні методичні об’єднання; 

4) сайти довідкового характеру; 

5) персональні сайти викладачів. 

Блог – це також веб-сайт, це інтернет-щоденник, який регулярно 

оновлюється та містить текст, графіку й мультимедіа. Перевагою блогу є те, 
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що його створення та ведення не потребує спеціальних інформатичних 

навичок.  

Веб-сайти давно вже перестали виконувати суто інформаційну 

функцію й дедалі більше їх першочерговою функцією стає комунікативна. Як 

зазначає О. Романюк [191], у методичній роботі вони допомагають 

оперативно донести до колег певні рекомендації, обговорити аспекти 

діяльності та проблеми, продемонструвати нове та краще, обмінятися 

матеріалами та корисними посиланнями.  

Наразі особливої популярності набувають саме віртуальні вчительські, 

методичні вітальні, творчі майстерні, створені на певній мережній платформі 

(блог, сайт,  Classroom), доступ до якої є  або публічним, або лише в їх 

учасників. Особливістю є те, що вони передбачають можливість 

коментування, оцінювання, тобто зворотний зв'язок. 

Ми переконані, що сучасні мережні засоби ІКТ  сприяють створенню 

умов для ефективної комунікативної взаємодії всіх учасників освітнього 

процесу, забезпеченню мобільного професійного зворотного зв’язку в 

системі методичної роботи закладу освіти. 

Сказане вище також пов’язане з упровадженням змішаного навчання, 

коли освітній процес проходить як он-лайн, так і стаціонарно, надає дітям 

можливість навчатись у найкращих учителів, а педагогам перейняти нові 

методики й урізноманітнити навчання. Оскільки при «перевернутому класі» 

теоретичний матеріал або його частина виноситься на самостійне вивчення 

он-лайн, а на уроці увага приділяється практичним завданням, то вчителю 

перед початком уроку необхідно знайти, який рівень готовності класу до 

уроку, хто з дітей  не засвоїв матеріал, а хто й взагалі не приступав до 

виконання домашньої роботи.  Отже, успіх проведення  «перевернутого 

уроку»  певною мірою залежатиме від забезпечення повноцінного зворотного 

зв’язку. Однак існують певні проблеми. Перша – як перевірити ще до уроку 

виконання учнями домашньої роботи. Рішення – залучення учнів, наприклад, 

до виконання тестів on-line (сервіс Google Форми). Проблема друга  - 
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виконання цього завдання передбачає наявність акаунта Google. Однак, 

згідно з вимогами  для облікових записів Google, користувачами можуть бути 

особи, яким виповнилося 13 років. Тож учні, які ще не досягли цього віку, 

цілком «законно» зможуть не виконувати завдання. Звичайно, більшість 

юних здобувачів освіти не зважають на застереження Google, однак,  це не 

означає, що школа має потурати порушенням правових міжнародних 

стандартів користувачів Інтернету.  Рішення – виконання завдання з акаунта 

батьків. Це, з одного боку,  дозволить не порушувати правила користувача, а 

відтак сприятиме вихованню в учнів правової культури,  а з іншого  –  

сприятиме забезпеченню батьківського контролю за виконанням домашніх 

завдань. 

В умовах гострої конкуренції на ринку праці більшість батьків не 

можуть часто відвідувати заклад, де навчається їх дитина, для з’ясування 

стану успішності,  у той же час спілкування в телефонному режимі не завжди 

може дати бажаний результат (технічні збої в мережі, відсутність даних про 

оцінки у вчителя-предметника або класного керівника). Простий своєчасний 

контроль за успішністю дитини може забезпечити електронний журнал 

класу. З метою уникнення порушення прав дитини доступ до сторінки учня є 

тільки в нього та в його батьків. Платформою для розміщення електронного 

журналу може стати блог учителя або класного керівника (в іншому випадку 

це значно зручніше, оскільки в батьків є доступ до  оцінок дитини відразу з 

усіх навчальних предметів), шкільний сайт. Альтернативою цьому типу 

зворотного зв’язку може бути застосування безкоштовного сервісу 

Щоденник.ua. Утім, це не є панацеєю, оскільки перевірити, як батьки 

перевіряють успішність власних дітей, не є можливим. Більше можливостей 

для забезпечення зворотного зв’язку  має Classroom.  

Нині актуальним є питання: «Однак чи всі вчителі готові до роботи в 

новому освітньому середовищі, адже його застосування орієнтоване не на 

приєднання до платформи якогось одного класу, а всієї школи?». У пресі й 

шкільній практиці ведеться дискусія з цього питання. 
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Так, існує думка, що оновлення інформаційного забезпечення науково-

методичної роботи з урахуванням сучасних ІКТ учителі беруть участь в 

апробації друкованих та електронних підручників, укладених за новими 

програмами; публікують науково-методичні розробки у всеукраїнських 

виданнях і на сайтах різних рівнів опрацювання вчителями нових стандартів, 

для організації науково-дослідницької діяльності педагогів, для участі 

педагогів у професійних конкурсах, проходження курсової перепідготовки 

педагогічними працівниками, розвивають ІКТ-компетентність, яка необхідна 

для інноваційної діяльності. 

Існує й інша думка. Так, на підставі аналізу наукової літератури         

(Н. Кононець, В. Кухаренко, Ф. Майнаєв, С. Макєєв, Т. Олійник) [100; 128; 

129; 225] зазначено, що ІКТ недостатньо використовується для зворотного 

мобільного зв’язку між суб’єктами освітнього процесу. Причини відсутності 

мобільного зворотного зв’язку за допомогою ІКТ можуть бути як суб’єктивні 

(слабка мотивація учнів, що гальмує своєчасне їх включення у виконання 

завдання, недостатність сформованості цифрових умінь і навичок у вчителів і 

школярів, нечітке інструктування вчителя), так і об’єктивні (невдалий підбір 

програм, які орієнтовані на забезпечення зворотного зв’язку, низька 

швидкість Інтернету, сайти ЗНЗ існують як лише електронне представництво 

в мережі Інтернет і недостатньо використовуються для мобільного зв’язку з 

батьками). Водночас, завдяки мобільному зв’язку й зворотної інформації 

відбувається розкриття внутрішнього потенціалу вчителя й перебудова його 

стилю роботи й спілкування з колегами, учнями, батьками. Використання 

сайтів, блогів, он-лайн взаємодії дозволяє організувати науково - методичний 

простір для вчителів, створює оптимальний доступ до необхідної інформації, 

оперативно забезпечує необхідну методичну допомогу учителям-

початківцям, дає можливість досвідченим педагогам поділитися досвідом 

роботи. ІКТ дозволяють адаптуватися до відкритого міжнародного 

освітнього простору  та міграційних переміщень освітян, батьків, школярів, а 

також швидко реагувати на освітні інновації. 
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Також існують об’єктивні труднощі, які потрібно подолати:  значно 

більша вартість організації навчання в порівнянні з традиційними 

технологіями, що пов'язано з необхідністю використання великої кількості 

технічних, програмних засобів, а також із підготовкою додаткових 

організаційно-методичних посібників; недостатність методичної бази й 

методології розробки ІКТ для освіти, що змушує педагога на практиці 

орієнтуватися лише на особистий досвід і вміння емпірично шукати шляхи 

ефективного застосування інформаційних технологій, які швидко 

оновлюються (з'являються нові, більш ефективні й складні, засновані на 

штучному інтелекті, віртуальній реальності, багатомовному інтерфейсі, 

геоінформаційних системах).  

Причини відсутності на уроці мобільного зворотного зв’язку за 

допомогою ІКТ можуть бути як суб’єктивні, так і об’єктивні. До  

суб’єктивних причин відносимо: 1) слабку мотивацію  учнів, що гальмує 

своєчасний початок виконання завдання; 2) недостатність сформованості 

інформатичних умінь і навичок  учнів; 3) нечітке інструктування вчителя; 4) 

невдалий підбір програм, які орієнтовані на забезпечення зворотного зв’язку, 

із боку вчителя.  До об’єктивних – малу швидкість Інтернету, збій у 

програмних додатках, відсутність у девайсах учнів  потрібного програмного 

додатка, що взагалі унеможливлює зворотний зв'язок за допомогою ІКТ. 

Виходом із ситуації, що склалася, може стати інтеграція технологій, 

тобто таке їх об'єднання, яке дозволить викладачеві використовувати на 

уроках і лекціях зрозумілі йому сертифіковані й адаптовані до процесу 

навчання технічні засоби.  Необхідно, щоб ІКТ органічно впліталися в 

діяльність учителя, ставали невід'ємною частиною будь-якого уроку, 

потрібно поєднання здатності вчителя приймати інтуїтивні, засновані на 

особистих судженнях рішення, уміння спостерігати й робити висновки, а 

також неабияка частка терпіння. Особиста зацікавленість учителя повинна 

прийти з розумінням усіх переваг використання сучасних комп'ютерних 
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технологій, уміло впроваджених у контекст уроку, порівняно з традиційними 

формами. 

Отже, забезпечення професійного мобільного зв’язку між суб’єктами 

освітнього процесу під час застосування ІКТ у системі методичної роботи 

стало невід’ємною складовою педагогічної системи роботи ЗНЗ. 

Використання ІКТ має сильну й слабку сторони, про які мають знати 

суб’єкти освітнього процесу, враховувати в професійній діяльності. 

Підсумовуючи зазначимо, що в параграфі нами наведено теоретичне 

обґрунтування педагогічних умов професійної мобільності вчителів на 

засадах акмеологічного підходу в системі методичної роботи ЗНЗ, як 

необхідність: стимулювання вчителів до розвитку професійної мобільності як 

складової професійного акме; організації взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу, спрямованої на формування компетенцій професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу; забезпечення професійного 

мобільного зв’язку  між суб’єктами освітнього процесу під час застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у системі методичної роботи 

ЗНЗ.   

 

Висновки до розділу 1 

 

Узагальнення результатів аналізу наукової літератури дало змогу 

зясувати, що мобільність особистості характеризують рухливість, здатність 

до переміщення й зміни видів діяльності, швидкість реагування й 

орієнтування в ситуації, гнучкість і оперативність у прийнятті рішень. 

Феномен мобільності працівника будь-якої сфери пов’язаний із розвитком 

його конкурентоздатності, професіоналізму,  вміння самоуправління, а також 

активізує взаємодію між колегами з метою співпраці й створення 

партнерських стосунків у професійній діяльності. 

У результаті наукового пошуку установлено, що професійна 

мобільність учителя, з позиції акмеологічного підходу, є складовою 
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професійного акме та сприяє подоланню перешкод, котрі заважають 

максимально повній його самореалізації в професійній діяльності. 

Як наслідок результативного вивчення зазначеної проблеми, наведено 

власне розуміння суті професійної мобільності вчителя як інтегрованого 

особистісного утворення, що характеризується прагненнями  швидко й 

оперативно розкривати власний потенціал у різних видах педагогічної 

діяльності, знаннями про власні потенційні можливості й оновлені вимоги 

учительської праці, уміннями швидко сприймати зміни в освітній галузі й 

реагувати на них, бути відкритим до освітніх інновацій, оперативно 

розв’язувати стандартні й нестандартні педагогічні ситуації, виявляти 

гнучкість під час перенесення професійних умінь у нові ситуації, розвивати 

креативне інноваційне мислення, прогнозувати власні позитивні зміни, а 

також розвитком особистісних якостей (адаптивність, активність, емоційна 

стійкість, ініціативність, рішучість, самостійність, сила волі, схильність до 

ризику, цілеспрямованість) та сприяє розвитку професійного акме.  

Самостійно визначено і схематично унаочнено зміст структурних 

компонентів професійної мобільності вчителів, а саме: мотиваційно-

актуалізаційного, компетентнісно-діяльнісного, рефлексивно-адаптивного. У 

дисертації конкретизовано вміння професійної мобільності вчителів  

(інтелектуальні, творчі, комунікативні, акмеологічні). 

Розкрито потенціал акмеологічного підходу для формування 

професійної мобільності вчителів як можливості розвитку особистості, 

формування професійної «Я»-концепції, досягнення професійного акме в 

системі методичної роботи ЗНЗ. Цьому сприяють планування методичної 

роботи, організація стажування й підвищення кваліфікації вчителів, 

проведення традиційних і нетрадиційних методичних заходів для вчителів і 

педагогічних заходів для школярів, здійснення моніторингу ефективної 

діяльності учасників методичних об’єднань.   

Теоретично обґрунтовано педагогічні умови професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу в системі методичної роботи 
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ЗНЗ, як-от: стимулювання вчителів до розвитку професійної мобільності як 

складової професійного акме; організація взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу, спрямованої на формування компетенцій професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу; забезпечення професійного 

мобільного зв’язку  між суб’єктами освітнього процесу під час застосування 

ІКТ у системі методичної роботи ЗНЗ.      

Результати дослідження автором викладено в публікаціях [29-36].



95 

 

РОЗДІЛ 2. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ 

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

 

2.1. Загальні питання організації і проведення педагогічного                 

експерименту 

 

Метою експериментальної роботи є перевірка ефективності 

педагогічних умов професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу в системі методичної роботи ЗНЗ. На основі 

визначеної мети визначено конкретні завдання педагогічного експерименту: 

1. Проаналізувати нормативну базу (див. додатковий список), 

інформаційно-аналітичні матеріали діяльності ЗНЗ Холодногірського району 

м. Харкова, плани й протоколи засідань районних і шкільних методичних 

об’єднань учителів, план проведення методичного дня в ЗНЗ, портфоліо 

вчителів, плани й звіти про стажування, підвищення кваліфікації, циклограму 

діяльності методичного центру. 

2. Уточнити критерії та показники рівнів професійної мобільності 

вчителів ЗНЗ. 

3. Розробити науково-методичне забезпечення реалізації педагогічних 

умов професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу  й 

запровадити в системі методичної роботи ЗНЗ.  

4. Проаналізувати отримані результати педагогічного експерименту та 

визначити перспективи подальшого дослідження. 

Педагогічний експеримент було проведено протягом 2014-2017 н. р. 

Базою експерименту обрано ЗНЗ І-ІІІ ступенів Холодногірського району 

Харківської міської ради Харківської області. Учителів розподілено на групи: 
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експериментальні (ЕГ) – учителі ЗНЗ №№ 13, 18, 108, 126, 152, які брали 

активну участь в експериментальній роботі (170 осіб); контрольні (КГ) – 

учителі ЗНЗ №№ 57, 86, 87, 136, які працювали традиційно (167 осіб). Разом 

було охоплено 337 осіб учителів зазначених шкіл.  

Проведення педагогічного експерименту відбувалося за трьома 

етапами: констатувальним, формувальним, контрольним. Зміст поетапного 

плану проведення  педагогічного експерименту та його очікуваних 

результатів  наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Поетапний план організації і проведення педагогічного 

експерименту 

 
Етап Зміст етапів педагогічного експерименту Очікувані результати 

К
о
н

ст
ат

у
в
ал

ьн
и

й
 е

та
п

 

− вивчення й аналіз педагогічної 

документації, написання план-проспекту 

дослідження, в якому визначено науковий 

апарат педагогічного дослідження й 

передбачено наукову новизну й практичну 

значущість теми дослідження; 

– відбір ЗНЗ для проведення педагогічного 

експерименту та формування з них  

експериментальних і контрольних груп, 

складання програми констатувального етапу 

педагогічного експерименту; 

– уточнення критеріїв, показників рівнів 

професійної мобільності вчителів; 

– підбір діагностичного інструментарію щодо 

виявлення рівнів професійної мобільності 

вчителів; 

– написання висновків на основі теоретичного 

аналізу наукової літератури та отриманих 

даних; 

– теоретичне обґрунтування педагогічних умов 

професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу у системі методичної 

роботи ЗНЗ. 

− розробка та використання науково-

методичного забезпечення реалізації 

педагогічних умов професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу    в 

системі методичної роботи ЗНЗ; 

– план-проспект з теми 

дослідження; затверджена тема 

на вченій раді ХНПУ імені Г. 

С. Сковороди;  написаний 

параграф на основі вивчення й 

аналізу проведених 

досліджень; 

– договір про співпрацю на 

експериментальних 

майданчиках; довідки про 

впровадження матеріалів 

дослідження в шкільну 

практику;  

– характеристика вхідного 

стану професійної мобільності 

вчителів; 

– власно розроблені та існуючі 

анкети, тести, методики для 

діагностування вхідного рівня 

сформованості професійної 

мобільності вчителів; 

– висновки до першого 

розділу, проектування 

другого розділу. 

− написані й опубліковані  

дисертантом тези й фахові 

статті з теми дослідження; 

 

 

 



97 

 

Продовж. табл. 2.1 

 
− експериментальна  перевірка ефективності 

педагогічних умов професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу у 

системі методичної роботи ЗНЗ; 

− аналіз поточних результатів, контрольних 

зрізів. 

− програма роботи методичних 

об’єднань учителів за темою 

«Професійна мобільність 

учителів: теорія і практика»; 

− таблиці, рисунки; 

− проведена матстатистика. 

 

Ф
о
р
м

у
в
ал

ь
н

и
й

 е
та

п
 

− експериментальна  перевірка ефективності 

педагогічних умов професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу у 

системі методичної роботи ЗНЗ; 

− розробка та використання науково-

методичного забезпечення реалізації 

педагогічних умов професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу    в 

системі методичної роботи ЗНЗ; 

− аналіз поточних результатів, контрольних 

зрізів. 

− написані й опубліковані  

дисертантом тези й фахові 

статті з теми дослідження; 

− програма роботи методичних 

об’єднань учителів за темою 

«Професійна мобільність 

учителів: теорія і практика»; 

− таблиці, рисунки; 

− проведена матстатистика. 

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

и
й

 е
та

п
  

 

– обробка, інтерпретація та аналіз отриманих 

даних; 

– зіставлення одержаних експериментальних 

результатів з прогнозованими; 

– формулювання загальних висновків 

дослідження; 

– визначення перспектив подальших 

досліджень означеної проблеми;  

– винесення рекомендацій щодо впровадження 

педагогічних умов професійної самореалізації 

вчителів на засадах акмеологічного підходу у 

системі методичної роботи ЗНЗ для директорів, 

методистів, учителів, слухачів Інституту 

підвищення кваліфікації та перепідготовки. 

− текст дисертації, авторе-

ферат; 

− довідки впровадження 

результатів дослідження;  

− таблиці, рисунки, додатки; 

– загальні висновки, порівняль

ні таблиці; 

– опубліковані фахові статті й 

статті в зарубіжних виданнях, 

тези;  

– презентація результатів 

дослідження на науково-

практичних конференціях. 

 

 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту з метою 

з’ясування вхідного рівня професійної мобільності вчителів ЗНЗ визначено 

діагностичний інструментарій; уточнено критерії з відповідними 

показниками:  

– мотиваційно-позиціонувальний (характер виявлення інтересу до 

освітніх інновацій у ЗНЗ та  потреби позиціонування власного «Я»); 

– когнітивно-процесуальний (повнота засвоєння знань про суть, 

компоненти, види, особливості формування професійної мобільності вчителя 

в методичній роботі; сформованість умінь професійної мобільності вчителя); 
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– рефлексивно-оцінювальний (розвиток адаптивності до змін в освітньому 

середовищі, сформованість самооцінки на основі самоаналізу) рівнів професійної 

мобільності вчителів.  

Результати констатувального етапу  експерименту засвідчили 

недостатній рівень сформованості професійної мобільності вчителів у системі 

методичної роботи ЗНЗ. 

У процесі педагогічного експерименту ми застосовували методи 

науково-педагогічного дослідження (бесіда з таких питань, як-от: «Що 

потрібно вчителеві для швидкого виконання поставлених завдань?», «У чому 

полягає мобільність учителя?», «Як ви ставитися до мобільних учнів?», «Чи 

розглядаєте ви проблему академічної мобільності школяра на батьківських 

зборах?»; метод вивчення продуктів педагогічної діяльності – портфоліо 

вчителів, блог учителя, нагороди вчителя та його учнів, фотомонтаж участі в 

методичних і педагогічних заходах різного рівня; педагогічний експеримент 

з його етапами), діагностувальні  методики (анкет з метою отримання 

первинної інформації про вчителів, їхнє ставлення до себе, до оточуючих, до 

професійної діяльності, тести), створювали ситуації для виявлення у вчителів 

реакції на їх зміст, логічного мислення щодо розв’язання й прийняття 

правильних рішень, складали план спостереження за роботою вчителів на 

заняттях в педагогічних майстернях, їхньою увагою, реагуванням і 

виконанням професійних завдань,  проводили спільні зустрічі викладачів 

ХНПУ імені  Г. С. Сковороди з вчителями та керівниками на базі ЗНЗ 

Холодногірського району м. Харкова з метою обговорення труднощів, що 

виникають у процесі розроблення й упровадження інноваційних та 

інтерактивних прийомів, методів, форм у методичній роботі, авторських 

уроків і виховних годин, методистів і вчителів знайомили із змістовним 

планом організації професійної мобільності вчителів у системі методичної 

роботи ЗНЗ, робочою програмою методичного семінару «Теорія і практика 

професійної мобільності вчителів з позиції акмеологічного підходу», 

розробляли анкету для вчителів з метою з’ясування їхнього ставлення до 
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методичної роботи ЗНЗ. Окремим питанням було з’ясування матеріальної 

бази ЗНЗ і забезпечення доступу до Інтернету, стану підготовленості вчителів 

до використання ІКТ у освітньому процесі [28; 76; 103; 105; 150; 190 ].  

Діагностичний інструмент наведено в табл. 2.2.  

 Таблиця 2.2 

Діагностичний інструментарій для вимірювання рівнів 

професійної мобільності вчителів у системі методичної роботи ЗНЗ 

 

Критерії Показники Діагностичний інструментарій 

Мотиваційно-

позиціонувальний 

Характер виявлення 

інтересу до освітніх 

інновацій у ЗНЗ та  

потреби 

позиціонування 

власного «Я» 

Тест опитування для 

виявлення потреби в 

досягненнях (Ю. Орлов), 

методика вивчення 

привабливості роботи як один 

із показників соціально - 

психологічного клімату 

(Є.Рогов), есе «Роль 

методичної роботи у 

фомуванні професійної 

мобільності  вчителя» 

Когнітивно-

процесуальний 

Повнота засвоєння 

знань про суть, 

компоненти, види, 

особливості 

формування 

професійної 

мобільності вчителя в 

методичній роботі 

сформованість умінь 

професійної 

мобільності вчителя 

Педагогічний диктант, робота 

зі словниками, складання 

словника чи глосарія термінів, 

дискусія, прийоми порівняння, 

аналогії, розроблення плану 

стажування педагогічних 

працівників 

 
Рефлексивно-

оцінювальний 

розвиток адаптивності до 

змін у освітньому 

середовищі, 

сформованість 

самооцінки на основі 

самоаналізу 

 Тест «Діагностика рівня 

самооцінки особистості», 

Методика дослідження 

особистісного адаптивного 

потенціалу за опитувальником 

А.Маклакова і С.Чермяніна 

«Адаптивність (МЛО-АМ)» 
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І. Мотиваційно-позиціонувальний критерій із показниками – 

характер виявлення інтересу до освітніх інновацій у ЗНЗ та  потреби 

позиціонування власного «Я».  

