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В статье охарактеризованы организационно-методические условия формирования конкурентоспособности учителя: 
готовность учителя к профессиональной и инновационной деятельности, внутренняя мотивация к самосовершенствова-
нию; оценка профессионализма учителя с точки зрения учащихся, их родителей, администрации школы, коллег, государст-
ва; создание инновационной научно-методической среды (школьной, районной, государственной) организации управления 
процессом повышения квалификации учителей. Также раскрыты формы повышения профессионального мастерства учи-
телей, удостоверяющих профессиональный рост учителей, повышения их квалификации, приобретения собственного педа-
гогического опыта.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационная деятельность, организационно-методические условия, учеб-
ное заведение, учитель.

In this article author determined organizational and methodological conditions of the teacher’s competitiveness, the willingness 
of teachers to professional and innovative activities, internal motivation for self-improvement; grade teacher professionalism in terms 
of students, their parents, school administration, colleagues and the state; creation of innovative scientific and methodological envi-
ronment (school, district, state); organization process management and teacher training. Also disclosed forms of improvement of 
professional skill of teachers certifying the professional growth of teachers in accordance improve their skills, acquisition of own 
pedagogical experience.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  
В ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Юрій Іванович Завалевський,
доктор педагогічних наук, доцент,
заступник директора 
Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти», 
м. Київ, Україна

Важливим елементом науково-методичної систе-
ми формування конкурентоспроможності вчителя у 
процесі інноваційної діяльності є організаційно-ме-
тодичні умови:

• внутрішні (підґрунтя усвідомлення вчителем 
важливості набуття конкурентоспроможності): готов-
ність до професійної та інноваційної діяльностей, мо-
тивація вчителя до самовдосконалення;

• зовнішні (дозволяють активізувати набуття вчи-
телем конкурентоспроможності у процесі його про-
фесійного самовиявлення): інноваційне науково- 
методичне середовище (шкільне, районне, державне), 
оцінка професіоналізму з точки зору учнів, батьків, 
колег, адміністрації, держави, управління процесом 
підвищення кваліфікації.

Мотивація вчителя до самовдосконалення є необ-
хідною умовою його спрямування бути конкуренто-
спроможним. 

Атмосфера актуалізації та переосмислення жит-
тя в Україні вимагає нового педагогічного бачення.  

УДК 378:37.091.12.011.3-051:37.013.3-027.31

Зміни парадигми у напрямі виховання та самовихован-
ня творчого конкурентоздатного вчителя-особистості. 
Сьогодні освіта розглядається як загальна суспільна 
форма розвитку людини. Вона є системою, що міс-
тить три взаємозалежні процеси: виховання, навчання 
і розвиток свідомості людини. Під час навчання за-
своюється та чи інша діяльність, у процесі вихован-
ня формується як особистість, а розвиток свідомості  
є присвоєнням накопиченої людством культури.

Перебудова в суспільстві потребує інших підходів 
до організації освітнього процесу, вчителя, спрямо-
ваність на розвиток педагогічного мислення, вільний 
вибір ним форм та методів саморозвитку, професій-
ного самовдосконалення. Ключовою фігурою сучас-
них процесів модернізації системи освіти є вчитель, 
рівень професійної й особистісної культури якого має 
забезпечувати дієвість освітніх перетворень. На жаль, 
наразі у частини вчителів недостатньо знань з світо-
глядно-філософських, соціально-політичних, культу-
рологічних, українознавчих та правових дисциплін. 
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Вони не повно володіють духовною спадщиною, 
мають недостатні навички екстраполяції досягнень 
у галузі інших наук на сферу власної діяльності. По-
треба у самоосвіті, духовній самостійності, критична 
спрямованість мислення, її продуктивність у засвоєн-
ні знань й людської культури – це ті риси вчителя, що 
потребують постійного вдосконалення.

Професійний розвиток учителя може відбуватись 
за допомогою самоосвіти та усвідомленої добровіль-
ної участі у професійних заходах. Зважаючи на це, 
варто зауважити на необхідності сформованих в осо-
бистості вчителя якостей, серед яких:

• організованість та критичність, що дозволять 
своєчасно зрозуміти, які знання потрібно оновлюва-
ти, щоб бути професійно спроможним;

• фактор активності, що детермінує бажання 
вчителя бути причетним до професійних заходів.

