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АНОТАЦІЯ 

Костіна Л.С. Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл Австралії. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії 

педагогічних наук України, Київ, 2018. 

 

У дисертації «Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл Австралії» науково обґрунтовано особливості 

організації і змісту професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії й 

окреслено можливості творчого використання конструктивних ідей 

австралійського досвіду з професійного розвитку вчителів середніх шкіл в 

освітньому просторі України. 

Проаналізовано стан опрацювання проблеми професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл в Австралії у науковій літературі та документах 

міжнародних організацій. Здійснено семантико-категоріальний аналіз 

ключових понять дослідження «розвиток», «професійний розвиток», 

«професійний розвиток учителів», «організаційно-педагогічні умови», 

«організаційно-педагогічні умови професійного розвитку вчителів середніх 

шкіл». 

У науковій роботі загально виокремлено концептуальні підходи до 

професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії: соціоматеріальний, 

антропологічний, психологічний, метакогнітивний, соціокультурний. Зазначені 

підходи слугують основою для обґрунтування організаційних засад 

професійного розвитку вчителів (інтегрований, імерсійний, проектний, 

ринковий, відкритий підходи) з урахуванням концепції визначення 

професійного знання вчителя (знання для практики, знання на практиці, знання 

практики). 
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З’ясовано, що якісний професійний розвиток учителів середніх шкіл в 

Австралії реалізується у межах моделей професійного розвитку вчителів, а 

саме: модель спільного навчання вчителів, модель віртуального 

бенчмаркінгу/протиставлення на основі критеріїв, партнерство «школа-

університет», змішана модель, навчальна модель; модель заохочувальної 

нагороди; модель дефіциту; каскадна модель; стандартоорієнтована модель; 

модель коучингу/менторства; модель навчальної спільноти; модель 

практичного дослідження; трансформуюча модель.  

Визначено принципи (демократичності, науковості, співпраці, лідерства, 

інноваційності) й охарактеризовано стратегії (розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення, відповідно до вимог викладання у ХХІ ст.; 

активне залучення вчителів до співпраці у шкільному освітньому середовищі; 

удосконалення професійного іміджу вчителів шляхом формування лідерських 

якостей; розвиток і збереження взаємовигідного соціального партнерства між 

школами й університетами, професійними асоціаціями тощо) професійного 

розвитку вчителів, які забезпечують його високу якість.  

Аналіз нормативно-правової бази дав змогу систематизувати і 

класифікувати законодавчі документи за стратегічними напрямами: урядові 

ініціативи (якість шкільної освіти; якість професійної діяльності вчителів; 

якість професійного навчання і розвитку вчителів) і територіальні ініціативи, 

що спрямовані на поліпшення професійної діяльності і професійного зростання 

вчителів Австралії. Визначено, що головні стратегії, ініціативи і вимоги до 

професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії сформовані з метою 

забезпечення національного лідерства країни, а також сприяння підвищення 

якості педагогічної професії. 

Розроблено шестикомпонентну структуру професійного розвитку 

вчителів в Австралії, що зумовлена політично-економічними передумовами і 

передбачає співпрацю провідних державних і освітніх інституцій. Структура 

містить комплекс організаційно-педагогічних умов професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл в Австралії. З’ясовано, що організаційну структуру 
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професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії можна розглядати 

згідно з такими критеріями, як фінансово-майновий, територіальний, 

управлінський. Встановлено, що професійний розвиток учителів середніх шкіл 

у кожній юрисдикції Австралії може мати добровільний або обов’язковий 

характер, що регламентовано процесами реєстрації/акредитації і сертифікації 

вчителів.  

На основі аналізу програм професійного розвитку вчителів середніх шкіл 

Австралії з’ясовано, що вони імплементуються на різних рівнях управління 

освітою в Австралії: 1) національний; 2) рівень штатів і територій; 3) локальний. 

З’ясовано, що зміст програм професійного розвитку вчителів середніх шкіл в 

Австралії спрямований на розвиток професійних компетентностей (лідерська, 

технологічна, дослідницька, міжкультурна, інклюзивна) учителів. Дослідження 

засвідчило, що компетентності слугують основою для постійного саморозвитку 

вчителів, кар’єрного зростання, готовності до навчання впродовж життя.  

Схарактеризовано форми і методи професійного розвитку вчителів, які 

класифіковано у групи, відповідно до критеріїв: продуктивність (формальні, 

неформальні, неприйнятні для професійного розвитку), рівень організації 

(колективні, індивідуальні), ефективність (традиційні, інноваційні) і 

комплексним застосуванням сучасних практико-орієнтованих кооперативних 

методів (рефлексивне колегіальне спостереження; консультація й аналіз; 

відеозапис заняття з відеостимулюючим обговоренням; метод фокус-груп; 

модерація тощо). 

Доведено, що соціальний запит на професійний розвиток учителів середніх 

шкіл в Австралії реалізується за активної участі професійних асоціацій і громад 

Австралії. Аналіз діяльності професійних асоціацій вказує на те, що вони 

забезпечують підвищення якості освіти вчителів середніх шкіл для підтримки 

безперервного кар’єрного зростання фахівців і реалізацію комплексу 

відповідних традиційних й інноваційних заходів з професійного розвитку 

вчителів в Австралії. 



5 

Аналіз нормативно-правової документації дозволив усвідомити реальний 

стан професійного розвитку вчителів в Україні (мета, головні принципи, 

напрями державної політики, організація) і прогностичні положення щодо 

якісного професійного розвитку педагогів, викладених у Законах, Концепціях і 

проектах.  

У дисертаційній роботі на основі компаративного аналізу виявлено 

особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Україні й 

Австралії відповідно до таких напрямів: законодавчий (аналіз законодавчої 

бази в галузі безперервної педагогічної освіти і освіти дорослих); структурний 

(механізми організації та управління системою підвищення кваліфікації та 

професійного розвитку вчителів); соціальний (механізми фінансового 

забезпечення підвищення кваліфікації та професійного розвитку вчителів); 

змістовий (орієнтація програм підвищення кваліфікації та професійного 

розвитку вчителів); технологічний (форми і методи підвищення кваліфікації та 

професійного розвитку вчителів). 

Компаративно-педагогічний аналіз професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Австралії й Україні дозволив виявити спільні (цілі національної 

політики; функціональне призначення нормативно-правової документації щодо 

професійного розвитку вчителів; підходи, принципи і чинники професійного 

розвитку; інноваційні ідеї наукових галузей; використання традиційних форм і 

методів професійного розвитку вчителів тощо) і відмінні (розбіжності 

поняттєво-термінологічного апарату; недосконала система фінансування 

підвищення кваліфікації і професійного розвитку вчителів; низький рівень 

співпраці серед українських учителів; недосконалість системи оцінювання 

якості і заохочення професійної діяльності українських учителів; відсутність 

програм підготовки коучів і менторів у вітчизняній системі безперервної 

педагогічної освіти) риси професійного розвитку вчителів середніх шкіл в обох 

країнах. 

Застосування методу наукової екстраполяції дозволило визначити 

можливості використання конструктивних ідей австралійського досвіду в 
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процесі професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Україні на таких 

рівнях: політично-стратегічний – удосконалення нормативно-правової бази 

щодо безперервного професійного розвитку вчителів; удосконалення співпраці 

провайдерів освітніх послуг, підтримки прав і можливостей професійного 

розвитку вчителів; організаційно-управлінський – координація партнерства 

«школа–університет» з метою забезпечення якості професійного розвитку 

вчителів; посилення партнерської діяльності професійних асоціацій з метою 

вибудовування високоефективної і динамічної системи залучення вчителів до 

безперервного професійного розвитку і їх подальшу пролонговану підтримку в 

межах асоціацій; навчально-методичний – залучення сучасних інноваційних 

ІКТ; провадження і посилення навчальних можливостей дистанційного і 

віртуального навчання; розроблення програм професійного розвитку, 

спрямованих на розвиток критичного мислення, творчості, дослідницької 

компетентності; кваліметричний – визнання сертифікації вчителів важливим 

елементом національної стратегії покращення якості вчителів і учнівської 

успішності; розроблення програм навчання експертів з сертифікації з 

використанням моделі змішаного навчання; формування академічної 

доброчесності; фінансовий рівень – посилення доступності професійного 

розвитку вчителів за рахунок коштів державних грантів, фінансових ініціатив 

незалежних або приватних провайдерів освітніх послуг; збільшення державної 

фінансової підтримки обдарованих вчителів; соціальний рівень – розвиток 

соціального партнерства як чинника підвищення якості професійного розвитку 

вчителів. 

Визначено перспективні напрями подальших педагогічних розвідок. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у тому, 

що: вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз 

професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії; розроблено структуру 

професійного розвитку вчителів у системі безперервної педагогічної освіти 

Австралії, що складається із шести взаємопов’язаних компонентів: цільового 

(мета, соціальний запит), теоретичного (принципи, концептуальні підходи), 
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організаційного (нормативно-правове забезпечення, інституції, підходи до 

організації), змістового (програми, професійні компетентності), технологічного 

(моделі, форми, методи), результативного (реєстрація, сертифікація, 

кваліфікаційні рівні); виявлено й схарактеризовано організаційні 

(упровадження стандартів професійної діяльності вчителів на національному і 

територіальному рівнях; добровільність участі у професійному розвитку; 

система освітніх і фінансових стимулів; посилення лідерської позиції й 

професійної автономії вчителів у школі; диверсифікація напрямів професійного 

розвитку; розвинене соціальне партнерство з закладами вищої освіти і 

бізнесовими структурами; наявність ресурсної бази; сертифікація вчителів; 

участь у професійних асоціаціях) і педагогічні (забезпечення професійної 

спрямованості змісту програм; оцінювання професійної діяльності вчителів; 

диференційоване і нейробіологічне навчання; використання інноваційних форм 

і методів; організація педагогічного наставництва; підтримка культури 

професійного розвитку; наявність зв’язків між усіма структурними 

компонентами професійного розвитку) умови професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл Австралії; встановлено перспективні напрями професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл; обґрунтовано можливості творчого 

використання конструктивних ідей австралійського досвіду в системі 

безперервної педагогічної освіти України; уточнено зміст ключових понять 

дослідження, а саме: «професійний розвиток учителів», «професійне навчання 

учителів», «організаційно-педагогічні умови професійного розвитку вчителів»; 

«безперервна педагогічна освіта»; до наукового обігу введено нові матеріали і 

праці з питань професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробленні та впровадженні в освітню практику методичних рекомендацій 

«Професійний розвиток учителів середніх шкіл в Австралії», в яких окреслено 

можливості використання конструктивних ідей австралійського досвіду у 

забезпеченні професійного розвитку вчителів середніх шкіл України. Основні 

положення, теоретичні матеріали і джерельна база є джерелом для оновлення 
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курсів і спецкурсів з педагогіки, педагогіки вищої школи, порівняльної 

педагогіки для навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти; 

можуть використовуватися магістрантами й докторантами у процесі навчання; 

слугувати імперативами для модернізації професійного навчання, розвитку і 

діяльності вчителів середніх шкіл. Фактичний матеріал дисертації стане 

корисним для дослідників суміжних галузей педагогічної науки. 

Ключові слова: професійний розвиток учителів, учитель середньої школи, 

організаційно-педагогічні умови професійного розвитку вчителів, підходи, 

моделі, принципи, програми професійного розвитку, форми і методи навчання, 

професійні асоціації, структура професійного розвитку вчителів, Австралія. 
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ABSTRACT 

Kostina L. S. Organizational and educational conditions for secondary 

teachers’ professional development in Australia. – Qualifying scientific work 

published as a manuscript. 

Dissertation for the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in the specialty 13.00.04 – «Theory and methodology of professional 

education» – Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the 

National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

The key features of the organization and the content of secondary teachers’ 

professional development in Australia are scientifically substantiated and the 

possibilities of implimentating the constructive ideas of Australian experience in 

secondary teachers’ professional development in Ukraine are outlined in the thesis 

“Organizational and educational conditions for secondary teachers’ professional 

development in Australia”.  

The theoretical foundations of professional development of secondary teachers’ 

professional development in Australia are investigated in research literature and 
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inrenational organizations’ documents. The key concepts of the research 

“development”, “professional development”, “teachers’ professional development”, 

“organizational and educational conditions”, “organizational and educational 

conditions of secondary teachers’ professional development” are defined. 

The dissertation identifies the most impactful conceptual approaches to 

secondary teachers’ professional development in Australia such as socio-material, 

anthropological, psychological, metacognitive and socio-cultural. These approaches 

provide background for substantiating teachers’ professional development 

organizational conditions (integrated, immersive, design-led, market-led and open). 

Furthermore, the approaches make allowance for teachers’ professional knowledge 

defining (knowledge for practice, knowledge in practice, knowledge of practice).  

Secondary teachers’ professional development in Australia is proven to be 

effective within the framework of teachers’ professional development models such as 

collaborative teacher learning model, a model of virtual benchmarking, “school-

university” partnership, a blended model, a model of action research; other models 

(training, award-bearing, deficit, cascade, standard-based, coaching/mentoring, 

community of practice, action research and transformative). 

Secondary teachers’ professional development principles (democracy, science-

based, cooperation, leadership, innovation) are defined and the strategies are 

described (development and implementation of teaching and methodological support 

corresponding to the requirements of XXI century teaching; involvement of teachers 

into collobarative school educational environment; improvement of teachers’ 

professional images by developing leadership skills, development and preservation of 

mutually beneficial social partnership between schools and universities, professional 

associations, etc.) to provide quality teachers. 

The analysis of the legislative framework has enabled systematization and 

classification of regulatory documents according to such strategic directions as 

government initiatives (school education quality; teacher quality; teachers’ 

professional performance and development quality) and federal initiatives that serve 

to improve teachers’ professional performance and development in Australia. It is 
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determined that the main strategies, initiatives and requirements for secondary 

teachers’ professional development in Australia serve to ensure the national 

leadership of the Commonwealth Government, states and territories in promoting 

high quality teachers. 

The six-component structure of secondary teachers’ professional development in 

Australia is designed, being affected by political and economic prerequisites, and 

involves the collaboration of leading government and educational institutions. The 

structure implies the complex of organizational and educational conditions of 

secondary teachers’ professional development in Australia. The organizational 

structure of teachers’ professional development can be considered in accordance with 

the related criteria (financial and property-related, federal and hierarchical). 

Moreover, teachers’ professional development in each Australian jurisdiction can be 

voluntary or mandatory and prescribed by teachers’ registration/certification. 

Australian secondary teachers’ professional development programs analysis 

shows that the programs are implemented at different levels of education 

management in Australia: 1) national; 2) the level of states and territories; 3) local. 

The content of professional development programs implies professional 

competencies developing (leadership, technology, research, cross-cultural, inclusive). 

Teachers’ professional competencies serve the basis for continuing self-development, 

career growth and willingness for lifelong learning.  

Secondary teachers’ professional development forms and methods in Australia 

are defined and classified into groups, according to the following criteria: 

productivity, organization and effectiveness. By productivity level, there are formal, 

informal and unacceptable forms for secondary teachers’ professional development. 

By organization level, there are collective and individual forms of secondary 

teachers’ professional development. According to the effectiveness criterion, 

secondary teachers’ professional development forms can be divided into traditional 

and innovative. Modern practice-oriented methods (reflexive peer observation, 

consultancy and analysis, video stimulating discussion, focus-group method, 

moderation) are defined.  
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Public demand for secondary teachers’ professional development in Australia is 

realized through active participation of professional associations and communities in 

Australia. The analysis of professional associations’ activities indicates that they 

provide the formation of secondary teachers’ quality in order to support continuous 

career growth of professionals and the implementation of relevant traditional and 

innovative practices for teachers’ professional development in Australia. 

The analysis of regulatory documents has demonstrated the current state of 

teachers’ professional development in Ukraine (aim, key principles, state policy 

directions, organization) and predictive regulations as for quality teachers’ 

professional development in laws, concepts and projects. 

Comparative analysis has enabled to reveal the peculiarities of secondary 

teachers’ professional development in Ukraine and Australia in accordance with the 

following directions: legislative (analysis of legislative base in the area of continuous 

pedagogical education and adult education); structural (mechanisms of organization 

and management of the system of teachers’ qualification enhancement and 

professional development); social (mechanisms of financial provision of professional 

development and teachers’ professional development); content (orientation of 

programs for the improvement of professional skills and professional development of 

teachers); technological (forms and methods of teachers’ qualification enhancement 

and professional development). 

Based on the comparative analysis, common (national policy goals; regulatory 

documents as for teachers’ professional development; approaches, principles and 

factors; innovative ideas of research fields; traditional forms and methods, etc.) and 

distinctive (research vocabulary divergency; inadequate teachers’ qualification 

enhancement and professional development funding; law level of Ukrainian teachers 

collaboration; imperfect quality assessment and benefits system; lack of training 

programs for coaches and mentors) features of secondary teachers’ professional 

development in both countries are defined.  

Based on method of scientific extrapolation, the possibilities of using the 

constructive ideas of Australian experience in secondary teachers’ professional 
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development in Ukraine are defined at the following levels: political and strategic 

level – improving the regulatory framework for continuous teachers’ professional 

development; improving educational providers cooperation, providing the rights and 

opportunities of teachers’ professional development; institutional and managerial 

level – coordination of “school-university” partnership in order to ensure the quality 

of teachers’ professional development; enhancing the partnership activities of 

professional organizations to create initiatives for building a highly effective and 

dynamic system for attracting teachers to continuing professional development and 

their further prolonged support within the organization; educational and methodical 

level – involving modern innovative ICTs in teachers’ teaching; implementing and 

strengthening of educational opportunities for distance and virtual learning; 

developing professional development programs focused on teachers’ critical thinking, 

creativity and research competence; qualimetric level – recognizing teachers’ 

certification as an important element of the national strategy for improving teacher 

quality and student outcomes; developing programs for certification experts training 

by a blended model; formation of academic integrity; financial level – enhancing 

affordability for professional development through the involvement of public grants, 

financial initiatives of independent or private educational providers; increasing 

government financial support of gifted teachers; social level – providing the principle 

of collaboration as an impact factor in teachers’ professional development quality. 

The perspective direstions of further pedagogical investigations are determined. 

The scientific novelty and theoretical significance of the research lie in the fact 

that: for the first time in the national pedagogical science, the holistic analysis of 

secondary teachers’ professional development in Australia was carried out; secondary 

teachers’ professional development structure was designed, consisting of six 

components: target component (goal, social demand); theoretical component 

(principles, conseptual approaches); organizational component (regulatory 

framework, institutions, structural approaches); content component (programs, 

professional competencies), technological component (models, form, methods), 

awarding component (registration, cetification, qualification levels); a set of 
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organizational (providing national and federal standards; voluntary participation in 

professional development; system of educational and financial benefits; leadership 

and teachers’ professional autonomy in schools; diversification of professional 

development directions; social cooperation with higher education institutions and 

businesses; advanced resources; certification; participation in professional 

associations) and educational (ensuring professional orientation of program content; 

performance assessment; differentiated and brain-compatible learning; innovative 

forms and methods; mentoring; professional development culture support; connection 

between professional development components) conditions for secondary teachers’ 

professional development in Australia was provided; promising directions of 

secondary teachers’ professional development were determined; the possibilities of 

using the constructive ideas of Australian experience in secondary teachers’ 

professional development in Ukraine were substantiated The meanings of key 

concepts of the research – “teachers’ professional development”, “teachers’ 

professional learning”, “continuous pedagogical education”, “organizational and 

educational conditions of secondary teachers’ professional development” – were 

specified. 

New research materials and works on the secondary teachers’ professional 

development in Australia were introduced into scientific circulation. 