У межах дослідження на базі методичного центру Управління освіти 

адміністрації Холодногірського району Харківської міської  ради  було 

проведено вивчення загального стану розвитку  професійної мобільності 

вчителів (разом 337 осіб). З метою виявлення розвитку компонентів 

професійної мобільності вчителів були визначені завдання такі, як: визначити 

рівні професійної компетентності педагогів, виявити ставлення педагогів до 

розвитку інноваційної діяльності в навчальних закладах, визначити рівень 

задоволеності професією педагога як однієї з умов ефективності праці, 

виявити рівень обізнаності педагогів щодо видів підвищення власних 

професійних компетенцій, визначити характер розуміння якісного навчально-

виховного процесу як необхідної умови цілепокладання в роботі педагога. 

виявити ресурсну спрямованість педагогів у підвищенні рівня власних 

компетенцій, виявити основні потреби педагогів у взаємодії з методичним 

центром Управління освіти району. 

Під час дослідження був  використаний метод усного  опитування 

(анкетування) з визначенням відповідей на паперовому листі (див. Дод. А).  

Зробимо висновок про те, що недостатнє виявлення цих та інших 

якостей заважає формуванню професійної мобільності вчителя. Додамо, що 

до такого переліку не увійшли ініціативність і лідерські якості вчителя. Тому 

ми спроектували таку ситуацію для вчителів, як: «До вас звернувся методист 

з пропозицією очолити проектну групу вчителів для розроблення проблеми 

інклюзивного навчання і виховання школярів з подальшим обговоренням і 

винесенням рекомендацій. Вам не хотілося б відмовляти методистові, 

«підривати власний авторитет», однак подібного досвіду ви не маєте. Ваші 

дії і пропозиції».    
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Результати опитування вчителів ЕГ і КГ з метою виявлення наскільки 

риси та якості сучасного педагога  виражені в них (у балах від 1- min, до 15 –

max) наведено в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Результати опитування вчителів ЕГ і  КГ з метою виявлення 

якості сучасного педагога, котрі  виражені в них (у балах) 

 

Назва Середній 

бал 

Назва Середній 

Бал 

Педагогічна 

спостережливість 

10,7 Здатність адекватно 

діяти в екстремальних 

ситуаціях 

9,9 

Психологічна 

компетентність 

11,0 Чарівність (сплав 

духовності, 

привабливості, смаку) 

11,2 

Адекватна самооцінка 11,5 Чесність 13,1 

Соціальна активність 10,9 Справедливість 12,8 

Педагогічна гнучкість 11,7 Сучасність 12,8 

Цілеспрямованість 12,3 Гуманність 13,2 

Бажання працювати з 

учнями 

14,6 Ерудиція 11,4 

Педагогічний такт 12,0 Толерантність 12,4 

Педагогічний оптимізм 11,9 Творчий погляд на 

роботу  

11,9 

 

Як свідчить аналіз змісту табл. 2.3, перші три місця займають бажання 

вчителів працювати з  учнями, гуманність і чесність. Пояснимо це тим, що 

опитані вчителя мають професійну спрямованість, розуміють гуманність як 

повагу до особистості учня, визнання його найвищою цінністю.  Проте, 

якісні характеристики, котрі мають близьку спорідненість до професійної 

мобільності вчителя, як здатність адекватно діяти в екстремальних умовах, 

педагогічна спостережливість та соціальна активність, зайняли останні місця 

в переліку особистісних і професійних якостей. З метою підтвердження 

наших спостережень, було проведено кількісне обрахування за показником 

готовності вчителів до впровадження інновацій у власній педагогічній 

діяльності. Отримані результати наведено в табл. 2.4. 
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Таблиця 2.4 

Результати виявлення готовності педагогів впроваджувати 

інновації в роботі  (у %) 

  

Види відповідей    

 

Разом 337 

осіб 

% 

А) я відкритий новому досвіду 151 44,8 

Б) я не бачу потреби 58 17,2 

В) я маю сумніви щодо впровадження 30 9,0 

Г) я не готовий 19 3,4 

Д) я не хочу 24 7,1 

Е) я успішно користуюсь традиційними 

технологіями 

29 8,8 

Є) я використовую в рівному обсязі і 

традиційні і новітні засоби 

26 7,7 

 

У процесі експериментальної роботи ми зробили висновок, що вчителі 

недостатньо готові до педагогічної інноватики, їм бракує ініціативності й 

харизми лідера, заважає навчальне перевантаження, що стомлює й нервує їх. 

Хоча нас зацікавив факт того, що 44,8% учителів відкриті до нового, 

бажають позиціонувати власне «Я». Це означає, що такі вчителі можуть бути 

ініціаторами й модераторами у впровадженні освітньої інноватики, вони 

позитивно ставляться до проблеми формування професійної мобільності 

особистості. Водночас, частина вчителів пасивно ставиться до педагогічної 

інноватики. На основі отриманих даних вважаємо за потрібне розвивати й 

упроваджувати в освітній процес ідею стимулювання вчителів до 

формування професійної мобільності, наприклад, у системі методичної 

роботи. Безумовно, можна про це говорити й для інших видів педагогічної 

діяльності вчителів. 

Учителя було запропоновано написати есе на тему: «Мої побажання 

щодо роботи методичної служби Управління освіти». У процесі аналізу ми 

обжилися лише змістом відповідей, а не підрахуванням відсотків. Учителі 

висловили такі побажання, як: організовувати співробітництво між 

учителями з методичних тем, взаємодопомогу в педагогічному колективі;  
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допомагати в методичній роботі та надавати теоретичні матеріали щодо 

впровадження інновацій, рекомендації щодо роботи в Інтернеті, змістовні 

рекомендації для полегшення роботи вихователів допомога, інструкції для 

оновлення наочних засобів (карт, таблиць); проводити більше цікавих і 

потрібних методичних семінарів.   

Основними джерелами отримання необхідних для роботи методичних 

матеріалів опитувані педагоги назвали: звіти про діяльність та матеріали 

методичного центру районного Управління освіти, винесені на сайт (46,6%); 

книги, методична література, документи МОНУ, періодичні видання, 

матеріали роботи методичного кабінету (27,3%); курси підвищення 

кваліфікації, конференції, телебачення, методична рада школи (26,1%).  

Як свідчить аналіз таких відповідей, існує проблема співробітництва й 

допомоги вчителям у їхньому професійному зростанні. Однак, це неєдина 

проблема шкільництва. Учителів стомлюють зайві папери й документація, 

множинна кількість перевірок з метою контролю їхньої діяльності, конкурсів. 

Не дивлячись на перешкоди, вчителі бажають методистам і керівникам ЗНЗ 

творчої наснаги й мобільного реагування на такі зауваження. 

На основі перехресного опитування з’ясовано, що адміністрація ЗНЗ 

також має побажання до методистів, учителів, завідуючих предметними 

кафедрами. Так, найчастіше зустрічаються такі побажання, як: більше 

доброти, любові, поваги до дітей, удачі, успіхів, правдивості, справедливого 

ставлення до школярів, терпіння, розуміння, запобігати перевантаженню 

педагогів поліпшення матеріальної бази, взаєморозуміння з іншими 

педагогами, гарного настрою на роботі, кращого згуртування колективу й 

організації нарад (планування часу), цінувати співробітників, ретельніше й 

швидше оформлювати шкільну документацію.   

Як свідчить аналіз отриманих відповідей, учителям необхідно звернути 

увагу на темп і швидкість у виконанні професійних завдань, активізувати 

внутрішній потенціал, розкривати його ширше в освітньому середовищі. 
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Опосередковано, однак доцільно йдеться про організаційну культуру 

вчителя, його організацію робочого місця й належного відпочинку.  

Узагальнені результати виявлення на констатувальному етапі інтересу 

вчителів  до освітніх інновацій у ЗНЗ наведено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Характер виявлення на констатувальному етапі інтересу вчителів  

до освітніх інновацій у ЗНЗ (кіл-ть осіб, %) 

Характер виявлення 

інтересу вчителів до 

освітніх інновацій у 

ЗНЗ 

Група Е (170 осіб) Група К (167 осіб) 

Кількість 

осіб 

% Кількість 

осіб 

% 

Стійкий 18 10,6 17 10,2 

Ситуативний 101 59,4 102 61,1 

Байдуже ставлення 51 30,0 48 28,7 

 

Отже, ми отримали  необхідну інформацію про ставлення вчителів до 

освітніх інновацій у ЗНЗ та психологічне налаштування до здійснення 

методичної роботи. Як свідчить аналіз табл. 2.5, у вчителів ЕГ і КГ однаково 

переважає ситуативний характер виявлення інтересу вчителів  до освітніх 

інновацій у ЗНЗ. 

У дослідженні ми з’ясували, що заважає вчителям цікавитися й брати 

активну участь у розробленні освітніх інновацій. Наведемо приклади у 

відсотках на загальну кількість осіб, які обирали відповіді: 

– робота з паперами  - 100,0% 

– байдуже ставлення батьків до професіоналізму вчителя – 50,0% 

– недостатнє заохочення адміністрації до інноваційної діяльності – 

70,0% 

– низька заробітна плата – 95,0% 

– неувага дітей на уроках – 30,0% 

– відсутність технічних засобів – 60,0% 

– велика кількість  конкурсів – 25,0% 

– необхідність роботи щодо території обслуговування – 100,0%  
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Найважчим у своїй роботі вчителі-початківці визначають: 

– роботу зі шкільною документацією («паперову» роботу) – 30,0% 

– особливості взаємопорозуміння з батьками – 10,0% 

– процес взаємодії з учнями – 80,0% 

– індивідуальна робота з дітьми – 10,0% 

– створити необхідні мотиваційні умови для дітей – 10,0% 

– готувати матеріал до уроку  -10,0% 

– дати правильні знання – 10,0% 

– допомогти стати гідною людиною – 5,0% 

– дисциплінованість дітей – 5,0% 

– роботу  з дітьми групи ризику, девіантної поведінки – 10,0% 

Дії щодо розвантаження навчальної програми як фактора підвищення 

ефективності освітнього процесу й професійної мобільності вчителі 

розглядають як можливість поглибленого вивчення більш важливих  (на 

розсуд вчителя) тем  та як можливість розвантажити учнів. Учителі вважають 

такий підхід наближеним до європейського стилю навчання, але деякі 

педагоги вважають розвантаження програм як  полегшенням у навчанні 

учнів, так і занепадом якісних показників успішності знань та умінь 

школярів. Деякі педагоги відзначають процес розвантаження як можливість 

навчання дітей з особливими навчальними потребами та тих, які мають 

невисокі бали навчальних досягнень для збереження їхнього здоров'я. 

Потреби позиціонування власного «Я» вчителями ми виявляли таким 

чином. Не порушуючи логіку дослідження, ми спочатку отримали від 

учителів загальні відповіді про те, хто є педагогічної культурною людиною 

та як вважаються дії негативними. Потім з’ясували суть позиціонування 

вчителем власного «Я» та створення іміджу успішного вчителя.  

Ми отримали такі результати:  

1. Педагогічно культурною людиною вчителі вважають: 

Виховану людину – 20,0% 

Освічену людину – 25,0% 
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Виховану та стриману – 24,0% 

Виховану та креативну людину – 21,0% 

Це людина – фахівець у своїй галузі знань – 12,0% 

Фахівець, який має постійну тягу до самовдосконалення – 10,0% 

Людина європейського типу – 10,0% 

Людина, яка орієнтується в сучасному освітньому просторі – 21,0% 

Людина, яка володіє навичками культурної поведінки, методично 

грамотна, людина, яка розуміється на педагогічній оцінці  розвитку 

дітей, знаюча та любляча дітей, інтелігентна людина – по 12,0% 

2. Негативними чинниками в поведінці педагога, на думку вчителів, є: 

Стандартність, типовість – 18,0% 

Упевненість у тому, що педагог завжди правий – 20,0% 

Орієнтація на «середнього учня/дитину» - 19,0% 

Бажання порівнювати дітей між собою – 14,0% 

Авторитарність – 30,0% 

Невміння йти в ногу із часом – 10,0% 

Несправедливість у ставленні до учнів, застосування несучасних 

методів навчання – по 18,0% 

Учителі позиціонують себе з тією людиною, яка: потребує поваги – 

89,7%,  любить дітей – 95,0%,  користується авторитетом серед людей – 

80,0%,  має достатній рівень знань – 70,3%,  потребує доброго ставлення 

дітей та батьків – 95,0%,  професія - це все – 30,0%,  людина з високим 

рівнем професіоналізму – 86,2%, культурна людина – 86,2%,  приклад для 

всіх – 75,0%, гнучкість у знанні предмета - 30,0%,  упевненість  у 

правильному виборі професії – 30,0%. Не змогли дати  відповідь – 17 

педагогів. 

Узагальнені результати виявлення на констатувальному етапі потреби 

позиціонування власного «Я» вчителями наведено в табл. 2.6 
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Таблиця 2.6 

Характер виявлення на констатувальному етапі потреби 

позиціонування власного «Я» вчителями (кіл-ть осіб, %) 

 

Характер виявлення 

потреби 

позиціонування 

власного «Я» 

вчителями 

Група Е (170 осіб) Група К (167 осіб) 

Кількість 

осіб 

% Кількість 

осіб 

% 

Стійкий 16 9,4 18 10,8 

Ситуативний 102 60,0 98 58,7 

Байдуже ставлення 52 30,6 51 30,5 

 

Таким чином,  у вчителів ЕГ і КГ переважає ситуативний характер 

виявлення на констатувальному етапі потреби позиціонування власного «Я» 

вчителями. Зробимо висновок про те, що існують перешкоди, які заважають 

формуванню професійної мобільності вчителів як об’єктивного, так і 

суб’єктивного характеру. Про це йдеться також у довідці про стан роботи 

вчителів у ЗНЗ, підготовлену методичним центром Управління освіти 

адміністрації Холодногірського району Харківської міської  ради                   

за 2016/17 н.р . 

Подамо зміст довідки. У довідці зазначено, що 39% методичних 

заходів, які плануються районним методичним кабінетом Управління освіти, 

відповідають тематиці, яку ж самі навчальні заклади й запропонували. На 

жаль, решта  керівників шкіл, при  виборі  теми для проведення заходів,  у 

першу чергу керуються забезпеченістю досвідченими педагогічними 

кадрами,  матеріально-технічною базою закладу (завдяки чому можна 

провести захід на високому рівні), а не висвітленням і розв’язанням тих 

проблем в методичній роботі, які в школі дійсно існують.  

Безініціативна, формальна участь решти вчителів у методичних заходах 

не сприяє підвищенню  результативності. Відсутнія мотивації у молодого 

вчителя. Якість підвищення кваліфікації, яку надають Інститути 
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післядипломної освіти, не відповідає вимогам часу, тому й не є 

результативною. Проблемою залишається взаємозв’язок курсового й 

міжкурсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Плани 

районного методичного кабінету  у міжкурсовий період є традиційними, 

обов’язковими для  виконання, що не дозволяє у повній мірі виявитися 

особистості вчителя. Недосконалість нормативної бази, що регламентує 

роботу школи. 

Матеріальна база навчальних закладів застаріла. Недостатня кількість 

демонстраційного обладнання, наочності. Застаріла технічна придатність 

персональних комп’ютерів у закладах,  недостатньо використовуються 

педагогічними працівниками засоби ІКТ для здійснення якісного освітнього 

процесу. Сайти ЗНЗ у недостатній мірі використовуються для зворотного 

зв’язку з батьками і є просто електронним представництвом у мережі 

Інтернет. Недостатня відповідальність батьків за навчання та виховання 

дітей. 

ІІ. Когнітивно-процесуальний критерій з показниками – повнота 

засвоєння знань про суть, компоненти, види, особливості формування 

професійної мобільності вчителя в методичній роботі; сформованість умінь 

професійної мобільності вчителя. 

З метою виявлення знань про суть професійної мобільності вчителя в 

методичній роботі було запропоновано Тест №1.  

Обрати правильну відповідь.  Професійна мобільність учителя – це:  

a) складова професійного акме й готовність до професійної 

самореалізації в методичній роботі ЗНЗ; 

b) володіння певними засобами навчання, знаннями, уміннями з 

навчальних дисциплін, необхідними для проведення уроку, стимулювання 

активності як окремих учнів, так і колективу в цілому; 

c) інтегроване особистісне утворення, що характеризується 

прагненнями  швидко й оперативно розкривати власний потенціал у різних 

видах педагогічної діяльності;  
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d) знання про власні потенційні можливості й оновлені вимоги 

учительської праці, уміння швидко сприймати зміни в освітній галузі й 

реагувати на них, бути відкритим до освітніх інновацій, оперативно 

розв’язувати стандартні й нестандартні педагогічні ситуації. 

Наступне завдання – запропонувати більш повне визначення поняття 

«професійна мобільність учителя», доповнити глосарій термінів із зазначеної 

проблеми. 

Проведений аналіз відповідей засвідчив, що  не всі вчителі достатньо 

володіють потрібною термінологією. 

З метою виявлення знань про компоненти професійної мобільності 

вчителя в методичній роботі було запропоновано Тест №2.  

Обрати правильну відповідь. Основними компонентами професійної 

мобільності вчителя в методичній роботі є:  

a) мотиваційно-актуалізаційний як виявлення мотивів професійної 

мобільності вчителів у системі методичної роботи ЗНЗ;  

b) знання в галузі психології, уміння вступати в спілкування, бути 

зрозумілим, здійснювати спілкування без обмежень»; 

c) рефлексивно-адаптивний як уміння аналізувати власні дії й 

поведінку, змінювати власне ставлення до подій і вчинків школярів; 

d) знання в галузі дидактики, методики навчання дисципліни, 

уміння логічно обґрунтовано конструювати навчальний процес для 

конкретної дидактичної ситуації з урахуванням психологічних механізмів 

засвоєння;  

e) компетентнісно-діяльнісний як  формування компетенцій 

професійної мобільності вчителів. 

Наступне завдання полягало в динамічній комбінації знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення вчителів у процесі створення 

уявлення про мобільного вчителя. Учителям пропонували намалювати образ 

успішного й мобільного педагога та його учнів. У такому малюнку мала 

відбиватися співпраця між учителем та його учнями. 
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Для виявлення вмінь професійної мобільності вчителів створювали 

ситуації, у яких би вони реагували на події. 

Ситуація 1. Вашу кандидатуру подали на конкурс «Учитель року». Ви 

не встигаєте оформити відповідні документи. Що Ви відчуваєте та Ваші дії? 

Ситуація 2. Під час обговорення відкритого уроку, який Ви провели і 

вважаєте методично грамотним, колега зазначив, що  прийоми й методи 

роботи з учнями «застарілі». Як Ви вчините в такому випадку? 

Ситуація 3. У шкільному коридорі Ви почули про себе негарні слова 

від старшокласників, які вважають себе «крутими й обізнаними з навчальною 

інформацією краще за Вас». Ваші дії. 

Дані про сформованість знань про суть, компоненти, види, особливості 

формування професійної мобільності вчителя в методичній роботі на 

констатувальному етапі наведено в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Рівні сформованості знань про суть, компоненти, види, особливості 

формування професійної мобільності вчителя в методичній роботі на 

констатувальному етапі (%) 

Якісні показники знань, необхідних 

для формування  професійної 

мобільності 

Група Е 

 (170 осіб) 

Група К 

(167 осіб) 

Повнота 33 35 

Гнучкість 28 31 

Характер 

засвоєння знань  

творчий 8,2 9,0 

реконструктивний 63,0 65,9 

репродуктивний 28,8 25,1 

 

Як свідчить аналіз таблиці 2.7, учителі володіють здебільшого 

неповним й реконструктивним рівнями засвоєння знань про суть, 

компоненти, види, особливості формування професійної мобільності вчителя 

в методичній роботі.  

Дані про сформованість знань учителів наведено в табл. 2.8. 
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Таблиця 2.8 

Рівні сформованості вмінь професійної мобільності вчителів на 

констатувальному етапі (%) 

Рівні сформованості 

вмінь професійної 

мобільності вчителів 

Група Е (170 осіб) Група К (167 осіб) 

Кількість 

осіб 

% Кількість 

осіб 

% 

Високий (чітко уявляють 

свої можливості, 

оволодівають уміннями 

професійної мобільності 

на творчому рівні); 

13 7,6 14 8,4 

Середній (нечітко 

уявляють свої 

можливості, 

оволодівають уміннями 

професійної мобільності 

на реконструктивному 

рівні) 

103 60,6 104 62,3 

Низький (не уявляють 

свої можливості, 

оволодівають уміннями 

професійної мобільності 

на репродуктивному 

рівні) 

54 31,8 49 29,3 

 

Отже, на констатувальному етапі педагогічного експерименту вміння 

професійної мобільності  виявилися в більшості вчителів на середньому рівні 

(див. табл. 2.8). 

Зробимо висновок про те, що вчителі недостатньо обізнані з теорією і 

практикою професійної мобільності особистості та необхідно проводити 

спеціальну роботу з метою підвищення рівнів такої якості.   

ІІІ. Рефлексивно-оцінювальний  критерій з показниками – розвиток 

адаптивності до змін в освітньому середовищі, сформованість самооцінки на основі 

самоаналізу) рівнів професійної мобільності вчителів. 

Для аналізу результатів роботи вчителів ми скористалися їхніми 

потфоліо, яке складають кваліфікаційна мапа (освіта, стаж роботи, категорія, 
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звання, курси підвищення кваліфікації, наприклад, тема методичної роботи 

«Формування компетенцій професійної мобільності вчителів ЗНЗ»); звітом 

про роботу вчителя в міжатестаційний період; атестаційними листами; а 

також ознайомилися з грамотами й дипломами, фотографіями, 

сертифікатами.  

Нами була використана методика дослідження особистісного 

адаптивного потенціалу за опитуванням А.Маклакова і С.Чермяніна 

«Адаптивність (МЛО-АМ)». 

Результати розвитку адаптивності вчителів до змін в освітньому середовищі 

на констатувальному етапі наведено в табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Рівні розвитку адаптивності вчителів до змін в освітньому середовищі на 

констатувальному етапі (кіл-ть осіб, %) 

Рівні розвитку адаптивності 

вчителів до змін в освітньому 

середовищі 

Група Е (170 осіб) Група К (167 осіб) 

Кіл-ть осіб % Кіл-сть 

осіб 

% 

Самостійне пристосування до 

освітніх змін, успішне 

просування до професійного 

акме 

19 11,2 19 11,4 

Неповне пристосування до 

освітніх змін, наявність 

тривожності заважає рухатися 

до професійного акме 

98 57,6 103 59,9 

Відсутність пристосування до 

освітніх змін, невміння долати 

стереотипи, що заважають 

руху до професійного акме 

53 31,2 48 28,7 

 

Учителі зазначили, що для адаптивності до змін в освітньому середовищі 

їм не вистачає: 

− професійної підтримки колег, адміністрації – 29,0% 

− компетентної  методичної допомоги – 60,0% 

− активної співпраці  у вирішенні професійних труднощів – 40,0% 
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З метою виявлення сформованості самооцінки вчителів на основі 

самоаналізу їм пропонували після проведеного методичного заходу на тему: 

«Акмеологічні технології в роботі вчителя» відповісти на запитання, як-от: 

1. Якою мірою Ваші сподівання виправдалися?  

2. Оцініть, будь ласка, за  пятитибальною системою роботу 

методичного заходу. 