Отже, учитель самостійно обирає зміст, форми та 
методи методичної або предметної самоосвіти, однак 
він не може не використовувати ті пропозиції, що на-
дає йому професійне середовище (навчальний заклад, 
методичні об’єднання тощо) для відтворення набуто-
го досвіду. Зазначимо також, що процес професійного 
самовдосконалення є постійно вмотивованим унаслі-
док зовнішньої та внутрішньої необхідності.

Умотивувати – означає створити у того, на кого 
спрямовано вплив, систему внутрішніх психологіч-
них спонукань до професійної діяльності. Це буде 
сприяти розвитку потреби у неперервній освіті, про-
фесійному зростанні, вимогливому ставленні до себе 
колег та учнів, самоактуалізації та самореалізації, що 
впливатиме на підвищення якості освіти.

Визначаючи мотивацію до самовдосконалення як 
рушійний фактор набуття вчителем конкурентоспро-
можності, необхідно зауважити, що у випадку недо-
статньої мотивації адміністрація навчального закладу 
має знаходити способи її збудження через стимуляцію 
активності вчителя. Таку нашу думку обґрунтовуємо 
основною ціллю ЗНЗ – надання учням якісної освіти. 
Отже, якщо вчитель не зацікавлений бути конкурен-
тоспроможним, то він має відповідати критеріям роз-
витку освіти.

Використання видів мотивації має застосовува-
тись у комплексі зі стимулювальними прийомами, що 
поєднують методи адміністративного, економічного 
та соціально-психологічного впливів. 

Таким чином, мотивація до самовдосконалення у 
професії може бути розвиненою не лише внаслідок 
внутрішніх переконань, сформованої професійної 
спрямованості, але й через організацію ефективного 
адміністративного порядку в навчальному закладі та 
дієве управління процесом виховання кадрів.

Створення інноваційного науково-методичного 
середовища можна визначити однією з важливих зов-
нішніх умов формування конкурентоспроможності 
вчителя. Модернізація розвитку освіти передбачає  
необхідність зміни погляду на роль методичної служ-
би як ключової ланки, що забезпечує створення, роз-
виток та вдосконалення організаційно-методичних 

умов міжкурсового навчання, зорієнтованих на за-
доволення освітніх потреб педагогічних кадрів в 
оновленні освіти. Методична служба є однією з го-
ловних ланок у системі неперервної освіти вчителів  
у міжкурсовий період.

Методичні кабінети (центри) є тим інститутом, 
основною функцією якого є координація діяльності 
вчителів щодо їхньої відповідності вимогам постійно 
оновлюваного освітнього процесу. Діяльність мето-
дичного кабінету здійснюється за такими основними 
напрямами: 

 • науково-методичне забезпечення системи до-
шкільної та середньої освіти;

 • трансформування наукових ідей у педагогічну 
практику, науково-методична підтримка інноваційної 
діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експе-
риментальна діяльність, що здійснюють педагогічні 
працівники навчальних закладів району (міста);

 • інформаційно-методичний супровід навчаль-
них закладів та педагогічних працівників;

 • консультування педагогічних працівників з 
проблем сучасного розвитку освіти, організації  
навчально-виховного процесу, досягнень психолого- 
педагогічних наук. 

Пріоритетним у методичній діяльності районних 
методичних кабінетів є становлення творчої особис-
тості вчителя, індивідуальна робота з ним. Під час 
організації процесу формування конкурентоспромож-
ного фахівця, використовуються різні методи, що пе-
редбачають надання йому допомоги у самопізнанні, 
врахування рівнів інтелектуального та соціального 
розвитку, можливостей у розвитку здібностей, пере-
хід від перцептивного рівня пізнання до розуміння 
вищих понятійних рівнів.