The practical value of the results of the study is in providing methodological 

guidelines “Secondary teachers’ professional development in Australia”, which 

outline the possibilities of using the constructive ideas of the Australian experience in 

ensuring secondary teachers’ professional development in Ukraine. The main 

provisions, theoretical materials, tasks and resource base of the research can be used 

for updating courses and special courses in pedagogy, pedagogy of higher education, 

comparative pedagogy for post-qualifying pedagogical educational institutions; for 

training future masters and doctors; for serving an inperative in updating vocational 

education; for secondary teachers’ performance and development. The work will be 

useful for researchers of related branches of pedagogical science.  
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Key words: teachers’ professional development, secondary teacher, 

organizational and educational conditions of teachers’ professional development, 

approaches, models, professional development programs, forms and methods of 

teaching, professional associations, structure of teachers’ professional development, 

Australia. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Переосмислення соціальної ролі й статусу 

педагогічних працівників, їхніх функцій у суспільстві знань (сучасний вчитель 

є коучем, фасилітатором, тьютором, ефективним модератором індивідуальної 

освітньої траєкторії учня), а також встановлення економічних і соціальних 

гарантій професійного самовдосконалення (регламентовано 150 годин 

впродовж п’яти років; надано автономію щодо визначення провайдера освітніх 

послуг, гарантовано оплату обраних педагогом курсів з диверсифікованих 

джерел фінансування, запроваджено зовнішню незалежну сертифікацію та 20% 

надбавку до заробітної плати) сприяє усвідомленню необхідності подальшої 

модернізації системи безперервного професійного розвитку вчителів середніх 

шкіл, яких за даними МОН України у 2017/18 навчальному році налічується 

437 471 осіб. 

Необхідність розвитку професійної компетентності вчителів та їхньої 

здатності навчатися впродовж життя, відображено у документах ЮНЕСКО 

(«Викладання і навчання: забезпечення якості для всіх» (2014 р.), «Інчхонська 

Декларація: Освіта – 2030» (2015), «Розвиток освітньої політики щодо 

підготовки і діяльності вчителів» (2015)) й ОЕСР («Досвід молодих учителів» 

(2011), «Підготовка вчителів і розвиток шкільних лідерів для ХХІ ст. (2012)», 

«Розвиток професіоналізму вчителів» (2016)) тощо. У них наголошується, що 

нині школа потребує умотивованих, ініціативних, відповідальних, 

компетентних учителів з активною життєвою і професійною позицією, 

спроможних брати участь у формуванні освітньої політики держави, розвитку 

громадянського суспільства, підвищенні престижу освітньої галузі, 

налагодженні дієвого партнерства у професіоналізації педагогічної діяльності.  

Вихідні концептуальні положення щодо оновлення вітчизняної шкільної і 

педагогічної освіти зазначено у нормативних документах, зокрема Законах 

України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. (2011), Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
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українська школа» Кабінету Міністрів України (2017), Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2018 р.» (2018), Концепції розвитку педагогічної 

освіти МОН України (2018), галузевій Концепції розвитку безперервної 

педагогічної освіти (2013).  

Одним із можливих шляхів запровадження якісних змін у систему 

неперервної педагогічної освіти є врахування результатів наукових пошуків та 

інноваційних ідей зарубіжного досвіду. Звернення до досвіду Австралії 

подиктовано такими чинниками: високим ступенем охопленості вчителів 

Австралії програмами професійного розвитку (97 %), (зокрема, навчання на 

курсах і семінарах (86%), участь у конференціях (56%), членство у професійних 

асоціаціях (51%)); запровадженням офіційної реєстрації вчителів, спрямованої 

на стимулювання неперервного професійного вдосконалення; суттєвою 

довірою до професіоналізму вчителів серед учнів, батьків і громади (за даними 

ОЕСР у 2016 р. коефіцієнт професіоналізму вчителів складає  0,2 із можливих 

0,25); істотним рівнем професійної автономії.  

У фундаментальних дослідженнях вітчизняних науковців відображено 

різнопланові аспекти професійного вдосконалення педагогічних працівників: 

стратегії формування професіоналізму вчителів (О. Дубасенюк, Г. Кучерявий, 

Л. Хомич, Л. Хоружа), розвиток педагогічної майстерності (О. Лавріненко, 

В. Мозговий, М. Солдатенко); підвищення кваліфікації вчителів (В. Базуріна, 

Н. Клокар, В. Олійник, Т. Сорочан); професійне становлення молодого вчителя 

(Н. Лісова, О. Мороз, В. Радул, О. Солодухова) тощо. 

Українськими вченими накопичено значний досвід вивчення 

особливостей професійного розвитку вчителів у зарубіжних країнах, зокрема: 

Я. Бельмаз, Н. Бідюк, Т. Ларіна, М. Лещенко, Н. Мукан, М. Нагач, 

О. Пономаренко, О. Садовець, А. Сбруєва, Т. Чувакова (США, Канада); 

Т. Кристопчук, О. Огієнко, Л. Пуховська, С. Синенко, (країни ЄС); 

Н. Авшенюк, Ю. Кіщенко (Велика Британія); Л. Зязюн, В. Лащихіна, Ю. Несін 

(Франція); Н. Абашкіна, О. Биндас, Т. Вакуленко, В. Гаманюк, Л. Дяченко, 
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Н. Махиня (Німеччина) та ін. Наукові розвідки І. Баліцької, О. Бондарчук, 

Л. Глушок, Л. Голуб, С. Кириченко, С. Корєшкової, І. Майорової, 

Т. Семенченко, Г. Слозанської та ін. присвячено аналізу соціально-культурних 

та економічних чинників розвитку системи неперервної педагогічної освіти 

Австралії. 

Аналіз наукової літератури свідчить про суттєвий доробок австралійських 

учених щодо професійного розвитку вчителів середніх шкіл у системі 

неперервної педагогічної освіти Австралії: сутність категорії професійного 

розвитку і впливу стандартів на професійну діяльність Х. Крейг (H. Craig), 

Н. Моклер (N. Mockler), Х. Тімперлей (H. Timperlay), Л. Інгварсон 

(L. Ingvarson); змістовий компонент професійного розвитку Д. Лінч (D. Lynch), 

Дж. Ротон (J. Rhoton), К. Стайлз (K. Stiles), П. Коул (P. Cole); аналіз 

стратегічних урядових ініціатив щодо покращення професійного розвитку 

П. Андерсон (P. Anderson), Дж. Доукінс (J. Dowkins), Р. Барнетт (R. Barnett), 

Дж. Бренсфорд (J. Bransford), K. Мартін (K. Martin), Б. Малфорд (B. Mulford); 

принципи ефективного професійного розвитку (Дж. Бісанз (J. Biesanz), Д. Кларк 

(D. Clarke), Б. Клейтон (B. Clayton), М. Кочрен-Сміт (M. Cochran-Smith), Д. Коен 

(D. Cohen), В. Плоуз (V. Plows); моделі, методи і форми професійного розвитку 

A. Бернс (A. Burns), Н. Моклер (N. Mockler), М. Гукер (M. Hooker), С. Оуен 

(S. Owen) та ін. Водночас, студіювання наукових, документальних й інших 

джерел дає підстави стверджувати, що системне вивчення організаційно-

педагогічних умов професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії 

не було предметом окремого дослідження. 

Аналіз досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці дав змогу 

виявити низку суперечностей, зокрема між:  

 запитом українського суспільства на висококваліфікованих учителів і 

їхньою неготовністю до сприйняття й реалізації динамічних освітніх реформ, 

зокрема у сфері загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 

 потребою українського соціуму у вчителях, здатних швидко 

адаптуватися до сучасних умов професійної діяльності й недостатнім 



27 

усвідомленням власної особистісно-професійної й соціальної ролі в цьому 

процесі;  

 світовими тенденціями інтенсивного розвитку системи безперервної 

педагогічної освіти і недосконалим рівнем організаційно-педагогічного, 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, спрямованого на 

професійний розвиток учителів в Україні;  

 необхідністю оновлення форм і методів підвищення кваліфікації 

вчителів у контексті динамічних змін на ринку праці і застарілими підходами 

до організаційно-педагогічних умов ефективного професійного розвитку у 

вітчизняній системі безперервної педагогічної освіти; 

 об’єктивною потребою ґрунтовного аналізу конструктивних ідей 

австралійського досвіду професійного розвитку вчителів і фрагментарністю 

його вивчення й узагальнення в українській педагогічній теорії і практиці. 

Актуальність проблеми дослідження, її суспільно-педагогічне значення, 

недостатній рівень наукового розроблення у вітчизняній порівняльній 

професійній педагогіці, а також необхідність розв’язання виявлених 

суперечностей зумовили вибір нашого дослідження: «Організаційно-педагогічні 

умови професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії». 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану науково-

дослідної роботи відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України (до жовтня 2018 р. – Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України) у межах комплексного дослідження «Тенденції 

професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених 

Штатах Америки» (РК № 0114U003166). Тему дисертації затверджено вченою 

радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України (протокол № 10 від 21 листопада 2013 р.) та узгоджено 

рішенням Міжвідомчої Ради з координації наукових досліджень у галузі 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 25 березня 2014 р.). 
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Об’єкт дослідження – професійний розвиток учителів середніх шкіл 

Австралії. 

Предмет дослідження – теоретичні і практичні засади професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл Австралії. 

Мета дослідження – на основі цілісного порівняльно-педагогічного 

аналізу організаційно-педагогічних умов професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Австралії виявити конструктивні ідеї зарубіжного досвіду та 

розробити рекомендації щодо їх використання у системі безперервної 

педагогічної освіти України.  

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження визначено такі 

основні завдання дослідження: 

1. Вивчити стан досліджуваної проблеми у вітчизняній і зарубіжній 

педагогічній літературі та здійснити аналіз базових понять дослідження. 

2. Охарактеризувати нормативно-правові основи професійного розвитку 

вчителів у системі безперервної педагогічної освіти Австралії. 

3. Розкрити зміст програм та з’ясувати особливості використання форм і 

методів професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії. 

4. Виявити організаційно-педагогічні умови професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл в Австралії. 

5. Розробити рекомендації щодо впровадження конструктивних ідей 

австралійського досвіду професійного розвитку вчителів у системі безперервної 

педагогічної освіти України.  

Концептуальна ідея дослідження. Професійний розвиток учителів 

середніх шкіл Австралії розглядається як багатовимірне явище, що охоплює 

особистісне й фахове становлення педагога; є важливим елементом 

австралійської системи безперервної педагогічної освіти, у межах якої 

відбувається вдосконалення професійних і особистісних компетентностей 

впродовж кар’єрного зростання; спрямоване на інтеріоризацію нормативно-

ціннісного компоненту професійної діяльності, усвідомлення особистісного 

ставлення до професійного вибору й шляхів самореалізації, формування 
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психопедагогічної готовності до роботи у різнорідному учнівському 

середовищі й виконання лідерських функцій тощо. Ефективність професійного 

розвитку вчителів в Австралії забезпечується спеціально створеним 

розвивальним соціальним середовищем та відповідними організаційно-

педагогічними умовами. Вивчення і критичне осмислення конструктивних ідей 

австралійського досвіду професійного розвитку вчителів дозволить визначити 

можливості їх продуктивного використання у процесі розбудови системи 

безперервної педагогічної освіти України. 

Методологічну основу дослідження становлять філософські положення 

теорії наукового пізнання; діалектичні принципи: взаємозв’язку і 

взаємозумовленості явищ об’єктивної дійсності, науковості, системності й 

об’єктивності, що є основою для визначення об’єкта, предмета, завдань, 

методів наукового пошуку. Положення педагогіки професійної освіти та 

педагогічної компаративістики уможливили пошук теоретичних і практичних 

надбань професійного розвитку вчителів середніх шкіл у системі безперервної 

педагогічної освіти Австралії та їх зіставлення з українськими досягненнями. 

Врахування концептуальних положень системного, компетентнісного, 

акмеологічного, праксеологічного й андрагогічного наукових підходів 

зумовили об’єктивне вивчення організаційно-педагогічних умов професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл Австралії, що забезпечують його ефективність. 

Теоретичну основу дослідження становлять основні положення 

філософії та методології освіти (В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, 

В. Кремень та ін.); провідні концепції освіти і навчання (В. Биков, Н. Ничкало, 

С. Сисоєва, Л. Хомич та ін.); теорії і методики безперервної педагогічної освіти 

(О. Дубасенюк, О. Лавріненко, В. Луговий, Г. Сотська та ін.); методологічні 

основи компаративістики (Н. Авшенюк, Н. Бідюк, О. Матвієнко, Н. Мукан, 

О. Огієнко, А. Сбруєва, Н. Пазюра, Л. Пуховська та ін.); теоретико-

методологічні засади освіти дорослих (О. Аніщенко, Л. Лук’янова, 

Н. Протасова та ін.); психологічні засади професійного становлення й 

саморозвитку вчителів (І. Бех, С. Максименко Е. Помиткін, В. Рибалка); теорії 
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педагогічної освіти в Австралії (С. Дей (C. Day), С. Дінем (S. Dinham), 

Л. Інгварсон (L. Ingvarson), П. Коул (P. Cole), М. Ллойд (M. Lloyd), Д. Майер 

(D. Mayer), Д. Малкехі (D. Malcahy), В. Робінсон (V. Robinson), Х. Тімперлей 

(H. Timperlay), В. Збар (V. Zbar) та ін.). 

Для розв’язання визначених завдань використано комплекс 

взаємодоповнюючих методів: теоретичні: семантико-термінологічний для 

обґрунтування поняттєво-термінологічного апарату дослідження; індуктивно-

дедуктивний метод для опрацювання теоретичного і фактологічного матеріалу 

та його узагальнення; метод порівняння й зіставлення для визначення спільного 

і відмінного у процесі професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії 

й України; структурно-системний метод для виявлення структурних й 

функціональних особливостей системи безперервної педагогічної освіти 

Австралії; аналіз і синтез для вивчення змісту, моделей, методів і форм 

професійного розвитку вчителів в Австралії; методи екстраполяції та 

прогностики сприяли визначенню перспектив застосування конструктивних 

ідей зарубіжного досвіду в системі педагогічної освіти України; емпіричні: 

інтерв’ю, бесіди з експертами у галузі професійного розвитку під час 

конференцій та міжнародного он-лайн курсу «Як стати хорошим учителем: 

дослідження професійного розвитку» (Becoming a better teacher: Exploring 

professional development) Британської Ради й Лондонського університетського 

коледжу; статистичні: верифікація отриманої інформації шляхом зіставлення 

даних, оприлюднених у різних наукових джерелах.  

Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку 

використано 384 джерела, з-поміж них 232 – іноземними мовами, зокрема: 

документи Міністерства освіти і навчання Австралії про розвиток і 

реформування шкільної освіти, якість професійної діяльності вчителів; 

документи державних освітніх організацій і професійних асоціацій Австралії 

щодо стратегій та стандартів професійного розвитку вчителів; стандарти для 

вчителів на територіальному рівні; матеріали педагогічної періодики Австралії 

й України; філософські, педагогічні, психологічні, соціологічні праці 
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вітчизняних і зарубіжних учених; довідникові статті словників; матеріали 

конференцій; інформаційні матеріали і проспекти закладів вищої освіти; 

інформаційні ресурси мережі Інтернет. 

Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався впродовж 

2013–2018 рр. й охоплював три етапи. 

На першому етапі (2013–2014 рр.) здійснено теоретичне осмислення 

проблеми дослідження, обґрунтовано методологічні засади, науковий апарат та 

програма дослідження, проаналізовано сутність і зміст ключових понять, 

сформовано поняттєво-категоріальний апарат, вивчено джерельну базу, 

здійснено бібліографічний аналіз та первинну обробку дослідницьких 

матеріалів. 

На другому етапі (2015–2016 рр.) виявлено й схарактеризовано 

організаційно-педагогічні умови професійного розвитку вчителів середніх шкіл 

Австралії; систематизовано автентичні джерела з метою визначення 

структурних особливостей, змісту, форм організації та методів професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл Австралії, здійснено апробацію результатів 

дослідження на міжнародних науково-практичних конференціях України і 

зарубіжжя. 

На третьому етапі (2017–2018 рр.) узагальнено результати наукового 

пошуку, сформульовано загальні висновки, обґрунтовано рекомендації щодо 

перспектив творчого застосування конструктивних ідей зарубіжного досвіду в 

системі безперервної педагогічної освіти України, впроваджено результати 

дослідження у практику вітчизняних закладів вищої освіти, підготовлено 

рукопис дисертації. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що: вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено 

цілісний аналіз професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії; 

розроблено структуру професійного розвитку вчителів у системі безперервної 

педагогічної освіти Австралії, що складається із шести взаємопов’язаних 

компонентів: цільового (мета, соціальний запит), теоретичного (принципи, 
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концептуальні підходи), організаційного (нормативно-правове забезпечення, 

інституції, підходи до організації), змістового (програми, професійні 

компетентності), технологічного (моделі, форми, методи), результативного 

(реєстрація, сертифікація, кваліфікаційні рівні); виявлено й схарактеризовано 

організаційні (упровадження стандартів професійної діяльності вчителів на 

національному і територіальному рівнях; добровільність участі у професійному 

розвитку; система освітніх і фінансових стимулів; посилення лідерської позиції 

й професійної автономії вчителів у школі; диверсифікація напрямів 

професійного розвитку; розвинене соціальне партнерство з закладами вищої 

освіти і бізнесовими структурами; наявність ресурсної бази; сертифікація 

вчителів; участь у професійних асоціаціях) і педагогічні (забезпечення 

професійної спрямованості змісту програм; оцінювання професійної діяльності 

вчителів; диференційоване і нейробіологічне навчання; використання 

інноваційних форм і методів; організація педагогічного наставництва; 

підтримка культури професійного розвитку; наявність зв’язків між усіма 

структурними компонентами професійного розвитку) умови професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл Австралії; обґрунтовано можливості творчого 

використання конструктивних ідей австралійського досвіду в системі 

безперервної педагогічної освіти України;  

 уточнено зміст базових понять дослідження: «професійний розвиток 

учителів», «професійне навчання вчителів», «організаційно-педагогічні умови 

професійного розвитку вчителів»; «безперервна педагогічна освіта»; 

 подальшого розвитку набули: положення щодо принципів 

професійного розвитку і саморозвитку вчителів середніх шкіл у контексті 

освіти впродовж життя; генези професійного розвитку вчителів середніх шкіл 

Австралії; принципів організації професійного навчання вчителів у діяльності 

австралійських асоціацій освіти на засадах соціального партнерства й 

колективного професіоналізму; 
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 до наукового обігу введено дотепер невідомі і маловідомі в Україні 

праці австралійських дослідників, фактологічні матеріали з питань теорії і 

практики професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні та 

впровадженні в освітню практику методичних рекомендацій «Професійний 

розвиток учителів середніх шкіл в Австралії», в яких обґрунтовано 

використання конструктивних ідей австралійського досвіду у процесі 

підвищення кваліфікації педагогічного персоналу України. Основні результати, 

які поглиблюють порівняльний аналіз педагогічної освіти Австралії й України, 

ключові положення та джерельна база дослідження можуть слугувати 

джерелом для оновлення курсів і спецкурсів з педагогіки, педагогіки вищої 

школи, порівняльної педагогіки для навчальних закладів післядипломної 

педагогічної освіти; використовуватися магістрантами й докторантами у 

процесі навчання; слугувати імперативами для модернізації професійного 

навчання, розвитку і діяльності вчителів середніх шкіл. Фактичний матеріал 

дисертації стане корисним для дослідників суміжних галузей педагогічної 

науки. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Мукачівського 

державного університету (довідка № 2679 від 29 грудня 2017 р.), Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 423/03 

від 28 грудня 2017 р.), Хмельницького національного університету (довідка № 5 

від 28 грудня 2017 р.), Сумського державного педагогічного університету  

ім. А. С. Макаренка (довідка № 1708 від 26 грудня 2017 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

обговорено і схвалено на науково-практичних масових заходах різного рівня, з-поміж 

яких: міжнародні науково-практичні конференції: «Іноземна мова як засіб 

мобільності майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх 

процесів» (Кривий Ріг, 2013); «Інновації в освіті: сучасні підходи до 

професійного розвитку вчителів іноземних мов» (Ніжин, 2014); «Розвиток 

професіонала і професіоналізму: теорія і практика» (Добрич, Болгарія, 2014); 
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«Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців» (Кривий Ріг, 2017); 

щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» 

(Рівне, 2014, 2015); Міжнародний науково-практичний семінар «Проектна 

діяльність як інструмент дослідження, навчання та інновацій» (Ніжин, 2016); 

науково-практичний семінар «Актуальні проблеми методичної підготовки 

майбутнього вчителя іноземних мов» (Ніжин, 2015); звітні конференції 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2014–2017). 

Особистий внесок здобувача. У статті [1] автору належить аналіз 

ключових понять дослідження з проблеми професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Австралії. 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображено у 21 

публікації, з-поміж яких: 7 статей у наукових фахових виданнях України, у 

тому числі 2 – у вітчизняних виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз; 1 стаття у зарубіжному періодичному науковому виданні; 

1 методичні рекомендації; 12 праць у збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій України і зарубіжжя. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається з анотацій 

українською й англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (усього 384 

найменування, з них 232 – іноземними мовами) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 315 сторінок, основний зміст викладено на 206 сторінках. 