3. Що корисного Ви дізналися під час такого заходу? 

4. Які питання Ви могли б запропонувати для обговорення на 

наступних 

семінарах?   

Учителі відповіли таким чином.  

1. На перше питання 100 % респондентів відповіли, що їхні сподівання  

виправдалися повністю. 

2. Також усі респонденти визначили високий рівень підготовки та 

проведення методичного заходу, наголосили, що тема для них є новою, однак 

цікавою і потрібною. 

3. Всі учасники семінару були одностайними в оцінці актуальності 

обраної теми. 

4. Серед корисної інформації, отриманої під час такого заходу, були 

зазначені: визначення поняття «акмеологічні технології», розкриття їх 

користі для формування мобільності учасників освітнього процесу, інструкції 

й алгоритми, вправи й прийоми, спрямовані на розкриття власного 

потенціалу, мобільне реагування на нову інформацію та її застосування в 

практичній діяльності.  

5. Для обговорення на наступних заходах були запропоновані такі 

теми, як-от: «Ноосферна освіта, здоров’язбережувальні уроки», «Інтерактивні 

технології для дорослих (С.Сисоєва). 

Під час рефлексії власної діяльності вчителі ЕГ і КГ визначили, що для 

них під час роботи є необхідним і важливим: 

– підтримка наставників/адміністрації у роботі з батьками – 80,0% 
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– самоаналіз усіх уроків – 50,0% 

– власний досвід – 80,0% 

– тренінги професійного зростання – 30,0% 

– семінари – 60,0% 

– досягнення/перемоги  учнів – 40,0% 

– консультації досвідчених вчителів – 80,0% 

– участь у майстер-класах -10,0% 

Однак, 25,0% педагогів не надали відповіді, що може бути ще однією з 

ознакою недостатньо розвинутої їхньої професійної рефлексії. 

Ми організували оцінювання вчителями власної участі в семінарі-

тренінгу  за темою «Формування позитивного психологічного клімату як 

умова розвитку мобільності  учителя» (див. Дод. Б). 

Відповіді на перше запитання: «Оцініть за 10-бальною шкалою ступінь 

Вашого задоволення участю в семінарі, де 10 — повністю задоволений 

(задоволена), а 0 — зовсім незадоволений (незадоволена)». Учителів 

незадоволених участю в семінарі-тренінгу не виявлено. 

На друге запитання: «Що понад все Вам сподобалось у роботі 

семінару-тренінгу?» усі опитані відповіли, що їм сподобався такий захід 

повною мірою, негативних відгуків не було. 

Особливо були відзначені: виступ експерта з проблеми, що 

обговорювалась; свій настрій та самопочуття; практична частина семінару-

тренінгу; атмосфера в аудиторії; організація роботи семінару-тренінгу. 

На третє запитання: «Чи задоволені Ви своїми результатами участі в 

роботі семінару-тренінгу?» відповіді поділилися таким чином: 64,0% 

респондентів відповіли, що задоволений (задоволена) повністю; 36% осіб не 

цілком задоволений (задоволена). 

На запитання «На що треба було б відвести більше часу» відповіді 

розподілилися таким чином:  50% запропонували ще збільшити кількість 

часу на практичну роботу; 50% відзначили раціональне використання часу 

семінару-тренінгу. 
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Результати сформованості самооцінки вчителів на основі самоаналізу  на 

констатувальному етапі наведено в таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Рівні сформованості самооцінки вчителів на основі самоаналізу  на 

констатувальному етапі (кіл-ть осіб, %) 

Рівні сформованості 

самооцінки вчителів на основі 

самоаналізу   

Група Е (170 осіб) Група К (167 осіб) 

Кіл-ть осіб % Кіл-сть 

осіб 

% 

Адекватно оцінюють 

потужність власного 

потенціалу акме 

 

 

89 52,4 83 50,3 

Завищують і переоцінюють 

потужність власного 

потенціалу акме 

45 26,5 44 26,3 

Занижують і недооцінюють 

потужність власного 

потенціалу акме 

36 21,1 40 23,4 

 

Отже, нами було визначено три рівні сформованості професійної 

мобільності вчителів у системі методичної роботи ЗНЗ: високий, середній, 

низький, що характеризувались, відповідно, рівнем мотивації вчителів до 

професійної мобільності, знань і вмінь швидко реагувати на зміни, що 

відбуваються в освітньому середовищі, адаптивністю й адекватною 

самооцінкою на основі сформованих умінь рефлексії.   

На високому рівні професійної мобільності в системі методичної 

роботи ЗНЗ учителі постійно цікавляться освітніми інноваціями й  прагнуть 

долучитися до розробки оригінальних освітніх технологій; домінування 

потреби розкривати власний потенціал і бути корисним у нових умовах 

професійної діяльності; до засвоєних знань про суть, компоненти, види, 

особливості формування професійної мобільності вчителя в методичній роботі 

відбувається на творчому рівні (володіють повними знаннями про суть 
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професійної мобільності вчителя, шляхи її формування); уміння професійної 

мобільності сформовані на високому (чітко уявляють свої можливості, оволодівають 

уміннями професійної мобільності на творчому рівні); розвиток адаптивності до змін 

в освітньому середовищі характеризується як самостійне пристосування до освітніх 

змін, успішне просування до професійного акме; адекватно оцінюють потужність 

власного потенціалу акме. 

За виявлену активність та ініціативність учителі та учні мають 

нагороди, похвальні листи, грамоти. 

На середньому рівні професійної мобільності в системі методичної 

роботи ЗНЗ учителі ситуативно  цікавляться освітніми інноваціями, 

поєднують традиційний стиль роботи з елементами освітньої інноватики;  є 

визначеність потреби розкривати власний потенціал, однак бракує 

впевненості й рішучості бути корисним у нових умовах професійної 

діяльності; засвоєння знань про суть, компоненти, види, особливості 

формування професійної мобільності вчителя в методичній роботі відбувається 

на реконструктивному рівні (володіють неповними знаннями про суть 

професійної мобільності вчителя, шляхи її формування); уміння професійної 

мобільності сформовані на середньому рівні (нечітко уявляють свої можливості, 

оволодівають уміннями професійної мобільності на реконструктивному рівні); 

розвиток адаптивності до змін у освітньому середовищі характеризується як неповне 

пристосування до освітніх змін, наявність тривожності заважає рухатися до 

професійного акме; завищують і переоцінюють потужність власного потенціалу 

акме. 

На низькому рівні професійної мобільності в системі методичної 

роботи ЗНЗ учителі байдуже ставляться до освітніх інновацій, прагнуть не 

змінювати власний стиль роботи й працювати традиційно; відсутність 

потреби розкривати власний потенціал і бути корисним у нових умовах 

професійної діяльності; засвоєння знань про суть, компоненти, види, 

особливості формування професійної мобільності вчителя в методичній роботі 

відбувається на реконструктивному рівні (володіють поверховими знаннями 
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про суть професійної мобільності вчителя, шляхи її формування); уміння 

професійної мобільності майже несформовані (не уявляють свої можливості, 

оволодівають уміннями професійної мобільності на репродуктивному рівні); бракує 

розвитку адаптивності до змін у освітньому середовищі: відсутність пристосування 

до освітніх змін; невміння долати стереотипи, що заважають руху                                  

до професійного акме. 

На основі власне проведених діагностувальних методик і аналізу змісту 

довідок про результати вивчення загального стану розвитку  компетенцій 

педагогів Холодногірського району  підсумуємо результати проведеного 

констатувального етапу педагогічного експерименту. 

1. За результатами дослідження було  визначено, що вчителі загалом 

задоволені власною професією. Разом з тим,  при опитуванні виявлена 

тенденція щодо усталеної потреби в підтримці з боку адміністрації, 

методистів, досвідчених колег щодо обміну досвідом. Сучасні педагоги 

визначають у собі гуманність, чесність, бажання працювати з дітьми як 

головні. У структурі рис власного характеру найбільш проблемною 

виявилась здатність не губитися в екстремальних ситуаціях, що, можливо, є 

фактором зниження  професійної мотивації разом із напруженням, яке 

виникає постійно через велике навантаження в роботі з документацією. 

Таким чином, за результатами дослідження визначені основні 

напрямки роботи з молодими фахівцями, що враховано при плануванні 

роботи Школи молодого вчителя, проведенні практичних занять, 

консультацій. 

2. За результатами дослідження було  визначено, що педагоги 

потребують постійного організаційно-методичного супроводу для 

підвищення професійних компетентностей у сферах організації діяльності, 

методичної підтримки, психологічного супроводу. Таким чином, основними 

напрямами  у роботі з педагогічними працівниками ЗНЗ є: організаційно – 

методичний (опанування компетенціями роботи з різними джерелами 

інформації), науково-методичний (організація семінарів, методичних 
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практикумів з розвитку педагогічної майстерності), із розвитку психологічної 

компетентності (організація тренінгових, просвітницьких заходів із 

підвищення психологічної компетентності педагогів).  Аналіз результатів 

дозволяє констатувати, що в роботі з педагогічними працівниками потрібно 

продовжувати заняття з молодими педагогами, що сприятиме попередженню 

труднощів у фахівців, та з педагогами, у котрих  під час діагностування 

виявились проблеми із самооцінкою власної діяльності під час тренінгових, 

практичних, методичних занять.  

3. За результатами дослідження було  визначено, що  вчителі ЗНЗ  у 

цілому професійно готові до впровадження інноваційної освіти – мають 

знання про зміни, що відбуваються в  сучасній школі, як з боку професійної 

діяльності педагога, так і з боку організаційної підтримки адміністрації, 

методичної служби.  Частина педагогів у своїй роботі готова активно 

використовувати  інноваційні підходи, але для іншої частини вчителів та 

вихователів потрібні  науково-методичні засади для кращої адаптації в нових 

умовах впровадження освітніх технологій. Педагоги достатньо компетентні 

щодо впровадження інклюзивної освіти та потребують організаційної 

підтримки. За результатами самооцінки компетентностей, більша кількість 

педагогів вважає власні компетентності розвинутими на достатньому рівні. 

Разом із тим, є педагоги, які потребують додаткової методичної, 

організаційної підтримки у сприйнятті сучасних  реалій роботи педагога, 

зокрема в умовах інклюзивної освіти.   

На формувальному етапі експерименту в експериментальних групах 

упроваджено педагогічні умови професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу в системі методичної роботи ЗНЗ.  

До шкільної практики впроваджено  науково-методичне забезпечення 

реалізації педагогічних умов професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу в системі методичної роботи ЗНЗ,  план проведення 

авторського методичного семінару для вчителів, методистів, завідуючих 

предметними кафедрами «Теорія і практика формування професійної 
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мобільності вчителів з позиції акмеологічного підходу» (див. Дод. Б). 

На контрольному етапі педагогічного експерименту перевірялась 

ефективність упровадження педагогічних умов професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу  у системі методичної роботи 

ЗНЗ та її науково-методичного забезпечення. 

 

2.2. Реалізація педагогічних умов формування професійної 

мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу в системі 

методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів  

 

Реалізація першої педагогічної умови, яка передбачала стимулювання 

вчителів до розвитку професійної мобільності як складової професійного 

акме,  відбувалася як діагностування  стану саморозвитку особистості 

вчителя та використання новітніх засобів методичної роботи ЗНЗ і залучення 

до їх розробки вчителів.  

Для вивчення мотивації педагогів  кожен методичний захід  

супроводжувався діагностуванням. Діагностику педагогічної діяльності 

вчителя здійснювали керівники школи, колеги, учні, батьки, але дуже 

важливим є вміння й бажання вчителя здійснювати самодіагностику, бо для 

формування мотивації вчителя на професійний саморозвиток необхідно, по-

перше, наявність адекватної самооцінки; по-друге, сформованість 

нормативного й ідеального уявлення про педагогічну діяльність; по-третє, 

співставлення педагогом своєї діяльності із взірцями. При цьому 

забезпечували неперервність, об'єктивність, конкретність 

самоспостереження. 

Володіння навичками самодіагностики дозволяли позбутися 

необ’єктивної оцінки, самостійно аналізувати й вносити необхідні корективи 

в освітній процес, здійснювати заходи щодо вдосконалення своєї діяльності. 

Це дозволяло вийти на новий рівень самоорганізації – неперервного 

педагогічного вдосконалення та пошуку. 
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Із метою визначення для кожного конкретного вчителя (або групи 

педагогів) оптимальних видів допомоги (підвищення професійної 

компетентності, персональну або групову програму роботи з учителем або 

групою вчителів) спочатку виявляли  їхнє ставлення  до нововведень у школі 

і ступінь готовності до реальної участі в інноваційних процесах.  

Така робота містила в собі спостереження й вивчення документації, 

бесіди, анкетування та їх правильний аналіз, що давало змогу визначати 

рівень сформованості професійної мобільності вчителів. Для цього 

застосовувалися критерії якісних результатів діяльності педагога, які 

допомагали провести своєрідний моніторинг, наскільки творчо працює 

вчитель. Наступним кроком було визначення труднощів у роботі  вчителя в 

освітньому процесі. Одним з найбільш ефективних засобів підвищення 

професійної компетентності вчителя була самоосвітня діяльність кожного 

педагога, чому сприяли індивідуальні плани професійного зростання. 

Адміністрації ЗНЗ враховували, що всі вчителі мотивуються різними 

факторами. Запорука успіху полягала в тому, щоб надати співробітникам те, 

що вони дійсно хочуть, до чого прагнуть. Саме тому вивчення мотивів 

професійної діяльності та поведінки – перший крок на шляху заохочення 

педагога до розвитку професійної мобільності. Для вивчення мотивації 

педагогів можна застосовували методи опитування й анкетування, 

діагностичного інтерв’ю й співбесіди, кейс-аналізу, фокус-групи. Важливо, 

щоб учителі зрозуміли, що вони здатні досягати бажаного для них 

результату. Тому керівникові необхідно було знати, який результат є 

бажаним і наскільки його досягнення відповідає завданням школи.   

Також результативними були наступні, так звані  «творчі» способи:  

– доброзичлива предметна розмова з позитивною оцінкою виконаної 

роботи, усна похвала після відвідування уроку або позакласного заходу; 

– заохочення до проведення відкритих уроків, авторських семінарів; 

– направлення слухача на різні проблемні семінари й науково-

методичні конференції; сприяння у висуванні на престижний конкурс; 
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– можливість представляти свою школу на важливих заходах (форумах, 

конференціях), у тому числі міжнародних; 

– допомога в узагальненні досвіду, підготовці авторських підручників і 

посібників, публікацій до друку. 

– публічна похвала на нараді або педраді; винесення подяки в наказі, 

подання на грамоту або звання. 

Отже, використовуючи ці способи окремо й інтегруючи їх, а також 

використовуючи особистісно орієнтований підхід, досягали високого 

якісного результату, тобто участі кожного педагога в процесі саморозвитку 

та професійного вдосконалення, що, безумовно, сприяло формуванню 

професійної мобільності.  

Семінари-практикуми, засідання Школи молодого вчителя, методичні 

дні, педагогічна рада у формі організаційно-діяльнісної гри або методичний 

аукціон, семінар-тренінг, методичний турнір, панорама методичних 

досягнень, вернісаж методичної ідеї супроводжувалися  діагностуванням  

стану саморозвитку особистості вчителя, головне завдання  якого полягало 

не в тому, щоб дати вчителю зовнішню, максимально об’єктивну експертну 

оцінку, а в тому, щоб стимулювати його до осмислення та вирішення своїх 

професійних проблем, оскільки мобільний педагог завжди зорієнтований на 

самоаналіз та самодіагностику. Кожний учитель оволодівав алгоритмом 

самодіагностики: а) дослідження діяльності; б) виявлення та вивчення 

труднощів; в) створення мотивів, потреб, можливостей для перебудови 

діяльності; г) уміння визначити ефективність власної праці й результати її 

перебудови; д) визначення можливих негативних впливів на самореалізацію 

особистості. Діагностування здійснювалося шляхом застосування 

різноманітних прийомів: опитування про планування педагогічної роботи на 

навчальний рік; окреслення рівня організації навчально-виховного процесу; 

аналізу мотивації діяльності педагогів; проведення діагностичного 

анкетування для визначення стану методичної підготовки вчителя тощо. 
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Здійснювалася педагогічна самооцінка діяльності педагогів до й після 

проведення методичних заходів. 

Психолого-педагогічну діагностику вчителів узгоджували із завданням 

та змістом методичної роботи педагогічного колективу ЗНЗ. Такий підхід 

передбачав використання комплексно-цільового методу планування, тобто 

розроблення комплексних цільових діагностичних програм, які містять 

систему заходів для досягнення поставленої адміністрацією мети.  

На базі ЗНЗ №126 проведений семінар-тренінг «Запровадження 

елементів дистанційного навчання засобами хмарних технологій». Метою 

семінару було навчання педагогічних працівників з можливостями 

використання хмарних технологій у освітньому процесі.  Учасники  семінару 

були ознайомлені  з різноманітними сервісами хмарних технологій.  На 

семінарі були розглянуті можливості застосування хмарних технологій в 

освітньому процесі та  складання тестових завдань на платформі Kahoot . 

Kahoot – це  проста  платформа, яка дозволяє  складати тести різних типів     

та є добрим інструментом для оцінювання. Застосування цієї форми роботи 

дозволяє вчителю в рамках уроку швидко отримувати зворотній зв'язок: 

визначити утруднення, рівень засвоєння матеріалу як окремим учнем,  так і 

класом в цілому. Цю форму роботи широко застосовується у ЗНЗ №13. 

Елементи дистанційного навчання з використанням тестових завдань 

застосовують учителі ЗНЗ №13, 18, №126, 152. 

Тематичні засідання для керівників районних методичних об’єднань, 

учасників творчих груп  («Самоосвіта – один із шляхів підвищення 

педагогічної майстерності вчителя», «Підвищення професійної 

компетентності вчителя в системі інформального та неформального 

навчання», «Створення позитивної мотивації до творчої діяльності вчителів») 

позитивно впливали на формування професійної мобільності вчителів, 

мотивували педагогів до самовдосконалення та обміну ефективним 

педагогічним досвідом.  
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Учителі експериментальних шкіл брали участь: у Міжнародній  

програмі  Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) для вчителів 

загальноосвітніх шкіл країн Європи (засновник – Департамент освіти та 

культури США), спільному проекті з «Вчимося жити разом» (компонент 

«Освіта на засадах життєвих навичок»). Статус – Всеукраїнський; засновники 

–  Громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту»: у 

спільному проекті «Вчимося жити разом», що реалізується з Громадською 

організацією „Дитячий фонд „Здоров’я через освіту” у партнерстві з 

Європейським Союзом і представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ); 

є учасниками міжнародного проекту «Сучасна модель навчального закладу – 

Школа сприяння здоров’ю» за темою «Здоров’язбережувальний освітній 

простір – основа становлення соціально активної особистості», у проекті 

«Відкриті уроки футболу», який реалізується Федерацією футболу України 

та Асоціацією крос-культурних проектів (Данія) за підтримки 

Streetfootballworld GmbH в рамках проекту «Психосоціальна підтримка та 

робота з конфліктами», що є однією з ініціатив інфраструктурної програми 

для України Німецького уряду та виконуються Deutsche Gesellschaft fur 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Проект спрямований на 

поліпшення мирного співіснування, соціальної інтеграції, рівності й 

згуртованості шляхом забезпечення проведення всередині спільноти заходів 

для дітей-переселенців, молоді та місцевих зацікавлених сторін з 

Донбаського регіону з  громадами в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі й сільських 

районах, а отже, сприяє саморозвитку особистості вчителя, зростанню його 

професійного рівня в процесі волонтерської діяльності. 

Участь в освітньому компоненті проекту «Профілактика неінфекційних 

захворювань серед учнівської молоді», який упроваджується в Україні у 

рамках спільного проекту Міністерства освіти й науки України та 

Всесвітньої організації охорони здоров'я «Неінфекційні захворювання: 

профілактика та зміцнення здоров'я в Україні» (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2016 № 2/2732) також стала ще одним кроком на 
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шляху до формування компетенцій професійної мобільності вчителів з 

питань реалізації принципів здоров'язбереження і здоров'яформування під 

час семінарів, тренінгів.    

У 2017 р. в Україні розпочався новий етап проекту «Найбільший урок у 

світі» (World’s Largest Lesson), присвячений інформуванню дітей та широкої 

громадськості про Глобальні цілі сталого розвитку ООН, які визначать 17 

основних напрямів розвитку людства до 2030 року. Поширенню цієї акції по 

всьому світу сприяє ЮНІСЕФ.  ЗНЗ приєдналися до цього проекту, стали 

активними його учасниками через проведення тематичних уроків, що 

сприяло формуванню їх професійної компетенції. 

Проведено психологічний тренінг для вчителів-учасників методичного 

дня «Профілактика професійного вигорання», «Форми та методи 

особистісного зростання», «Щасливий учитель – щасливі учні», оціночні 

анкети майстер-класу (чи можна вважати ефективною вашу діяльність на 

майстер-класі, чи виправдалися очікування, ваші коментарі, пропозиції, 

побажання, яким питанням слід приділити увагу на подальших методичних 

заходах). 

Запроваджували систему заохочення  педагогічних працівників: 

нагородження грамотами  та подяками різних рівнів, щомісячні виплати 

вчителям, які підготували переможців Всеукраїнських етапів конкурсів, 

олімпіад, преміювання, підвищення кваліфікаційних категорій, присвоєння 

педагогічних звань під час проходження атестації, занесення на дошку 

пошани «Майстри педагогічної справи», оголошення подяки із занесенням до 

трудової книжки, відбір для роботи в профільних та експериментальних 

класах, подання до нагородження державними відзнаками (знак «Відмінник 

освіти України», знак «Василь Сухомлинський»).  

За період з 2014-2017 роки  було нагороджено вчителів ЕГ: 

– Подяками голови адміністрації Холодногірського району Харківської 

міської ради  (63 особи); 

– Подяками Харківського міського  голови (13 осіб); 
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– Грамотами Департаменту освіти Харківської міської ради (47 осіб); 

– Грамотами Департаменту науки і освіти ХОДА (33 особи); 

– Грамотами Міністерства освіти і науки України (9 осіб). 

Учителі, які підготували учнів-переможців Всеукраїнських етапів 

конкурсів, турнірів (Толкачова С.І., Соха І.В., Балагура Ю.Є., Харченко В.М., 

Косицька О.М.)  та стали переможцями професійних конкурсів (Бацула Н.В.), 

щомісячно протягом року отримують  грошову доплату. Кращі вчителі 

району отримали премії за результатами  професійної діяльності.  

На засіданнях методичної ради були розглянуті теми та затверджені 

досвіди роботи  вчителів  експериментальних груп: 

– учителя історії ЗНЗ №108 Смаги Т.В. за темою «Формування  

ключових компетентностей шляхом упровадження інтерактивних 

технологій» ( протокол від  20.01.2017 №1); 

– учителя початкових класів ЗНЗ №126 Чірик-Степанової  О.В. за 

темою «Використання диференційованих завдань та інноваційних технологій 

у процесі формування системи компетентності молодших школярів»                        

(протокол від 20.01.2017 №1). 