Першочерговими завданнями у формуванні 
вчителя як конкурентоспроможного фахівця, було  
визначено:

а) забезпечення цілеспрямованого методичного 
навчання педагогічних працівників;

б) здійснення диференційованого підходу до ви-
бору форм та змісту;

в) використання нестандартних, інтерактивних 
технологій організації навчання і виховання;

г) удосконалення науково-теоретичної, методич-
ної та психологічної підготовки вчителів;

д) стимулювання вчителів до самоосвіти, активі-
зація їх творчої ініціативи;

е) створення творчих груп учителів для участі у 
дослідно-експериментальній діяльності.

Реалізації цих завдань було підпорядковано різні 
форми підвищення професійної майстерності вчите-
лів, що знайшли відображення у структурі науково- 
методичної діяльності районних методичних кабінетів.

Отже, система науково-методичної діяльності з 
учителями на рівні районного методичного кабінету 
містить:

 • методичні об’єднання, постійно діючі семіна-
ри та семінари-практикуми, психолого-педагогічні та 
проблемні семінари, де вчителі поглиблюють знання 
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щодо закономірностей, принципів, правил дидактики, 
змісту та суті навчального заняття як основної форми 
організації навчально-виховного процесу;

 • творчі групи вчителів-предметників, учителів 
початкових класів, практичних психологів, завіду-
вачів дошкільними навчальними закладами, активна 
участь в яких сприяє розвитку діяльності та активізує 
особистісний потенціал кожного, створює умови для 
пошукової, дослідницької творчості;

 • майстер-клас для вчителів-предметників; 
 • школи педагогічного досвіду для вчителів іно-

земної мови, математики, хімії, біології, історії, по-
чаткових класів, вихователів дошкільних навчальних 
закладів;

 • школи педагогічної майстерності для вчителів 
світової літератури;

 • клуби творчих учителів початкових класів, 
української мови та літератури;

 • педагогічні майстерні для керівників ЗНЗ;
 • районні школи професійної адаптації молодих 

та малодосвідчених учителів за предметними на-
прямами;

 • фокусні групи вчителів фізкультури, іноземної 
мови, заступників директорів з виховної та навчально- 
виховної діяльності.

Методичні об’єднання (шкільні та районні мето-
дичні кабінети) дозволяють активізувати участь вчи-
теля в інноваційних процесах у міжкурсовий період, 
підвищуючи його конкурентоспроможність. 

Формування вчителя як конкурентоспроможного 
фахівця під час інноваційної діяльності здійснюється 
на засадах добровільності та демократичності. Ре-
зультативність визначеного процесу виявляється 
у формах, що засвідчують професійне зростання 
вчителів, підвищення кваліфікації, набуття власного 
педагогічного досвіду. 

Професіоналізм конкурентоспроможного вчи-
теля потребує якостей, що забезпечують особисту 
відповідальність за неперервний професійний роз-
виток; наукову обґрунтованість та творчий характер 
практичної діяльності; неперервну й системну освіту. 
Система такої освіти повинна бути більш мобільною, 
адаптованою та прогностичною. Тому йдеться про 
створення цілісної неперервної системи постійної  
науково-методичної підтримки професійного роз-
витку вчителя, запровадження таких форм діяльності, 
що спонукали б його до творчості, пошуку, самоосві-
ти і самовдосконалення. 

У навчальному закладі творцем виступає вчитель-
новатор, експериментатор. Лише майстри педагогічної 
справи здатні втілити інноваційні педагогічні ідеї у 
життя сучасного навчального закладу.

«Важливою стороною професійної діяльності су-
часного вчителя, виступає поглиблене самопізнання, 
співвідношення особистісних якостей з вимогою гу-
маністичної орієнтації у педагогічній взаємодії. Вчи-
тель повинен не лише володіти професійними знання-
ми та вміннями, а й вміти творчо змінювати власну 
особистість на основі використання психологічних 

знань, відповідно до об’єктивних цінностей суспіль-
ства, з урахуванням індивідуальності» [1].

Оскільки носіями вимог до вчителя виступають 
суб’єкти спільної діяльності (колеги, учні, батьки, 
адміністрація), то оцінка його професіоналізму, з їх-
ньої точки зору, вбачається як важлива організаційно- 
методична умова формування конкурентоспромож-
ності вчителя. 