Робота містить 10 таблиць і 3 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ В АВСТРАЛІЇ 

У розділі здійснено семантично-категоріальний аналіз ключових понять 

дослідження, охарактеризовано концептуальні підходи і моделі професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії у працях вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, розкрито нормативно-правові основи професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл в Австралії. 

 

 

1.1. Характеристика базових понять дослідження 

 

 

У документах міжнародних організацій глобального масштабу 

(ЮНЕСКО, ОЕСР) забезпечення якісного навчання учнів у школі визначається 

найважливішим інструментом соціального й економічного зростання держави. 

У цьому контексті важливого значення набуває проблема безперервного 

професійного розвитку вчителів як вирішального чинника поліпшення 

учнівської успішності (ACDE, 2001; 2003). Зокрема, ОЕСР стверджує, що 

освітні реформи, які ігнорують професійну підготовку й подальше 

вдосконалення вчителів, приречені бути неефективними (OECD, 2004). 

Оскільки педагогічна діяльність є складною наполегливою інтелектуальною 

працею, безперервний професійний розвиток гарантує, що вчителі 

підвищуватимуть рівень компетентності і мотивації впродовж усього періоду 

перебування на посаді (EURYDICE, 2004). 

Аналіз автентичних джерел з теми дослідження показав, що в Австралії наявні 

складні проблеми, які необхідно вирішити з метою встановлення відповідності 

професійної підготовки вчителів середніх шкіл нагальним потребам країни. До них, 

зокрема, відносяться: нестача вчителів, їхнє професійне вигорання, вдосконалення 

якості професійної діяльності згідно з новітніми вимогами у соціально-економічному 

контексті. Отже, державним діячам важливо мати в своєму арсеналі відповідний 
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інструментарій для побудови ефективної системи професійного навчання і 

розвитку вчителів (Musset, 2010; Яремко, 2016). 

У логіці нашого дослідження першочерговим завданням є здійснення 

семантично-категоріального аналізу ключових понять: «розвиток», 

«професійний розвиток учителів», «організаційно-педагогічні умови 

професійного розвитку вчителів» на підставі вивчення результатів наукових 

розвідок вітчизняних і зарубіжних науковців.  

Розвиток – це складне явище, визначення якого розглянемо на 

міждисциплінарному рівні із застосуванням результатів досліджень таких 

галузей науки, як: філософія, педагогіка, психологія, андрагогіка, соціологія 

тощо. «Великий тлумачний словник сучасної української мови» трактує 

розвиток як «процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, 

перехід від одного якісного стану до іншого, вищого, при цьому особистість, 

яка розвивається, стає кращою, досконалішою, піднімається на вищий щабель, 

досягає високого рівня у чому-небудь» (Бусел, 2005, с. 1235). 

Студіювання наукових джерел засвідчило, що поняття «розвиток» тісно 

пов’язане з поняттям «розвиток особистості». Відправну точку для тлумачення 

поняття знаходимо в Тезаурусі ЮНЕСКО: «розвиток особистості – процес, 

орієнтований на формування певних якостей людини, вдосконалення 

здатностей (поліпшене здоров’я, отримання знань і навичок) та на їх 

використання у професійній діяльності й у вільний від роботи час» (UNESCO 

Тезаурус, 2016). Особистість – це явище, яке робить людину унікальною, і 

виявляється одразу після народження (UNESCO Тезаурус, 2016). Розвиток 

особистості є розвитком упорядкованої моделі поведінки і позицій, що надає 

людині своєрідності (UNESCO Тезаурус, 2016). 

У дослідженні Б. В. Робертса (Roberts, 2001) зазначається, що поняття 

«розвиток особистості» історично використовувалося для позначення розвитку 

людини в будь-якій сфері або галузі спеціальних знань, маючи за мету 

самовдосконалення розумової, емоційної і духовної діяльності, що і призводить 

до позитивних змін у характері і життєвому досвіді. Отже, кожна людина 
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постійно знаходиться під впливом позитивних і негативних чинників на 

кожному етапі життя. Такими чинниками є: спілкування, командна робота, 

родинне середовище, культура тощо. Так, наприклад, США і країни північної 

Європи характеризуються наявністю індивідуалістичної культури, де акцент 

робиться на індивідуальних потребах і досягненнях. І, навпаки, країни Азії, 

Африки, Центральної і Південної Америки мають розвинену громадську 

культуру, яка фокусується на приналежності до більшої групи, наприклад, 

родини або нації (с. 680). Отже, співпраця в цих країнах впливає на розвиток 

особистості як частини великої групи із спільними інтересами, прагненнями і 

вимогами до індивідуумів. 

Вивчення наукових джерел показало, що у філософії розвиток 

особистості визначається як природні, цілеспрямовані і незворотні зміни в 

матерії і свідомості індивідууму. Крім того, цей процес має певну 

спрямованість. Перехід людини від одного стану до іншого не можна описати 

як багаторазову ітерацію попереднього досвіду або циклічність 

(Кремень, 2008а, с. 787). Головна ідея полягає в еволюції внутрішніх якостей 

індивідуума, що спричиняє появу нових компонентів без наявного кількісного 

розвитку. У цьому випадку, розвиток особистості відбувається за рахунок 

функціональної трансформації старих компонентів, змін у сутності їхніх 

зв’язків. Отже, необхідно наголосити на тому, що ядром процесу розвитку 

особистості виступають постійні зміни.  

У психології поняття «розвиток особистості» розглядається як: 

1) зміни від простого до складного, від нижчого до вищого в результаті 

примноження кількісних змін, що ведуть до якісних перетворень у становленні 

особистості, її ціннісного ставлення до навколишнього світу і самої себе 

(Приходько, Юрченко, 2012, с. 158); 

2) поступові зміни того, що пов’язане з удосконаленням і оволодінням 

нових позитивних якостей і рис. Ті індивідууми, які демонструють лідерство і 

більш високу здатність пристосовуватися, проявляють поступове прийняття 

високого рівня розвитку особистості (Нємов, 2003, с. 171); 
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3) кількісні і якісні зміни, які включають ставлення до реальності, характер, 

здібності, психологічні процеси і накопичення досвіду (Дьяченко, Кандыбович, 

2004, с. 343; Зінченко, 2009).  

Здійснений аналіз наукових джерел дав змогу виявити, що розвиток 

особистості безпосередньо пов’язаний з активною взаємодією людини з 

оточуючим середовищем з метою вивчення всіх досягнень людства. Так, 

«Український педагогічний словник» трактує розвиток особистості як процес 

формування особистості як соціальної якості індивіда в результаті його 

соціалізації і виховання (Гончаренко, 1997, с. 289). Потреби розглядаються як 

неодмінні передумови і результати розвитку особистості, а протиріччя між 

реальністю і бажаністю, наявні фактичні можливості для задоволення потреб 

являють собою ефективний стимул для розвитку особистості. 

Дослідження семантичного значення поняття «розвиток особистості» в 

соціальному контексті демонструє, що зміни в розвитку особистості базуються 

на двох чинниках: біологічному і соціальному. Біологічним чинником впливу 

на формування і розвиток особистості є спадковість, а соціальним чинником – 

навколишнє середовище, переважно домашнє. Розвиток особистості 

відбувається під впливом обох чинників у контексті спільної діяльності, яка, в 

свою чергу, спонукає до вдосконалення і розвитку завдяки навчанню, 

спілкуванню і самоосвіті. На думку Дж. С. Бісанз (Biesanz, 2003), розвиток 

особистості, або особистісний розвиток, має місце лише завдяки постійній 

взаємодії темпераменту, характеру і оточуючого середовища (с. 939). 

У педагогіці розвиток особистості тлумачиться як процес та результат 

кількісних і якісних змін в організмі, психіці, інтелектуальній і духовній сфері 

людини під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, 

серед яких найважливішими є цілеспрямоване виховання і навчання (Пермяков, 

Морозов, 2007, с. 29).  

У працях Х. Тімперлей (Timperley, 2007; 2008; 2011) зазначається, що, 

зазвичай, ставлення до явища професійного розвитку фахівців історично 

формувалося з огляду на розуміння всіх його компонентів. Професія вчителя 
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тривалий час уважалась ремеслом і, з цієї причини, відбувалось зосередження, 

головним чином, на тих переконаннях, спроможностях, взаємовідносинах і 

особистісних якостях учителя, які були необхідні для відпрацьовування свого 

ремесла. Отже, професійний розвиток особистості відображає суттєві зміни в 

об’єктивній реальності вчителів. Сполучення цих двох слів вже створює 

специфічний когнітивний зміст. Цей факт зумовлює нас говорити про значний 

позитивний вплив саме професійного розвитку на діяльність учителів і 

успішність учнів. Первинні лексичні значення слова «професійний» знаходимо 

в «Сучасному тлумачному словнику української мови» – пов’язаний з 

професією (Дубічинський, 2006, с. 737). 

На думку А. Міненок (2015), сутність процесу професійного розвитку у 

філософській площині ґрунтується на філософському контексті особистісного 

розвитку людини, який включає основні моделі розвитку людини: 1) космогонічну 

модель (природа, Космос – джерело розвитку свідомості і духовності людини, 

розвиток нескінченний і циклічний); 2) автономістичну модель (людина – 

джерело особистого і суспільного розвитку); 3) раціоналістичну модель 

(розвиток особистості є когерентним з розвитком мислення, розуму); 4) 

морально-етичну модель (розвиток особистості є наслідком прийняття й 

утвердження морально-етичних норм людства); 5) символічну модель 

(векторами розвитку виступають створення і сприйняття символів – суджень, 

думок, предметів, людей – як засобів пізнання і генерування можливостей 

розвитку) тощо (с. 330). 

У галузях економіки і соціології професійний розвиток особистості 

розглядається як розвиток персоналу, або трудового потенціалу, і тлумачиться 

як постійний пошук заходів поліпшення функціонування організаційних 

структур шляхом удосконалення цінності трудового потенціалу організацій 

(Мартинець, 2016, с. 107). 

Важливим і унікальним надбанням для аналізу сутності професійного 

розвитку вчителів є теорія психосоціального розвитку людини американсько-

німецького психолога Е. Еріксона, що відображає загальні принципи акмеології 
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і андрагогіки. За Е. Еріксоном, стадії розвитку особистості генетично визнані, 

незмінні і супроводжуються кризою, що є наслідком досягнення певного рівня 

зрілості у відповідності соціальних вимог до людини. Отже, вчитель виступає 

суб’єктом процесу розвитку протягом усієї своєї життєдіяльності, а професійна 

ідентичність є соціалізованою частиною його «Я» (Тищенко, 2013, с. 300–301). 

Тлумачення українськими дослідниками (В. Поляков, Н. Побірченко, 

М. Пряжніков, В. Рибалко. В. Сидоренко, С. Чистякова) поняття професійного 

розвитку, на думку Н. Розіної (2011), лежить у площині цілісного розвитку 

особистості і визначається як «процес формування ставлення особистості до 

себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, що передбачає готовність 

людини до ефективної професійної діяльності та самореалізації у ній, успішної 

адаптації до вимог ринку праці та за необхідності зміни професії» (с. 6).  

Отже, професійний розвиток особистості є процесом формації 

особистості, який розглядається як соціальна якість людини, що формується в 

процесі соціалізації, професійної діяльності і виховання та носить характер 

безкінечності, що в україномовних джерелах передається синонімами 

постійний або безперервний професійний розвиток. 

Згідно з результатами досліджень С. Синенко (2002), для здатності 

вчителя отримувати знання і навички, необхідні для успішної діяльності в 

новому оточенні, кожна країна повинна розробити власну стратегію з трьома 

основними напрямами: 1) забезпечення відповідного соціального статусу 

вчителя і його матеріальної захищеності; 2) вдосконалення базової освіти 

вчителів; 3) підтримка постійного навчання вчителів до завершення ними 

професійної кар’єри (с. 8). 

Н. Мукан, на підставі аналізу системи професійного розвитку вчителів у 

Великій Британії, Канаді і США, стверджує, що парадигма професійного 

розвитку вчителів у цих країнах вимагає використання кількісного і якісного 

аналізу. Деякі освітяни дискутують на предмет абстрактності або значної 

специфічності теорій професійного розвитку вчителів. Отже, виникає 
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необхідність вивчати явище професійного розвитку вчителя як інтегральну 

систему (Мукан, 2011, с. 14). 

В. Савченко трактує професійний розвиток особистості як підготовку та 

адаптацію особи до роботи за конкретною професією чи спеціальністю. 

Професійний розвиток особистості відображає процес підготовки людини до 

конкретного виду трудової діяльності, охоплює оволодіння особистістю 

потрібними теоретичними знаннями, уміннями та практичними навичками, 

соціальними нормами поведінки, системою моральних цінностей і економічних 

якостей (Савченко, 2002, с. 156). 

За висновком дослідників Є. Климова і Т. Траверсе, професійний розвиток 

особистості є системою внутрішніх механізмів особистісного розвитку для 

опису професійної динаміки. Вони співвідносять поняття професійного 

розвитку з професіогенезом, підкреслюючи однаковий контент двох понять: 

індивідуальне формування професіоналізму, входження до професійної громади 

і розвиток мотивації, рефлексії та самовизначення (Траверсе, 2004, с. 31–32).  

На думку І. Зязюна, процес підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників безпосередньо пов’язаний з розвитком і формуванням професійно-

педагогічної якості, яка є відображенням повноти сутності педагогічної 

професії. При цьому цілеспрямованість цього процесу «зумовлена внутрішніми 

установками, потребами, мотивацією носіїв цієї якості, а також зовнішніми 

соціальними очікуваннями і вимогами. Неперервність забезпечується 

спадковістю розвитку суб’єкта професійно-педагогічної діяльності, 

інформацією про цей розвиток, а також наявністю системи його науково-

методичного супроводу» (Зязюн, 2005, с. 15).  

Досліджуючи проблеми педагогіки дорослих, Л. Лук’янова (2009) 

наголошує на важливості пролонгованого поглиблення професійного досвіду 

педагогів і зазначає, що «особливий акцент в освіті дорослих зроблено на 

підвищенні кваліфікації, перепідготовці у процесі зміни професії, освіті у 

процесі адаптації до зміни соціальних умов, тобто процесах, які відбуваються 

за межами базової освіти» (с. 75). 
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Л. Пуховська розглядає професійний розвиток як розвиток людини в її 

професійній ролі (Пуховська, 2011, с. 98). Українська дослідниця вважає 

недостатнім покращення продуктивності професійного розвитку вчителів за 

рахунок здійснення освітньої політики і реформ. Необхідно «залучати три 

активні елементи навчання, як то програма професійного розвитку та її 

провайдери, школа як організація і вчитель як унікальна особистість» 

(Pukhovska, Sacilotto-Vasylenko, 2010, с. 154). 

У контексті професійного розвитку вчителів особливий інтерес для 

нашого дослідження становлять наукові напрацювання Л. Хомич, яка 

обґрунтувала та запропонувала авторську систему психолого-педагогічної 

підготовки вчителів початкових класів, що є своєрідним підґрунтям для 

подальшого безперервного професійного розвитку вчителів у системі 

формальної і неформальної освіти. Дослідниця акцентує, що сучасне динамічне 

суспільство ставить принципово нові вимоги до педагогічних працівників, а 

вищій школі необхідно організовувати навчально-виховний процес таким 

чином, щоб студенти мали змогу пройти всі стадії професійного становлення 

для забезпечення формування у них цілісного досвіду самостійної діяльності, 

необхідного для вдосконалення професійної діяльності впродовж життя 

(Хомич, 1999, с 29–30). 

Е. Помиткін (2014) розглядає розвиток особистості професіонала в 

онтогенетичному вимірі, спираючись на індивідуально-психологічні 

особливості, потреби і здібності індивідууму. Науковець наголошує, що на 

динаміку професійного розвитку педагогів-професіоналів суттєво впливає 

«почергованість засвоєння та реалізації» етапів професійної орієнтації і 

розвитку фахівців.  

Т. Ларіна (2013) тлумачить поняття професійного розвитку вчителів як 

«багатоаспектний процес якісних змін компетентностей фахівця, що 

зумовлюється загальними закономірностями інтелектуального та культурного 

розвитку людини, відбувається у сприятливому соціальному оточенні та 
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здійснюється на рівні підготовки у навчальних закладах, входження у професію 

та через неперервну освіту упродовж професійної кар’єри» (с. 6). 

Т. Чувакова (2004) ототожнює поняття професійного розвитку і 

професійного становлення вчителя і розглядає його «як багатовимірний 

феномен, який у педагогічному плані включає дві суттєві складові: становлення 

особистісне і становлення статусне (зовнішнє). Ці складники є тісно 

взаємопов’язаними: досягнення педагогом певного рівня в особистісному плані 

виявляється в зовнішніх діях і сприяє зростанню його кар’єри» (с. 3). 

Досліджуючи особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл 

в об’єднаннях працівників освіти США, Л. Садовець (2011) визначає 

професійний розвиток як «постійний процес особистісних і діяльнісних змін, 

руху від нижчого професійного рівня до вищого, що реалізується у різних 

видах діяльності, спрямованих на підвищення компетентності вчителів, і 

проявляється в їх творчих досягненнях, зростанні мотивації до самоосвіти та 

професійної співпраці, навчальних досягненнях учнів» (с. 9). 

М. Нагач (2008) стверджує, що «сучасна парадигма підготовки та 

професійного розвитку вчителів спирається на нове філософське підґрунтя – 

конструктивізм і характеризується визнанням необхідності навчання вчителя 

протягом усього професійного життя та його постійного професійного 

розвитку, що відбувається у школі і пов’язаний із щоденною діяльністю 

вчителя та учнів» (с. 9). 

Л. Хоружа (2016) пов’язує професійний розвиток учителів із потужними 

механізмами акмеологічного розвитку особистості педагога (саморозвиток, 

самореалізація, самовизначення) і вбачає в трансгресивній педагогіці значний 

потенціал для особистісно-професійного вдосконалення вчителів. Згідно з 

Л. Хоружою, змістово-технологічний ресурс педагогіки, орієнтований на 

підвищення особистісно-професійного розвитку педагогів, складають: 

культурологічна спрямованість теорії та практики педагогічної науки, 

креативно-інноваційний характер педагогічного процесу, духовний і етичний 

саморозвиток педагогів. 
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Л. Литвинюк наголошує на необхідності стимулювання професійного 

розвитку педагогічних працівників, і розглядає цей процес із трьох ракурсів: 

психологічного, педагогічного і соціального. Усі три аспекти процесу 

стимулювання є взаємопов’язаними і передбачають: 1) взаємопроникнення та 

створення сприятливого мотиваційного поля; 2) реалізацію взаємодії поведінки 

і педагогічної діяльності вчителя; 3) покращення ефективності праці вчителя в 

контексті нових соціально-економічних умов. Дослідниця визначає потребу 

самоактуалізації особистості як найважливішу і розглядає її як розвиток, 

самореалізацію потенційних можливостей, усвідомлення важливості своєї 

роботи для суспільства і для себе зокрема, а також відчуття задоволення нею 

(Литвинюк, 2004, с. 6). 

Таким чином, аналіз праць вітчизняних учених з проблеми професійного 

розвитку вчителів дозволяє говорити про усвідомлення актуальності 

досліджуваної проблеми в сучасному освітньому просторі України. 

Професійний розвиток учителів більшість науковців розуміють як динамічний 

довготривалий процес особистісного і професійного саморозвитку і 

самовдосконалення. 

У зарубіжних джерелах можна зустріти різні варіанти тлумачення 

поняття «професійний розвиток учителів». Серед них – teacher professional 

development (професійний розвиток учителів), staff development (розвиток 

персоналу), in-service teacher training (підвищення кваліфікації вчителів за 

місцем роботи), teacher professional learning (професійне навчання вчителів), 

teacher continuing education (безперервна освіта вчителів) тощо. Однак, який би 

термін не використовували освітяни або дослідники, сутність цього явища 

завжди одна – вдосконалення процесу навчання вчителя і учня як симбіотичної 

складової ефективності освіти на національному і міжнародному рівнях. 