Педагогічні колективи   експериментальних шкіл брали участь в 

обласних тематичних відкритих виставках ефективного педагогічного 

досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття»: 

–  «Реалізація регіональної моделі моніторингу якості освіти на 

районному (міському) та локальному рівнях» (жовтень 2014 року) –  у 

виставці брала участь Харківська гімназія № 13 Харківської міської ради 

Харківської області, яка посіла  третє місце; 

– «Формування правової культури та правових орієнтирів учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів» (лютий 2015 року)  –  у виставці брала 

участь Харківська гімназія № 152 Харківської міської ради Харківської 

області, яка посіла  перше місце; 

– «Навчання та виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) 

освіту та екологічну безпеку» (жовтень 2016 року) – у виставці брала участь 
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Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  №18 Харківської міської ради 

Харківської області, яка  посіла  друге місце;  

– Харківська гімназія №152  Харківської міської ради Харківської 

області  брала участь у Всеукраїнському  конкурсі  «Парк педагогічної 

майстерності» (2014-2016) та визначена переможцем  в номінації «Галерея 

інноваційного пошуку».  

Реалізація другої педагогічної умови,  яка передбачала організацію 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу, спрямованої на формування 

компетенцій професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного 

підходу, здійснювалася в експериментальних групах  шляхом  проведення 

авторського методичного семінару для вчителів і методистів «Теорія і 

практика формування професійної мобільності вчителів з позиції 

акмеологічного підходу», під час проведення заняття з тайм-менеджменту в 

процесі організації й проведення методичних заходів. Організація взаємодії 

суб’єктів освітнього процесу забезпечувалася цілеспрямованими діями 

адміністрацій ЗНЗ, методистів, учителів-методистів, котрі залучали освітян  

до формування компетенцій професійної мобільності.  

На семінарі доводили практичну значущість співпраці шляхом 

залучення вчителів до групової й колективної взаємодії з метою підготовки й 

проведення методичних днів, майстер-класу з формування професійної 

мобільності сучасного вчителя.  

Удосконалення – це процес формування певних особистісних рис 

професіоналізму, розвитку здібностей, отримання професійних знань і вмінь. 

Спонукають до самовдосконалення три обставини: 1) наявність у людини 

потреби до самоповаги й схвалення іншими, у соціальному престижі;            

2) неузгодженість в образах свого «Я-ідеальне» і «Я-реальне»; 3) самооцінки 

й ставлення до себе, яке формується. 

Враховуючи, що професійно мобільним може бути педагог, який 

володіє у першу чергу професійними компетенціями відповідно до вимог, які 

висуває Нова українська школа, та здатністю  застосовувати їх на творчому 
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(розробляти й упроваджувати авторські програми, інноваційні прийоми й 

методи, форми навчання й виховання учнів; й методи, форми навчання й 

виховання учнів; мобілізувати школярів до активної участі в різних видах 

діяльності), у межах шкільної методичної роботи систематично надавали 

допомогу вчителям у формуванні його компетенцій професійної мобільності. 

Компетенції професійної мобільності вчителів не можуть бути 

сформовані тільки під час навчання на курсах підвищення кваліфікації, які 

учитель відвідує  один раз на п’ять років. Саме тому дуже важливим  є 

систематичне навчання на робочому місці. Позитивні результати дає 

особистісно орієнтований підхід до організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами, який будувався на діагностичній основі та 

моніторингових процедурах, що дало змогу визначити для кожного 

конкретного педагога (або групи педагогів) оптимальні види допомоги 

(підвищення професійної компетентності) – персональну або групову 

програму роботи з учителем або групою вчителів. З цією метою нами  було 

проведено додаткове дослідження. 

На підставі результатів дослідження виявили   чотири  основні групи 

вчителів і спланували роботу диференційовано, з  урахуванням 

індивідуальних особливостей педагогів кожної групи.   

Таблиця 2.11 

Формування компетенцій професійної мобільності вчителів 

 

Категорія вчителів Зміст діяльності Мета 

Для активних 

прихильників інновацій 

Робота у творчих 

групах, активні 

Вивести на більш 

високий рівень 

 семінари, занурення, 

тренінги, практична 

діяльність (відкриті 

уроки) 

 

Для інертних Участь у семінарах, 

педрадах, тренінгах, 

науково-дослідницька 

діяльність. 

Залучити до участі в 

роботі 
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Продовж. табл. 2.11 

Для «традиційників» Демонстрація  

результатів і досягнень 

колег, робота в ШМО, 

отримання інформації 

на педрадах і 

різноманітних 

методичних заходах 

Ознайомити з 

перевагами інновацій 

Для байдужих Введення в проблему, 

порівняння результатів, 

ознайомлення з різними 

думками щодо  

вивчення практичного 

досвіду 

Переконати у перевагах 

інновацій 

 

Вирішальна ланка системи методичної роботи – самоосвітня робота 

 вчителів.  Адміністрація школи створювала максимально сприятливі умови 

для плідної самоосвітньої роботи вчителя: збільшення його вільного часу, 

наявність шкільної бібліотеки, мережі Internet,  обладнаний  інформаційно - 

методичний кабінет у школі, який є  центром методичної роботи з 

педагогічними кадрами . 

Досвід переконує, що провідними факторами, що сприяють успішній 

професійній мобільності вчителя, визначають рівень його професійного 

зростання, є обрання самоосвітніх тем на довготривалий період (2–4 роки);     

реалізація самоосвітніх тем у руслі проектної методики; обов’язкове  

складання перспективної схеми-анотації до теми; планування кінцевого 

продукту із зазначеної теми; укладання портфоліо як рефлексії та результату 

самоосвітньої діяльності.  

У експериментальних ЗНЗ систематично здійснювали моніторингові 

дослідження, відтворюючи всю широту самоосвітнього процесу вчителя за 

всіма змістовими компонентами. Це дозволяло адміністрації вчасно 

корегувати не тільки педагогічну діяльність педагога, але й роботу всіх 

структурних підрозділів управління закладом освіти, зокрема процес і 

результати методичної роботи, що може забезпечити якісно новий, вищий 
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рівень професійного зростання вчителя як дослідника, формування й 

збагачення його педагогічної культури, продукування нових педагогічних 

ідей і технологій, трансформування в педагогічну практику.   

Як свідчить досвід експериментальної діяльності, організація науково-

дослідної роботи дала змогу створити умови для самореалізації та 

вдосконалення особистості, перейти від традиційних методів організації 

освітнього процесу до інноваційних.  

Нами обрано оптимальні напрями модернізації розвитку професійної 

мобільності педагога, а саме:   

– розроблення ідеї навчання вчителів на робочому місці, де провідна 

роль належить самоосвіті, урахуванню психофізіологічних особливостей 

педагогів, їхнього професійного статусу, індивідуалізації навчання;   

– створення бази даних про творчих педагогів; про освітні інновації, 

педагогічні технології, участь в освітніх проектах;   

– запровадження рейтингової системи оцінювання професіоналізму 

вчителів з урахуванням сучасних вимог до їхньої професійної 

компетентності.  

Завданням шкільних методичних формувань стало максимальне 

використання творчого потенціалу педагогів, створення стійкої мотивації 

професійного самовдосконалення.  

Інтелектуальне мислення вчителів  розвивали завдяки поєднанню 

наукової інформації з теорії самореалізації особистості (рушійні сили 

розвитку особистості, у тому числі й мобільності, «Я»-концепція і механізми 

самопізнання власних педагогічних ресурсів, шляхи самовдосконалення й 

саморозвиток професійних якостей, роль самоуправління в швидкому 

розв’язанні педагогічних ситуацій) з вимогами педагогічної професії. До 

уваги вчителів пропонували обговорення ефективності методичних звітів і 

мостів щодо отримання нової інформації з досвіду проведення уроків і 

виховних заходів для школярів, удосконалення колегами методичної роботи 
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ЗНЗ, планування педагогічними працівниками власної індивідуальної 

освітньої стратегії саморозвитку. 

З метою формування творчих умінь і креативного мислення вчителів їх 

об’єднували в проектні групи на основі модульно-диференційованого 

підходу (молоді спеціалісти, учителі І-ІІ категорій, спеціалісти вищої 

кваліфікаційної категорії та творчі фокус-групи), у яких вони розробляли 

план і зміст проведення методичних днів, майстер-класів з формування 

професійної мобільності сучасного вчителя, засідання «Школи молодого 

вчителя» на тему: «Мобільність як характеристика сучасного вчителя», 

тренінгу «Шляхи розвитку професійної мобільності вчителя».  

Комунікативні компетенції професійної мобільності вчителів 

розвивали в аспекті розширення їхньої обізнаності й залучення їх до участі в 

міжнародному співробітництві, основ співпраці  з батьками й школярами.      

По-перше, учителів ознайомлювали з основами етики партнерських ділових 

стосунків у освітньому середовищі, зокрема й у іншомовному (Г. Твердохліб,                   

Р. Черновол-Ткаченко). Ефективними виявилися співбесіди з питань 

взаєморозуміння й конфліктів у спілкуванні, іміджу ділової людини, 

атрибутики ділової зустрічі, а також оволодіння вчителями прийомами й 

методами, формами ділового спілкування, що й допомагало сформувати їхні  

вміння спілкуватися з колегами, учнями, батьками на засадах співпраці й 

партнерства. 

Учителям надавали інформацію про освітні й громадські проекти, 

участь у яких вимагала осмислення власної потреби самореалізації й 

мобільності для її виконання. Наприклад,  проект «Психосоціальна підтримка 

та робота з конфліктами» як  програма для України Німецького уряду 

(Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), 

спрямований на поліпшення мирного співіснування, соціальної інтеграції, 

рівності й згуртованості шляхом забезпечення проведення всередині 

спільноти заходів для дітей-переселенців, молоді та місцевих зацікавлених 

сторін з Донбаського регіону з  громадами в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі і 
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сільських районах. Робота у такому проекті сприяла саморозвитку 

особистості вчителя, зростанню його професійного рівня у процесі 

соціокультурної діяльності. Учителі експериментальних груп стали 

учасниками освітнього проекту в Україні «Найбільший урок у світі» (World’s 

Largest Lesson), який присвячений інформуванню дітей та широкої 

громадськості про Глобальні цілі сталого розвитку ООН, які визначать 17 

основних напрямів розвитку людства до 2030 року. Учителі стали активними 

його учасниками через проведення тематичних уроків, що сприяло 

формуванню їх професійної компетенції. 

З учителями проводили додаткові інформаційно-інструктивні зустрічі з 

учителями, на яких пропонували ознайомитися з авторською технікою 

самоуправління, котра виявилася ефективною для формування професійної 

мобільності вчителя.  

У процесі розроблення й використання авторської програми 

акмеологічного зростання педагогічних працівників формували  акмеологічні 

знання й уміння вчителів. Освітян ознайомлювали з досвідом роботи відомих 

вітчизняних акмеологів, як-от: І. Дроздової, О. Дубасенюк, В. Огнев’юк,           

Р. Пріми, Г. Сазоненко, С. Сисоєвої,  Т. Поясок, Л. Хоружої. 

Серед школярів і батьків поширювали інформацію про акмеологію й 

педагогічну акмеологію з метою формування активної й мобільної 

особистості. Учнів готували до таких конкурсів, як: «Що? Де? Коли?»; 

«КВК», «Харків очима небайдужих дітей». Так, під час конкурсу «Учень 

року - 2017» учні стали переможцями у номінаціях: «Лідер року», 

«Інтелектуал року», «Творча особистість року», «Спортсмен року». На 

батьківських зборах наголошували на відповідальному ставленні батьків до 

розвитку школярів і створенні умов для їхнього творчого самовираження. 

Із числа атестованих педагогів по ЗНЗ 7 вчителям присвоєна 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»,  27 вчителів 

атестовано на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 10 вчителям  присвоєна кваліфікаційна 
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категорія «спеціаліст першої категорії», 15 вчителів атестовано на 

відповідність  раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

першої категорії», 15 вчителям присвоєна кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст другої категорії», 2 вчителі атестовані на відповідність раніше 

присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» при 

повній вищій освіті. 

Головним завданням управлінської діяльності Управління освіти щодо 

атестації педкадрів було створення умов для якісного та успішного її 

проведення, для активізації та розвитку творчої професійної діяльності 

педагогів, підвищення їхньої фахової компетентності, посилення 

відповідальності за результати навчання й виховання дітей та молоді. 

Для надання практичної допомоги у проведенні атестації за закладами 

освіти району були закріплені працівники Управління освіти. Зверталася 

увага на дотримання синхронності курсової перепідготовки й атестації  

педпрацівників.  

Значна увага під час атестації приділялася молодим учителям, тим, хто 

атестувався вперше. Так набуло поширення наставництво з боку більш 

досвідчених учителів, проводилася робота з учителями-початківцями на базі 

районних методичних об’єднань, шкіл. Ефективним засобом розвитку 

професійної мобільності вчителів була атестація.  На кожного вчителя була 

оформлена спеціальна «Атестаційна картка»,  «Маршрутний лист». 

Адміністрація школи глибоко вивчає систему роботи вчителів, що 

атестуються, використовуючи різноманітні методи: відвідування й аналіз 

уроків, проведення співбесід, контрольних зрізів знань, анкетування учнів, 

колег,  батьків. Практикується проведення відкритих уроків і виховних 

заходів. Саме атестація визначає кваліфікацію вчителя, рівень знань 

працівника, стає перевіркою його особистісного зростання, є іспитом на 

компетентність. А головне, формує педагогічний світогляд, в основі якого – 

прагнення до створення кожним учителем своєї педагогічної системи, 

потреба досягти високого рівня професіоналізму.  



133 

 

Учителя проходили  курси підвищення кваліфікації на базі КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти», Харківського національного  

університету  імені В. Н. Каразіна, Української  інженерно-педагогічної 

академії, інституту післядипломної  освіти при ХНПУ імені Г. С. Сковороди.  

Якщо раніше  педагоги проходили курси  лише на базі КВНЗ «ХАНО», то  на 

даному етапі спостерігалося розширення вибору місця проходження курсів 

підвищення кваліфікації.  Так  у 2016/2017 навчальному році курси 

підвищення кваліфікації на базі КВНЗ «ХАНО» – 142( 2014/2015 -175).  ХНУ 

ім. Каразіна – 8 ( 2014/2015 – 0), Української інженерно-педагогічної  

академії – 2 ( 2014/2015 – 0), інституту післядипломної  освіти при ХНПУ                  

імені Г. С. Сковороди –10 (2014/2015 – 2). 

Учителі ЕГ  брали участь у проведенні І (районного) туру міського   

конкурсу «Учитель року-2017» (далі – Конкурс). Конкурс проходив  за  

такими номінаціями: «Біологія», «Інформатика», «Початкова освіта», 

«Музичне мистецтво».  У конкурсі  взяли участь 21  учитель  

загальноосвітніх навчальних закладів   району, а саме  у номінаціях: 

«Біологія» – 6, «Інформатика» – 3, «Початкова освіта» – 7, «Музичне 

мистецтво» – 5.  

З метою сприяння розвитку творчості освітян, удосконалення системи 

роботи з поширення досвіду ЗНЗ щодо громадянського виховання дітей та 

учнівської молоді  в  2017  р.  була проведена  районна виставка-презентація 

педагогічних ідей та технологій за темою «Громадянська компетентність та 

шляхи її формування». 

Реалізація третьої педагогічної умови, яка передбачала забезпечення 

професійного мобільного зв’язку між суб’єктами освітнього процесу під час 

застосування ІКТ у системі методичної роботи ЗНЗ, відбувалася шляхом 

організації різних форм дистанційного спілкування (вебінар, он-лайн 

конференція, скайп, форум, чат), а також використовували телекомунікації й 

електронні пошти, соціальні мережі. На шкільних сайтах функціонували 

віртуальні навчальні предметні кабінети, які були не лише засобом 
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дистанційного інформування, консультування, спілкування з учнями й 

батьками, але й інформаційно-освітнім ресурсом, створювали умови для 

здійснення обміну передовим педагогічним досвідом. Учителі  

експериментальних груп брали участь у вебінарах у межах онлайн-проекту 

«Інтерактивна школа творчого вчителя» видавництва «Ранок».  Як показала 

практика організації методичної роботи, ІКТ відкривали величезні 

можливості для комунікації в рамках он-лайн взаємодії: зникала потреба в 

одночасній присутності педагогів в одному місці; з’являвся  вільний доступ 

до спільних ресурсів у інформаційному просторі, завдяки якому 

презентували досягнення окремих учителів та школи в цілому, проводили 

дистанційні наради, семінари, конкурси для усієї освітянської спільноти.  

До новітніх засобів методичної роботи, які набувають поширення, є 

віртуальні, що створюють реальні можливості побудови відкритої системи 

безперервної освіти, а оптимальний доступ до необхідної інформації у будь-

який час робить пізнавальну діяльність учителів більш ефективною. 

Використання он-лайн взаємодії дозволяло організувати науково-методичний 

простір для вчителів, створювати оптимальний доступ до необхідної 

інформації, оперативно забезпечувати необхідну методичну допомогу 

молодим учителям, давало можливість досвідченим педагогам поділитися 

досвідом роботи. 

Учителі експериментальних груп брали участь у обласному фестиваль-

огляді освітніх  Інтернет-ресурсів (далі-Фестиваль).   Фестиваль проводився 

за номінаціями:  «Веб-сайт (блог) для учителів», «Веб-сайт (блог) для учнів»,  

«Веб-сайт (блог) для батьків»,  «Поліфункціональний Веб-сайт (блог)».Для 

участі в   Обласному  фестивалі-огляді освітніх  Інтернет-ресурсів було 

надано 13 заявок: 

– номінація «Веб-сайт (блог) для учителів» -1 

– номінація «Веб-сайт (блог) для учнів»-1 

– номінація «Веб-сайт (блог) для батьків»-1 

– номінація «Поліфункціональний Веб-сайт (блог)»-10 
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Учителі  брали участь у вебінарах у рамках онлайн-проекту 

видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа творчого вчителя» (весняна 

сесія).  Детальніше методичні  он-лайн заходи наведено в табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Методичні заходи, в яких брали участь учителі  шкіл 

Рівні  Приклади методичних заходів 

Міжнародний   Міжнародний фестиваль освіти та інновацій 

«Ноосферний розвиток суспільства» ;  

Міжнародний проект «Відкриті уроки футболу». 

 Участь у семінарах у рамках проекту «Профілактика 

неінфекційних захворювань серед учнівської молоді». 

Проект «Сучасна модель навчального закладу – Школа 

сприяння здоров’ю». 

Проект «Найбільший урок у світі». 

Всеукраїнський  «Інтелект України», освітній проект Українського фонду 

«Здоров’я»  

Обласний 

(регіональний) 

Участь у експерименті регіонального рівня «Навчання та 

виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) 

освіту й екологічну безпеку»; 

 Участь у експерименті регіонального рівня «Навчання та 

виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) 

освіту й екологічну безпеку»; 

Участь в обласній тематичній відкритій виставці 

ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини 

ХХІ століття» з теми «Навчання та виховання учнів через 

природовідповідну (ноосферну) освіту й екологічну 

безпеку» 
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Продовж. табл. 2.12 

Міський Освітній проект з інформатизації «Шкільний 

інформаційний світ», «Обдарована молодь», «Учитель 

року»  

Районний Виставки-презентації педагогічний ідей та технологій за 

темами «Національно-патріотичне виховання», 

«Громадянська компетентність та шляхи її формування». 

Локальний 

 (шкільний) 

«Фінансово-економічна грамотність для учнів, учителів та 

батьків», «Безпека життєдіяльності», шкільний 

Методичний день «Нова українська школа: навчати по-

новому?», методичний аукціон «Мультисенсорний підхід 

до навчання іноземної мови», семінар-тренінг «Технологія 

розвитку критичного мислення», теоретичний семінар 

«Технологія здійснення інноваційної освітньої діяльності»; 

семінару-практикум для групи вчителів початкових класів 

– спеціалістів «Інноваційні педагогічні технології в 

початковій школі: мотивування вибору для їхнього 

впровадження»; семінар-тренінг «Моніторингове 

дослідження читацької та математичної компетентностей 

учнів 3-х - 4-х класів»; майстер-клас «Евристичний метод 

навчання на уроках природничо-математичного циклу як 

засіб формування творчого мислення учнів»; майстер-клас 

«Сучасні технології навчання природничо-математичних 

дисциплін в умовах упровадження концепції Нової 

української школи»; майстер-клас з проблеми: 

Локальний 

 (шкільний) 

 «Інтегративний підхід до викладання предметів 

початкової школи»; «Творчий учитель», «Школа 

майстерності» реалізують методичні проекти. 

 



137 

 

Назвемо очікувані результати від упровадження віртуальних форм у 

методичну роботу: 

– створення єдиного освітнього ресурсу (нормативного, правового, 

кадрового, навчально-методичного); 

– відпрацювання форм мережевої взаємодії між окремими педагогами 

через створення власних сайтів, блогів; 

– створення мережевих моделей використання медіа-освітніх та 

Інтернет технологій за різними навчальними предметами в освітньому 

процесі; 

– обмін досвідом через мережу Інтернет; 

– створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості 

педагога шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій; 

– розвиток у вчителів медіа-культури і забезпечення їх підготовки до 

ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем. 

Вищезазначені заходи дали змогу для вчителів: 

– розробляти й упроваджувати авторські програми, інноваційні 

прийоми й методи, форми навчання й виховання учнів; мобілізувати 

школярів до активної участі в різних видах діяльності; 

– упроваджувати в практику роботи школи ідеї ноосферної освіти, 

проектувати ноосферний простір навчального закладу як чинник реалізації 

здоров’язбережувальної та здоров’яформуючої функції освіти; 

– розробляти уроки за біоадекватною методикою, мобілізувати 

школярів до активної участі у створенні та захисті екологічних проектів; 

– впроваджувати окремі елементи інших інноваційних технологій, 

інтерактивного навчання школярів; 

– впливати на формування професійної мобільності вчителів, 

мотивувати педагогів до самовдосконалення та обміну ефективним досвідом;  

– створювати методичні продукти педагогічної діяльності та їх 

популяризувати через наукові публікації. 

У процесі експериментальної роботи розвивали інструментальні 
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компетенції професійної мобільності вчителів таким чином: на методичних 

заняттях «Як розробити інтерактивну технологію навчання як дорослих, так і 

школярів»; на шкільних сайтах функціонували віртуальні предметні кабінети 

(з усіх предметів), які є не лише засобом дистанційного інформування, 

консультування, спілкування з учнями й батьками, але й інформаційно-

освітнім ресурсом, створювали умови для здійснення обміну передовим 

педагогічним досвідом. Підвищували ефективність діяльності шляхом 

організації різних форм дистанційного навчання засобами сайту (форум, чат, 

вебінар, інтернет-конференція). Використовували телекомунікації й 

електронну пошту, соціальні мережі, що дало можливість отримувати дані, 

необхідні для корекційної діяльності. 