Проблема оцінювання діяльності вчителя визна-
чається об’єктивно-суб’єктивним характером. Так, 
якщо з точки зору адміністрації, результати діяльнос-
ті вчителя, що відображують рівень його професіона-
лізму, можна оцінити об’єктивно відповідно до визна-
чених критеріїв (якість знань учнів, результативність 
методичної діяльності, участь у громадській діяль-
ності тощо), то учні, батьки та колеги можуть вияв-
ляти суб’єктивне оцінювання рівня професіоналізму 
вчителя через сприйняття його особистості. У тако-
му випадку йдеться про рівень авторитету вчителя,  
а оцінка є інформацією про ефективність професійної 
діяльності. Тому усвідомлення вчителем зовнішнього 
оцінювання має спонукати до рефлексії результатів 
власної діяльності (аналіз причин неуспіху, фіксація 
еталонних моделей професійної поведінки, визначен-
ня способів виправлення тощо).

Необхідно зауважити, що вчитель має бути орі-
єнтований на результативність власної діяльності,  
а тому відчувати юридичний та психологічний захист 
з боку держави та колективу у випадку спроби бать-
ків або учнів маніпулювати позицією авторитетності 
у конфліктних ситуаціях. 

Визнання фахового зростання вчителя здійс-
нюється через підвищення кваліфікації, отже, управ-
ління процесом підвищення кваліфікації можна визна-
чити наступною організаційно-методичною умовою 
формування вчителя як конкурентоспроможного  
фахівця. 

В управлінській літературі простежується тенден-
ція розгляду управління, як реалізація функції, а саме:

 • управління – процес, серія безперервних 
взаємопов’язаних дій. Ці дії називаються управлінсь-
кими функціями, кожна з яких складається із серії 
взаємопов’язаних дій. Процес управління є загаль-
ною сумою функцій;

 • управління – це вміння правильно визначати, 
формулювати та аналізувати проблеми, що вини- 
кають, розробляти програми, ставити конкретні  
завдання, приймати правильні рішення;

 • управління – це особливий вид діяльності, що 
перетворює неорганізований гурт в ефективну, ці-
леспрямовану та продуктивну групу. Управління є 
також стимулюючим елементом соціальних змін (за 
В. Глуховим) [3]. 

У дослідженні Л. Карамушки управління розгля- 
дається як процес, серія неперервних взаємопов’я-
заних дій, що забезпечують успіх функціонування 
певної організації [4]. 

Сукупність цих дій, що називаються управ-
лінськими функціями, становить сутність процесу 
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управління. Аналіз поняття «управління» дає підстави 
розглядати з різних аспектів, а саме як:

 • функцію: управління – це особливий вид  
діяльності;

 • систему: управління характеризується наявніс-
тю внутрішньої структури, що має взаємопов’язані 
елементи;

 • процес: управління є процесом індивідуальної 
або колективної діяльності;

 • абстрактне поняття: управління  – це свідо-
мий та цілеспрямований вплив на процеси у сфері  
діяльності людей на основі використання об’єктив-
них законів.

Сучасна освіта має готувати вчителя, який орга-
нічно адаптований до життя у світі багатоманітних 
зв’язків: від контактів із найближчим оточенням  
(з учнями, батьками, колегами) до глобальних. Тому 
важливо керувати процесом професійного зростання 
вчителя. Його необхідно навчити співжиттю з інши-
ми людьми та суспільними структурами, виробляти 
вміння регулювати психологічні, соціальні, політичні, 
міжнаціональні відносини з дотриманням вимог куль-
тури плюралізму думок. 

На нашу думку, очевидно, що держава тоді буде 
більш успішною, коли її громадяни будуть здатні до 
активного спілкування зі світом. Тому управління 
процесом професійного зростання вчителя має набу-
ти інноваційного характеру, а педагогічна діяльність 
бути здатна до інноваційних змін у життєдіяльності. 
Необхідно усвідомити, що динамізм цього проце-
су об’єктивно зумовлює змінність, як важливу рису 
способу життя сучасної людини у ХХІ столітті. Ви-
являється необхідність формувати сучасного конку-
рентоспроможного вчителя як особистість, здатну до 
сприйняття та творення змін, налаштовану на сприй-
няття зміни, як природної норми, а застою, незміннос-
ті, застиглості – як прикрого винятку [5]. 