Ідея «необхідного постійного прогресу» педагогів в усіх сферах 

діяльності викладена і обґрунтована в наукових працях німецьких філософів-

педагогів Й. Г. Фіхте (J.G. Fichte) і В. фон Гумбольта (W. von Humboldt), які 

заклали фундамент сучасної концепції безперервного професійного розвитку 
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вчителів. На думку Й. Г. Фіхте, задача педагога полягає у відтворенні й 

покращенні самого себе, не допускаючи думки про неможливість подальшого 

навчання (Fichte, Schleiermacher, & Humbolt, 1807/2010, с. 35). 

Л. Біті (L. Beaty) визначає професійний розвиток учителів як 

структурований процес, що передбачає взаємодію людей, їхнього досвіду і 

рефлексії, а саме як «системний підхід до навчання, що включає рефлексію, 

концептуалізацію і планування. Таким чином, новий досвід формуватиметься й 

передаватиметься шляхом навчання з минулого досвіду інших людей» (Beaty, 

1998, с. 99). Професійний розвиток відбувається за допомогою постійного 

вдосконалення професійної діяльності, навчання у інших, рефлексії, 

демонстрації активності і креативності в процесі роботи. Цей процес може 

відбуватися в умовах формальної освіти або неформальної, маючи різні форми, 

зокрема на робочому місці під час здійснення досліджень і публікацій своїх 

робіт; спілкування з колегами в професійному навчальному середовищі. З 

точки зору дослідника, такі терміни, як «безперервне навчання» і «безперервна 

освіта» є подібними до поняття професійного розвитку (Beaty, 1998, с. 99). 

Британська дослідниця Л. Еванс (L. Evans) тісно пов’язує професійний 

розвиток з професіоналізмом фахівця і вважає останній базовим елементом 

професійного розвитку. На думку дослідниці, професійний розвиток учителів – 

це «процес, у відповідності до якого посилюється професіоналізм людей, при 

цьому ступінь його перманентності перевищує темпоральність» (Evans, 2014, с. 188). 

Дослідження Л. Еванс демонструють багатокомпонентну структуру 

професійного розвитку: поведінковий компонент (процесуальні зміни, 

процедурні зміни, продуктивні зміни, компетентнісні зміни), ставленнєвий 

компонент (перцептивні зміни, оціночні зміни, мотиваційні зміни), 

інтелектуальний компонент (епістемологічні зміни, раціоналістичні зміни, 

загальноосвітні зміни, аналітичні зміни) (Evans, 2015, с. 8). 

Польська дослідниця Г. Косіба (Kosiba, 2012) розглядає професійний 

розвиток учителів як процес, який триває з моменту прийняття рішення щодо 

вибору професії впродовж усього періоду професійної діяльності педагогів. 
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Дослідниця ототожнює професійний розвиток учителів із цілеспрямованим, 

запланованим і безперервним процесом постійного навчання, яке відбувається 

як в спеціалізованих інституціях, так і в процесі самоосвіти і 

самовдосконалення вчителів. На думку дослідниці, результатами професійного 

розвитку вчителів виступають суттєві зміни в професійній діяльності та 

внутрішні трансформації, а саме: а) вдосконалення і трансформація професійної 

компетентності та кваліфікації вчителів, б) усебічний розвиток особистості 

вчителів (с. 124). 

Цікавим для нашого дослідження вбачається дослідження турецького 

дослідника Н. Юртсевена (N. Yurtseven), який зазначає важливість 

метафоричних уявлень учителів про власний професійний розвиток. Дослідник 

вважає метафору одним із інструментів пояснення абстрактного або складного 

явища, який збагачує мову і перетворює думки на лінгвістичні дії. Водночас, 

використання метафор уможливлює тлумачення концепції професійного 

розвитку для вчителів, виявляє проблемні питання професійного вдосконалення 

і сприяє їх вирішенню. За даними опитування Н. Юртсевена, вчителі 

генерували 143 метафори, з яких обґрунтованими є 97.  

У свою чергу, 97 метафор було поділено на 11 категорій, а саме: 1) професійний 

розвиток як поживна речовина (хліб, морозиво, вино, десерт, фрукт, молоко 

тощо); 2) професійний розвиток як об’єкт (комп’ютер, дім, драбина, піраміда, 

матрьошка, пазл тощо); 3) професійний розвиток як об’єкт інвестування 

(золото, скарб, гроші, скарбничка тощо); 4) професійний розвиток як структура, 

яка розвивається (дерево, річка, дитина, квітка тощо); 5) професійний розвиток 

як зайнятість, що підпорядкована змінам (життя, подорож, мистецтво, досвід, технологія 

тощо); 6) професійний розвиток як частина природи (хмара, хвиля, море, райдуга, 

сонце, океан, вітер, дощ тощо); 7) професійний розвиток як завдання, яке 

потребує зусиль (материнство, керування автомобілем, отримання меду, 

заняття спортом, приготування їжі тощо); 8) професійний розвиток як 

фізіологічна потреба (голод, їжа, дихання, сон, вітаміни тощо); 9) професійний 

розвиток як негативна діяльність (терниста дорога, пекельне місце тощо); 10) 
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професійний розвиток як абстрактна концепція (амбіція, віра, вірність, кохання, 

пристрасть тощо); 11) професійний розвиток як висока мета (підкорення гори, 

схуднення, марафон тощо) (Yurtseven, 2017, с. 124). 

Отже, професійний розвиток учителів асоціюється з об’єктом, який 

розглядається як структура, що розвивається, і як діяльність, яка передбачає 

суттєві зміни і значні зусилля. 

Науковці Академії розвитку освіти в США на чолі з Х. Крейг (H. Craig) 

розглядають професійний розвиток учителів як довготривалий і багатогранний 

процес залучення вчителів до прийняття рішень, який тісно пов’язаний з 

такими елементами, як-от: а) здатність адекватно реагувати на обставини і 

змінювати їх; б) здатність любити дітей; в) вміння здобувати і розвивати 

необхідні професійні знання; г) забезпечення безпечного навчального 

середовища; д) розуміння ролі вчителя в колективі, громаді, професійному 

співтоваристві тощо; є) наявність високої мотивації для покращення учнівської 

успішності через професійний розвиток (Craig, Kraft, & Plessis, 1998). З точки 

зору дослідників, якість професійного розвитку залежить від довгострокових 

цілей учителів щодо покращення своєї професійної діяльності і особистісних 

змін, які відбуваються з учителями на кожній стадії кар’єрного зростання. 

Австралійський дослідник С. Оуен (Owen, 2004) аналізує професійний 

розвиток учителів у теоретичній площині ситуативного навчання, або теорії 

ситуативності, що тісно пов’язана з теорією Л. Виготського про Зону 

найближчого розвитку (ЗНР). Теорія ситуативності навчання робить особливий 

акцент на продуктивності зв’язку навчання з ситуацією, в межах якої 

відбувається індивідуальне розуміння і сприйняття в соціокультурному 

просторі (с. 4). Відповідно до теорії ЗНР, мова, переконання й традиції 

створюються людьми в межах культури, а розвиток розумових функцій 

передбачає зовнішню соціальноопосередковану стадію. Найрозвиненіша 

компетентність досягається через офіційну програму підтримуючого навчання 

індивідуума (scaffolded learning) (Verenekina, 2003, с. 5–6).  
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Згідно з дослідженнями С. Оуен (2004), на першому етапі процесу 

професійного розвитку відбувається долучення вчителя до структурованої 

підтримуючої програми, складовими якої є природоохоронні, фізичні і 

символічні артефакти, як-от: книги, мова, робота з оцінювання учнів, соціальна 

взаємодія з колегами, наставниками тощо. На другому етапі відбувається 

інкорпорування підтримуючого навчання в розумові процеси індивідуума для 

досягнення підвищеної здатності до навчання. У такому контексті результати 

навчання засвоюються і має місце третій етап – автоматизація і фосилізація. 

При виникненні проблем може відбуватися рекурсивність за рахунок 

проходження попередніх етапів навчання (с. 4–5). Крім того, цей процес 

реалізується на засадах співпраці, звернення до контекстуалізованих 

достовірних проблем, з якими стикаються вчителі у процесі щоденної 

професійної діяльності, а також досягнення розуміння ситуації через практичну 

діяльність (Barab, Duffy, 2000, с. 22–23). 

Дослідники, які вивчають професійний розвиток учителів, намагаються 

також виявити ключові чинники його ефективності (Bransford, Darling-Hammond, 

2005). На думку американського дослідника А. Глетхорна (A. Glathorn), розвиток 

учителя – це професійне зростання вчителя як результат отримання досвіду і 

систематичного контролю навчання (Villegas-Reimers, 2003, с. 11). Таким 

чином, професійний розвиток учителів розглядається як довготривалий процес 

з новими можливостями і новим досвідом, за умови систематичного 

планування для гарантії зростання і розвитку в професії. Е. Віллегас-Реймерс 

(Villegas-Reimers, 2003) зазначає, що професійний розвиток учителів є не 

просто процесом, а системою, компонентами якої виступають рольовий і 

культурний розвиток. Перший компонент акцентується на виборі 

характеристик, відповідальності, відповідних властивостей професійної ролі. 

Інший компонент відображає процес усвідомлення і розвитку культури професії 

вчителів (с. 38). 

Характер професійного розвитку вчителів спричиняє появу різних поглядів 

на викладання як професійну діяльність. Він надає вчителям можливість брати на 
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себе відповідальність за професійне навчання і практику, а також створює нові 

вимоги до вчителів, шкільної адміністрації і посадовців (Kedzior, Fifield, 2004). 

Тривалий професійний розвиток, пов’язаний з уведенням нових освітніх 

реформ і організований компетентними органами, є, у цілому, професійним 

обов’язком учителів в усіх країнах світу, в Європі і її регіонах зокрема 

(EURYDICE, 2008, с. 47).  

Дослідницька група Університету м. Твенте (Нідерланди) на чолі з 

професором Дж. Шееренс (J. Scheerens) продемонструвала аналіз і розширене 

тлумачення результатів вивчення професійного розвитку вчителів на базі 

Міжнародного дослідження викладання і навчання ОЕСР (TALIS). 

Дослідження, проведене у 24 країнах, було сфокусовано на трьох основних 

аспектах професійного розвитку вчителів: форма, зміст і умови (психологічні 

або організаційні). Дослідники (М. Хендрікс (M. Hendriks), Х. Луйтен (H. Luyten), 

П. Слеегерс (P. Sleegers), Р. Стеен (R. Steen), Дж. Шееренс (J. Scheerens)) доводять 

той факт, що професійний розвиток учителів відбувається безпосередньо на 

робочому місці, в школах. Вони переконують, що професійний розвиток 

учителів є ключовим елементом системної діяльності в процесі підготовки 

вчителів до професії, включаючи початкову педагогічну освіту, курси зі вступу 

до професії, навчання без відриву від виробництва і постійний професійний 

розвиток у шкільному середовищі (European Commission, 2010).  

Автори проекту вважають, що існує істотна різниця між професійним 

розвитком учителів, які викладають різні предмети. Так, в Австралії, Естонії, 

Польщі, Ірландії, Литві вчителі читання, письма і літератури продемонстрували 

вищі показники, ніж учителі математики і природничих наук. Більше того, 

голландські дослідники виявили, що молодші і менш досвідчені вчителі мають 

більше незреалізованих потреб у професійному розвитку, ніж старші й 

досвідчені колеги. Такі дані можна тлумачити по-різному, але найбільш 

відповідним буде пояснення, що молодші вчителі відкриті до отримання і 

засвоєння нової інформації та знань у своїй галузі (ACER, 2003). 
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Цікавим для нашого дослідження є питання примусового характеру, або 

облігаторності, професійного розвитку вчителів. Ми вважаємо, що це залежить 

від мети і сподівань учителів у процесі професійної діяльності, в якості яких 

можуть бути вдосконалення вмінь, навичок, необхідних знань; вимоги до 

реєстрації/атестації вчителів; необхідність брати участь у заходах з 

професійного розвитку для проходження сертифікації. Однак, існує і 

негативний аспект, що стосується участі в професійному розвитку, – 

недостатня сформованість відповідної системи професійного розвитку вчителів 

у країні. Згідно з оглядом дослідницької групи EURYDICE, ця проблема є 

найактуальнішою в Австрії, де опитування показало, що дві третини вчителів 

не мають належних можливостей для професійного розвитку (EURYDICE, 

2008). 

На нашу думку, в контексті дослідження варто звернути увагу на такий 

аспект професійного розвитку вчителів як «підвищення статусу вчителя». Існує 

багато фундаментальних характеристик статусу вчителя – знання предмета, 

професійна автономія, повноваження, етичні принципи тощо. Шведські 

дослідники (К. Гранстрьом (K. Granström), Г. Колнеруд (G. Colnerud), Р. Торнберг 

(R. Thornberg)) акцентують увагу на проблемі формування моральних цінностей 

у контексті професійного розвитку вчителів. Вони вважають це одним із 

вирішальних моментів, оскільки професійне вдосконалення передбачає 

здатність подолати складні етичні ситуації в шкільному середовищі. Нестача 

спільної етичної мови, незнання відповідних теорій і досліджень з педагогіки і 

психології є суттєвими перешкодами для професійного розвитку вчителів 

(Thornberg, 2008). Отже, можна зробити висновок, що знання етики і 

відповідних аспектів моральної освіти (регулювання конфліктів, запобігання 

шкільному булінгу, вплив суспільства, громадянство тощо) разом із 

професійними компетентностями слід розглядати як важливі умови 

професійного розвитку вчителів. 

Визнаючи потребу кожного педагога у високоякісному професійному 

навчанні, Американська Національна Рада з розвитку персоналу з 2009 р. 
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відстоює нове і переконливе, на їхній погляд, тлумачення терміну 

«професійний розвиток учителів». Ґрунтуючись на моделі безперервного 

вдосконалення, він передбачає залучення педагогів до процесу аналізування 

даних, мотивування учнів, визначення завдань навчання дорослих, розроблення 

комбінованих занять. Частиною цього процесу також є наявність менторства, 

посилена увага до командної роботи з підвищення учнівської успішності. 

Виконавчий директор Ради С. Хірш (S. Hirsh) вважає таке тлумачення досить 

«свіжим», таким, що надало друге життя професійній діяльності вчителів. 

Професійний розвиток тлумачиться як «всебічний і тривалий процес 

удосконалення ефективної діяльності вчителів і директорів для досягнення 

учнівської успішності» (Ensure Great Teaching, 2009, с. 2).  

Проблемам детермінації професійного розвитку вчителів, його реалізації 

й якісної підтримки педагогів на різних рівнях присвячено психолого-

педагогічні доробки багатьох учених і дослідників Австралії. Розвиток 

лідерства і співпраці, ефективність інноваційних форм і методів професійного 

вдосконалення вчителів в Австралії висвітлено в працях П. Андерсона 

(Anderson, Atkinson, 2013), І. Гейбла (Gaible, Burns, 2005), Л. Інгварсона 

(Ingvarson, 1998), Б. Малфорд (Mulford, 2008), Ф. МакКензі (McKenzie, 2008), 

М. Хендерсона (Henderson, 2007), Р. Торнберга (Thornberg, 2008) та ін. 

Визначенням і розробленням сучасних ефективних підходів до якісного 

вчителювання і вдосконалення школи як навчального середовища займаються 

К.Барнет (Barnett, 2002), Л. Брейді (Brady, 2002), П. Коул (Cole, 2004), С. Дінхем 

(Dinham, 2000), С. Леонард (Leonard, 2012), М. Ллойд (Lloyd, 2013), Дж. О’Міра 

(O’Meara, 2011), Х. Тімперлей (Timperley, 2007; 2008; 2011) та ін. 

Австралійський словник «Dictionary.com’s 21st Century Lexicon» надає 

визначення поняття «професійний розвиток», яке датується 1857 р. і 

трактується як «удосконалення навичок або майстерності для досягнення 

успіху в конкретній професії, особливо за допомогою постійного навчання» 

(Dictionary.com’s 21st Century Lexicon, 2014). 
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На сторінці інтерактивної освітньої платформи для вчителів, дослідників і 

освітян Австралії «Aussie Educator» знаходимо визначення «професійного 

розвитку» як «процесу, який впливає на сильні якості і потреби конкретного 

вчителя для досягнення високого рівня професійної кваліфікації» (Aussie 

Educator, 2015).  

Важливими, на наше переконання, є термінологічні розбіжності у 

поняттєвому апараті освітніх систем України й Австралії, які стосуються сфери 

професійного вдосконалення педагогічних працівників. Освітяни і вчителі 

австралійських юрисдикцій вживають терміни «професійний розвиток 

учителів» і «професійне навчання вчителів», як синоніми, так і паралельні або 

взаємопов’язані поняття. Зокрема, Управління освіти і підготовки 

Австралійської Столичної Території провадить професійне навчання для 

педагогічних працівників шкіл (ACT Government, 2018). 

Провайдери освітніх послуг Нового Південного Уельсу надають послуги 

з професійного навчання як головного чинника постійного професійного 

вдосконалення вчителів. Водночас, у штаті існує поняття професійного 

розвитку вчителів, яке розглядається в практичній площині і є важливим 

компонентом професійного навчання (NSW. Department of Education, 2018). 

Північна Територія використовує термін професійне навчання як постійний 

процес, який відбувається щоденно у шкільному середовищі і підтримується 

плановими навчальними заходами та програмами, призначеними для 

вдосконалення професійних знань, діяльності і залучення у професію. 

Професійний розвиток учителів розглядається як професійні дії і отриманий 

досвід, що забезпечує можливості професійного навчання.  

Освітні сектори Квінсленду активно використовують термін професійний 

розвиток, який включає активну і рефлексивну участь у різноманітному 

професійному досвіді, що є додатковим до повсякденних обов’язків учителів. 

Професійний розвиток покликаний удосконалити навички, знання і розуміння 

вчителів для поліпшення результатів навчання учнів (Queensland College of 

Teachers, 2018). Освітяни Південної Австралії використовують терміни 
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професійний розвиток і професійне навчання (Government of South Australia, 

2018b). Міністерство освіти Тасманії також використовує два терміни 

паралельно: професійне навчання – зміни у мисленні, знаннях, навичках і 

підходах, що складають професійний репертуар учителів; професійний 

розвиток – діяльність, яка розвиває навички, знання та досвід учителів 

(Tasmanian Government, 2013; 2018).  

Католицький сектор штату Вікторія провадить термін професійне 

навчання як головний фактор покращення колективної й учнівської успішності. 

Водночас, інші сектори штату використовують обидва терміни (Victoria State 

Government, 2018b). Міністерство освіти Західної Австралії також користується 

двома термінами, де професійний розвиток виступає практичним компонентом 

професійного навчання (Government of Western Australia, 2018).  

Закцентуємо, що однією з важливих тенденцій у системі безперервної 

педагогічної освіти Австралії є чітке сприйняття вчителів як лідерів і 

практикуючих дослідників, професійна діяльність яких має безпосередній 

вплив на реформування шкільної освіти, і, відповідно, поліпшення якості 

учнівської успішності (Owen, 2004, c. 2). Однак, в дійсності проблема 

професійного розвитку вчителів залишається актуальною і надає 

австралійським освітянам і науковцям можливість переосмислити підходи до 

імплементації успішних стратегій підвищення якості педагогічної діяльності.  

Так, австралійський науковець Т. Гейл (Gale, 2006) стверджує, що в 

практичній площині під професійним розвитком учителів часто розуміють 

короткотривалий семінар або навіть однодобовий тренінг, які не здатні 

стимулювати очікувані трансформації. На думку науковця, навчання вчителів, 

яке спрямоване лише на поліпшення учнівських досягнень, фактично оминає 

процес навчання вчителів. Відбувається відстоювання лише кінцевого 

результату, що може бути ефективним, але не є прийнятним для 

усвідомлюваного учнями або вчителями навчання (с. 22–23). Тому, суттєвим 

підґрунтям для вивчення проблеми професійного розвитку вчителів можуть 

стати теорія навчання, педагогіка, психологія професійного розвитку, розвиток 
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критичного мислення, управління змінами, мотиваційний чинник тощо 

(Dinham, 2000, с. 19–20). Номінальний професійний розвиток не дозволяє 

вчителям із сформованими навичками, знаннями і пріоритетами щодо процесів 

навчання і самонавчання інвестувати у свій розвиток і робить їх простими 

споживачами. Водночас, науковець нагадує, що австралійські вчителі мають 

професійну автономію: право брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з 

неоліберальними підходами до оцінювання і фінансування, зайнятістю, 

діяльністю співтовариств і взаємовідносинами в шкільному середовищі. Тобто, 

рішення про засоби досягнення успіху, навчальні матеріалі і підходи до 

ефективного навчання мають прийматися, насамперед, учителями, а не 

диктуватися політичними директивами. 