Наведемо приклад есе на тему: «Використання ІКТ у освітньому 

процесі: за чи проти». Один із учителів написав: «Сучасний урок і 

формування компетентностей неможливо уявити без використання  ІКТ в 

тому чи іншому вигляді. Я використовую можливості комп'ютера на уроці та 

даю  учням  домашні завдання, які передбачають користування комп'ютером 

(у старших класах).  Я використовую можливості комп'ютера наступним 

чином. На уроці (та перед ним): виготовлення різноманітних дидактичних 

матеріалів; демонстрація презентацій (за допомогою яких ілюстративний 

матеріал виступає як джерело інформації), відеороликів з інтернету. Для 

роботи вдома учням пропонуються такі варіанти завдань: підготовка 

рефератів; презентацій; пошук інформації (цифри, цікаві факти); перегляд 

відео із запропонованим посиланням; ознайомлення з історичними 

джерелами із запропонованим  посиланням». 

Проведення методичних заходів у вигляді ділових та рольових ігор, 

методичних вернісажів та аукціонів, семінарів-тренінгів здійснюється за 

допомогою залучення педагога до системи продуктивної діяльності на основі  

рефлексивності, опори на суб'єктний досвід, урахування зон актуального й 

найближчого розвитку;  комунікативності, діалогічності тощо. 
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Однією з якостей мобільного вчителя є використання соціальних 

мереж. Якщо ними не зловживати, то отримаємо в основному позитивний 

вплив. Можна відновити зв'язок із знайомими людьми, подивитися 

фотографії й поділитися своїми, поспілкуватися в режимі реального часу. Це 

розширює коло спілкування. У мережі вчитель може підвищити самооцінку, 

знайти друзів за інтересами та однодумців, поділитися власним досвідом 

тощо. Тому застосування соціальних мереж в освіті є необхідним. 

Соціальні мережі на сьогоднішній день є одним з найпопулярніших 

сервісів, що утримують увагу більшої частини Інтернет-аудиторії. Вони є 

універсальним засобом комунікації. Стрімке зростання кількості 

користувачів соціальних мереж і часу, який вони проводять в соціальних 

мережах, а також можливості навчання в будь-який час і в будь-якому місці 

за наявності будь-якого пристрою з підключенням до мережі Інтернет 

зробило віртуальні соціальні мережі привабливими для використання у галузі 

освіти. 

Слід пам’ятати, що віртуальні соціальні мережі є порівняно новим 

явищем, яке здобуло всесвітню популярність в останні кілька років, тому 

тепер вони переживають не лише стадію піку популярності, але й швидкий 

розвиток. У зв’язку з цим визначимо: які найбільш популярні мережі у 

школярів; розглянемо кілька віртуальних соціальних мереж; проаналізуємо 

сервіси, які пропонують соціальні мережі з метою визначити шляхи 

застосування їх для потреб загальноосвітніх навчальних закладів. Основними 

показниками привабливості мереж є: популярність, безкоштовна 

реєстрація,можливість вибору мови сайту, безкоштовні послуги, наявність 

чату. 

Застосовуючи соціальні мережі, учитель дізнається більше особистих 

відомостей про учнів; унаслідок чого виникає сприятливе для взаємодії 

відкрите середовище. 

Показниками ефективності застосування соціальних мереж у роботі з 

батьками є: 
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1. Прояв стійкого інтересу більшості батьків учнів до педагогічного 

процесу. 

2. Підвищення активності батьків у спілкуванні з педагогом. 

3. Збільшення кількості відвідувань батьками педагогічних заходів 

просвітницького характеру. 

4. Виникнення конструктивних дискусій між учасниками педагогічного 

процесу. 

5. Зниження кількості претензій та агресивності батьків і педагогів по 

відношенню одне до одного і, як наслідок, зменшення кількості спірних, 

конфліктних ситуацій. 

6. Солідарність з учителями й оптимізм батьків. 

Використовуючи акмеологічний підхід у роботі з батьками,  

застосували такі форми роботи, як-от: 

– традиційні: батьківські збори, круглі столи, тематичні дискусії; 

– нетрадиційні: родинні фестивалі, презентації досвіду родинного 

виховання, ділові ігри, тренінги, батьківські ринги.  

Останнім часом у силу зайнятості батьків пропонували спілкуватися 

дистанційно чи через соцмережі (Facebook, Viber тощо).   

Важливою умовою розвитку інформаційного освітнього простору є 

підвищення рівня інформаційної культури різних категорій учасників 

освітнього процесу. З цією метою проведено ХІ Кубок з пошуку в мережі 

Інтернет для учнів ЗНЗ, конкурс на кращий дистанційний курс серед вчителів 

ЗНЗ. Конкурс проводився за трьома предметними номінаціями: англійська 

мова, інформатика, математика. Переможцями конкурсу стали 7 вчителів 

ЗНЗ (ЗНЗ №13,18,126,152). 

Для набуття навичок роботи з програмування для  педагогів  був 

проведений консультаційний тренінг «Основи розробки застосунків на Visual 

Studio 2010» і «Основи розробки сучасних веб застосунків». Продовжує 

розвиватися і поповнюється дистанційними курсами Система дистанційного 

навчання «Доступна освіта» (створена в 2010 р.). 126 учителів-предметників 
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взяли участь у навчальних семінарах із впровадження і використання 

системи дистанційного навчання Moodle та хмарних технологій у  освітньому 

процесі на базі Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця. Систематично у ЗНЗ №13,18,108,126,152 проводилася 

робота щодо підвищення рівня інформаційної культури педагогічних 

працівників, працював  на базі ЗНЗ №13, 126,152 постійно діючий 

консультаційний пункт, де охоплено 98 вчителів. 

У всіх ЗНЗ прокладено локальну мережу, яка у більшості закладів за 

своєю топологією з'єднує комп'ютерний клас, адміністрацію закладу, 

бібліотеку та методичний кабінет в єдину комп’ютерну систему. 

Кодо-, епі- і діапроекції мають значні зображувальні можливості, легко 

керовані і тому дуже зручні для використання у навчанні. Особливо великі 

можливості аудіо-, кіно- та відеотехніки. Сучасний навчальний процес важко 

уявити без їх застосування, оскільки вони дають можливість показати 

динаміку, рух, зміну, процес перебігу явища вивчення, виділити предмет 

вивчення і пред'явити його для засвоєння. Ними є підручник, слово учителя, 

засоби наочності, технічні засоби навчання і комп'ютер, роздатковий 

навчальний матеріал. Використовуючи названі засоби так, щоб один 

доповнював інший, можна досягнути високого результату навчання. 

Учитель сучасної школи повинен добре володіти основами 

комп'ютерної техніки як засобу навчання, широко впроваджували 

спеціалізовані програмні засоби та ІКТ у шкільну практику, використовували 

шкільні комп'ютерні класи для проведення уроків з різних навчальних 

предметів 

Учителі фізики ЗНЗ №152 самостійно створювали програмне 

забезпечення для проведення багатьох лабораторних робіт і фізичного 

практикуму, наприклад, “Визначення електроємності конденсатора та 

індуктивності котушки методом балістичного гальванометра”. Як показала 

практика, використання спеціалізованих комп'ютерних програм сприяло 
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підвищенню інтересу в учнів до вивчення багатьох навчальних предметів, 

скажімо, тієї ж фізики.  

Сучасна електронна навчальна техніка дозволяла на уроках виробляти 

листівки, плакати, проводити презентації (учнями, звичайно), крім того, 

школярі писали статті в онлайн-енциклопедію, оформлювали онлайн-зошити, 

виконували різноманітні завдання на своїх, власних комп'ютерах 

(планшетних), навіть розроблялися програми, які дозволяли завантажувати 

на “айпеді” цифрові підручники, використовувалися розумні дошки, на яких 

можна писати спеціальними паличками або руками, можна пересуватись по 

Internety, переглядати фільми,здійснювати дистанційне навчання. Перед 

шкільною практикою та педагогічною наукою постала нова проблема: 

розробити теоретичні засади та перевірити на ефективність віртуальну 

наочність.   

У подальшому слід звернути увагу на задоволення:  

– потреби в оновленні та розширенні парку комп’ютерної техніки 

(комп’ютеризація закладів);  

– постійної технічної підтримки та подальшого розвитку можливостей 

державної інформаційної системи освіти ІТС «ДІСО»;  

– систематичної роботи навчальних закладів з програмними 

комплексами «Курс: Школа» , підтримка в актуальному стані баз даних; 

– підвищення рівня інформаційної культури всіх учасників навчально-

виховного процесу;  

– використання елементів дистанційного навчання з учнями, що 

потребують підвищеної педагогічної уваги шляхом розвитку системи 

дистанційного навчання «Доступна освіта». 

Учителі експериментальних груп, котрі оволоділи вміннями ІКТ,  

працювали в якості персоналу пунктів проведення ЗНО  на  базі закладів 

вищої освіти: Харківського університету Повітряних сил імені Івана 

Кожедуба – 34 вчителі, Коледжу переробної та харчової промисловості 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 
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імені Петра Василенка – 23 вчителі, Харківського професійного ліцею 

швейного й хутрового виробництва – 26 учителів, Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого – 36 вчителів. Для 

перевірки тестових завдань із розгорнутою відповіддю були залучені в якості 

екзаменаторів 7 педагогічних працівників.  

Виокремимо пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі: 

 забезпечити реалізацію державної політики у  сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 

 забезпечити розвиток системи виховання на засадах 

загальнолюдських, полікультурних та громадянських цінностей, приділяючи  

особливу увагу національно-патріотичному вихованню; 

 орієнтувати виховну роботу так, щоб кожен заклад освіти став для 

дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового 

брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як 

суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, 

забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної 

нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві; 

 сприяти розгортанню діяльності учнівського самоврядування, 

координувати взаємодію учасників освітнього процесу та представників 

громадськості щодо реалізації учнівських ініціатив; 

 активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами 

учнівського та батьківського самоврядування щодо формування в дітей та 

молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити 

в громадянському суспільстві; 

 створити в ЗНЗ здоров’язберігаюче середовище – оптимальні умови 

для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей; збереження й зміцнення 

їх здоров’я; запобігання усім видам травматизму; забезпечення якісного 

харчування та медичного обслуговування; 
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 забезпечити матеріальні та соціальні гарантії професійної 

самореалізації педагогів, соціальний захист усіх учасників освітнього 

процесу;  

 орієнтувати зміст науково-методичної роботи на підвищення 

професійної компетентності вчителів з метою забезпечення якості уроку;  

 активізувати процеси впровадження в навчальних закладах 

інноваційних педагогічних технологій, що спрямовані на розкриття 

інтелектуальних, творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у 

самовдосконаленні; 

 координувати діяльність та розвиток мережі Шкіл сприяння 

здоров’ю; 

 забезпечувати інформаційну підтримку освітнього процесу за 

рахунок модернізації діяльності шкільних бібліотек та використання ІКТ; 

 забезпечувати якість та доступність психологічних послуг усім 

учасникам освітнього процесу шляхом оптимізації роботи районної 

психологічної служби; 

 забезпечити розвиток системи профільного навчання шляхом 

упровадження різних форм організації профільного навчання в старшій 

школі та якісної допрофільної підготовки;  

 забезпечити функціонування єдиного освітнього інформаційного 

середовища, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій до 

навчально-виховного процесу та подальшу інформатизацію управлінських 

процесів шляхом запровадження програмного комплексу «Україна. ІСУО». 

 

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

Про ефективність реалізації педагогічних умов свідчить динаміка 

показників рівнів професійної мобільності вчителів експериментальних груп 

в системі методичної роботи ЗНЗ.  
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Динаміка якісних і кількісних показників виявлялася завдяки 

порівнянню результатів до і після проведення педагогічного експерименту в 

ЕГ і КГ, а також завдяки порівнянню експериментальних і контрольних груп 

за окремо виділеним показником.  

Результати виявлення на контрольному етапі інтересу вчителів ЕГ і КГ 

до освітніх інновацій у ЗНЗ наведено в табл. 2.13, на рисунках 2.1, 2.2.  

Таблиця 2.13 

Характер виявлення на контрольному етапі інтересу вчителів  до 

освітніх інновацій у ЗНЗ (кіл-ть осіб, %) 

Характер виявлення 

інтересу вчителів до 

освітніх інновацій у 

ЗНЗ 

Група Е (170 осіб) Група К (167 осіб) 

Кількість 

осіб 

% Кількість 

осіб 

% 

Стійкий 85 50,0 32 19,2 

Ситуативний 53 31,2 97 58,8 

Байдуже ставлення 32 18,8 38 22,8 

 

 

Рис 2.1. Порівняння  характеру виявлення інтересу вчителів ЕГ і КГ до 

освітніх інновацій в ЗНЗ на констатувальному етапі 
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Рис 2.2. Порівняння  характеру виявлення інтересу вчителів ЕГ і КГ до 

освітніх інновацій в ЗНЗ на контрольному етапі 

Як свідчить аналіз табл. 2.13, рис. 2.1, 2.2, відбулися значні позитивні 

зміни в ЕГ за показником інтересу вчителів до освітніх інновацій в ЗНЗ. 

Пояснимо це тим, що була проведена спеціальна робота щодо підготовки 

вчителя до інноваційної діяльності, яку неможливо представити без 

осмислення психологічних бар’єрів, що неминуче виникають тоді, коли 

потрібно вийти за межі звичних способів виконання професійних обов’язків.  

Звертали увагу вчителів на бар’єри творчості, а саме: 

– схильність до конформізму — пасивне прийняття існуючого порядку;  

– побоювання виявитися «білою вороною» або смішним у своїх 

починаннях;  

– побоювання здатися занадто екстравагантним, навіть агресивним у 

своєму неприйнятті думок інших людей;  

– особистісна тривожність, невпевненість у собі, негативне 

самосприйняття, що характеризується заниженою самооцінкою особистості, 

острахом відкрито висловлювати свої ідеї;  

– негнучкість мислення, яку можна розглядати як властивість 

використовувати надбані  знання одноваріантним способом.  
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Переконували педагогічних працівників у тому, що важливою на 

шляху формування професійної мобільності вчителя є психологічна 

підтримка. Позитивні результати дало проведення психолого-педагогічного 

тренінгу «Професійна мобільність педагога або чому треба вчитися і 

змінюватися все життя?». Тренінг мотивував педагогів до 

самовдосконалювання в методичній роботі,  стимулював  позитивне 

ставлення до освітніх інновацій. 

Результати виявлення на контрольному етапі потреби позиціонування 

власного «Я» вчителями наведено в табл. 2.14.  

Таблиця 2.14 

Характер виявлення на контрольному етапі потреби 

позиціонування власного «Я» вчителями (кіл-ть осіб, %) 

Характер виявлення 

потреби 

позиціонування 

власного «Я» 

вчителями 

Група Е (170 осіб) Група К (167 осіб) 

Кількість 

осіб 

% Кількість 

осіб 

% 

Стійкий 79 46,5 35 21,0 

Ситуативний 57 33,5 92 55,0 

Байдуже ставлення 34 20,0 40 24,0 

 

Як свідчить аналіз табл. 2.14, у ЕГ збільшилася кількість учителів 

(46,7% осіб), які виявляли стійкий характер потреби позиціонування 

власного «Я», порівняно з КГ (21,0%). Особливої уваги заслуговує те, що 

вчителі стали активнішими в підготовці школярів до роботи в Малій академії 

наук (МАН). Позиціонування власного «Я» вони «передавали» учням. 

Зростала мобільність не лише вчителів, але й школярів. Разом з учнями 

створювали банк наукових і цікавих тем, наприклад, «Стволові клітини, їх 

майбутнє», «Гендерні відмінності в підлітковому віці». Ми спостерігали за 

тим, як поводяться вчителі та учні на конкурсах МАН. Вони глибоко 

переконані в актуальності обраних тем, позиціонують власне «Я» серед таких 

же підготовлених учасників, виборюють переможні місця.  
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Зазначимо, що МАН сприяє виявленню здібностей, обдарувань, 

самовизначенню та реалізації особистості засобами залучення до пошукової, 

експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, 

забезпечує її творчий, інтелектуальний, духовний розвиток, професійну 

орієнтацію, підготовку до майбутньої професійної та громадської діяльності. 

Вона здійснює свою освітню і наукову діяльність в позаурочний та 

позашкільний час і об'єднує на принципах добровільності та доступності 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Основними завданнями є: 

пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих, талановитих учнів; 

виховання свідомого громадянина України; створення умов для творчого, 

інтелектуального, духовного самовдосконалення учнів та його 

стимулювання; формування в учнів умінь та навичок культури наукового 

дослідження; формування соціально-адаптованої особистості, її громадського 

досвіду; пропаганда наукових досліджень учнів та захист їх авторських прав і 

інтересів; задоволення потреб школярі в у професійному самовизначенні та 

творчій самореалізації. 

Ефективним виявився зв'язок учителів ЗНЗ із викладачами закладів 

вищої освіти, які разом складали теми, розробляли план роботи, перевіряли 

зміст і оформлення, готували школярів до публічного позиціонування себе.  

Результати сформованості знань про суть, компоненти, види, 

особливості формування професійної мобільності вчителя в методичній роботі 

на контрольному етапі наведено в табл. 2.15, на рисунках 2.3, 2.4. 

Таблиця 2.15 

Рівні сформованості знань про суть, компоненти, види, особливості 

формування професійної мобільності вчителя в методичній роботі на 

контрольному етапі (%) 

Якісні показники знань, необхідних 

для формування  професійної 

мобільності 

Група Е 

 (170 осіб) 

Група К 

(167 осіб) 

Повнота 83,5 46,7 

Гнучкість 77,0 43,1 
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Продовж. табл. 2.15 

Характер 

засвоєння знань  

творчий 44,1 18,6 

реконструктивний 30,0 58,6 

репродуктивний 25,9 22,8 

 

 

Рис 2.3. Порівняння стану засвоєних знань про суть, компоненти, види, 

особливості формування професійної мобільності вчителів ЕГ і КГ у 

методичній роботі  на констатувальному етапі  

 

Рис 2.4. Порівняння стану засвоєних знань про суть, компоненти, види, 

особливості формування професійної мобільності вчителів ЕГ і КГ у 

методичній роботі  на контрольному етапі  
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Як свідчить аналіз табл. 2.15, рисунків 2.3, 2.4,  збільшилася кількість 

учителів ЕГ, які мали творчий характер засвоєних знань про суть, компоненти, 

види, особливості формування професійної мобільності до і після проведення 

педагогічного експерименту (приріст склав +35,9%). Зауважимо, що на це 

вплинули чинники, що пов’язані з прикладом відомих педагогів-акмеологів. 

Завдяки біографічному методові вони дізналися з перемогами й поразками 

цих людей, були вражені силою волі й творчим натхненням. Інтерес учителів 

викликали наукові праці відомих вітчизняних акмеологів, як-от:                     

О. Дубасенюк, Н. Кузьміної (Акме-моделі продуктивної професійної 

діяльності педагога), В. Огнев’юк (Лідери для нової української школи),        

Р. Пріми (Концептуальні засади формування професійної мобільності 

вчителя: акмеологічний підхід), Н. Сидорчук (Підвищення продуктивності 

самоосвітньої діяльності вчителів), Г. Сазоненко (Теоретико-методичні 

умови інноваційного розвитку акмеологічного ліцею), С. Сисоєвої (Акме-

педагогіка: інтерактивне навчання дорослих). 

Результати сформованості вмінь професійної мобільності вчителів на 

контрольному етапі наведено в табл. 2.16, на рисунках 2.5, 2.6. 

 

Таблиця 2.16 

Рівні сформованості вмінь професійної мобільності вчителів на 

контрольному етапі (%) 

Рівні сформованості 

вмінь професійної 

мобільності 

вчителів 

Група Е (170 осіб) Група К (167 осіб) 

Кількість  

осіб 

 

% Кількість 

осіб 

% 

Високий (чітко 

уявляють свої 

можливості, 

оволодівають 

уміннями 

професійної 

мобільності на 

творчому рівні); 

72 42,3 33 18,8 
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Продовж. табл. 2.16 

Середній (нечітко 

уявляють свої 

можливості, 

оволодівають уміннями 

професійної 

мобільності на 

реконструктивному 

рівні) 

 

66 38,9 89 54,3 

Низький (не уявляють 

свої можливості, 

оволодівають уміннями 

професійної 

мобільності на 

репродуктивному рівні) 

 

32 18,8 45 26,9 

 

 

 

Рис 2.5. Порівняння  стану сформованості вмінь професійної мобільності 

вчителів ЕГ і КГ на констатувальному етапі  
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Рис 2.6. Порівняння  стану сформованості вмінь професійної мобільності 

вчителів ЕГ і КГ на контрольному етапі  

На основі проведеного аналізу табл. 2.16, рис. 2.5, 2.6, зроблено 

висновок про те, що відбулися значні зміни в ЕГ учителів, які виявили вміння 

професійної мобільності на високому рівні (приріст склав +34,7%). На нашу 

думку, такі позитивні зміни можна пояснити тим, що вчителі брали активну 

участь у роботі методичного семінару для вчителів «Теорія і практика 

формування професійної мобільності вчителів з позиції акмеологічного 

підходу», були ініціативними на заняттях з тайм-менеджменту.  Цих учителів 

долучали до роботи в акмеологічному осередку (м. Харків). 

Зазначимо, що вчителі ЕГ були ініціаторами й організаторами круглого 

столу за темою «Реалізація в освітньому просторі здоров’язберігальних 

технологій: результати, труднощі, прогнози», розробляли сценарій 

проведення,  обговорювали змісу й методику проведення на засіданні 

методичних об’єднань учителів (див. Дод. В). Обговорювали проблеми 

здоров'я нації, молоді, знайомилися з основами педагогіки здоров’я, найбільш 

дієві механізми запровадження й використання здоров'яформувальних і 

здоров'язберігальних технологій у ЗНЗ. 

Результати розвитку адаптивності вчителів до змін у освітньому середовищі 

на контрольному етапі наведено в табл. 2.17, на рисунках 2.7, 2.8. 
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Таблиця 2.17 

Рівні розвиток адаптивності вчителів до змін у освітньому середовищі на 

контрольному етапі (кіл-ть осіб, %) 

Рівні розвитку адаптивності 

вчителів до змін у освітньому 

середовищі 

Група Е (170 осіб) Група К (167 осіб) 

Кіл-ть осіб % Кіл-сть 

осіб 

% 

Самостійне пристосування до 

освітніх змін, успішне 

просування до професійного 

акме 

 

77 45,3 35 21,0 

Неповне пристосування до 

освітніх змін, наявність 

тривожності заважає рухатися 

до професійного акме 

 

55 32,3 88 52,7 

Відсутність пристосування до 

освітніх змін, невміння долати 

стереотипи, що заважають 

руху до професійного акме 

38 22,4 44 26,3 

 

 

Рис 2.7. Порівняння  розвитку у вчителів ЕГ і КГ адаптивності  до змін у 

освітньому середовищі на констатувальному етапі  
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Рис 2.8. Порівняння  розвитку у вчителів ЕГ і КГ адаптивності  до змін у 

освітньому середовищі на контрольному етапі  

На самостійне пристосування вчителів ЕГ до освітніх змін, успішне 

просування до професійного акме впливали фахові спецкурси на базі 

Комунального  вищого  навчального  закладу «Харківська академія 

неперервної освіти», де вони підвищували свою професійну компетентність у 

викладанні двох та більше навчальних предметів, розширювали  знання й 

уміння з окремих найважливіших навчальних тем. Адаптивності 

педагогічних працівників до педагогічної інноватики також сприяли спільні 

методичні семінари вчителів і викладачів закладів вищої освіти. 

Результати сформованості самооцінки вчителів на основі самоаналізу  на 

контрольному етапі наведено в табл. 2.18. 