Одним із дієвих важелів управління процесом 
підвищення кваліфікації є атестація вчителя. Вона 
вважається важливим засобом підтримки академіч-
них та професійних стандартів, основною формою 
державного контролю за діяльністю вчителів з метою 
оцінювання реального стану організації та здійснення 
навчально-виховного процесу. Визначення рівня під-
вищення кваліфікації вчителя здійснюється за резуль-
татами його атестації.

Атестація – це характеристика фахових знань та 
ділових якостей, що передбачає комплексне оціню-
вання рівня кваліфікації, педагогічного професіона-
лізму та результативності діяльності працівників нав-
чальних закладів. Підставою для оцінювання рівня 
професійної діяльності є критерії. Зміст критеріїв 
якості та ефективності підвищення кваліфікації зу-
мовлюється тим, що для будь-якої суспільної системи 
окремих підсистем визначається ступенем задоволен-
ня висунутих вимог до змісту освіти, ступенем впли-
ву її форм на зміст та якість навчально-виховного про-
цесу навчального закладу. Тому їх застосування, 
практична віддача, що проявляється в якості знань та 

рівні вихованості учнів, знайшли відображення у 
змісті таких критеріїв [2].

Метою атестації є:
 • стимулювання зростання кваліфікації, профе-

сійності, продуктивності педагогічної діяльності;
 • розвиток творчої ініціативи;
 • диференціація оплати професійної діяльності.

Завданнями атестації є:
 • безперервне підвищення професійного рівня 

вчителів;
 • управління якістю освіти з метою створення 

оптимальних умов розвитку особистості;
 • установлення відповідності між якістю та її 

оплатою.
Атестація вчителів визначається методичним су-

проводом, завданнями якого визначаємо узагальнен-
ня результатів діяльності вчителів та забезпечення 
об’єктивних експертних оцінок.

Для визначення якості підвищення кваліфікації 
вчителя необхідно орієнтуватись на перевірку рівня 
його професійної компетентності, досягнення учнів 
та вчителя (участь в олімпіадах, конкурсах та науково- 
методичній діяльності тощо), на розвиток стилю ви-
кладання, загальнокультурного рівня, моральних 
якостей, а також соціально-психологічної готовності.

Реалізація атестації можлива за дотримання пев-
них умов: нормативно-правових, змістовно-цільових, 
організаційно-процесуальних, операційно-техноло- 
гічних, технічних тощо. Умови атестації повинні 
бути оптимально комфортними, дозволяти вчителю 
показати глибокі та всебічні знання з теоретичних  
і практичних позицій, продемонструвати інтеграцій-
ні навички та вміння, проявити педагогічну позицію,  
виявити загальнолюдські цінності та особистісні 
якості. Для впровадження системи управління роз-
витком організаційного та науково-методичного су-
проводу атестаційного процесу важливою є наявність 
у вчителів внутрішньої мотивації до професійного 
зростання. Вона виступає як найвищий мотиватор  
результативної та ефективної діяльності.

Атестація вчителів здійснюється на підготовчому, 
основному, підсумковому етапах її проведення.

На підготовчому етапі визначається: інформацій-
но-методичне забезпечення (ознайомлення вчителів 
із «Типовим положенням про атестацію педаго-
гічних працівників» зі змінами та доповненнями 
(далі – Типове положення) [2], проведення інструк-
тивно-методичних нарад, засідань циклових предмет-
них комісій, профспілкових зборів, оформлення спе-
ціальних стендів тощо); методичне інструментальне 
забезпечення; формування банку даних експертів; 
проведення інструктажу та навчання експертів; при-
йом заяв відповідно до термінів, визначених Типовим 
положенням про атестацію педагогічних працівни-
ків України; визначення регламенту роботи з нада-
ними матеріалами та документами (поділ обов’язків 
між членами атестаційної комісії; складання графіка 
проходження атестації педагогічними працівниками; 
формування експертних груп; видання наказу про 
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проведення атестації вчителів; розроблення й кори-
гування плану-графіка атестації, ознайомлення з ним 
вчителів, які атестуються).