Австралійський інститут навчання і шкільного лідерства (AITSL), як одна 

з головних експертних національних організацій країни з питань наукових 

досліджень у галузі освіти, в багатьох своїх документах регламентує 

професійний розвиток невід’ємною частиною безперервної освіти вчителів 

упродовж життя, а саме: 

 Австралійська Хартія професійного навчання вчителів і шкільних 

лідерів (Australian Charter for the Professional Learning of Teachers and School 

Leaders) (2012): «професійний розвиток – досвід, отриманий учителями і 

шкільними лідерами в межах формальної або неформальної освіти, метою 

якого є покращення індивідуальної професійної діяльності і колективної 

продуктивності школи, оскільки він вимірюється покращеною учнівською 

успішністю і високим рівнем зацікавленості в навчанні і добробуті колективу» 

(Australian Charter, 2012a, с. 2); 

 Австралійська кваліфікаційна рамка (Australian Qualifications 

Framework) (2013): професійний розвиток – «практика, яка потребує 

спеціальних знань, поглибленого навчання, високого рівня відповідальності й 

автономії, інтенсивної підготовки у межах професійного навчання» (Australian 

Qualifications Framework, 2013, с. 98); 
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 Базовий довідник з професійного навчання: оцінювання (The Essential 

Guide to Professional Learning: Evaluation): «професійний розвиток – не лінійний 

процес, а циклічний, який передбачає: 1) активну участь у спільному процесі 

підвищення обізнаності вчителів щодо цілей професійного вдосконалення; 2) визначення 

сучасного продуктивного педагогічного інструментарію; 3) підтримку цінностей, 

ставлення і особистих цілей учителів щодо професійного вдосконалення; 4) застосування 

професійних знань у межах планування й аудиторної діяльності, аналізу 

результатів і проблем; 5) обмін майстерністю, рефлексію і постійне покращення 

практичної діяльності вчителів» (The Essential Guide to Professional Learning: 

Evaluation, 2017b, с. 5); 

 Професійне навчання: ознайомлення з науковою літературою 

(Professional Learning: An introduction to the research literature) (2011). Автори 

проекту беруть за основу визначення К. Дея (C. Day) і Дж. Сахса (J. Sachs), яке 

тлумачить професійний розвиток і професійне навчання як ціле – «увесь 

навчальний досвід і усвідомлена, запланована діяльність, яка має прямі і 

непрямі переваги для індивідуума, групи або школи і має вагомий внесок у 

якість шкільної освіти. Це процес, який допомагає вчителям критично 

аналізувати, обновляти і розширювати свої обов’язки, які виступають носіями 

змін для моральних цілей навчання і дозволяють отримати і розвинути знання, 

навички та емоційний інтелект, що необхідні для ефективного професійного 

мислення, планування і роботи з дітьми, молоддю і колегами на кожному етапі 

професійного життя» (Mayer, Luke, C., & Luke, A., 2011, с. 3). 

Бачення професійного розвитку педагогів Університетом Монаша, який є 

однію з провідних освітніх інституцій Австралії, що розробляє програми і 

курси з професійного розвитку для вчителів, є суголосним з підходом 

Австралійського інституту навчання і шкільного лідерства до тлумачення цього 

явища. Університет підкреслює, що професійний розвиток учителів охоплює 

всі заходи, які залучаються до розвитку людських ресурсів освітньої системи, 

наприклад, офіційне (формальне) отримання кваліфікації. Водночас, 
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професійне навчання втілює всі важливі можливості, які вчителі створюють для 

посилення своїх практичних знань (Ma Rhea, Anderson, & Atkinson, 2012, с. 30). 

Визначення професійного розвитку вчителів, на думку австралійської 

дослідниці Ч. С. Біссессар (Bissessar, 2014), враховує три площини: 1) глибоке 

розуміння потреб учителів і учнів; 2) детальний аналіз удосконалень в 

професійній діяльності; 3) професійний генезис учителів (с. 123). 

Доповнюючи дослідження Ч. С. Біссессар щодо визначення сутності 

професійного розвитку, Х. Борко (H. Borko) окреслила чотири групи якісних 

ознак діяльності, які характеризують професійний розвиток учителів. Ці групи 

можна описати, як: 1) безперервні, довготривалі й інтенсивні; 2) практичні і 

відповідні до аудиторної діяльності; 3) партнерські і спрямовані на обмін 

знаннями; 4) орієнтовані на учасників процесу та глибоко конструктивні 

(Bissessar, 2014; Borko, 2004). 

Крім того, у свої працях Х. Борко визначає ключові елементи 

професійного розвитку вчителів, а саме: програма професійного розвитку; 

учителі як учні цієї системи; координатор, який спрямовує вчителів у процесі 

конструювання нових знань і діяльності; контекст, в якому відбувається 

професійний розвиток учителів (Bissessar, 2014, с. 123). 

Необхідно зауважити, що професійний розвиток учителів в Австралії має 

особистісно-орієнтований підхід і передбачає акцент на особистісних якостях і 

цінностях учителів у межах професійної реалізації. Так, Дж. Трент (Trent, 2012) 

вважає, що особистість учителя відіграє важливу роль у його розумінні 

професійного розвитку, який здійснюється через партнерство школи та 

університету. Професор Т. Еспленд (Aspland, Elliott, & Macpherson, 1997), 

президент Австралійської асоціації підготовки вчителів, у співтоваристві зі 

своєю командою, розробив комплекс основних принципів реалізації 

професійного розвитку і підготовки вчителів, враховуючи потреби і пріоритети 

не лише останніх, а й керівників освітніх закладів і наставників майбутніх 

учителів в усіх сферах освіти. З-поміж принципів реалізації професійного 

розвитку і підготовки вчителів є такі: 
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1. Професійний розвиток учителів потребує підтримки з боку інших 

учителів та керівників освітнього курсу. 

2. Професійний розвиток учителів потребує визнання етапів у кар’єрі 

вчителів. 

3. Професійний розвиток учителів вимагає керівництва і втручання 

експертів. 

4. Чинником професійного розвитку можна вважати характерну для 

підготовчого процесу проблематичність (дилема, іронія або парадокс). 

5. Центральною фігурою в процесі професійного становлення вчителя 

повинен бути наставник (учитель або директор). Це людина, яка живе і працює 

у відповідному освітньому, соціальному і політичному контекстах, задіяна в 

процесі прийняття рішень в освітній політиці і є поважним лідером. 

6. Професійний розвиток учителів вимагає визнання комплексної 

взаємодії факторів впливу на унікальність учителів і роботу директорів.  

7. Учителі і директори повинні активно залучатися до професійного 

розвитку і підготовки вчителів для постійного генерування професійного 

знання. Мета цього процесу – залучення вчителів через професійні практики до 

досліджень, які є підґрунтям просвітництва і покращення професійної 

діяльності (Aspland, Elliott, & Macpherson, 1997, с. 10). 

Отже, наукове осмислення проблеми професійного розвитку вчителів як 

явища, яке позитивно впливає на учнівську успішність, поступово 

поглиблюється, але має значний потенціал для підтримки педагогів і керівників 

у визначенні ефективних освітніх стратегій і можливостей.  

Зауважимо, що якість професійної діяльності вчителів має прямий 

каузальний зв’язок з постійним професійним розвитком. Причинність такого 

ствердження полягає у виправданому прагненні будь-якої держави 

продемонструвати високу якість освіти як могутнього інструменту підготовки 

конкурентоспроможного професійно мобільного фахівця (Курлянд, 2012, с. 13). 

Оскільки за умови позитивної динаміки, особисті професійні надбання вчителів 

трансформують їхнє світосприйняття і, відповідно, спосіб навчання, постає 
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необхідність пошуку шляхів поліпшення особистісних і професійних якостей 

учителів, як початківців, так і досвідчених. Розв’язанню цієї проблеми сприяє, 

зокрема, створення відповідних організаційно-педагогічних умов. 

У «Сучасному тлумачному словнику української мови» поняття умова 

трактується як «необхідна обставина, що уможливлює здійснення, утворення 

чогось або сприяє чомусь»; умови детермінуються як «сукупність даних, 

положення, що лежать в основі чогось» (Дубічинський, 2006, с. 879). 

Відповідно, організаційний визначається як «пов’язаний з організацією чогось; 

який здійснює організацію чогось» (с. 607), поняття педагогічний 

співвідноситься з тим, що «відповідає правилам, вимогам педагогіки» (с. 645).  

У філософському контексті поняття «умова» розглядається як 

«філософська категорія, в якій відображаються універсальні по відношенню до 

тих чинників, завдяки яким вона виникає та існує» (Ивин, 2004, с. 482). Завдяки 

наявності відповідних умов, властивості речей переходять з можливості в 

дійсність (с. 482).  

Організаційно-педагогічні умови розглядаються дослідниками, у першу 

чергу, як сукупність певних можливостей для гарантування успішного 

вирішення освітніх завдань і реалізації цілей педагогічної діяльності. Аналіз 

поняття «педагогічні умови» є багатоаспектним, оскільки багато дослідників 

демонструють своє власне бачення і трактування цього поняття. У галузі 

педагогіки широко вживані взаємопов’язані і взаємодоповнюючі поняття 

«педагогічні умови» і «дидактичні умови».  

Під поняттям «дидактичні умови» розуміється сукупність об’єктивних 

можливостей змісту освіти, методів, організаційних форм і матеріальних 

можливостей його здійснення, що забезпечує успішне досягнення поставленої 

мети. Педагогічні умови, на думку вчених, свідомо створюються в освітньому 

процесі і повинні забезпечити найефективніше його забезпечення (Кулакова, 

2006, с. 134).  

О. Пєхота (2003) детермінує педагогічні умови як категорію, що 

«визначається як система певних форм, методів, матеріальних умов, реальних 
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ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно створені, необхідні для 

досягнення конкретної педагогічної мети» (с. 135).  

В. Манько (2000) подає ще одне визначення, в якому педагогічні умови 

тлумачить як сукупність внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик 

функціонування, що забезпечують високу результативність навчального 

процесу та відповідають психолого-педагогічним критеріям оптимальності (с. 154).  

У праці А. Алексюка, А. Аюрзанайн, П. Підкасистого, В. Козакова 

(Алексюк, Аюрзанайн, Підкасистий, & Козаков, 1993) педагогічні умови 

розглядаються як чинники, що впливають на процес досягнення мети і 

поділяються на: а) зовнішні: позитивні відносини суб’єкта і об’єкта навчання; 

об’єктивність оцінки навчального процесу; місце навчання, приміщення, клімат 

тощо; б) внутрішні (індивідуальні): індивідуальні властивості тих, хто 

навчається (стан здоров’я, властивості характеру, досвід, уміння, навички, 

мотивація тощо). 

За визначенням В. Монастирського (2011), педагогічна умова – це «така 

обставина або ситуація, яка впливає на (прискорює або сповільнює) утворення і 

розвиток педагогічних явищ, процесів, систем, якостей, навичок і вмінь людини 

і забезпечується відповідними чинниками» (с. 86). 

У праці О. Соколенко (2008), яка присвячена аналізу поняття «педагогічні 

умови», зазначено, що це комплекс взаємозалежних і взаємообумовлених 

заходів педагогічного процесу, що забезпечують досягнення конкретної мети. 

Отже, під організаційно-педагогічними умовами професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл Австралії будемо розуміти сукупність зовнішніх та 

внутрішніх чинників, форм і методів організації і матеріально-технічних 

можливостей реалізації процесу якісного вдосконалення вчителів.  

Як свідчить аналіз науково-педагогічної літератури, ефективність 

професійного розвитку вчителів частково визначається підходом до тлумачення 

цього поняття. У той час, як більшість учасників педагогічного процесу 

фокусуються на вмінні впливати на навчання учнів, можна виокремити три 

рівні показників ефективності професійного розвитку вчителів, а саме: 
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 показники, що зумовлені визначенням ефективності професійного 

розвитку як ступеня розвитку навичок, знання, компетентності та інших 

характеристик учителів у процесі професійного становлення; 

 показники, що вказують на системний підхід до визначення 

професійного розвитку і оцінюють його ефективність, орієнтуючись на якісні 

зміни в навчальній діяльності і шкільній культурі; 

 показники, що характеризують професійний розвиток як процес, що 

має прямий вплив на навчання учнів, їх досягнення і залучення до навчально-

виховного процесу. 

Як бачимо, ефективність професійного розвитку вчителів можна оцінити 

наявністю змін у діяльності вчителів, які спрямовані на покращену учнівську 

успішність, значущість навчального досвіду учнів або підвищення учнівських 

досягнень у ХХІ ст. 

Отже, в результаті осмислення основних аспектів категорії «професійний 

розвиток учителів» та різних поглядів науковців щодо його трактування, нами 

було сформульовано власне визначення поняття професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл в Австралії. Професійний розвиток учителів середніх 

шкіл в Австралії розуміємо як системно організований процес трансформації 

особистісних і професійно значущих якостей учителів середніх шкіл, що 

спрямований на поліпшення учнівської успішності і підвищення колективної 

результативності школи за умови забезпечення сукупності взаємообумовлених 

зовнішніх (форми і методи організації, матеріально-технічні можливості тощо) і 

внутрішніх (властивості характеру; наявний досвід; сформовані уміння й 

навички; мотивація тощо) чинників професійного зростання. 
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1.2. Концептуальні підходи і моделі професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Австралії 

 

 

Модернізація системи освіти покликана задовольняти ті вимоги, що 

висуваються до освіти на кожному етапі розвитку суспільства, за рахунок зміни 

змісту освіти, методів і прийомів викладання навчального матеріалу. 

Затверджена Кабінетом Міністрів України у 1993 р. Державна національна 

програма «Освіта» («Україна XXI століття») наголошує на модернізації освіти, 

яка спрямована на забезпечення її якості відповідно до найновіших досягнень 

вітчизняної і світової науки, культури та соціальної практики. Забезпеченню 

якості освіти підпорядковані матеріальні, фінансові, кадрові і науково-

методичні ресурси суспільства, державна політика у галузі освіти. Висока 

якість освіти, насамперед, передбачає органічний взаємозв’язок освіти і науки, 

педагогічної теорії і практики (Про Державну національну програму «Освіта», 

1993) 

Оптимальне вирішення питань, пов’язаних з якісним професійним 

розвитком учителів середніх шкіл в Австралії досягається за рахунок 

дослідження, систематизування і впровадження нових наукових підходів. 

Ефективні й обґрунтовані наукові підходи слугують основою для розвитку 

дієвих і конструктивних засобів удосконалення освітньої галузі. Однак, 

доцільно зважати і на важливість усталених підходів, які є визначним 

надбанням минулого і уможливлюють розвиток сучасних наукових здобутків. 

У цьому підрозділі ми ставимо завдання охарактеризувати підходи до 

професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії й окреслити 

переваги і недоліки функціонуючих моделей професійного розвитку вчителів у 

досліджуваній країні. 

З огляду на мету нашого дослідження, вивчення складного і 

багатогранного характеру професійного розвитку вчителів доцільно 

здійснювати через узагальнення існуючих підходів до його визначення. 
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Загалом, традиційний професійний розвиток учителів в усьому світі 

ґрунтується на авторитеті фахівця і характерній ієрархії, в якій фахівець 

розглядається як людина, відповідальна за недосвідчених учителів.  

Дослідники А. Падвад і К. Діксіт (Padwad, Dixit, 2011) вважають, що в 

освітньому просторі існує два погляди на безперервний професійний розвиток 

учителів (ПРУ): вузький і широкий. Перший розглядає ПРУ як надання 

(передачу)/опанування певними характерними навичками і / або знаннями для 

того, щоб реагувати на нові вимоги (наприклад, навчання вчителя з 

використанням нового посібника або мультимедійного засобу). Другий погляд 

суттєво розширює сутнісні риси ПРУ: професійний розвиток розглядається як 

глибший, ширший і довготриваліший процес, у якому фахівці постійно 

вдосконалюють не лише практичні знання, а й особистісні якості; їх розвиток 

безмежний – немає необхідності прив’язуватися до професійної ролі, завжди 

існує можливість розширити діапазон нових ролей і зобов’язань (с. 7).  

Один із сучасних підходів до розуміння сутності і функціонального 

навантаження професійного розвитку і навчання вчителів в Австралії є 

соціоматеріальний підхід, який визначає практику, або діяльність, як те, що 

породжує навчання, а матеріальність відіграє в цьому процесі конститутивну 

роль. У межах цього підходу професійний розвиток учителів – «це практико-

орієнтований процес взаємодії людей і матеріалів, що впливає на соціальну, 

політичну, пізнавально-когнітивну та інші сфери суспільства» (Mulcahy, 2011, с. 1). 

Сутність соціоматеріального підходу складають дві категорії: соціальність і 

матеріальність, які розглядаються як «здатність зв’язуватися з іншими 

елементами», при цьому матеріальність розвитку або навчання фокусується на 

тому «як навчання поєднується з іншими елементами» (Sorensen, 2009, с. 177). 

На відміну від дискретних і окремих категорій, знання і навчання 

демонструють характеристики сукупності (assemblage), або групи, яка за Дж.Ло 

(Law, 2004) є результатом «процесу об’єднання, групування, в якому елементи 

не фіксовані за формою, але певною мірою, зібрані і переплетені між собою» (с. 42). 

Об’єднання складаються з неоднорідних елементів: людських і нелюдських, 



63 

органічних і неорганічних, технічних і природних (Anderson, McFarlane, 2011, 

с. 124).  

У межах соціоматеріального підходу процеси набуття знань, навчання і 

розвитку є прагненням учителів (teacher becomings) реалізувати можливості 

буття в матеріальному світі в умовах соціальних груп. У свою чергу, щоб 

зрозуміти, як реалізуються/не реалізуються відносини між елементами процесу 

професійного розвитку, необхідно спиратися на акторно-мережну теорію 

(АМТ). У цілому, АМТ – це підхід до соціологічного дослідження, який виник 

у 80-х роках ХХ століття в межах широкої галузі знань, що вивчає розвиток 

науки і технологій у контексті розвитку суспільства – STS (science, technology 

and society/science and technology studies). Пізніше, АМТ почали 

використовувати як загальноприйняту теорію соціального світу. Визначаючи 

ключові характеристики АМТ як основу соціоматеріального підходу, 

зазначимо, що це семіотичне мережне і динамічне трактування соціальних 

практик. АМТ тлумачить практику, або діяльність, як мережу акторів – дійових 

осіб (actors), або актантів (actants), які виконують дії самі і підпорядковані діям 

з боку інших. Мережа в АМТ трактується як динамічний, незавершений процес. 

Актором, або актантом, може виступати будь-що – людина, інструмент, 

технологія, метод, текст, стандарти, програми тощо – і при цьому обов’язково 

бути джерелом дії, взаємодіяти з іншими акторами у гетерогенній, або 

соціотехнічній, мережі. Водночас, будь-яка мережа може набувати функцій 

актора в іншому акторно-мережному об’єднанні.  

Таким чином, розглядаючи професійний розвиток учителів через призму 

соціоматеріального підходу, можна зробити такі висновки:  

 по-перше, продуктивний професійний розвиток відбувається в 

матеріальному, або акторно-мережному, середовищі, тобто, в умовах активної 

участі індивідуумів у діяльності соціальної групи, де перетинаються людські і 

нелюдські елементи процесу навчання;  
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 по-друге, професійний розвиток учителів концептуалізується як 

перформативна (performative) практика знань, яку складають і виконують люди 

й інструменти в умовах складних колективів або навчальних товариств;  

 по-третє, професійний розвиток учителів набуває різних форм і 

генерує різні знання і різний вплив на індивідуальність у різних локаціях;  

 по-четверте, цей підхід уможливлює більш глибоке розуміння ролі 

навчальних матеріалів у забезпеченні різних форм навчання.  

Варто наголосити, що якість професійного розвитку безпосередньо 

залежить від уміння учасників процесу здійснювати навчання як практику в 

умовах соціальних груп. 

Вивчаючи погляди дослідників щодо значення індивідуального розуму в 

освітньому процесі через призму моделі ситуативного навчання, С. Бараб і 

Т. Даффі (Barab, Duffy, 2000) розглядають два підходи відображення принципів 

професійного розвитку індивідуума – антропологічний і психологічний. 