Таблиця 2.18 

Рівні сформованості самооцінки вчителів на основі самоаналізу  на 

контрольному етапі (кіл-ть осіб, %) 

Рівні сформованості 

самооцінки вчителів на основі 

самоаналізу   

Група Е (170 осіб) Група К (167 осіб) 

Кіл-ть осіб % Кіл-сть 

осіб 

% 

Адекватно оцінюють 

потужність власного 

потенціалу акме 

143 84,2 103 61,7 



155 

 

Продовж. табл. 2.18 

Завищують і переоцінюють 

потужність власного 

потенціалу акме 

 

15 8,8 34 20,4 

Занижують і недооцінюють 

потужність власного 

потенціалу акме 

 

12 7,0 30 17,9 

 

Аналіз табл. 2.18 дав змогу позитивно оцінити  зміни, які відбулися в 

ЕГ за показником самооцінки вчителів на основі самоаналізу. Одним з таких 

чинників, що підвищують адекватність самооцінки, була атестація вчителів, 

яка передбачала самооцінку, первинне обговорення роботи, спостереження за 

роботою педагога в класі (групі), бесіду з ним з метою оцінювання концепції 

його роботи, оцінку якості методичних матеріалів, бесіди (інтерв’ю, анкети) з 

педагогами – колегами, учнями, батьками, аналіз членами атестаційних 

комісій, картки комплексної оцінки діяльності педагогічного працівника в 

міжатестаційний період. 

У експериментальних ЗНЗ використовували технологічні карти 

критеріїв оцінювання творчої діяльності вчителя, які характеризували роботу 

результативність. Вони допомагали упорядкувати інформацію про педагога і 

на цій основі зробити об’єктивні висновки про професійний рівень його 

підготовки. Процедура підготовки до атестації у ЗНЗ, сам процес і результати 

її  були спрямовані на утвердження в учителя особистої гідності, на 

підвищення його авторитету не лише в колективі вчителів, а й серед учнів, 

батьків. Тому важливу роль відігравав рейтинг учителя в середовищі учнів і 

батьків. Із метою його визначення проводилисяся анкетування й тестування. 

Зведені результати подано в таблиці 2.19.  
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Таблиця 2.19 

Узагальнені результати експериментальної роботи (приріст у %) 
Критерії, показники (рівні, характер виявлення) професійної 

мобільності вчителів у методичній роботі ЗНЗ 

Групи вчителів 

ЕГ  

(170 осіб) 

КГ  

(167 осіб) 

Мотиваційно-позиціонувальний: 

 характер виявлення інтересу до освітніх інновацій у ЗНЗ:   

  стійкий – постійно цікавляться освітніми інноваціями і  прагнуть 

долучитися до розроблення оригінальних освітніх технологій; 

 ситуативний – цікавляться освітніми інноваціями, поєднують 

традиційний стиль роботи з елементами освітньої інноватики;   

  майже не виявляється – байдуже ставляться до освітніх 

інновацій, прагнуть не змінювати власний стиль роботи і 

працювати традиційно; 

+39,4 

 

-28,2 

 

-11,2 

+9,0 

 

-3,1 

 

-5,9 

 характер виявлення потреби позиціонування власного «Я»:   

  домінування потреби розкривати власний потенціал і бути 

корисним у нових умовах професійної діяльності; 

 визначеність потреби розкривати власний потенціал, однак 

бракує впевненості й рішучості бути корисним у нових умовах 

професійної діяльності;  

 відсутність потреби розкривати власний потенціал і бути 

корисним у нових умовах професійної діяльності. 

+37,1 

 

 

-26,5 

 

-10,6 

+10,2 

 

 

-3,7 

 

-6,5 

Когнітивно-процесуальний критерій: 

 рівні засвоєних знань про суть, компоненти, види, особливості 

формування професійної мобільності вчителя в методичній роботі: 

  

 творчий (володіють повними знаннями про суть професійної 

мобільності вчителя, шляхи її формування); 

 реконструктивний (володіють неповними знаннями про суть 

професійної мобільності вчителя, шляхи її формування); 

 репродуктивний (володіють поверховими знаннями про суть 

професійної мобільності вчителя, шляхи її формування); 

+35,9 

 

-33,0 

 

-2,9 

+9,6 

 

-7,3 

 

-2,3 

 рівні сформованості вмінь професійної мобільності вчителів:   

 високий (чітко уявляють свої можливості, оволодівають уміннями 

професійної мобільності на творчому рівні); 

 середній (нечітко уявляють свої можливості, оволодівають уміннями 

професійної мобільності на реконструктивному рівні); 

 низький (не уявляють свої можливості, оволодівають уміннями 

професійної мобільності на репродуктивному рівні). 

+34,7 

 

-21,7 

 

-13,0 

+10,4 

 

-8,0 

 

-2,4 

Рефлексивно-оцінювальний  критерій: 

 розвиток адаптивності до змін у освітньому середовищі:   

 самостійне пристосування до освітніх змін, успішне просування до 

професійного акме;  

 неповне пристосування до освітніх змін, наявність тривожності заважає 

рухатися до професійного акме; 

 відсутність пристосування до освітніх змін, невміння долати стереотипи, 

що заважають руху до професійного акме; 

+34,1 

 

-25,3 

 

-8,8 

+9,6 

 

-7,2 

 

-2,4 

 сформованість самооцінки на основі самоаналізу:    

 адекватно оцінюють потужність власного потенціалу акме; 

  завищують і переоцінюють потужність власного потенціалу акме; 

 занижують і недооцінюють потужність власного потенціалу акме. 

+31,8 

-17,7 

-14,1 

+11,4 

-5,9 

-5,5 
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Вірогідність отриманих результатів підтверджено методами 

математичної статистики – критерій 2 (хі-квадрат). 

З метою з’ясування вірогідності результатів педагогічного 

експерименту було сформульовано нульову гіпотезу (H0) про те, що різниця в 

дослідних даних експериментальних і контрольних вибірок спричинена 

помилками репрезентативності, та альтернативна гіпотеза (H1) про те, що 

різниця отриманих даних експериментальних і контрольних вибірок 

зумовлена впровадженням експериментального фактору як педагогічні умови 

формування професійної мобільності вчителя на засадах акмеологічного підходу 

в методичній роботі. 

H0 – рівні знань про суть, компоненти, види, особливості формування 

професійної мобільності вчителя в методичній роботі та вмінь професійної 

мобільності вчителів експериментальних та контрольних груп не мають 

істотних відмінностей; 

H1 – рівні знань про суть, компоненти, види, особливості формування 

професійної мобільності вчителя в методичній роботі та вмінь професійної 

мобільності вчителів експериментальних та контрольних груп не мають 

істотних відмінностей. 

Для перевірки запропонованих гіпотез виявилося доцільним 

застосування критерію Пірсона χ2, оскільки вибірки груп учителів  випадкові 

та незалежні, члени кожної вибірки також незалежні між собою, властивості 

(знань про суть, компоненти, види, особливості формування професійної 

мобільності вчителя в методичній роботі та вміння професійної мобільності 

вчителів) виміряні за шкалою порядку, що має категорії: високий, середній, 

низький рівні (c = 3). Значення статистики Тексп. обчислювалося за формулою:   

Тексп. = 
 


 

3

1 21

2
1221

21

1

i ii

ii

QQ

QNQN

NN
, 

 

де  1N  – кількість учителів експериментальних груп; 
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2N  – кількість учителів контрольних груп; 

iQ1  і iQ2  – кількість учителів, які знаходилися на певному рівні 

засвоєння знань про суть, компоненти, види, особливості формування 

професійної мобільності вчителя в методичній роботі та вмінь професійної 

мобільності  вчителів (низькому i = 1, середньому i = 2, високому i = 3) в 

експериментальних і контрольних групах відповідно.  

Для рівня значущості α = 0,01 і кількості ступенів свободи ν = c – 1 = 2 

критичне значення статистики Ткр. = 0,020. Згідно з правилом прийняття 

рішення, якщо розраховане значення Тексп. >> Ткр., то нульова гіпотеза H0 

відхиляється та приймається альтернативна H1: відмінності в розподілах 

учителів експериментальних та контрольних груп за рівнями засвоєння знань 

про суть, компоненти, види, особливості формування професійної 

мобільності вчителя в методичній роботі та вмінь професійної мобільності є 

статистично значущими із імовірністю р = 0,99. Обчислення статистики Тексп. 

для досліджуваних рівнів засвоєння  знань про суть, компоненти, види, 

особливості формування професійної мобільності вчителя в методичній роботі 

та вмінь професійної мобільності вчителів експериментальних і контрольних 

груп наведено відповідно в таблицях 2.20, 2.21.  

Таблиця 2.20 

Обчислення статистики для досліджуваних рівнів засвоєння знань  

 i = 1 i = 2 i = 3 1N  2N  

21/1 NN  

 iQЕГ 1  44 51 18 170 – 
35,22. 

.10-6 

 iQКГ 2  38 98 31 –    167 – 

ii QQ 21   82 149 49 – – – 

iQN 21
 6460 16660 5270 – – – 

iQN 12  7348 8517 3006 – – – 

ii QNQN 1221   –888 8143    2264 – – – 

 21221 ii QNQN    788544 66308449 5125696 – – – 
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Продовж.табл. 2.20 

 

ii

ii

QQ

QNQN

21

2
1221





 

9616,39 445023,15 104606,04 – – – 

Тексп.(і) 0,339 15,674 3,684 – – – 

Тексп. 19,697 – – – – – 

 

Отримане значення статистики Тексп. >> Ткр. (19,697 >> 0,02). Це дає 

підставу з ймовірністю р = 0,99 зробити висновок, що між результатами 

контрольних та експериментальних груп має місце істотна відмінність. 

Таблиця 2.21 

Обчислення статистики для досліджуваних рівнів умінь 

професійної мобільності 

 i = 1 i = 2 i = 3 1N  2N  

21/1 NN  

 iQЕГ 1  32       66 72    170 – 
35,22. 

.10-6 

 iQКГ 2  45 89 33 –    167 – 

ii QQ 21   77 122 105 – – – 

iQN 21
 7650 15130 5610 – – – 

iQN 12  5344 11022 12024 – – – 

ii QNQN 1221   2306 4108    –6414 – – – 

 21221 ii QNQN   5317636 1687664 4119396 – – – 

 

ii

ii

QQ

QNQN

21

2
1221





 

69060,21 13833,31 39232,34 – – – 

Тексп.(і) 2,432 0,487 1,135 – – – 

Тексп. 4,054 – – – – – 

 

Отримане значення статистики Тексп. >> Ткр. (4,054 >> 0,02). Це дає 

підставу з ймовірністю р = 0,99 зробити висновок, що між результатами 

контрольних та експериментальних груп має місце істотна відмінність. 

Таким чином, у параграфі наведено якісні й кількісні показники 

динаміки рівнів професійної мобільності вчителів ЕГ і КГ, результати 
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матстатстики. Було виявлено значні позитивні зміни в ЕГ порівняно з КГ. Це 

дає можливість стверджувати про ефективність упроваджених педагогічних 

умов формування професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу в системі методичної роботи ЗНЗ. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Педагогічний експеримент було проведено протягом 2014-2017 н. р. 

Базою експерименту обрано ЗНЗ І-ІІІ ступенів Харківської міської ради 

Харківської області Холодногірського району. Учителів розподілено на 

групи: експериментальні (ЕГ) – учителі ЗНЗ №№ 13, 18, 108, 126, 152, які 

брали активну участь в експериментальній роботі (170 осіб); контрольні (КГ) 

– учителі ЗНЗ №№ 57, 86, 87, 136, які працювали традиційно (167 осіб). 

Разом було охоплено 337 осіб учителів зазначених шкіл.  

На констатувальному етапі педагогічного експерименту з метою 

з’ясування початкового рівня професійної мобільності вчителів у системі 

методичної роботи ЗНЗ визначено діагностичний інструментарій; уточнено 

критерії з відповідними показниками: мотиваційно-позиціонувальний 

(характер виявлення інтересу до освітніх інновацій у ЗНЗ та  потреби 

позиціонування власного «Я»); когнітивно-процесуальний (повнота засвоєння 

знань про суть, компоненти, види, особливості формування професійної 

мобільності вчителя в методичній роботі; сформованість умінь професійної 

мобільності вчителя); рефлексивно-оцінювальний (розвиток адаптивності до змін 

у освітньому середовищі, сформованість самооцінки на основі самоаналізу) рівнів 

професійної мобільності вчителів. Результати констатувального експерименту 

засвідчили недостатній рівень професійної мобільності вчителів у системі 

методичної роботи ЗНЗ.  

Формувальний етап педагогічного експерименту було спрямовано на 

реалізацію педагогічних умов формування професійної мобільності вчителів  

на засадах акмеологічного підходу у системі методичної роботи ЗНЗ завдяки 
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розробленому науково-методичному забезпеченню цих умов.  

Реалізація першої педагогічної умови, яка передбачала стимулювання 

вчителів до розвитку професійної мобільності як складової професійного 

акме,  відбувалася як діагностування  стану саморозвитку особистості 

вчителя та використання новітніх засобів методичної роботи ЗНЗ і залучення 

до їх розробки вчителів.  

Упровадження другої педагогічної умови передбачало організацію 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу, спрямованої на формування 

компетенцій професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного 

підходу, здійснювалася в експериментальних групах  шляхом  проведення 

авторського методичного семінару для вчителів і методистів «Теорія і 

практика формування професійної мобільності вчителів з позиції 

акмеологічного підходу», під час проведення заняття з тайм-менеджменту, в 

процесі організації й проведення методичних заходів. Організація взаємодії 

суб’єктів освітнього процесу забезпечувалася цілеспрямованими діями 

адміністрації ЗНЗ, методистів, учителів-методистів, котрі залучали освітян  

до формування компетенцій професійної мобільності.  

Реалізація третьої педагогічної умови, яка передбачала забезпечення 

професійного мобільного зв’язку між суб’єктами освітнього процесу під час 

застосування ІКТ у системі методичної роботи ЗНЗ, відбувалася шляхом 

організації різних форм дистанційного спілкування (вебінар, он-лайн 

конференція, скайп, форум, чат), а також використовували телекомунікації й 

електронні пошти, соціальні мережі. 

На контрольному етапі оцінювали ефективність реалізації педагогічних 

умов професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу в 

системі методичної роботи ЗНЗ. Вірогідність отриманих результатів 

підтверджено методами математичної статистики – критерій 2 (хі-квадрат). 

Матеріал дисертації автором опубліковано в таких працях [37-42].
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів теоретичного пошуку й експериментальної 

роботи дало підстави дійти висновків. 

1. На основі результатів аналізу наукової літератури уточнено, що 

мобільність особистості характеризують рухливість, здатність до 

переміщення й зміни видів діяльності, швидкість реагування й орієнтування 

в ситуації, гнучкість і оперативність у прийнятті рішень. Феномен 

мобільності працівника будь-якої сфери пов’язаний із розвитком його 

конкурентоздатності, професіоналізму,  вміння самоуправління, а також 

активізує взаємодію між колегами з метою співпраці й створення 

партнерських стосунків у професійній діяльності. 

Вивчення праць із педагогічної акмеології (С. Архипова, О. Гречаник,       

Л. Рибалко, Н. Сидорчук) дало змогу зробити висновок про те, що 

мобільність учителя є складовою професійного акме як найвищого рівня 

розвитку особистісних і професійних якостей педагога. Акцентовано, що 

професійна мобільність вчителів сприяє подоланню перешкод, котрі 

заважають адаптації й сприйняттю ними нововведень у освітньому просторі 

(схильність до конформізму, побоювання висловлювати критику, відчуття 

страху сприйняття нового і невпевненість у своїх силах), відкриває нові 

можливості самореалізації в різних видах педагогічної діяльності, забезпечує 

рух уперед, до нових досягнень. Швидке реагування вчителя на зміни й 

прийняття рішення щодо професійного самовдосконалення потенціалу, 

усунення власних стереотипів у нових умовах педагогічної праці сприяють 

розв’язанню внутрішніх суперечностей між прагненнями мислити й діяти в 

звичному режимі й бажанням випробувати себе в умовах інноваційної 

діяльності ЗНЗ.  

З’ясовано суть професійної мобільності вчителя як інтегрованого 

особистісного утворення, що характеризується прагненнями  швидко й 

оперативно розкривати власний потенціал у різних видах педагогічної 
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діяльності, знаннями про власні потенційні можливості й оновлені вимоги 

учительської праці, уміннями швидко сприймати зміни в освітній галузі й 

реагувати на них, бути відкритим до освітніх інновацій, оперативно 

розв’язувати стандартні й нестандартні педагогічні ситуації, виявляти 

гнучкість під час перенесення професійних умінь у нові ситуації, розвивати 

креативне інноваційне мислення, прогнозувати власні позитивні зміни, а 

також розвитком особистісних якостей (адаптивність, активність, емоційна 

стійкість, ініціативність, рішучість, самостійність, сила волі, схильність до 

ризику, цілеспрямованість) та сприяє розвитку професійного акме.  

Визначено і схематично унаочнено зміст структурних компонентів 

професійної мобільності вчителів, а саме: мотиваційно-актуалізаційного, 

компетентнісно-діяльнісного, рефлексивно-адаптивного.  

Мотиваційно-актуалізаційний компонент професійної мобільності 

вчителя розкрито як мотиви професійної мобільності вчителя: прагнення до 

професійного самоствердження і позиціонування власного «Я», бажання 

вдосконалювати себе й займатися інноваційною діяльністю, самоактуалізація 

ресурсних можливостей. Особистісні якості: адаптивність, активність, 

емоційна стійкість, ініціативність, рішучість, самостійність, сила волі, 

схильність до ризику, цілеспрямованість. 

Компетентнісно-діяльнісний компонент професійної мобільності 

вчителя преставлено як компетенції професійної мобільності вчителя –  

сукупність знань, вмінь, навичок, а саме: професійні й методичні знання й 

уміння, здатність їх застосовувати на творчому рівні; знання про суть, 

компоненти, види, шляхи формування професійної мобільності особистості; 

знання про акме і професійну «Я»-концепцію; вміння професійної 

мобільності (інтелектуальні, творчі, комунікативні, акмеологічні). 

Рефлексивно-адаптивний компонент професійної мобільності вчителя 

схарактеризовано як уміння рефлексії на основі адекватної самооцінки, 

самоконтролю і самоорганізації, котрі забезпечують адаптивність учителя до 

змін у освітній сфері. 



164 

 

Ураховуючи специфіку педагогічної діяльності вчителя, його 

потенційні можливості досягати професійного акме, у дисертації вміння 

професійної мобільності вчителя конкретизовано, а саме: 

− інтелектуальні вміння (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, 

узагальнення, систематизації), завдяки яким учитель виділяє головне в 

нововведеннях, порівнює їх із традиційним навчанням і вихованням 

школярів, виявляє недоліки шкільної освіти, уявляє значимість і наслідки 

інновацій в освіті (Г. Міхненко, Л. Хорунжа);  

− творчі вміння (оригінальності, гнучкості, образності, креативності),  

котрі сприяють розробці конструктивних оригінальних ідей щодо 

підвищення професіоналізму й педагогічної майстерності вчителя, 

виявленню його гнучкості в освоєнні нових видів педагогічної діяльності, 

створенню образу успішного вчителя (Ю. Львова, І. Підласий, С. Сисоєва);  

− комунікативні вміння (оперативно і правильно орієнтуватися в 

умовах спілкування, що постійно змінюються, планувати й здійснювати 

систему комунікацій, швидко й точно знаходити адекватні комунікативні 

засоби, що відповідають творчій індивідуальності вчителя і потребам 

школярів, постійно відчувати та підтримувати зворотній зв’язок у 

спілкуванні), котрі активізують бажання взаємодіяти й ділитися думками, 

виявляти повагу до співрозмовників, отримувати задоволення від 

спілкування з іншими учасниками освітнього процесу (І. Зязюн,                      

Л. Крамущенко, І. Кривонос);  

− акмеологічні вміння (самопізнання, самовираження, самоорганізації, 

самовдосконалення, саморозвитку і самореалізації, самоконтролю на основі 

адекватної самооцінки), сформованість яких допомагає вчителеві долати 

перешкоди, досягати нових вершин у професійній діяльності, рухатися 

висхідною траєкторією розвитку педагога, переносити прийоми самоосвіти й 

самовиховання в роботу зі школярами (В. Антонов, А. Деркач, Н. Кузьміна). 

У дисертації конкретизовано вміння професійної мобільності вчителів  

(інтелектуальні, творчі, комунікативні, акмеологічні). 



165 

 

2. Розкрито потенціал акмеологічного підходу (як можливості розвитку 

особистості вчителя, формування його професійної «Я»-концепції, сприяння 

досягненню професійного акме) для формування професійної мобільності 

вчителів у системі методичної роботи ЗНЗ. Розвиток особистості вчителя в  

методичній роботі відбувається завдяки інноваційним методичним темам, 

оновленим цілям й змісту діяльності педагогічної ради, методичних 

об’єднань учителів, творчих груп, атестаційних комісій, розробленню й 

апробації передових педагогічних ідей, організації експериментальної роботи 

і засвоєння нових видів діяльності (моделювання, прогнозування, 

програмування, проектування). Формування професійної «Я»-концепції 

вчителя відбувається завдяки подоланню суперечностей між очікуваним і 

реальним результатом, переосмисленню й перебудові своєї поведінки й 

діяльності, виробленню траєкторії саморозвитку, оволодінню ним новими 

функціями, зміні ролі вчителя від виконавця до наставника, методиста, 

керівника методичним об’єднанням. Досягненню вчителями професійного 

акме сприяють розроблення інноваційних методик і технологій навчання і 

виховання школярів, об’єднання й створення конкурентоздатної команди 

вчителів, спільна праця яких дозволяє рухатися до нових акме-вершин, 

відкриттю нових «горизонтів» самопізнання завдяки освоєнню ними основ 

наукової праці й самоменеджменту. 

3. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу в системі методичної роботи 

ЗНЗ, як-от: стимулювання вчителів до розвитку професійної мобільності як 

складової професійного акме; організація взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу, спрямованої на формування компетенцій професійної мобільності 

вчителів на засадах акмеологічного підходу; забезпечення професійного 

мобільного зв’язку  між суб’єктами освітнього процесу під час застосування 

ІКТ у системі методичної роботи ЗНЗ.  

Доведено, що стимулювання процесу формування професійної 

мобільності особистості як складової професійного акме має бути 
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зорієнтованим на розкриття власної «Я»-концепції і потреб самореалізації в 

педагогічній діяльності та допомагати вчителям позбутися стереотипів, що 

заважають швидкому реагуванню на зміни в освітньому просторі, 

знаходженню нових підходів до індивідуальності сучасного школяра, 

розумінню потреб і запитів як учнів, так і батьків.   

Узагальнення наукових ідей дало змогу зробити висновок про те, що 

реалізація ідей педагогіки співробітництва (доброзичливих стосунків у 

педагогічному колективі, навчання без примушування й самоосвіта, важкої 

мети, опори, вільного вибору, випередження, великих інтегрованих блоків, 

самоаналізу) в системі методичної роботи ЗНЗ позитивно впливає на 

формування професійної мобільності вчителів, оскільки задіяні механізми 

людської поваги, взаєморозуміння, процеси «Я»-концепції, вибору стилів 

педагогічної діяльності, прогнозування саморозвитку й самовдосконалення. 