На основному етапі відбувається: оцінювання по-
вноти та достовірності наданої документації; визна-
чення змісту та методів оцінювання рівня професійної 
діяльності вчителя; проведення навчальних занять та 
позакласних заходів, фіксація атестаційного процесу; 
анкетування членів педагогічного колективу, управ-
лінців, учнів і батьків; методичний супровід вчителів, 
які атестуються; організація експертного оцінюван-
ня практичної діяльності працівника за допомогою 
різних форм психолого-педагогічної діагностики та 
вивчення результативності професійної діяльності 
вчителя, який атестується; проведення співбесіди з 
педагогічним працівником на основі попередніх під-
сумків атестації.

На підсумковому етапі здійснюється: обмін інфор-
мацією (за розходженням думок – організація додат- 
кової експертизи); голосування відповідно до Типо-
вого положенням; оформлення протоколу засідання 
атестаційної комісії; занесення до атестаційної справи  
рішення атестаційної комісії; інформування про під-
сумки атестації (за допомогою довідки, нарад, семі- 
нарів, методичних бюлетенів тощо); аналіз ходу та ре-
зультатів атестації вчителів за навчальний рік з метою 
планування заходів щодо вдосконалення процедури 
атестації [2]. Атестація вчителів має комплексний ха-
рактер, тому її проводять поетапно, що охоплює са-
мооцінку, первинне обговорення діяльності, спосте- 
реження за роботою вчителя в класі, бесіду з метою 
оцінювання концепції діяльності, а також якості ме-
тодичних та наукових матеріалів, бесіди (інтерв’ю, 
анкети) з колегами, учнями, батьками тощо.

Важливий елемент управління атестаційним про-
цесом – це мотивація вчителів до самовдосконален-
ня, що є важливим аспектом творчої діяльності та 
підвищення професійної кваліфікації. За пасивного 
ставлення вчителів до професійного самовдоскона-
лення жодні форми підвищення кваліфікації, що про-
понуються, не дадуть ефективних результатів. Тому 
завдання організованих із учителями заходів полягає 
в тому, щоб поставити їх у позицію суб’єкта вдоско-
налення. Основне завдання атестації – це не контроль, 
а виявлення потенціалу підвищення кваліфікації пра-
цівників. Важливим напрямом у процесі формування 
конкурентоспроможного фахівця є форми підвищення 
кваліфікації, серед яких визначаються індивідуальні, 
групові, масові.

Під індивідуальною формою підвищення кваліфі-
кації необхідно розуміти усвідомлену, цілеспрямова-
ну, планомірну та безперервну діяльність вчителів із 
вдосконалення особистої теоретичної та практичної 
підготовки: самостійна робота; індивідуальна робота 
над методичною темою (проблемою); докурсова та 
післякурсова діяльність; консультація; творчий звіт; 
стажування; наставництво досвідчених учителів; 
опрацювання та вивчення статей фахових журналів 
та методичної літератури тощо.

Групові форми мобільні та динамічні. Вони об’єд-
нують вчителів за інтересами. Створюються опти-
мальні умови для обміну досвідом, творчих дискусій, 
виконання практичних завдань: циклові предметні 
комісії; школи педагогічного досвіду та педагогічної 
майстерності; творчі (динамічні, проблемні, профіль-
ні, ініціативні) групи; клуби за інтересами; педагогіч-
ні ради; консультативні пункти; опорні школи; педа-
гогічні студії (майстерні) тощо.

Масові форми підвищення кваліфікації сприяють 
збагаченню інтересів, духовних та професійних потреб 
учителів, допомагають у виробленні позицій щодо важ-
ливих педагогічних проблем сучасності, виступають 
як форми вивчення та узагальнення кращого педаго-
гічного досвіду. Вони сприяють удосконаленню знань 
учителів, створенню єдності поглядів, вимог та дій 
педагогічних колективів, заходів стосовно розв’язання 
важливих педагогічних проблем. Орієнтовний перелік 
масових форм підвищення кваліфікації: педагогічні чи-
тання; науково-методичні конференції; науково-прак-
тичні конференції; теоретичні, проблемні семінари та 
семінари-практикуми; проблемні місячники, тижні; 
тижні педагогічної майстерності; ярмарки та виставки 
педагогічних ідей; методичні фестивалі тощо.