Психологічний підхід обумовлює сприйняття у межах ситуативного контексту і 

створення можливостей для автентичної діяльності індивідуума з метою 

передачі й отримання знань.  

Антропологічний підхід стверджує, що навчальні ресурси та 

індивідуальне їх сприйняття невід’ємні від освітнього середовища і 

реалізуються лише в спільноті. Сутність антропологічного підходу є 

суголосною з положенням К. Ушинського про необхідність вивчення людини в 

конкретних життєвих обставинах, враховуючи при цьому специфічні 

особливості історії і розвитку цього народу (Гончаренко, 1997, с. 27). 

Пов’язуючи навчальне середовище з профільними спільнотами, С. Бараб і 

Т. Даффі доходять висновку, що антропологічний підхід ситуативної теорії 

навчання в контексті ПРУ має чотири ключові аспекти: 1) розвиток 

відбувається в умовах колективної взаємодії; 2) зберігається загальне й 

історичне надбання, у тому числі спільні цілі, апробовані засоби, практики 

тощо; 3) особистість тісно пов’язана і залежна від спільноти і спільних зусиль; 
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4) спільнота репродукується за рахунок нових членів, які здатні співпрацювати 

з досвідченими і компетентними колегами (с. 36–37). 

С. Оуен (Owen, 2004) наводить докладну вибірку характеристик підходів 

до професійного розвитку вчителів, яка ґрунтується на комплексному аналізі 

досліджень теоретиків щодо особливостей, умов і передумов професійного 

розвитку (рис. 1.2.1). 

 

 

 

 

Характеристики навчального 

контексту 
Характеристики вчителя як учня 

Конструктивні особливості: 

 

 розподілене навчання 

 навчальний досвід стимулюється 

Зоной найближчого розвитку, 

підтримуючим навчанням або 

складними завданнями 

 розмаїття ресурсів підтримки 

 чіткі інструкції щодо збільшення 

ресурсів, співпраці включно 

 модель когнітивного професійного 

навчання 

 

Особливості освітнього контенту 

 акцент на глибокому розумінні, ніж 

на ерудованості 

 рефлексія і вирішення проблем, 

включаючи поняття сили і цінностей 

 

Особливості завдань 

 автентична діяльність з реальними 

ситуаціями 

 

Особливості оцінювання 

 формування, не зберігання, 

соціальних й індивідуальних знань 

 участь у спільному навчанні 

 розуміння індивідуальної 

відповідальності за досягнення 

начальних цілей 

 повага до інших членів спільноти 

 визнання існуючого знання 

індивідуумів 

 готовність ділитися знаннями і 

приймати інші підходи через діалог 

і висловлювання 

Характеристики процесу 

навчання 

 співпраця з колегами з метою 

розвитку розуміння через 

рефлексію, наставництво, 

менторство, групове навчання в 

безперервному процесі 

 використання мови і символів для 

уточнення розуміння і 

взаємозв’язків 

 комунікація через різні фізичні 

артефакти, книги, комп’ютери в і за 

межами спільноти 

 розвиток когнітивних стратегій для 

забезпечення соціальних й 

індивідуальних особливостей 

Рис. 1.2.1. Психологічний і антропологічний підходи до професійного 

розвитку вчителів у розподіленому навчальному середовищі за S.Owen (2004) 

Психологічний підхід 

(індивідуальне пізнання, посилене у 

соціальному середовищі) 

Антропологічний підхід 

(профільна спільнота невід’ємна від 

індивідуальності) 
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У межах двох зазначених підходів стверджується, що серед ключових 

форм ефективного ПРУ, пов’язаних з теорією ситуативності і теорією Л. Виготського 

про Зону найближчого розвитку (ЗНР), є дослідницькі групи на базі школи, 

менторство і коучинг. Співпрацюючи в групах, учителі діють, як дослідники-

практики – збирають дані, діляться подальшими планами, несуть 

відповідальність за колективне навчання, контролюють власне навчання і 

мають підтримку менторів. Згідно з теорією ситуативності, менторство – це 

колаборативний процес, який уможливлює активну участь і самостійність 

індивідууму. Коучинг реалізується через колаборативний процес довготривалої 

підтримки інструктора, яка, по суті, контролюється індивідуумом. 

Отже, діяльність, спрямовану на професійний розвиток учителів, можна 

розглядати через призму теорії ситуативності і теорії Л. Виготського про ЗНР у 

межах антропологічного і психологічного підходів до безперервного 

професійного навчання і розвитку вчителів, які мають значний вплив на 

індивідуальне зростання вчителів у професійній спільноті.  

Актуальність впровадження інноваційних підходів до навчання в 

закладах освіти Австралії спонукає уряд країни звернути особливу увагу на 

поліпшення якості професійної діяльності вчителів, зокрема шляхом 

запровадження відповідних підходів до їх професійного зростання, що вже 

отримали визнання, продемонструвавши позитивний вплив на роботу вчителів 

та підвищення учнівської успішності (Global Perspectives, 2011).  

Мова йде про проект «Глобальні тенденції в професійному навчанні, 

діяльності і розвитку» (Global trends in professional learning and performance and 

development) (2014), започаткований у 2013 р. Мета проекту – виявлення, аналіз 

і перспективне використання інноваційних підходів до організації 

професійного навчання і розвитку вчителів у 10 країнах, зокрема Австрії, 

Великій Британії, Індії, США, Фінляндії, Японії тощо (Global trends in 

professional learning, 2014, с. 6). 

У результаті дослідження виявлено й охарактеризовано п’ять підходів, які 

можуть бути використані національними і професійними організаціями в 
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процесі професійної підготовки і розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії. 

Теоретичну сутність і приклади практичного втілення підходів подано у 

таблиці 1.2.1.  

Таблиця 1.2.1 

Інноваційні підходи до професійного навчання, діяльності і розвитку 

вчителів середніх шкіл в Австралії  

(Global trends in professional learning, 2014) 

Інтегрований 

підхід 

(Integrated 

approach) 

Сутність: професійне навчання, діяльність і розвиток учителя 

тісно пов’язані і є частиною організаційної культури і практики 

(подальша професійна підготовка педагога прив’язана до 

відповідної організації). 

Приклад: 1) підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 

робочому місці (Comenius In-Service Training for teachers and other 

education staff); 2) науково-дослідницька школа професійного 

розвитку (Action Research at McWhirter); 3) наставництво, 

менторство («shadowing» або «job shadowing») спостереження за 

роботою фахівців і взаємодія з ними на робочому місці для 

покращення практичного досвіду. 

Імерсійний 

підхід, або 

занурення 

(Immersive 

approach) 

Сутність: наявність інтенсивного, холістичного досвіду, що 

стимулює цінності та переконання і радикально змінює 

професійну діяльність учителів (передбачає проектне навчання, 

інтернет або реальні симуляції, практику/інтернатуру, тренінги в 

освітніх центрах або таборах). 

Приклад: Hyper Island University, TeachMeet Sydney (Aus), 

Shadowing. 

Проектний 

підхід 

(Design-led 

approach) 

Сутність: наявність упорядкованих процесів вирішення проблем, 

які вимагають глибокого знання і залучення вчителів (обмін 

ролями між ментором і учнем, спільні проекти і розробки, 

використання аналітичних методів, великих баз даних). 

Приклад: Розроблення і застосування інноваційних відео 

матеріалів у навчальних лабораторіях (Teaching Tunnel in US 

Online). 

Ринковий підхід 

(Market-led 

approach) 

Сутність: нові постачальники сприяють попиту і формують ринок 

для нових продуктів і послуг (наявність нових постачальників 

освітніх послуг, якими можуть бути соціальні підприємства, 

вчителі або викладачі-фрілансери, школи тощо). 

Приклад: освітні сайти НПР PD360 (US online), eduplanet21 (US 

online). 

Відкритий 

підхід 

(Open approach) 

Сутність: можливість вільного обміну ідеями та ресурсами в 

неконтрольованому он-лайн середовищі (наявність блогів і 

форумів, поширених он-лайн спільнотами). 

Приклад: TeachMeet Sydney (Aus), навчальні спільноти в Швеції. 
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Важливим здобутком проекту стало визначення основних характеристик 

практичної реалізації ПРУ у межах п’яти підходів, а саме: колаборативність 

(спільна участь); індивідуальність (особиста участь); контактність (один 

фізичний простір для двох учасників з наставником); віддаленість (он-лайн або 

телефонний зв’язок); обов’язковість безперервного професійного розвитку 

вчителів; самостійне керування процесом (самостійне визначення учасником 

процесу професійного розвитку місця, змісту, ментора тощо); спрощеність 

(місце, зміст і результати обираються учасником і ментором); ситуативність 

(проведення курсу з професійного розвитку на базі відповідної організації); 

інтенсивність (наявність короткого періоду навчання); довготривалість; 

наявність мотивації (можливість отримати фінансове заохочення або бонуси від 

освітньої організації / органів управління в галузі освіти); формальність; 

неформальність; наявність сертифікації (можливість отримати сертифікати про 

проходження курсів з професійного розвитку або з акредитації/сертифікації). 

Отже, ефективна реалізація професійного розвитку вчителів зумовлена, 

насамперед, комплексом професійних знань, навичок і вмінь, досвідом роботи 

тощо. Інтелектуальний багаж учитель може формувати й удосконалювати 

різними способами: при відвідуванні курсів, на робочому місці, у співпраці з 

колегами, ментором або наставником, у різноманітних відповідних організаціях 

(Martin et al., 2006). Володіння комплексом професійних знань є ключовим 

елементом усіх класичних професій. Так, китайські дослідники Л. Ванг, М. Лай 

і Л. Н. К. Ло (Wang, Lai, & Lo, 2014) стверджують, що «професійне знання – це 

система знань, яку професіонал використовує у навчанні і викладанні і 

підкріплює кваліфікаціями або членством у відповідній організації» (с. 434).  

Вивчення результатів дослідження Ч. Роудса, М. Стоукса і Г. Хемптона 

(Rhodes, Stokes, & Hampton, 2004), М. Кочрена-Сміта і С. Літла (Cochran-Smith, 

Lytle, 2001; 2009) дозволяють окреслити три широкі концепції визначення 

професійного знання, яке вчитель отримує в процесі безперервного 

професійного розвитку у різних організаційно-педагогічних умовах: 
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1. Знання для практики (knowledge for practice) – вчителі залучаються до 

навчання і отримують взірці найкращих практичних засобів для інтеграції в 

педагогічну практику. 

2. Знання на практиці (knowledge in practice) – вчителі самі генерують 

«найкращі практики» і, відповідно, модифікують свої методи навчання і 

викладання. Процес передбачає аналітичну роботу вчителів на індивідуальному 

і груповому рівні. 

3. Знання практики (knowledge of practice) – вчителі активно виявляють 

себе в навчанні і залучаються до науково-дослідної роботи з метою генерування 

нових аналітичних матеріалів і концепцій через колаборативне навчання в 

групах, спільноти і спілках. 

Таким чином, безперервний професійний розвиток учителів забезпечує 

отримання професійного знання за умови наявності відповідної освіти і 

кваліфікації (магістр і вище) та безпосередньої участі в індивідуальному або 

колективному дослідженні. 

Метакогнітивний підхід робить акцент на тому, що розвиток 

професійного знання відбувається в окремому індивідуумі і має певну форму, 

фактично незалежну від розумової здібності вчителя отримувати це знання 

(Mulcahy, 2011). Під терміном «метапізнання», або самопізнання, розуміють 

механізм пізнавальної діяльності людини, який зумовлює активний моніторинг 

і постійне саморегулювання пізнавальних процесів для досягнення мети або 

цілей (Phelps, Graham, & Kerr, 2004, с. 52). Важливою характеристикою 

метакогнітивного підходу є заохочення індивідуумів до визначення, 

формулювання і здійснення особисто значущих цілей, які стосуються розвитку 

навичок, поглядів, самовпевненості, цінностей і уявлень, шкільного лідерства 

тощо. Серед переваг цього підходу слід підкреслити його спрямованість на 

формування у вчителів відповідальності за контроль над їхнім навчанням, 

позитивного самосприйняття, здатності впливати на мотивацію інших учителів 

до підвищення кваліфікації. На практиці, метакогнітивний підхід спонукає 

вчителів зважати на наявний досвід (почуття, ставлення, уявлення, мотиви, 
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прагнення тощо) у процесі вдосконалення професійних компетентностей; 

педагогічні або соціальні проблеми; минулі, теперішні і потенційні стратегії 

викладання; постановку і реалізацію цілей (Phelps, Graham, & Kerr, 2004, с. 64–65). 

Зважаючи на зазначене, використання цього підходу спонукає вчителів до 

рефлексії, колаборативного навчання і збереження автономії під час 

розроблення стратегій і цілей навчання. 

З огляду на проблему дослідження ПРУ в Австралії варто розглянути 

соціокультурний підхід, що пропагує ідею спільної організації навчання, 

збереження індивідуальності і контекстного середовища. З огляду на зазначене, 

в межах цього підходу ПРУ визначається як кваліфікована участь у діяльності 

соціальної групи. Фактично, розвиток учителів передбачає конструювання 

нових знань через взаємозв’язок наявних знань та уявлень із ідеями, заходами і 

практиками, з якими вони стикаються в процесі навчання. У межах цього 

підходу процеси навчання і мислення є «опосередковані і розподілені – існують 

не в межах окремого розуму, а розподілені через людей, інструменти і 

навчальні середовища» (Leander, Phillips, & Taylor, 2010, с. 330). На думку 

дослідників К. М. Ліндер (K. M. Leander), Н. К. Філліпс (N. C. Phillips) і К. Х. Тейлор 

(K. H. Taylor), соціокультурний підхід є сучасним поглядом на професійний 

розвиток учителів в Австралії, який сформовано з урахуванням соціального 

запиту і результатів досліджень практикуючих учителів; спільного осмислення 

цілей, завдань, проблем і колаборативної діяльності; менторства як процесу 

залучення до професійного розвитку; ролі дослідницьких спільнот і 

професійних організацій. 

На нашу думку, у контексті соціокультурного підходу поняття ПРУ 

постає результатом соціальної інтеракції людей і матеріалів, а участь у 

практичних заходах з професійного розвитку належить виключно людині. При 

цьому професійний розвиток обумовлюється історичним, культурним і 

інституційним контекстами. 

Отже, вивчення концептуальних підходів до розуміння сутності ПРУ 

(соціоматеріальний, психологічний, антропологічний, метакогнітивний, 
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соціокультурний), на які спирається сучасна педагогічна наука в міжнародному 

освітньому просторі, дало нам змогу виокремити й охарактеризувати наявні в 

австралійській системі безперервної педагогічної освіти підходи до організації 

ПРУ (інтегрований, імерсійний, проектний, ринковий, відкритий) та відповідні 

їм моделі ПРУ. У контексті завдань нашого дослідження розглянемо детально 

найпоширеніші моделі ПРУ в досліджуваній країні.  

Здійснене дослідження засвідчує, що нині в Австралії гостро актуальною 

є потреба пошуку холістичних моделей професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл на тлі суперечливих подій: з одного боку, дослідники відстоюють 

стратегічне значення ПРУ для освіти, що підкріплене численними доповідями 

ОЕСР та Консультативного комітету з освітніх реформ Австралії (Ministerial 

Advisory Committee for Educational Renewal) (A Creative Workforce for a Smart 

State, 2004, с. 9), а з іншого – спостерігається зменшення годин, призначених на 

професійне вдосконалення вчителів, що унеможливлює забезпечення якісної 

підготовки вчителів до роботи в аудиторії (Lynch, Madden, & Knight, 2014, с. 4).  

Аналізуючи моделі професійного розвитку педагогів Л. Пуховська (2011) 

наголошує на полемічності визначення таких моделей зарубіжними 

дослідниками. Дослідниця підкреслює, що сутність моделі ПРУ повинна 

співвідноситися з системою професійного розвитку педагогів і включати 

взаємозв’язки між: 1) метою, предметом і ціллю професійного розвитку 

педагогів; 2) контекстом професійного розвитку; 3) особистісними і 

професійними характеристиками учасників; 4) моделями, техніками, 

процедурами запровадження тощо; 5) вартістю і здобутками від професійного 

розвитку; 6) визначенням того, хто має приймати які рішення; 6) процесом 

оцінювання ефективності професійного розвитку педагогів для різних 

категорій; 7) визначенням інфраструктури для підтримки професійного 

розвитку тощо (с. 102–103). 

Результати нашого дослідження засвідчують, що в австралійському 

контексті застосовується більш вузький (процесуальний) підхід до тлумачення 

сутності моделей професійного розвитку. На переконання австралійського 
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науковця Л. Інгварсона (Ingvarson, 1998), у моделях ПРУ під час планування 

необхідно розробляти спеціальні заходи і визначати можливості їх реалізації, 

починаючи з етапу професійної підготовки вчителів. 

Опрацювання автентичних джерел з теми дослідження показало, що ПРУ 

в Австралії реалізується у межах таких моделей, відповідно до рівня 

ефективності підтримки професійної автономії; трансформуючого впливу; 

інноваційності: модель спільного навчання вчителів (collaborative teacher 

learning model); модель віртуального бенчмаркінгу / протиставлення на основі 

критеріїв (virtual benchmarking model); партнерство «школа-університет»; 

змішана модель; навчальна модель (training model); модель заохочувальної 

нагороди (award-bearing model); модель дефіциту (deficit model); каскадна 

модель (cascade model); стандарто-орієнтована модель (standard-based model); 

модель коучингу/менторства (coaching/mentoring model); модель спільноти, що 

навчається (community of practice model); модель практичного дослідження 

(action research model); трансформуюча модель (transformative model) (Kennedy, 

2005, c. 236–237; Cohen, Hill, Kennedy, 2002). 

Надамо їх коротку характеристику. Однією з найефективніших серед 

інноваційних моделей професійного розвитку вчителів є Модель спільного 

навчання вчителів. Однак, на думку Д. Лінча (Lynch, Madden, & Knight, 2014), 

вона відображає традиційний підхід – «звільнення вчителя від викладання 

матеріалу для відвідування семінарів або курсів ПРУ» (с. 3). Сутнісні 

характеристики моделі такі: по-перше, модель ґрунтується на Австралійській 

рамці діяльності і розвитку вчителів і Національних професійних стандартах 

для вчителів; по-друге, модель інтегрується в процес професійного навчання і 

розвитку вчителів у межах соціоматеріального підходу; по-третє, ефективність 

використання моделі уможливлюється наявністю трьох ключових елементів, 

стратегічно необхідних для ПРУ: 1) професійний діалог (professional dialogue) із 

залученням колег; 2) співпраця (collaboration), що розвиває саморефлексію і 

розширює освітній потенціал учителів; 3) контекстуалізація змісту навчання 
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(learning teaching content in context) як комплексна система, де зміст навчання 

співвідноситься с контекстом. 

Зауважимо, що навчання вчителів здійснюється системно, у невеликих 

групах, відповідно до низки взаємопов’язаних етапів (teacher learning steps): 

1) інструктування (coaching), 2) менторство (mentoring), 3) звіт про роботу 

вчителів (feedback). Поетапний характер цього процесу дозволяє вчителям 

аналізувати свою діяльність (рефлексувати), перевіряти реакцію учнів на 

викладання, обмінюватися досвідом і оцінювати діяльність один одного. Кожен 

етап складається з п’яти елементів: 

1. Обговорення до інспектування (pre-walk discussion). Захід проводиться 

призначеним учителем-наставником (lead walker). Ключові моменти 

обговорення: протоколи етапів, характеристика навчального середовища, 

визначення мети інспектування. 

2. Інспектування груп (the cohort areas walk) передбачає оцінювання 

навчального середовища/місця, характеристику викладання вчителів, 

спостереження за взаємодією вчителів та учнів, опитування учнів тощо. 

3. Обговорення після інспектування (post walk discussion) передбачає 

обмін інформацією про результати спостереження, саморефлексію, 

формулювання ідей щодо покращення викладання, планування відповідного 

інструктування та менторства. 

4. Самоаналіз і звіт про роботу вчителя, що складається самим учителем, 

наставником і педагогічним колективом тощо. 

5. Удосконалення за допомогою інструктування, менторства і підготовка 

звіту. 