За такої умови педагог виступає  організатором навчання, посередником між 

школярем і соціальним досвідом, культурою людства, що допомагає 

подоланню відчуженості дітей від дорослих, педагогів, батьків, створенню 

доброзичливої атмосфери для взаємодії, активності, ініціативності, творчості 

учнів, подоланню певного роздвоєння поведінки, дії.  

Зазначено, що завдяки мобільному зв’язку й зворотної інформації 

відбувається розкриття внутрішнього потенціалу вчителя й перебудова його 

стилю роботи й спілкування з колегами, учнями, батьками. Використання 

сайтів, блогів, он-лайн взаємодії дозволяє організувати науково-методичний 

простір для вчителів, створює оптимальний доступ до необхідної інформації, 

оперативно забезпечує необхідну методичну допомогу учителям-

початківцям, дає можливість досвідченим педагогам поділитися досвідом 

роботи. ІКТ дозволяють адаптуватися до відкритого міжнародного 

освітнього простору  та міграційних переміщень освітян, батьків, школярів, а 

також швидко реагувати на освітні інновації.   

Ефективними виявилися семінари-практикуми, засідання Школи 

молодого вчителя, методичні дні, педагогічна рада у формі організаційно-
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діяльнісної гри або методичний аукціон, семінар-тренінг, методичний турнір, 

панорама методичних досягнень, вернісаж методичної ідеї супроводжувалися  

діагностуванням  стану саморозвитку особистості вчителя, головне завдання  

якого полягало не в тому, щоб дати вчителю зовнішню, максимально 

об’єктивну експертну оцінку, а в тому, щоб стимулювати його до осмислення 

та вирішення своїх професійних проблем, оскільки мобільний педагог завжди 

зорієнтований на самоаналіз та самодіагностику. 

Організація взаємодії суб’єктів освітнього процесу забезпечувалася 

цілеспрямованими діями адміністрації ЗНЗ, методистів, учителів-методистів, 

котрі залучали освітян  до формування компетенцій професійної мобільності. 

Практично необхідним і корисним стало проведення авторського 

методичного семінару для вчителів і методистів «Теорія і практика 

формування професійної мобільності вчителів з позиції акмеологічного 

підходу», під час проведення заняття з тайм-менеджменту, в процесі 

організації й проведення методичних заходів.  

Продуктивним виявилося застосування ІКТ у системі методичної 

роботи ЗНЗ, яке відбувалася шляхом організації різних форм дистанційного 

спілкування (вебінар, он-лайн конференція, скайп, форум, чат), а також 

використовували телекомунікації й електронні пошти, соціальні мережі. 

Учителі  експериментальних груп брали участь у вебінарах у межах онлайн-

проекту «Інтерактивна школа творчого вчителя» видавництва «Ранок».  Як 

показала практика організації методичної роботи, ІКТ відкривали величезні 

можливості для комунікації в рамках он-лайн взаємодії: зникала потреба в 

одночасній присутності педагогів в одному місці; з’являвся  вільний доступ 

до спільних ресурсів у інформаційному просторі, завдяки якому 

презентували досягнення окремих учителів та школи в цілому, проводили 

дистанційні наради, семінари, конкурси для усієї освітянської спільноти.  

Експериментально доведено ефективність зазначених педагогічних 

умов, що виявилось у позитивному впливі на рівні професійної мобільності 

вчителів. Так, наприкінці педагогічного експерименту зросла кількість 
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учителів ЕГ, які мали стійкий характер виявлення інтересу до освітніх 

інновацій у ЗНЗ, позиціонували власне «Я» в методичній роботі (відповідно 

приріст склав +39,4; +37,1). Збільшилася кількість учителів цих груп (приріст 

склав +35,9%), які працювали на творчому рівні, брали активну участь в 

інноваційній діяльності ЗНЗ, готували учнів до олімпіад, конкурсів та мали 

переможців. За виявлену активність та ініціативність учителі та учні 

отримували нагороди, похвальні листи, грамоти. Високі показники 

методичної роботи вчителів засвідчили про необхідність формування 

професійної мобільності вчителів, розроблення й використання відповідного 

науково-методичного забезпечення реалізації зазначених умов. 

4. Уточнено критерії з відповідними показниками: мотиваційно-

позиціонувальний (характер виявлення інтересу до освітніх інновацій у ЗНЗ та  

потреби позиціонування власного «Я»); когнітивно-процесуальний (повнота 

засвоєння знань про суть, компоненти, види, особливості формування 

професійної мобільності вчителя в методичній роботі; сформованість умінь 

професійної мобільності вчителя); рефлексивно-оцінювальний (розвиток 

адаптивності до змін у освітньому середовищі, сформованість самооцінки на основі 

самоаналізу) рівнів професійної мобільності вчителів.  

Проведеним дослідженням не претендуємо на остаточне й вичерпне 

розв’язання досліджуваної проблеми. Зокрема, подальшого вивчення 

потребують питання формування професійної мобільності вчителів у системі 

методичної роботи ЗНЗ із урахуванням їхнього стажу педагогічної діяльності 

та специфіки викладання різних навчальних предметів.   

5. У дисертації зроблено рекомендації  науково-методичного характеру 

для керівників ЗНЗ, методистів, завідуючих предметними кафедрами, 

вчителів щодо формування професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу в системі методичної роботи. 

5.1. В умовах євроінтеграції освітнього простору формувати 

професійну мобільність учителів для розкриття власного потенціалу в різних 

видах педагогічної діяльності  з метою забезпечення їх зростання  у  
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особистісному та професійному самовираженні через впровадження 

сучасних інтерактивних, інформаційно-комунікативних технологій; 

розвивати здатність і готовність педагога досить швидко й успішно 

опановувати новітні технології навчання, виконувати передові освітні 

проекти, здобувати нові знання й уміння, що забезпечать ефективність  

професійної діяльності.    

5.2. У шкільній практиці впроваджувати акмеологічний підхід для 

забезпечення зростання творчої особистості вчителя, здатного до освітньої 

інноваційної діяльності та саморозвитку, котрий може сприяти розкриттю 

інтелектуальних, творчих здібностей школяра, підбирати й використовувати 

оптимальні форми роботи з учнями, методи і прийоми для формування 

академічної мобільності учнів, що забезпечить їх рівні можливості для 

особистісного та професійного розвитку в самостійному житті. 

5.3. Додатково в освітньому середовищі ЗНЗ необхідно створювати 

акмеологічні студії, які будуть формувати  в учнів та педагогів  потреби і 

навички самоосвітньої роботи, здатність до навчання впродовж усього життя 

та завдяки яким зростатиме місія, імідж, перспективи розвитку ЗНЗ. 

Матеріал дисертації автором опубліковано в працях [29-42], список 

яких наведено в дод. Е. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

АНКЕТА  

Мета: отримати інформацію про вчителів, їхнє ставлення до себе, до 

оточуючих, до професійної діяльності 

Вкажіть, будь ласка, Ваші: 

Прізвище___________________________________ 

Ім’я________________________________________ 

По-батькові______________________________________________ 

Який предмет Ви викладаєте в навчальному закладі___________________ 

Якщо Ви класний керівник – вкажіть клас______________________________ 

1. Вкажіть, будь ласка, стаж Вашої педагогічної  роботи ___ р.___міс.___днів 

2. Чи подобається Вам педагогічна робота? __________________ 

3. Що Вам найбільше подобається у Вашій діяльності? 

__________________________________________________________________ 

4. Що Ви вважаєте найважчим у своїй професійній діяльності? ___________ 

5. Зазначте, будь ласка, наскільки риси та якості сучасного педагога 

виражені у Вас (від 1- min , до 15 –max): 

Назва Бал Назва Бал 

Педагогічна спостережливість  Здатність не губитися в 

екстремальних ситуаціях 

 

Психологічна компетентність  Чарівність (сплав духовності, 

привабливості, смаку) 

 

Нормальна самооцінка  Чесність  

Соціальна активність  Справедливість  

Педагогічна гнучкість  Сучасність  

Цілеспрямованість  Гуманність  

Бажання працювати з дітьми  Ерудиція  

Педагогічний такт  Толерантність  

Педагогічний оптимізм  Творчий погляд на роботу   

Інше _____________________________ 

6. Яку підтримку, як молодий спеціаліст, отримуєте Ви в навчальному 

закладі? 

_________________________________________________________________ 

7. Які форми є необхідними для Вас в набутті професійного досвіду? ______ 

__________________________________________________________________ 

8. Ваші побажання щодо організації, змісту, форм проведення занять у 

Школі молодого вчителя? 

__________________________________________________________________ 

Дякуємо за щирі відповіді! 
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Додаток Б 

Методичні рекомендації щодо проведення авторського методичного 

семінару «Теорія і практика формування професійної мобільності 

вчителів з позиції акмеологічного підходу» (І. І. Горбачова) 

 

Мета: підвищення рівня сформованості професійної мобільності 

сучасного вчителя. 

Завдання: 

5. З’ясувати суть професійної мобільності вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів та визначити зміст її структурних компонентів.  

6. Розкрити потенційні можливості акмеологічного підходу  для 

формування професійної мобільності вчителів у системі методичної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

7. Розробити й упроваджувати педагогічні умови формування 

професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу в 

системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів. 

8. Уточнити критерії та показники рівнів професійної мобільності 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Обсяг: семінар розрахований на 12 год. (6 год. лекцій і 6 год. практикуму) 

з учителями, які викладають навчальні предмети, щотижня по 2 години. До 

організації і проведення занять слід запросити методистів, шкільного 

психолога, вчителя інформатики, які кваліфіковано розглянуть питання їхнього 

напряму (діагностичні методики,  вимоги до тестування, ІКТ). 

Методичний семінар складається з двох модулів, перший – теоретичні 

питання щодо формування професійної мобільності вчителів з позиції 

акмеологічного підходу; другий – практичне використання засобів 

методичної роботи вчителів і засобів педагогічної акмеології для їхнього 

професійного самопізнання та саморозвитку. Основні ідеї акмеології, 

педагогічної акмеології відбиваються в меті, завданнях, закономірностях, 

вимогах, змісті, методах і формах професійної мобільності вчителів, що й 
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складає наукову цінність названого спецкурсу. Практична значущість  

розробленого нами семінару полягає в тому, що вчителі оволодівають 

прийомами, методами професійного самопізнання, формується досвід 

професійної мобільності, підвищується їхня готовність до передачі власного 

досвіду школярам. 

Під час лекції  на тему «Розвиток акмеології як міждисциплінарної 

науки в Україні: теорія та здобутки» вчителі знайомляться з інформацією 

про акмеологію, педагогічну акмеологію, розширюється їхня уява про 

професіоналізм, педагогічну майстерність і роль професійної мобільності в 

розвитку цих категорій. Освітянам розповідаємо про розвиток акмеологічних 

шкіл в Україні, знайомимо з результатами роботи Української академії 

акмеології (м. Київ). Освітян переконуємо в тому, що міждисциплінарний 

характер акмеології об’єднує вчених і практиків різних галузей, у тому числі 

й освітньої галузі, оскільки йдеться про людину та шляхи реалізації її 

безмежного потенціалу. Знання з акмеології та педагогічної акмеології є 

необхідними для молоді, яка прагне до розкриття власного потенціалу 

«сьогодні і зараз».  

Під час лекції  на тему «Проблема формування професійної 

мобільності вчителів на сучасному етапі розвитку освітянського простору» 

освітніх працівників заохочуємо до створення власного педагогічного 

досвіду, швидкого реагування на зміни в освітньому середовищі. Доводимо, 

що професійна мобільність як особистісна якість є важливою рисою 

сучасного вчителя, адже вільне його орієнтування в інформаційно-

географічному полюсі, оволодіння новітніми педагогічними технологіями 

дозволяють позбутися стереотипів і вдосконалювати власний потенціал. Нині 

недостатньо додаткового стимулювання  вчителів (заохочення з опорою на 

індивідуальний інтерес до освітніх проектів, позачергова атестація й 

отримання педагогічних звань старшого вчителя, вчителя-методиста, 

нагородження грамотами різного рівня, нагрудними значками, безкоштовні 

екскурсії та походи в театр), їхня праця вимагає презентабельності й 
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визнання державою й суспільством як високооплачуваної професії. За такої 

умови вчитель має постійно себе вдосконалювати, розширювати межі 

власних інтересів, бути мобільним у професійних справах. Акцентуємо увагу 

на тому, що знання й вміння самоорганізації допомагають учителеві 

правильно побудувати робочий день, відпочивати й не стомлюватися в 

педагогічній діяльності, адже вчитель має бути завжди спокійним та 

урівноваженим. 

У процесі підготовки та проведення практичного заняття  на тему 

«Формування професійної мобільності вчителів засобами методичної 

роботи» посилаючись на досвід методичної роботи вчителів, розкриваємо 

потенційні можливості засобів методичної діяльності для формування 

професійної мобільності особистості. У межах системного підходу суть 

методичної діяльності конкретизуємо як сукупність методичних заходів, 

спрямованих на поширення й засвоєння передового педагогічного досвіду, 

організацію співпраці педагогічних працівників на різних адміністративних 

рівнях, досягнення високого рівня навченості, вихованості, розвиненості 

учнів. Знання про підсистеми методичної роботи (зміст, функції, принципи, 

прийоми, методи, форми методичної роботи, педагогічні технології, умови, 

засоби, моніторинг, критерії ефективності), що підпорядковані її меті й 

завданням, виконанню нормативних розпоряджень сприяють усвідомленню 

значущості розкриття власного потенціалу вчителів на творчому рівні, 

формуванню їхньої професійної мобільності [3]. До засобів методичної 

роботи вчителя відносимо портфоліо, графік індивідуального профілю, 

розробки нестандартних уроків, сценарії виховних заходів на популярні 

молодіжні теми, освітні проекти тощо.  І тому практичне заняття проводимо 

у формі педагогічної майстерні з освітньої проектної діяльності вчителя, на 

якому  розробляємо освітні проекти та вчимося працювати в команді, 

економити час, будувати відносини з суперниками та конкурентами, 

набувати позитивних результатів. 
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Практичне заняття   на тему «Формування професійної мобільності 

вчителів засобами педагогічної акмеології»  проводимо у формі 

акмеологічного тренінгу, суть якого полягала в підборі та виконанні 

вчителями вправ на самопізнання й саморозвитку внутрішнього потенціалу. 

Учителям пропонуємо виконати такі вправи, як: «Чи знаєте Ви себе?», «Ігри-

формули протягом робочого дня», «Зняття втоми і відновлення 

працездатності», «Перед складною умовою». Разом з учителями проектуємо 

педагогічні ситуації та механізми їх розв’язання. Наведемо приклад такої 

ситуації, як: «Ваша колега, учитель вищої категорії, виявилася більш 

сміливою і рішучою. Вона висловила бажання очолити творчу групу вчителів 

з проблеми «Професійна мобільність учителя». У попередніх шкільних 

справах Ви займали з нею однакову позицію. Як зміниться тепер Ваша 

позиція?». 

Учителям пропонуємо обговорити зміст есе, котре написав студент 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди. На перетині майбутнього й реального 

усвідомлюються цілі професійної мобільності вчителя, оскільки він має 

постійно вдосконалювати професійний потенціал. Наведемо приклад. «Нині 

пересічні люди, спираючись на стереотипи, звикли уявляти, що вчитель з 

фізичної культури вміє лише виконувати вправи під рахунок і більше нічого. 

Я так не вважаю і глибоко переконаний, що сучасний учитель – це людина 

нової формації. Він має знати анатомію людини, бути обізнаним у галузі 

фармації, адже знання функціональних можливостей організму й грамотне 

використання ліків і мазей сприяють бережному ставленню  людини  до 

власного здоров’я. Психологічна та педагогічна його підготовка 

забезпечують правильну реалізацію індивідуального підходу до дитини. 

Учитель має бути вихованим, з досвідом власної спортивної діяльності, 

виявляти гумор у певних ситуаціях, однак пам’ятати про його міру та, 

головне, не пригнічувати гідність кожної дитини. Отже, вчитель фізичної 

культури – це людина багатогранна й цікава для учнів та їхніх батьків».  

Пропонуємо скласти питання до дискусії з обраної теми розмови. 
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На семінарі обговорюємо сучасні методичні заходи. Так, педагогами 

основ здоров’я було проведено методичний міст у вигляді дискусії засобами 

електронного зв’язку (Skype)  за темою «Шляхи взаємодії сім’ї та школи у 

вихованні здорової особистості», в ході якої  розглянуто сучасний еталон 

здоров’я учня; розроблено алгоритм дій, спрямованих на захист здоров’я 

дітей та  можливість отримати нові знання про здоров'я;  обговорено 

актуальні проблеми здоров’я учнів, поведінку, яка не наносить шкоди 

здоров’ю, допомагає зберегти та зміцнити його; сформовано основні напрями 

роботи з батьками. Темою методичного мосту також  була підготовка учнів 

до участі у всеукраїнських учнівських турнірах, в ході якого педагогами 

визначено пріоритетні шляхи і форми роботи у підготовці до турнірів, а саме: 

тренінги; психологічна підготовка до ведення дискусії, налаштування 

позитивного настрою на пошук аргументів в умовах дефіциту часу 

морального та інтелектуального тиску, формування мотивації досягнення 

успіху та робота із запереченнями; залучення науковців до підготовки 

обдарованих учнів.  

Важливим напрямом  підвищення кваліфікації є   зустрічі з колегами-

носіями мови,  проекти  та програми  підвищення професійної  

компетентності вчителів, що сприяють обміну ідеями,  досвідом, 

інформацією та навчальними матеріалами, налагодженню контактів, наданню 

допомоги в розширенні кругозору та збагаченні професійних знань. Так, 

учителі англійської мови  брали  участь  у демонстраційному  уроці, який 

проводив Майкл Хадсон,  автор підручника Мєттє видавництва «Пірсон» з 

Великої Британії. 

Сучасність вимагає від педагогів інформаційної мобільності та вміння 

використовувати ІКТ. Методичне об’єднання класних керівників має свій 

блог (metodunion.blogspot.com), що дає можливість не тільки отримати 

актуальну інформацію або поділитися досвідом, а й обговорити нагальні 

питання, провести оперативні наради, тощо. Працює план-моніторинг з 

використанням діагностичного та кваліметричного підходів, що сприяє 
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ефективній аналітичній  діяльності  і дозволяє покроково відстежити певні 

тенденції та своєчасно провести коригування. 

Проводиться робота по залученню батьків до виховних заходів: 

організація та проведення спільних годин спілкування, наукових диспутів, 

різноманітних свят. У школах працюють  «Батьківські майстерні», 

«Батьківські лекторії», також активну участь батьки беруть  у проектній 

діяльності школярів. Питання організації роботи з батьками опрацьовуються 

на засіданнях школи професійної майстерності, школи професійного 

зростання та школи молодого учителя. З метою удосконалення  роботи з 

батьками було проведено районний фестиваль «Сучасні батьківські збори», 

на якому були представлені  кращі роботи учителів та творчих груп, які 

увійшли до методичної скарбнички на допомогу класним керівникам. 

Таким чином, методичний семінар допомагає особистісному зростанню 

вчителів, формуванню його професійної мобільності засобами методичної 

роботи ЗЗСО. 
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Додаток В 

Науково-методичне забезпечення формування професійної 

мобільності вчителів на засадах акмеологінчого підходу в системі 

методичної роботи ЗНЗ 

Семінар-тренінг  

 «Формування позитивного психологічного клімату як умова 

розвитку мобільності  учителя» 

 

Мета: 

 зростання професійної самосвідомості вчителів; 

 звернути увагу вчителів і методистів на створення педагогічних 

умов формування професійної мобільності особистості 

План проведення тренінгу 

І. 

Вступне слово.   

Вправа «Очікування»   

Вправа «Інтуїція»  

ІІ Основний етап 

1. Розподіл на групи «Первинна група»  

2. Вправа «Коло єднання»  

3. Інформаційне повідомлення  «Найпоширеніші  види відносин у 

колективі» 

4. Інформаційне повідомлення «Клімат в колективі як шлях  до 

створення позитивного освітнього середовища» 

5. Вправа «За – проти» 

6. Мозковий штурм «Сучасний мобільний  учитель та вимоги до 

нього»  

7. Проведення тесту «Стан психологічного клімату в колективі»  

8. Вправа «Вільний мікрофон»  
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ІІІ. Підведення підсумків 

11.  Підсумки  

12.  Вправа «Комплімент.»  

Хід проведення 

І. 

1. Вступне слово. Правила роботи.   

2. Вправа  «Очікування»   

3. Вправа «Інтуїція». 

ІІ Основний етап 

1. Інформаційне повідомлення  

1.1.Первинна група – це група людей, члени якої об’єднані спільною 

діяльністю. 

1.2. Формальна група – це група, у якій місто, статус та поведінка 

членів регламентовані правилами організації, яка є частиною держави або 

його соціальним інститутом. 

1.3. Неформальна група – сукупність осіб, де взаємовідносини між 

членами базуються на особистісних перевагах, спільних інтересах. 

1.4. Групи приналежності. 

Групи, норми, установки та орієнтири не тільки беруться до уваги, але 

й стають мотивом поведінки особистості – референтні групи (родичі, 

колеги, друзі, відпочинок, хобі тощо). 

2. Вправа «Референтне коло»   

Намалюйте коло («Я»), напишіть та вкажіть стрілками 

ваші референтні групи 

Обговорення. 

3. Інформаційне повідомлення «Формальні та неформальні 

відносини у первинній групі» 

4. Інформаційне повідомлення «Соціально-психологічний клімат 

як ресурс мобільності суб’єктів освітнього процесу». 
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Одним із показників якості сприятливого соціально-психологічного 

клімату є сформована професійна мобільність учителя. 

5. Вправа «Символізм»  

Намалюйте психологічний клімат колективу Вашого закладу. 

Обговорення 

5. Вправа «За – проти»   

 

Умови, що перешкоджають 

розвитку професійної мобільності 

вчителів 

Умови, які сприяють 

здоровому психологічному 

клімату 

  

 

Обговорення: умови, які перешкоджають розвитку професійної 

мобільності вчителів та сприяють здоровому психологічному клімату  

7. Мозковий штурм «Сучасний мобільний учитель та вимоги до 

нього»   

8. Тест «Психологічний клімат колективу» . 

9. Вправа «Вільний мікрофон»   

 Чи вважаєте Ви, що у колективі Вашого закладу сприятливий 

психологічний клімат для формування професійної мобільності вчителів? 

 Якщо можливо, наведіть приклади своєї діяльності щодо 

створення сприятливого психологічного клімату колективу. 

ІІІ. Підведення підсумків 

Вправа «Підсумки»  

Підсумок. Що цікавого ви дізналися? Обговорення слів Марка Аврелія 

«Зміни ставлення до речей, що хвилюють тебе, і ти убезпечиш себе від них». 
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Додаток Д 

Сценарій круглого столу за темою  

«Реалізація в освітньому просторі здоров'язберігаючих  технологій:  

результати, труднощі, прогнози» 

 

(обговорення змісту й методики проведення на засіданні 

методичних об’єднань учителів) 

Завдання: з’ясувати, чи має перспективи школа сприяння здоров'ю, 

визначити, який потенціал має освіта для формування здоров'язберігаючих 

компетентностей учнів, обговорити найбільш дієві механізми запровадження 

й використання здоров'яформувальних і здоров'язберігаючих технологій. 