Оскільки конкурентоспроможність визначається 
активністю особистості у процесі фахової реалізації, 
то розвиток учителів може бути оціненим за такими 
показниками:

 • збільшення кількості працівників навчального 
закладу, які виявляють ініціативу та творчу активність;

 • вироблення у вчителів інтересу до актуальних 
проблем психолого-педагогічної науки, педагогічного 
досвіду;

 • організація досліджень та розв’язання педаго-
гічним колективом нових напрямів у навчанні та ви-
хованні учнів;

 • збільшення кількості звання «Старший учи-
тель», «Учитель методист», що мотивує до науково-
дослідницької діяльності, виступів у ЗМІ, активної 
участі у науково-практичних та теоретичних конфе-
ренціях, педагогічних читаннях тощо.

Підвищення кваліфікації має відбуватись за пев-
ними критеріями професійної компетентності вчите-
ля. Отже, підвищення рівня теоретичної та науково-
практичної підготовки педагогічних кадрів містить:

 • поглиблення знань методологічних основ педа-
гогічної теорії та практики;

 • усвідомлення педагогічним колективом та кож-
ним учителем актуальних завдань, висунутих сус-
пільством перед навчальним закладом на сучасному 
етапі оновлення розвитку;

 • осмислення досягнень та участі в реалізації 
ідей педагогічної та психологічної науки, що сприяють 
розв’язанню актуальних проблем навчання і виховання;

 • підвищення рівня знань з теорії та методики 
викладання предмета;

 • удосконалення вмінь та навичок, необхідних 
для реалізації навчально-виховного процесу і завдань, 
яких потребує конкретний навчальний заклад.
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Система управління має бути переведена в новий 
стан, що забезпечить якість надання освітніх послуг 
залежно від потреб людини, суспільства, ринку праці. 
Якість освітніх послуг – це соціальна категорія, за до-
помогою якої визначається стан та результати освіт-
нього процесу. Вона характеризується сукупністю 
показників аспектів діяльності ЗНЗ, що забезпечують 
розвиток компетенції сучасного вчителя. Управління 
якістю освіти – це комплексний, цілеспрямований, 
координований процес дії освіти в цілому, так її еле-
ментів з метою досягнення більшої відповідності па-
раметрам функціонування, розвитку, результатів від-
повідним потребам, нормам та стандартам. 

Для здійснення управління професійним зростан-
ням учителя необхідно створити певні організаційно-
педагогічні умови. У концентрованому вигляді пе-
дагогічні умови проявляються у забезпеченні та під-
тримці функціонування та професійного зростання 
вчителя як цілісної системи. Сутністю управлінської 
діяльності зі створення педагогічних умов для діяль-
ності закладу є модифікація, тобто перенесення по-
ложень педагогіки, психології, педагогічного досвіду 
в практику діяльності навчального закладу [6]. 

Отже, управління процесом формування вчителя, 
як конкурентоспроможного фахівця, має здійснюва-
тися на засадах добровільності, мотивації до само-
вдосконалення та організації можливостей підви-
щувати особисту професійну кваліфікацію у процесі 
педагогічної діяльності. 

Таким чином, формування конкурентоспромож-
ності вчителя у процесі інноваційної діяльності відбу-
ватиметься більш активно, якщо у представлену нау- 
ково-методичну систему буде введено конкретні ор-
ганізаційно-методичні умови. Серед них: внутрішні –  

готовність вчителя до професійної та інноваційної  
діяльності, внутрішня мотивація до самовдосконален-
ня; зовнішні – оцінювання професіоналізму вчителя 
учнями, батьками, адміністрацією, колегами, держа-
вою, створення інноваційного науково-методично-
го середовища (шкільного, районного, державного),  
а також організація управління процесом підвищення 
кваліфікації вчителів.  
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