Отже, модель спільного навчання вчителів передбачає збір даних про 

успішність учнів і навчальну діяльність учителів з метою спонукання до і 

стимулювання діалогу про професійну діяльність учителів. Основною 

перевагою цього підходу до ПРУ є те, що він відбувається регулярно 

(щоденно), в робочому (шкільному) середовищі і спонукає колектив до 

співпраці й обміну досвідом. 
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Значну цінність для нашого дослідження представляє Модель 

віртуального бенчмаркінгу/протиставлення на основі критеріїв. Ця модель 

ПРУ на робочому місці активно реалізується за допомогою дистанційного 

навчання, передбачає індивідуальну і колективну форми навчання і сприяє 

ефективному професійному розвитку фахівців (Leppisaari, Vainio, & Herringtom, 

2009, с. 566). Важливо, що модель характеризується як колаборативна і 

горизонтальна, базується на якісних методах та інтерактивному електронному 

спілкуванні. У процесі бенчмаркінгу в якості інструменту синхронного 

спілкування використовується, наприклад, програмне забезпечення Adobe 

Connect Pro software, а для асинхронного упорядкування колективного знання і 

організації інтерактивного форуму, наприклад, середовище the Ning. 

Суттєвою характеристикою моделі є застосування критеріїв аутентичного 

навчання – рефлексії та інструментів діалогу – в колегіальному аналізі 

електронних курсів професійного розвитку. Модель складається з 5 етапів: 

1. Ініціювання: опис курсу – стартовий семінар – формування пари – 

первинне дослідження. 

2. Попередня підготовка: самооцінка – підготовка експертної оцінки. 

3. Обговорення: обговорення колегіального аналізу/розгорнутий 

колегіальний аналіз у межах віртуальної спільноти. 

4. Подальше обговорення: розгорнутий колегіальний аналіз у межах 

віртуального спілкування. 

5. Заключний етап проекту: підбиття підсумків – останній семінар – 

експертна оцінка – останній огляд – дослідження – підготовка звіту (Leppisaari, 

Vainio, & Herringtom, 2009, с. 569). 

Позитивними характеристиками моделі віртуального бенчмаркінгу є такі: 

забезпечення аутентичного контексту, що відображає спосіб використання 

знання в реальному житті; забезпечення аутентичної діяльності і завдань; 

забезпечення доступу до експертної діяльності і моделювання/симуляції 

процесів; можливість апробації різних ролей і визначення подальших 

перспектив; підтримка спільного конструювання бази знань; сприяння 
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рефлексії; забезпечення наставництва; можливість отримати реальну оцінку 

результатів навчання відповідно до поставлених завдань (Leppisaari, Vainio, & 

Herringtom, 2009, с. 569). 

Інтерактивний, відкритий характер цієї моделі ПРУ середніх шкіл 

Австралії робить її максимально доступною для широкого кола педагогів, що 

сприяє розвитку педагогічних навичок учителів в режимі он-лайн і забезпечує 

аутентичне навчальне середовище. Залучення до такої моделі активує 

педагогічний дискурс, розширює розуміння необхідності професійного 

розвитку, розвиває навички аналізу діяльності колег і підтримує процес 

колегіального навчання за рахунок інструментів оцінювання аутентичного 

навчання, практики самооцінки та колегіального аналізу (Leppisaari, Vainio, & 

Herringtom, 2009, с. 574). 

Важливо підкреслити, що в австралійській системі педагогічної освіти 

ІКТ широко застосовуються для організації ПРУ. Так, П. Вайтхауз, Е. МакКлоскі, 

Д. Дж. Кітхульт (Whitehouse, McCloskey, & Ketehult, 2010) обґрунтували три 

моделі професійного розвитку вчителів он-лайн, а саме: нео-традиційна, у 

межах якої інструктор є основним джерелом знань, а навчання зосереджується 

на придбанні знань (традиційні форми і методи ПРУ); соціально 

конструктивна (професійні навчальні спільноти, профільні асоціації), у межах 

якої вчителі підвищують свою кваліфікацію, розширюючи змістовий 

компонент педагогічної діяльності шляхом спільного конструювання 

професійно значущого знання; теле-менторство (навчання з використанням 

дистанційних технологій), у межах якої вчителі навчаються в якості учнів 

спільно з ментором.  

Припускається, що недоліком першої моделі є демонстрація 

однотиповості оброблення і організації інформації вчителями і схильності до 

конкретних навчальних ситуацій (Sadler-Smith, Smith, 2004). Дві останні моделі 

мають неформальний, самоврядний характер і демонструють підвищену 

продуктивність ПРУ в Австралії (Duncan-Howell, 2009). 
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У межах нашого дослідження доречно наголосити на ефективності моделі 

змішаного навчання ПРУ, яка здійснюється в режимі он-лайн (Arnold, Ryan, 

2003), і, за визначенням Д. Р. Гарісона і Н. Д. Вогана (Garrison, Vaughan, 2008), 

є «продуманим поєднанням індивідуального та он-лайн навчального досвіду» 

(с. 5). Цікаво, що в професійних асоціаціях, он-лайн діяльність інтегрована в 

організацію зустрічей, заходів, конференцій і семінарів. Ключовою 

характеристикою моделі, що підвищує ефективність ПРУ, є безперервність 

залучення педагогів до цього процесу, яка сприяє концентрації на певних 

проблемах та їх рефлексивному аналізі, що стають можливими за фізичної 

відсутності останніх на робочих місцях. Модель змішаного навчання створює 

стимули та можливості для формування професійно спорідненої групи із 

спільними навчальними цілями і проблемами, яка знаходиться у постійному 

контакті для їх обговорення й вирішення (AITSL, 2011c; Anderson, Henderson, 2004). 

Необхідно зазначити, що модель партнерство «школа-університет» є 

одним із тригерів якісної професійної діяльності вчителів середніх шкіл в 

Австралії. Школи – це своєрідні навчальні громади (learning communities), для 

яких зовнішня співпраця є значимою, оскільки сприяє покращенню професійної 

діяльності вчителів. Демонструючи спільні цілі і чітко визначені ролі й 

очікування, партнерство «школа-університет» потенційно оптимізує і посилює 

можливості ПРУ (Brady, 2002). Модель партнерства університетів зі школами 

фокусується на забезпеченні оптимальних можливостей ПРУ завдяки 

застосуванню форм, як-от: конференції для вчителів і керівників; семінари для 

менторів; зарахування кредитів за керівництво педагогічною практикою для 

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра; зустрічі з учителями шкіл; 

зустрічі з представниками професійних асоціацій; зустрічі кожного семестру 

студентів- майбутніх учителів з їхніми шкільними наставниками на офіційній 

основі. 

Наше дослідження показало, що в безперервній педагогічній освіті 

Австралії використовуються моделі, характерні для професійного навчання і 

розвитку вчителів в інших країнах світу. Проаналізуємо переваги і недоліки 
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найпоширеніших з них. Так, навчальна модель є провідною у світовій освітній 

системі. Модель надає вчителям можливість оновити професійну 

компетентність. Навчальний процес у межах цієї моделі здійснюється у формі 

передачі досвіду від експерта-наставника до вчителя, ґрунтуючись на 

розробленій експертом програмі. Процес навчання може відбуватися в установі, 

де працюють вчителі. Серед недоліків цієї моделі слід зазначити недостатній 

зв’язок із сучасним контекстом навчання; низький рівень розуміння моральних 

цінностей, які складають основу професіоналізму вчителів; централізований 

підхід до навчання; стандартизацію навчальних можливостей, яка нівелює 

сучасну потребу у формуванні ініціативних педагогічних працівників. 

Водночас, ця модель є ефективною для надання вчителям нових знань 

(Kennedy, 2005). 

Модель заохочувальної нагороди реалізується в межах освітньої програми 

з подальшою нагородою, яка затверджується університетами. Це зовнішнє 

затвердження можна розглядати як ознаку забезпечення якості ПРУ та 

здійснення контролю з боку організації, уповноваженої організовувати і 

фінансувати процес навчання вчителів. Ця модель уможливлює отримання 

статусу дипломованого вчителя по завершенні програми. Недоліками цієї 

моделі вважають протиставлення понять «професійний» і «академічний» 

статуси, оскільки в межах моделі університети часто провадять академічну 

діяльність і не зважають на практичний елемент навчання (Kennedy, 2005). 

Модель дефіциту ПРУ розроблена для заповнення прогалин у практичній 

професійній діяльності вчителів. Модель є продуктивною в контексті 

управління професійною діяльністю вчителів і передбачає лідерську позицію 

експерта-наставника в оцінюванні й управлінні змінами у професійній 

діяльності вчителів, а також покращенні професійного рівня кожного вчителя. 

Ця модель недооцінює індивідуальну професійну діяльність учителя й ігнорує 

колективну відповідальність. Отже, у межах цієї моделі успішний розвиток 

професійної компетентності повинен спиратися на лідерство, яке уможливлює 

три умови успішного навчання: 1) формування колективного розуміння подій у 
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робочому середовищі; 2) розроблення і використання колективної бази знань; 

3) розвиток почуття взаємозалежності (Kennedy, 2005). 

В умовах реалізації каскадної моделі ПРУ вчителів долучають до 

навчання і спонукають до подальшого розповсюдження отриманої інформації 

серед колег. Вона продуктивна в умовах дефіциту ресурсів (людських, 

фінансових, матеріальних тощо). Недоліками цієї моделі є: загальна орієнтація 

на розвиток умінь; частковий акцент на опануванні знаннями; ігнорування 

цінностей. Таким чином, ця модель підтримує технічний погляд на навчання – 

вміння і знання проти цінностей і ставлень (Kennedy, 2005). 

Стандартоорієнтована модель ПРУ сприяє розвитку системи навчання 

вчителів, яка генерує й емпірично підтверджує зв’язок між рівнем педагогічної 

майстерності вчителів та рівнем учнівської успішності. Модель орієнтується на 

використання Національних і територіальних стандартів, які втілюють вимоги 

до рівня професіоналізму вчителів. Водночас, така орієнтація моделі нівелює 

можливості використання альтернативних форм професійного розвитку і 

обумовлює певним чином неповагу до рефлексивного аналізу та критичного 

мислення вчителів. Таким чином, ця модель виступає фундаментом для ПРУ, 

водночас обмежуючи педагогів у їх виборі альтернативних форм професійного 

вдосконалення (Kennedy, 2005). 

Модель коучингу або менторства передбачає поєднання різних практик 

ПРУ. Однак, визначальною характеристикою цієї моделі є важливість 

двосторонніх взаємовідносин між декількома учасниками процесу навчання для 

підтримки професійного розвитку. Коучингу і менторству притаманна ця 

характеристика, хоча коучинг більше орієнтований на розвиток навичок, а 

менторство передбачає елемент консультування і професійної дружби між 

експертом і менш досвідченим учителем. Отже, основна мета моделі полягає у 

формуванні взаємовигідних і систематичних відносин, які мають ієрархічну 

структуру і орієнтовані на оцінювання професійної діяльності. Якість 

міжособистісних відносин має вирішальне значення в межах цієї моделі, 
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оскільки для її успішної реалізації учасники повинні мати добре розвинені 

навички міжособистісного спілкування (Kennedy, 2005). 

ПРУ в межах моделі спільноти, що навчається реалізується за 

допомогою трьох основних процесів: 1) розвиток форм взаємодії учасників 

спільноти; 2) розуміння і налаштування освітнього середовища; 3) розроблення 

стратегій, стилю навчання, педагогічного дискурсу тощо. Хоча спільноти 

потенційно забезпечують збереження пануючих дискурсів, за певних умов вони 

можуть виступати могутніми джерелами трансформації знання. Отже, модель 

уможливлює розширення і поглиблення знань та досвіду окремого вчителя 

завдяки колективним зусиллям (Kennedy, 2005). 

Модель практичного дослідження розглядає дослідження педагогічної дії 

вчителя як вивчення соціальної ситуації з метою покращення якості 

професійної діяльності в межах цього процесу. Дослідження якості педагогічної 

дії вчителя сприймається як осмислення учасниками ПРУ конкретної ситуації з 

практичної діяльності. Залучення вчителів до спільнот, що навчаються, у межах 

цієї моделі сприяє поліпшенню професійної діяльності вчителів. Однак, 

колаборитивна діяльність не є передумовою для здійснення практичного 

дослідження. Отже, модель практичного дослідження можна охарактеризувати 

як успішну для розвитку критичного мислення вчителів і дієву щодо 

встановлення професійної автономії і трансформаційної практики педагогічних 

працівників (Kennedy, 2005). 

Трансформаційна модель поєднує низку процесів, характерних для інших 

моделей. Основною рисою цієї моделі є комбінація практичних заходів і умов, 

які підтримують трансформаційну природу навчання вчителів. У цьому сенсі 

можна стверджувати, що трансформаційна модель не є чітко визначеною 

моделлю сама по собі, вона окреслює діапазон різних умов, необхідних для 

трансформації професійної діяльності вчителів (Kennedy, 2005). 

Узагальнюючи матеріал цього підрозділу, доходимо висновку, що 

найефективнішим і найпоширенішим науковим підходом до ПРУ в Австралії є 

соціоматеріальний підхід, оскільки він передбачає розширення навчальних 
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можливостей і необхідність відповідної ресурсної бази для їх реалізації; 

високий рівень соціального партнерства учасників ПРУ; активне залучення до 

професійних спільнот і практико-орієнтовану діяльність. З іншого боку, 

великого значення в сучасних умовах розвитку системи безперервної 

педагогічної освіти Австралії набуває соціокультурний підхід до ПРУ, який 

враховує соціальний запит; потреби практикуючих учителів; вимоги 

професійних спільнот та профільних асоціацій; провідну позицію менторства. 

Результати наших наукових розвідок доводять, що в основу реалізації 

моделей ПРУ в системі безперервної педагогічної освіти Австралії покладено 

дві пріоритетні цілі цього процесу: 1) підготовка вчителів до імплементації 

освітніх реформ і 2) підтримка вчителів у їхній професійній діяльності. 

Проаналізовані моделі поділяються на три категорії, відповідно до 

ефективності методів ПРУ у досягненні ключової мети – трансформації 

особистісних і професійних якостей учителів: 1) передача знань (навчальна 

модель, модель заохочувальної нагороди, модель дефіциту, каскадна модель); 

2) засвоєння знань (стандарто-орієнтована модель, модель 

коучингу/менторства, модель навчального спільноти); 3) трансформація знань 

(модель практичного дослідження, трансформаційна модель). Зауважимо, що 

моделі трансформаційного характеру суттєво посилюють рівень професійної 

автономії вчителів середніх шкіл в Австралії. 

 

 

1.3. Принципи професійного розвитку вчителів в австралійському 

дискурсі 

 

 

Окреслення принципів ПРУ в системі безперервної педагогічної освіти 

Австралії передбачає, насамперед, вивчення професійного профілю сучасного 

вчителя середньої школи, суспільного запиту до професійної діяльності та 

заходів щодо підтримки його професійного вдосконалення.  
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Варто зазначити, що в Австралії функціонує 9435 шкіл державної і 

недержавної (незалежні, католицькі) форми власності (OECD, 2013b). Державні 

школи підпорядковані уряду штату або території. Звідти державні школи 

отримують основне фінансування, а додаткові кошти надходять від 

федерального уряду.  

Недержавні школи отримують додаткову фінансову підтримку від 

федерального уряду й уряду штату/території. Крім того, значний обсяг 

фінансування таких шкіл надходить від приватних пожертвувань і плати за 

навчання. Доречно зауважити, що недержавні школи зазвичай мають релігійну 

спрямованість або специфічний стиль викладання. В Австралії більшість 

недержавних закладів середньої освіти є католицькими за релігійною 

спрямованістю.  

За гендерним показником австралійські школи можуть навчати тільки 

хлопчиків, тільки дівчаток або обидві статі (школи із спільним навчанням). Як 

бачимо, всі австралійські школи (державні і недержавні) отримують 

фінансування від федерального уряду і тому зобов’язані відповідати 

Національним завданням шкільної освіти Австралії (Pascoe, Smith, Umboh, & 

Wulansari, 2010, с. 2–3). 

Конституція Австралії наголошує на тому, що шкільна освіта (початкова і 

середня школи) підпорядкована безпосередньо штатам і територіям Австралії. 

Міністерство освіти, зайнятості і трудових відносин Австралії (Department of 

education, employment and workplace relations) прописує розподіл обов’язків 

таким чином: у той час, як федеральний уряд Австралії відіграє провідну роль у 

просуванні освітніх реформ і гарантує фінансову підтримку, управління і 

забезпечення шкільної освіти – це, переважно, конституційна відповідальність 

урядів штатів і територій країни. Кожен штат і територія має свої закони, 

відповідні стратегії і програми, які регулюють питання, як-от: розроблення і 

затвердження освітніх програм, акредитація освітнього курсу, оцінювання 

учнів, присвоєння кваліфікацій (Teaching and learning, 2013, с. 3). 
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Таким чином, на загальнодержавному рівні Уряд Австралії відповідає за 

освітню політику загалом, впровадження реформ у національній системі освіти, 

фінансування національних освітніх проектів, організацію і діяльність органів 

управління освітою, які забезпечують якість шкільної освіти і, зокрема, 

професійного розвитку вчителів. На територіальному рівні, або рівні штату, 

вирішуються загальні питання шкільної освіти, професійної орієнтації учнів, 

їхньої професійної освіти і підготовки. Слід додати, що професійна освіта – це 

також відповідальність федерального уряду (фінансування складає третину від 

загального обсягу) та урядів штатів і територій (Teaching and learning, 2013). 

Викладання в австралійських школах фокусується на 8 головних галузях 

освіти. Ці галузі забезпечують учнів усебічним розвитком і формують навички 

соціалізації. Всі учні, крім іноземних, вивчають такі дисципліни, як: 

гуманітарні науки, англійська мова, охорона здоров’я і фізична культура, 

іноземні мови, математика, природничі науки, суспільствознавство і 

навколишнє середовище, технології. Зауважимо, що крім зазначених 

дисциплін, учні мають право обирати ще декілька, що гарантує варіативність 

навчального плану в шкільній освіті Австралії. Навчання характеризується, 

насамперед, спрямованістю на отримання результатів, ніж на просте 

запам’ятовування матеріалу, про що свідчить переважне застосування таких 

форм навчання, як дослідження, експериментування, оцінювання, суспільна 

робота (Teaching and learning, 2013). 

Сучасну австралійську середню школу можна охарактеризувати за 

допомогою статистичних даних, отриманих у 2013 р. за програмою TALIS при 

порівнянні шкіл з 34 країн світу (Freeman, O’Malley, & Eveleigh, 2014), а саме: 

1. Співвідношення учень-учитель у середній школі Австралії складає у 

середньому 12,3:1. 

2. Практично половина (47,8%) австралійських учителів працюють у 

школах, де, за словами директорів, має місце неякісне викладання з причини 

низького професіоналізму або кваліфікації педагогів, які працюють з учнями з 

особливими потребами. 28,2% директорів повідомили про нестачу або 
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невідповідність комп’ютерного обладнання, книжкового фонду, Інтернет 

доступу, що перешкоджає забезпеченню якісного викладання. 

3. Незважаючи на свій позитивний імідж, австралійська система шкільної 

світи має певні недоліки, зокрема: 60% вчителів працюють в школах, де мають 

місце запізнення учнів і відсутність учителів на заняттях; 10% стикаються з 

погрозами усного характеру з боку учнів. 

4. Австралійські школи мають високий ступінь професійної автономії в 

багатьох сферах діяльності. Більшість шкіл вільно приймає рішення стосовно 

розроблення й імплементації освітніх курсів, дидактичного матеріалу, 

розподілу бюджету, призначень і звільнень педагогічного персоналу тощо. 

Однак, значна кількість шкіл не має юридичного права приймати рішення щодо 

заробітної плати вчителів. Третина вчителів працює у школах, де рішення щодо 

розміру і виплати базового окладу приймаються на рівні адміністрації школи. 

Суттєвим доповненням до характеристики середньої школи Австралії є 

професійний профіль учителя середньої школи. Розглянемо його розлогіше: 

1. Учитель викладає один або декілька предметів і забезпечує соціальний, 

емоційний, інтелектуальний і фізичний розвиток учнів.  

2. Відповідно до даних TALIS, 59% учителів Австралії – жіночої статі, 

середній вік учителів середньої школи складає 43 роки.  

3. Учителі, які закінчили університет або інший заклад вищої освіти, 

складають 100%, з-поміж них 98% отримали педагогічну освіту або пройшли 

програму професійної підготовки.  

4. Середній стаж роботи вчителя – 17 років.  

5. Переважна більшість педагогів (84%) має повну зайнятість.  