Учасники круглого столу: заступник директора з НВР, лікар-педіатр, 

учитель історії, учитель правознавства, учитель біології (основ здоров'я), учитель 

української мови та літератури, учні 11-го класу, батьки. 

 

Хід круглого столу 

Ведуча: 

Добрий день, шановні колеги! 

 Сьогодні ми будемо говорити про запровадження  

здоров'язберігаючих технологій.  

Видатний лікар, вчений Микола Амосов зазначав: « Щоб бути 

здоровим, потрібні зусилля , постійні й значні. Замінити їх не можна нічим».  

Тож давайте обміняймось думками щодо завдань, які необхідно 

виконувати заради збереження здоров’я. Для цього ми поділимося на 3 

групи. Просимо тих, хто сидить на 1 та 2 рядах, утворити І групу, на 3-4-му – 

ІІ групу, на  5-6-му – ІІІ групу. 

Кожна група отримує своє завдання: 

І група – визначає завдання держави у справі збереження здоров’я. 

ІІ група – завдання школи в формуванні й збереженні здоров'я. 
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ІІІ група – завдання батьків щодо формування світогляду, 

спрямованого на здоровий спосіб життя . 

То ж які завдання держави у справі здоров’язбереження? Завдання 

школи? Завдання батьків? 

(Групи визначають і представляють напрацьовані алгоритми діяльності 

щодо формування, збереження і зміцнення здоров'я держави, освітнього 

закладу та батьків) 

Ведуча: 

Дякую, і держава, і родина повинні дбати про здоров’я дитини. На 

наше глибоке переконання, місія школи не тільки в тому, щоб сформувати 

предметні компетентності, а й навчити дітей дбати про своє здоров’я. 

Отже, завдання визначені, визначимо фактори впливу на здоров’я 

дитини. Уявіть собі один день із життя учня, на стан здоров’я якого впливає 

багато факторів. Спробуймо прожити разом з ним один день і відчути те, що 

відчуває дитина. Приєднуйтесь до нас і визначте, як негативні фактори 

забирають здоров’я дитини, яке представлене його символічним серцем. І 

якщо ви вважатимете, що це негативний фактор, то відриваєте частиночку 

від символічного серця. 

Виступ вчителя української мови і літератури: 

Ранок. Ласкаве сонце в вікна заглядає. 

Малий Петрусь прокинувся від маминого телефонного дзвінка. 

- Хутчіш вставай! Не запізнися в школу! 

Й сніданок не забудь, він на столі! 

Мерщій! Не зли мене! Який же ти… 

І обірвавсь дзвінок…І ранок вже не той,  

І настрою нема, і смуток серце огорта… 

Та час збиратися… 

Дорогою до школи Петрусь спостерігав, 

Як у танку осіннім так ніжно лист кружляв. 

І не помітив,  як у бабусі на дорозі став. 
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- Ти що сліпий? Куди ідеш? 

Петрусь почервонів. 

- Я зовсім не хотів, Ви вибачте мені. 

І десь поділись мрії, на серці знов печаль. 

Уже не йшов Петрусь, а якось шкандибав. 

Уроки довго так для хлопчика тяглись… 

Нарешті малювання, 

Та й тут не все гаразд: 

Малюють – натюрморт,  

Петрусь – «Осінній вальс». 

І двійка у журнал лебедиком летить. 

«За що це все мені?» -  

Петрусь в думках кричить. 

І клас сміється дружно 

Над двійкою Петра, 

Хтось тихо так шепоче: «Невдаха…ха-ха-ха» 

Похнюпив носа хлопець,  

Все валиться із рук… 

- Та що ж не так зі мною? Чому я не як всі? 

Чому кричать на мене  дорослі та малі? 

Ось вечір настає, родина за столом. 

Петрусь розповіда, як день його пройшов. 

І знову крики мами: 

- Ти  мені вже набрид! 

І тато не  підтримав, а тільки  посварив. 

І вже не та вечеря, й прогулянка не та. 

Петрусь лягає спати,  

Щоб хоч у сні щасливим трішки стати. 

Йому насниться мама, яка цілує зранку. 

І бабця, що сміється і більше не кричить, 
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І вчитель, що «відмінно» за «Вальс осінній» ставить, 

І друзі, що радіють, підтримують Петра, 

Смачна вечеря мами, ласкаве слово тата… 

І щастям невимовним наповниться життя. 

Ведуча просить підняти символічні серця. 

– Шановні, що ж ми бачимо. Кожного дня здоров’я дитини страждає. 

Тому кожен з нас, освітян, повинен пам’ятати про це і організовувати 

спрямовану діяльність на збереження і зміцнення здоров’я. 

Давайте обговоримо це питання, звернувшись до міжнародного 

досвіду, і визначимо досягнення, труднощі та перспективи. Прошу вас. 

Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи 

Я хочу продовжити думку, шановної колеги, і сказати, що сьогодні у 

світі є багато заходів, спрямованих на збереження здоров'я.  

Є проекти різних рівнів, до яких долучилися й ми. Один із них – проект 

«Відкриті уроки футболу», у якому беруть участь всі учні нашої школи і 

зокрема діти із зони АТО, які зазнали емоційного стресу, психічних ,а іноді й 

фізичних, травм. Саме на привернення уваги до переселенців і спрямований 

цей проект. Зазначу, що вчителі фізичної культури також долучилися до  

участі і є волонтерами проекту  

Ще один проект – «Неінфекційні захворювання», який започаткований 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Участь у ньому дала нам змогу 

визначити із фахівцями індекс здоров'я закладу, запланувати і провести низку 

заходів профілактичного і просвітницького спрямування. Саме партнерські 

відносини між медичними працівниками й педагогами дали нам змогу 

розглядати питання здоров'язбереження набагато глибше, ніж раніше. 

Виступ лікаря 

Я погоджуюсь з Вами, i як лікар хочу додати: дуже важливо брати 

участь у таких проектах, завдяки їм ми поглиблюємо свої знання, 

поповнюємо методичну базу кабінету, а головне – отримуємо нові 

можливості для діагностики та профілактики захворювань. 
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Я хочу запропонувати вам один важливий та легкий метод – 

визначення Індексу маси тіла, про який повинна знати вже кожна дитина. 

Ви отримали таблички і стрічки, за допомогою яких зараз можете 

виміряти талію, визначити свій показник і з`ясувати, в нормі він чи ні. 

Якщо ми побачили , що є проблема, то потрібно замислитися і почати 

піклуватися про стан свого організму , а саме: звернути увагу на фактори , які 

впливають на здоров`я :  

1. Збалансоване харчування, 

2. Фізичні навантаження, 

3. Емоційний стан, 

4. Активний спосіб життя. 

До цих таблиць ми додаємо ще кілька порад, які стануть вам у нагоді. 

Таблиця визначення індексу маси тіла: 

 
(Глядачі вимірюють і визначають індекс маси свого тіла.) 

Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи 

Хочу додати, що є багато рекомендацій і прийомів від науковців, і з 

народної медицини. 
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Так, у Китаї, щоб виробити правильну осанку, учні під час занять 

кладуть собі на голову мішечки із сіллю. Пропоную і вам виконати цю 

вправу і пересвідчитися у дієвості прийому. 

(Глядачам роздаються мішечки з сіллю і вони намагаються тримати їх 

на голові) 

Виступ учителя історії 

Це дуже добре, колеги, я з вами абсолютно погоджуюсь (з думками 

попередніх виступаючих).  

Але не можу не відзначити роль просвітницької роботи в цій справі. І 

ми, як класні керівники, використовуємо активні форми й методи для 

формування в дітей позитивної мотивації вести здоровий спосіб життя. Це і 

метод відкритої трибуни, ігри-драматизації, що ви, колеги, можете додати? 

Репліки учасників круглого столу: 

Ситуативне моделювання. 

Виступ агітбригад. 

Учитель історії 

Згодна, колего, і наші діти активно беруть участь у виступах 

агітбригад, і до вашої уваги пропонуємо долучитись до однієї зі сторінок 

шкільного життя.  

(Виступ агітбригади про надзвичайні ситуації і способи збереження 

здоров’я) 

Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи: 

Наукою доведено, що проектна діяльність – одна із найбільш 

продуктивних. Пропоную вам, шановні учасники виставки, створити проект 

для визначення актуальних проблем здоров'я. Для цього об’єднаймось у дві 

групи по 3-4 особи. У вас є ілюстративний матеріал, який необхідно 

систематизувати за тематикою й визначити проблеми, які вони унаочнюють. 

У вас 3 хвилини, після яких необхідно буде презентувати нагальні проблеми 

й спробувати окреслити шляхи їх усунення. 

Ведуча: 
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Так, дійсно, економічний ефект від реалізації освітніх профілактичних 

програм дає 80% рентабельності. Гривня, вкладена в медицину, відновлює 

здоров’я на 6 гривень, а в фізкультуру – на 42. Але ж зараз так багато 

випадків, коли діти звільняються від уроків фізкультури у зв’язку з 

хворобою. То ж як нам вирішувати цю проблему? 

Виступ вчителя біології (основ здоров'я) 

Я, як класний керівник та молодий спеціаліст, цікавлюсь досвідом 

своїх колег та колег з інших країн, таких, як Німеччина та Бельгія, які 

запроваджують національні програму збереження та зміцнення здоров’я 

овочами та фруктами, де держава  централізовано їх постачає. У своїй 

практиці я запровадила вітамінні перерви: діти з дому приносять яблука та 

моркву (за погодженням з батьками),  миють, нарізають, а потім їх 

споживають. 

Ще один чудовий приклад існує в Японії: оздоровлення дітей 

шкільного віку за допомогою бджільництва. На жаль, сьогодні в Україні 

відсутнє фінансування для запровадження подібних програм, але ми 

сподіваємося, що позитивні зміни невдовзі відбудуться. А зараз, будь ласка, і 

ви зміцніть свій імунітет за допомогою фруктів та меду . 

(Глядачам роздають яблука та мед) 

Ведуча: 

Червоною ниткою в роботі школи сприяння здоров’ю проходить 

екологічне виховання. Екологічні проблеми є глобальними проблемами 

людства, і їх вирішення вимагає спільних зусиль урядів і народів. Колеги, 

поділіться досвідом з цієї проблеми. 

Виступ вчителя початкової школи 

Я, як вчитель початкових класів, приєднуюсь до думок своїх колег і 

хочу додати про важливість екологічного виховання з перших кроків 

маленької дитини. 

Фундамент здорового способу життя закладається як в урочний, так і в 

позаурочний час: у гуртку екологічного спрямування є «Екологічна 
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стежинка», адже слово, пісня, підкріплені ділом, скоріше знаходять шлях до 

серця слухача. 

До цієї роботи залучаються і батьки. 

Шановні колеги, приєднайтесь до роботи над проектами : 

«Екологічне здоров’я міста», «Здорова родина».  

Схематично запропонуйте свої думки. 

(Групи працюють над проектами) 

Поки групи працюють, хочу розказати ще про свою наробку. 

Аналізуючи лист здоров’я класу, з’ясувала, що мої діти мають велику 

кількість хронічних захворювань. Усім відомо про вплив музичних творів на 

емоційний та фізичний стан людини. Під час проведення фізкультхвилинок 

вмикаю музику.  

Моїм дітям особливо подобаються такі твори: «Місячна соната» або 

«Мелодія дощу» Бетховена, «Сициліана» Баха, «Ранок» Гріга тощо. 

Пропоную послухати музику та ознайомитися з пам’яткою «Музичний 

BOX» 

Ведуча:  

Шановні колеги, ознайомте нас зі своїми думками, що виникли під час 

роботи над проектами…. 

(Обговорення проектів) 

Виступ учителя правознавства 

Дякуємо, хотілося б сказати  ще про один проект. У нашому закладі  з 

1992 року запроваджується проект з виховної роботи, метою якого є 

соціалізація учнів засобами правового виховання. У гімназії розроблено 

проект соціального здорової дитини. Багато наших випускників активно 

діють у соціумі, вони проявляють свою громадянську позицію і ведуть 

активний спосіб життя. 

Ведуча: 



224 

 

Звичайно, у нас є багато проблем. Але ми повинні попри всі труднощі 

йти вперед, щоб виховувати здорову дитину – найбільше надбання нації на 

сучасному етапі розвитку суспільства. То ж слово нашим випускникам. 

Виступ учениці 11 класу 

Доброго дня, шановне товариство. Перед вами учениця одинадцятого 

класу, і на разі я бажаю висловити своє ставлення до окресленої проблеми. 

У нашому житті здоров'я відіграє чи не найважливішу роль. Народна 

мудрість говорить: «Було б здоров'я, а все інше наживеш». Вважаю, у цих 

словах - істина. Вони змушують мене замислитись над тим, що треба 

цінувати те, що дає нам природа, кожну мить життя проживати повноцінно, 

доброзичливо ставитися до людей, дарувати їм тепло і радість, не соромитися 

щирої простоти, бути патріотом своєї Батьківщини, і,  врешті-решт, 

залишити слід на цій землі. 

Життя людське, як маку цвіт 

Минає швидко, неодноманітно 

Потрібно по собі лишити слід 

Не можна промайнути непомітно! 

Ведуча 

Наша робота нагадує годинниковий механізм, який буде працювати за 

умови, коли кожне коліщатко і гвинтик працюють справно, не пошкоджені. 

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що освіченість і здоров’я – 

фундаментальні життєві блага, якістю яких визначається й рівень життя 

окремої людини, і благополуччя кожної держави. Без цих благ свобода, 

демократія, права людини й інші цінності, які відстоює Європа, нічого не 

варті.
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Додаток Е 

Методичний семінар для вчителів 

«Наукова організація праці й тайм-менеджмент учителя»  

1. Мета семінару: поглиблення знань вчителів про особливості й 

можливості науково-дослідної у ЗНЗ; ознайомлення з новими формами 

організації учнівської науково-дослідної роботи; підготовка суб’єктів 

освітнього процесу до освітньої проектної діяльності; складання портфоліо 

вчителя; розроблення сайту, формування навичок співробітництва під час 

організації науково-дослідної роботи, а також етики науковця; стимулювання 

професійного самопізнання. 

2. Перелік компетентностей: готовність реалізувати власний 

професійно-педагогічний потенціал у науково-дослідній роботі; здатність до 

професійного самопізнання й професійної мобільності; здатність 

організовувати науково-дослідну роботу; знання нових форм організації 

учнівської науково-дослідної роботи школі та вміння їх реалізовувати на 

практиці; вміння розробляти освітні проекти; вміння складати портфоліо 

вчителя і користуватися ним для працевлаштування і презентації власних 

здібностей; знання і вміння  співробітництва, а також етики науковця. 

 Такий курс інтегрується з навчальними дисциплінами «Педагогіка 

вищої школи», «Психологія вищої школи», «Педагогічний менеджмент», 

однак понятійно-категоріальний апарат є самостійним. 

3. Зміст методичного семінару за модулями і темами: 

І. Модуль 1. Теорія організації науково-дослідної роботи у ЗНЗ. 

Тема 1. Вимоги до організації науково-дослідної роботи. 

Тема 2. Форми організації науково-дослідної роботи. 

Тема 3. Освітня проектна діяльність. 

Тема 4. Співробітництво під час організації науково-дослідної роботи. 

Тема 5. Етика науковця. 

ІІ. Модуль 2. Практика організації науково-дослідної роботи. 

Тема 1. Тренінг з професійного самопізнання особистості (В. Маралов). 
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Тема 2. Складання портфоліо вчителя та його презентація. 

Тема 3. Педагогічна майстерня з розробки освітніх проектів. 

Тема 3. Ділова гра на тему: «Педагогічне співробітництво». 

Тема 4. Рольова гра на тему: «Етика науковця». 

4. Обсяг годин семінару: 1 кредит    (30 годин), серед яких 8 годин 

аудиторних (лекції – 4 години, практичні заняття – 4 години), 22 години 

самостійної роботи.  

5. Форма підсумкового контролю: модульний контроль. 

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які 

забезпечують семінар: методисти.   

7. Перелік основної літератури: 

1. Вихрущ В.О. Методологія та методика наукового дослідження : 

[вид.2, переробл. та доповн.] / В.О. Вихрущ. – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 

252 с. 

2. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посібник/ за ред. 

В.І. Лозової. – 2-е вид., доп. і випр. – Х. : «ОВС», 2010. – 480 с.  

3. Наукові підходи до педагогічних досліджень : колективна 

монографія / за заг. ред. В.І. Лозової. – Х : Віровець А.П. «Апостроф», 2012. –

 348 с. 

4. Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень: від студента до 

наукової школи : навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, 

І.П. Єрмакова.  

– Миколаїв : Іліон, 2011. – 340 с.  

5. Рибалко Л.С. Методолого-теоретичні засади професійно-

педагогічної самореалізації майбутнього вчителя: акмеологічний аспект : 

монографія / Л.С. Рибалко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. – 443 с. 

6. Хрестоматія з педагогіки вищої школи : навч. посібник / укладачі: 

В.І. Лозова, А.В. Троцко, О.М. Іонова, С.Т. Золотухіна; за ред. В.І. Лозової. –

 Х. : Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 408 с. 
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Додаток  Ж 

Список публікацій здобувача: 

Основний зміст дисертації викладено в таких публікаціях: 

Наукові праці, у яких опубліковано основні результати 

дослідження: 

1. Горбачова І. І. Акмеологічні засади формування професійної 

мобільності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Теорія і 

методика професійної освіти : електронне наукове фахове видання. 

2015: http://tmpe.eor.by/index.php/editions/122-edition-62. 

2. Горбачова І. І. Система компетенцій професійної мобільності 

вчителів у методичній роботі загальноосвітніх навчальних закладів Теорія і 

методика професійної освіти : електронне наукове фахове видання.  

2016: http://tmpe.eor.by/index.php/editions/132-edition-12 

3. Gorbachova I. I. Author`s program for the formation of teachers` 

professional mobility in the methodological system of general education 

institutions. Innovative solutions in modern science: scientific journal/ Dubai : 

Center for international scientific cooperation TK Meganom LLC, 2017. No: 9 

(18). С. 5-16. 

4. Горбачова І. І. Педагогічні способи мотивації професійної 

мобільності вчителів закладів загальної середньої освіти в освітньому 

просторі. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені                                       

В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія : Педагогічні науки. Миколаїв: 

МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. Вип. 4(59). С. 164-168. 

5. Горбачова І. І. Професійна мобільність учителя в мінливому 

освітньому середовищі. Теорія і методика навчання і виховання : зб. наук. 

праць. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. Вип. 43. С. 59-68. 

6. Горбачова І. І. Теорія і практика формування професійної 

мобільності вчителів з позиції акмеологічного підходу. Проблеми освіти: зб. 

наук. праць / Інститут модернізації змісту освіти  МОН України.  Житомир : 

Вид. О.О. Євенюк, 2017.  Вип. 87. С. 75-79. 

http://tmpe.eor.by/index.php/editions/122-edition-62
http://tmpe.eor.by/index.php/editions/132-edition-12
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Опубліковані праці апробаційного характеру: 

7. Горбачова І. І. Активізація позитивної мотивації професійної 

мобільності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. : Психолого-педагогічні та управлінські концепти 

розвитку сучасної освіти, (Харків, 23 квітн. 2015 р.). Х.: ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди, 2015. Ч. ІІ. С. 245-250. 

8.  Горбачова І. І. Практика оволодіння вчителями знаннями і вміннями 

професійної компетентності в системі методичної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : Управлінські та 

психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах 

інноваційного розвитку освіти, (Харків, 20 квітня 2016 р.). Х.: ХНПУ імені  Г. 

С. Сковороди, 2016. Ч. І. С. 111-116. 

9. Горбачова І. І. Акмеологічний підхід до проблеми професійної 

мобільності вчителів. Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. : Психологія та 

педагогіка: методика та проблеми практичного застосування, (Львів,            

22-23 грудн. 2017 р.). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017.    

С.65-68.  

10. Горбачова І. І. Компоненти професійної мобільності вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 

Педагогіка і психологія сьогодення: теорія і практика, (Одеса,  19-20 січн.      

2018 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогів», 2018. С. 44-46. 

11.  Горбачова І. І. Наукові підходи до вивчення проблеми  професійної 

мобільності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. : Роль і місце психології і педагогіки у 

формуванні сучасної особистості. (Харків, 12-13 січн. 2018 р.). Х. : 

«Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. С. 

48-51. 

12. Горбачова І. І. Професійна мобільність учителя з позиції 

компетентнісного підходу. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : Вища і 
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середня школа в умовах сучасних викликів,  (Харків, 10 квітн. 2018 р.). 

Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. С. 142-145. 

13.  Горбачова І. І. Заохочування вчителів до формування професійної 

мобільності в закладах загальної середньої освіти. Матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. «Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської 

інтеграції  України в умовах нових глобалізаційних викликів». (Ужгород, 16-

17 квітн. 2018 р.). Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 387-389.  

14.  Горбачова І. І. Професійна мобільність учителя в умовах інтеграції 

України в міжнародний освітній простір. Матеріали  II міжнар. наук.-практ. 

конф. : Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного 

світового простору: стан, проблеми, перспективи. (Маріуполь, 18-19 квітн.  

2018 р.). Маріуполь : МДУ, 2018. С. 155-156. 

15. Горбачова І. І. Realization of the acmeological approach to the 

formation of the professional mobility competencies of teachers of general 

secondary education institutions. Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. : 

Компетентнісний підхід в освіті та професійній діяльності. (Харків,  19-20 

квітн. 2018 р.). Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна. С. 50-52.  

 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

Початкові, проміжкові й кінцеві результати дослідження були 

оприлюднені в доповідях автора та обговорені на науково-практичних 

конференціях:  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та 

педагогіка: методика та проблеми практичного застосування» (м. Львів,       

22-23 грудня 2017 р.), форма участі: публікація тез доповіді.  

2. Міжнародна науково-практична конференція «Роль і місце 

психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості», (Харків, 12-13 

січня 2018 р.), форма участі: публікація тез доповіді. 
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3. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і 

психологія сьогодення: теорія і практика», (Одеса,  19-20 січня 2018 р.), 

форма участі: публікація тез доповіді. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Вища і середня школа 

в умовах сучасних викликів»,  (Харків, 10 квітня 2018 р.), форма участі: 

публікація тез доповіді. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, політичні 

та культурологічні аспекти європейської інтеграції  України в умовах нових 

глобалізаційних викликів», (Ужгород, 16-17 квітня 2018 р.), форма участі: 

публікація тез доповіді. 

6. II міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація 

вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, 

проблеми, перспективи», (Маріуполь, 18-19 квітня  2018 р.), форма участі: 

публікація тез доповіді. 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічні та управлінські концепти розвитку сучасної освіти», (Харків,     

23 квітня 2015 р.), форма участі: публікація тез доповіді. 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управлінські та 

психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах 

інноваційного розвитку освіти», (Харків, 20 квітня 2016 р.), форма участі: 

публікація тез доповіді. 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісний 

підхід в освіті та професійній діяльності», (Харків,  19-20 квітня 2018 р.), 

форма участі: публікація тез доповіді. 
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