6. Дев’ять із десяти вчителів задоволені своє роботою, проте лише 39% 

стверджують, що професія вчителя має суспільне значення (OECD, 2013a). 

Отже, наше дослідження виявило, що переважна більшість учителів 

середніх шкіл в Австралії – це жінки, які мають повну робочу зайнятість і 

відповідну вищу професійну освіту; характеризуються як професійно розвинуті 
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особистості з усвідомленням своєї значущості і прагненням до постійного 

професійного розвитку. 

Важливим для нашого дослідження є той факт, що 97% учителів 

Австралії мають універсальний доступ до можливостей професійного розвитку 

(OECD, 2013a). Це означає, що переважна більшість працюючих учителів 

мають доступ до програм вступу до професії (induction programmes) і 

менторської підтримки безпосередньо на своєму робочому місці. Однак, 

дослідження також виявило, що вчителі не завжди схильні позитивно 

розглядати вплив професійного розвитку на забезпечення своїх професійних 

потреб. Переважно, це стосується таких проблем: індивідуалізація навчання; 

навчання учнів із особливими потребами; розвиток здібностей із вирішення 

проблем; формування міждисциплінарних компетентностей. 

Статистичні дані засвідчують, що майже 40% вчителів звітують про 

незначний вплив практичної складової професійного розвитку або її відсутність 

у своїй професійній діяльності. Незважаючи на це, три чверті австралійських 

учителів упевнені в позитивному ефекті професійного розвитку, зокрема в 

галузі знання предмету викладання, розробленні навчального плану, розвитку 

педагогічних умінь і навичок. Крім того, австралійські вчителі демонструють 

вищий за середній рівень залучення до різних видів діяльності, спрямованих на 

професійний розвиток, а саме: курси і семінари (86%); освітні конференції 

(56%); навчання без відриву від роботи в іншій організації (24%); участь у 

професійних мережах (51%); індивідуальне або спільне навчання (37%) (OECD, 

2013a). 

Доцільно зазначити, що на посаду вчителя може претендувати фахівець, 

який має ступінь бакалавра і є випускником ЗВО. Надамо основні дескриптори 

базової кваліфікації вчителя згідно з Австралійською рамкою кваліфікацій: 

1. Випускник має глибокі і системні знання, ознайомлений з 

фундаментальними принципами і концепціями однієї або декількох предметних 

галузей, що є основою для тривалого ПРУ. 



85 

2. Випускник володіє когнітивними навичками для критичного аналізу і 

синтезування знань; володіє когнітивними і технічними навичками для 

фундаментального аналізу певних галузей; має когнітивні і креативні навички 

для оцінювання проблем і визначення шляхів їх рішення в незалежному 

інтелектуальному процесі; має комунікаційні навички для чіткого, логічного і 

незалежного викладу знань і власних думок. 

3. Випускник застосовує знання і навички, виявляючи ініціативу і вміння 

планувати, вирішувати проблеми і приймати рішення в професійній діяльності; 

адаптує знання і навички до різних контекстів; ставиться з відповідальністю до 

власного навчання та професійної діяльності у співпраці з іншими учасниками 

освітнього процесу (Australian Qualifications Framework, 2013, с. 48). 

Отже, загальний професійний профіль учителів Австралії і зазначені 

вимоги до кваліфікації демонструють високий рівень визнання державою 

вагомості педагогічної професії в Австралії.  

Вивчення теоретичних ідей і концептуальних підходів до ПРУ 

уможливило висновок про те, що професійне вдосконалення вчителів у 

досліджуваній країні ґрунтується на низці взаємопов’язаних принципів. До них, 

зокрема, належать такі: принципи демократичності і науковості, принцип 

співпраці, принцип лідерства, принцип інноваційності.  

Охарактеризуємо їх докладніше. Принципи демократичності (democracy) 

й науковості (science-based), на переконання Р. С. Вебстера (Webster, 2017), 

сприяють визнанню професійної автономії вчителів як способу існування, 

незалежно від урядової або інституційної системи, в якій вони працюють; для 

демократичної держави навчання – це морально усвідомлена діяльність, яка 

потребує теоретичного знання і розуміння демократичних цінностей 

(індивідуальна автономія і рівні можливості) і невід’ємності теорії від практики 

(Carr, Hartnett, 1996, с. 196); демократія змінює психологію особистості, при 

цьому інтелект розвиває потреби і бажання індивідуумів, і, як наслідок, останні 

демонструють високий інтерес і увагу до положень і знань, які вивчаються, і 



86 

незалежну ефективність, що дозволяє їм самим визначати умови праці і 

встановлювати цілі розвитку. 

Водночас, демократія моделює соціальне розуміння науки. 

Демократичний спосіб існування передбачає необхідність наукового підходу до 

професійної діяльності, оскільки індивідууми повинні мати свободу вивчати 

теоретичні ідеї і практичні техніки з метою визначення їхньої потенційної 

цінності для самопізнання і саморозвитку. 

Таким чином, професійний розвиток австралійських учителів середніх 

шкіл здійснюється в демократичному суспільстві, що розуміє безперервне 

навчання вчителів як науково усвідомлене мистецтво для професіоналів, які 

мають демократичну й інтелектуальну свободу прийняття рішень у 

педагогічній діяльності, що чинить потужний вплив на загальний добробут 

нації. 

Підвищення якості ПРУ середніх шкіл Австралії здійснюється з 

урахуванням принципу співпраці (collaboration), що є фундаментальним 

принципом соціоматеріального підходу і реалізується у вигляді таких форм 

ПРУ: профільні спільноти, що навчаються, методичні перевірки, методичні 

інспектування, колегіальне спостереження, методичний коучинг тощо. 

Співпраця уможливлює створення спільноти, яка прагне досягнути спільної 

мети за допомогою обміну практичним досвідом, знаннями і заходами з 

вирішення педагогічних проблем. Ефективність співпраці досягається за умови 

її постійності і довготривалості.  

Принцип співпраці інтегровано у культуру ПРУ. Зокрема, культура 

професійного навчання і розвитку педагогічних працівників на засадах 

співпраці характеризується такими рисами:  

 систематична участь учителів у формальних і неформальних 

бесідах з педагогічної проблематики;  

 спільна діяльність учителів у НДР, плануванні і розробленні 

ефективних навчальних стратегій і програм;  
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 залучення вчителів до постійного спостереження за аудиторною 

роботою колег і її аналізу;  

 колективна відповідальність за цілі і результати навчання; 

 лідерська підтримка вчителів-початківців;  

 пріоритетність інвестування у співпрацю педагогічного колективу 

шкіл (AITSL, 2014b). 

Як бачимо, співпраця обумовлює спільне планування, прийняття рішень і 

вирішення проблем в освітньому середовищі; інтегрована у професійну 

діяльність і має довгостроковий характер; може бути офіційною і неофіційною; 

сприяє розвитку спільних цілей, високого рівня довіри і задоволеності роботою 

у педагогічному колективі. Водночас, існують певні труднощі і стимули для 

реалізації співпраці між учителями, що здійснюють значний вплив на ПРУ. 

Вони відображені у таблиці 1.3.1. 

Таблиця 1.3.1 

Труднощі і стимули реалізації принципу співпраці у ПРУ  

(Deluca, Bolden, & Chan, 2017) 

Труднощі співпраці Стимули для ефективної співпраці 

 нестача часу для спільного ПРУ; 

 відсутність ентузіазму і підтримки 

співпраці у педагогічному колективі; 

 відсутність довіри між колегами, 

вчителями і лідерами; 

 недостатня увага до результатів 

групового обговорення; 

 нерозуміння важливості співпраці 

у колективі; 

 пасивна участь учителів у спільній 

педагогічній діяльності. 

 креативний підхід до спільної 

діяльності; 

 активна підтримка співпраці; 

 посилення спільної довіри, 

зокрема, визнання індивідуальних 

професійних можливостей; 

 суголосність у виборі підходів до 

покращення учнівської успішності; 

 демонстрація переваг спільної 

педагогічної діяльності.  
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На наше переконання, принципи демократичності, науковості і співпраці 

забезпечують ґрунтовність аналізу учнівської успішності, визначення й 

імплементацію найефективніших навчальних стратегій, розроблення 

ефективних програм професійного навчання і розвитку вчителів середніх шкіл 

в Австралії. 

Одним із основоположних принципів ПРУ в Австралії є лідерство 

(leadership). Термін «лідер» в Енциклопедії освіти визначається як «особа чи 

інституція, яка здійснює діяльність у сфері освіти, спрямовану на її розвиток, а 

досягнення і результати цієї діяльності є дороговказом для інших. Успішність 

професійної діяльності лідерів зумовлена наявністю відповідних особистісних, 

соціальних і пізнавальних навичок, емоціонального потенціалу вчителів тощо» 

(Кремень, 2008a, с. 454). 

У цьому контексті цікавою для нашого дослідження видається точка зору 

професора Західного університету Австралії Д. Дея (Day, 2000) щодо понять 

«розвиток лідерів» і «розвиток лідерства». Як свідчать результати його 

дослідження, різниця між розвитком лідерів і лідерства є суттєвою в процесі 

професійного розвитку фахівців будь-якої галузі. Розвиток лідерів акцентує на 

індивідуальному знанні, навичках і здібностях, що пов’язані з виконанням 

лідерських ролей у професійній діяльності вчителів і зумовлюють здатність 

думати і діяти по-новому, інноваційно і відповідально.  

Натомість, розвиток лідерства характеризується як колективна здатність 

членів організації залучатися до організаційних процесів і виконувати лідерські 

ролі (Day, 2000, c. 582). Отже, розвиток лідерства орієнтовано на формування 

здатності реагувати на непередбачені зміни і приймати відповідні рішення з 

урахуванням міжособистісних відносин. 

За таких умов, можна припустити, що одним із результатів загальної 

стратегії ПРУ на засадах принципу лідерства має стати розвиток 

внутрішньоособистісної компетентності (intrapersonal competence), необхідної 

для формування адекватного уявлення про себе; установок інтелектуального 
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вдосконалення; прагнення особистісного і професійного розвитку; вміння 

використовувати самоідентифікацію в професійній діяльності.  

Результатом сформованої внутрішньоособистісної компетентності, 

асоційованої з розвитком педагогів-лідерів, є самопізнання, саморегуляція і 

самомотивація (Day, 2000, c. 583–584). У таблиці 1.3.2 представлено головні 

цілі розвитку лідерів з урахуванням внутрішньоособистісної компетентності за 

Д. Деєм. 

Таблиця 1.3.2 

Критерії і цілі розвитку вчителів-лідерів  

(Day, 2000) 

Критерії Цілі розвитку 

Модель лідерства 

Індивідуальна: 

 сила волі 

 знання 

 авторитетність  

Компетентність Внутрішньоособистісна 

Навички 

Самопізнання: 

 емоційне пізнання 

 упевненість у собі 

 самосприйняття 

Саморегуляція: 

 самоконтроль 

 авторитетність 

 особиста відповідальність 

 адаптивність 

Самомотивація: 

 ініціативність 

 готовність 

 оптимізм 

 

Розглядаючи формування внутрішньоособистісної компетентності в 

межах ПРУ, дослідник намагається відповісти на питання «Що формувати як 

функцію розвитку лідерів?». Дослідник виокремлює декілька ключових 

чинників для розвитку лідерських якостей учителів, з-поміж яких: 1) досвід і 

навчання; 2) навички; 3) особистість (Day, 2014, c. 64). Детальна 



90 

характеристика зазначених складових успішного ПРУ за Д. Деєм представлено 

у Додатку Д. 

Таким чином, розвиток у вчителів ініціативності, професійної творчості, 

здатності до самопізнання й емоційного інтелекту в межах програм з розвитку 

лідерства робить вагомий внесок у посилення їхньої мотивації щодо участі в 

заходах з професійного вдосконалення. 

Наші наукові розвідки засвідчують, що провадження високоякісної 

культури професійної діяльності і навчання австралійських учителів 

відбувається за умови дотримання принципу інноваційності (innovation) 

(AITSL, 2013b). За визначенням Австралійської Національної рахункової 

палати (Australian National Audit Office), інновація – це створення й 

імплементація нових процесів, продуктів, послуг та методів їх реалізації з 

метою значного підвищення продуктивності, ефективності або якості 

результатів (Innovation in the Public Sector, 2009).  

В австралійському шкільному середовищі принцип інноваційності 

реалізується і підтримується у межах культури ПРУ. Так, інноваційність сприяє 

посиленню внутрішньої мотивації до прийняття рішень; налагодженню 

зворотного зв’язку між результатами моніторингу професійної діяльності та 

рішеннями щодо удосконалення останньої; застосуванню ризиків як способу 

вибудови порозуміння між учителями, розподілу інформації, безперервному 

навчанню впродовж кар’єрного зростання тощо. Водночас, вплив принципу 

інноваційності ПРУ в Австралії позначається на таких складових професійної 

діяльності педагогів: професійна автономія вчителів; використання ІКТ як 

ефективного засобу отримання і збереження інформації; використання 

кількісних і якісних інформаційних джерел для аналізу професійної діяльності 

тощо. 

У нашому дослідженні з’ясовано, що практично всі 

управління/міністерства освіти і підготовки Австралії розглядають професійне 

навчання і розвиток учителів як один із ефективних факторів впливу на 

педагогічну діяльність і учнівську успішність відповідно. Водночас, 
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міністерства формулюють принципи стратегічного курсу з професійного 

розвитку вчителів. Так, Міністерство освіти і підготовки Австралійської 

Столичної Території (АСТ) в документі від 2009 р. «Політика професійного 

навчання» (Professional Learning Policy) регламентує принципи професійного 

вдосконалення вчителів, які корелюються з принципами ПРУ в інших 

юрисдикціях Австралії. Отже, головними принципами ефективного 

професійного розвитку вчителів середніх шкіл Міністерство освіти і підготовки 

АСТ, як і більшість міністерств освіти Австралії, вбачає: 

1. Принцип доказовості (Evidence-based). Механізм організації 

професійного розвитку потребує використання відомостей, контекстуально 

пов’язаних з учасниками професійних програм або проектів, наприклад, дані 

про учнівську успішність, учнівські потреби та особливості навчального 

процесу учнів. 

2. Принцип диференціювання (Differentiated). Широкі можливості 

професійного розвитку повинні відповідати різним навчальним потребам 

окремої людини або організації. 

3. Принцип зразковості (Exemplary). Професійний розвиток повинен 

відображати основну діяльність учителів у процесуальному та змістовому 

вимірах для генерування кращих практик професійної діяльності. 

4. Принцип контекстозалежності (Contextually relevant). Необхідно 

використовувати правильний комплекс засобів забезпечення інформацією, який 

би відповідав навчальним потребам педагогічного й адміністративного 

персоналу. 

5. Принцип індивідуалізації (Personalized). Програми професійного 

розвитку необхідно розробляти і розповсюджувати з урахуванням 

індивідуального підходу кожної людини до навчання і індивідуального вибору 

засобів отримання інформації, як формальних, так і неформальних. 

6. Принцип вікової відповідності навчання дорослих (Appropriate for adult 

learners). Програми професійного розвитку повинні визнавати автономію 

«дорослих учнів», важливість їхньої самоскерованості і завдань професійного 
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розвитку, які корелюються з професійними ролями учасників процесу та їхнім 

звичайним життям (ACT Government, 2009). 

З аналізу наукових джерел ми з’ясували, що провадженню процесів 

реєстрації/акредитації австралійських вчителів, підтримці профіля вчителів і 

реалізації ефективного ПРУ середніх шкіл в Австралії сприяє низка принципів. 

Принципи сприяють високоякісному професійному навчанню і розвитку 

вчителів з метою покращення учнівської успішності і розроблені для 

імплементації на всіх рівнях системи ПРУ – школа, мережі, регіони, 

штати/території. 

 

 

1.4. Нормативно-правові основи професійного розвитку вчителів в 

Австралії 

 

 

У підрозділі ми проаналізуємо нормативно-правову базу ПРУ в Австралії, 

визначимо ключові стратегії та ініціативи Австралійського уряду й урядів 

штатів/територій щодо професійного зростання вчителів середніх шкіл в країні. 

На початку ХХІ ст. ключова роль учителів у продуктивності освітніх 

реформ і, відповідно, безперервний ПРУ ініціюються і підтримуються в 

Австралії на державному і федеральному рівнях. Відтак, для теоретичного 

осмислення, узагальнення і концептуалізації досліджуваної проблеми ми 

проаналізували нормативно-правову базу, на якій ґрунтується ПРУ середніх 

шкіл в Австралії. Для предметного вивчення нами відібрані документи з питань 

освітніх реформ та ініціатив, що розроблені відповідними організаціями на 

державному і федеральному рівнях. З-поміж них слід виокремити такі 

нормативні й інструктивні документи: Закон Австралії «Про освіту» (2015 р.), 

«Австралійська Рамка діяльності і розвитку вчителя» (2012 p.), «Австралійська 

Хартія професійного навчання вчителів і шкільних лідерів» (2012 p.), 

Мельбурнська Декларація про освітні цілі для молоді Австралії (2008 р.), 
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«Сертифікація висококваліфікованих учителів і провідних фахівців в Австралії» 

(2012 р.), «Національні професійні стандарти для вчителів» (2011 p.), стандарти 

для вчителів, розроблені на рівні штатів/територій тощо.  

Доцільно зауважити, що зазначені урядові ініціативи мають вагомий 

внесок у створенні дискурсу про ключову роль учителя та його професійного 

розвитку в забезпеченні ефективності освітніх реформ. Водночас, на думку М. Ларсена 

(Larsen, 2010), австралійські науковці А. Харгрівс (A. Hargreaves) і Х. Тімперлей 

(H. Timperley) не схильні перебільшувати практичну цінність ініціатив, 

викладених у документах, з огляду на існуючі показники якості викладання 

вчителів в Австралії. Фактично, критика стосується явищ депрофесіоналізації 

та деморалізації вчителів з причини нехтування широкого соціополітичного 

контексту, в якому вони працюють (с. 212).  

Аналіз нормативно-правової документації системи освіти Австралії 

уможливив класифікацію документів, в яких певною мірою відображено 

вимоги та стратегії щодо професійної діяльності вчителів та їх безперервного 

професійного розвитку, зокрема це: 1) урядові ініціативи, які регулюють: а) якість 

шкільної освіти; б) якість професійної діяльності вчителів; в) якість професійного 

навчання і розвитку вчителів; 2) територіальні ініціативи, які спрямовані на 

поліпшення ПРУ. 

З огляду на предмет дослідження, розглянемо урядові ініціативи, які 

регулюють якість шкільної освіти Австралії. У законодавчій базі досліджуваної 

країни існує низка законодавчих документів, які відображають державний 

запит на якісну шкільну освіту, зокрема «Учитель 21 століття», Закон Австралії 

«Про освіту», Мельбурнська Декларація про освітні цілі для молоді Австралії 

тощо. 

Вагомим документом у контексті нашого дослідження є Закон Австралії 

«Про освіту» (Australian Education Act) (2015 р.), який містить низку положень 

про якість викладання і навчання у школі, підтримку шкільного лідерства, 

врегулювання і розподіл фінансування в школах. Закон передбачає 

імплементацію національної мети Австралії: до 2025 року посісти п’яте місце 
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серед міжнародних лідерів у галузі освіти, що тісно пов’язана із забезпеченням 

закладів середньої освіти кваліфікованими вчителями і їх безперервним 

професійним удосконаленням. Положення Закону про якість викладання і 

навчання у школі регламентують методичну і фінансову підтримку всіх 

учителів для покращення професійної діяльності в школах. Згідно з 

положеннями Закону, професійна діяльність учителів має відповідати 

Національним професійним стандартам для вчителів і ґрунтуватися на 

ефективних формах ПРУ (Australian Education Act 2013, 2014, с. 3).  

Привертає увагу 4-річний План (Four Year Plan) (2013 р.), який 

регламентує стратегії та ініціативи, спрямовані на реформування навчання 

вчителів на національному рівні з підтримкою штатів і територій. Варто 

наголосити, що державна освітня політика щодо підтримки якісної професійної 

діяльності вчителів містить сім напрямів реформування: 

1. Національні професійні стандарти для вчителів (National Professional 

Standards for Teachers). 

2. Національна система акредитації освітніх програм для вчителів-

початківців (National system of accreditation of initial teacher education programs). 

3. Національний підхід до реєстрації вчителів (Nationally consistent 

approach to teacher registration). 

4. Національний підхід до Сертифікації висококваліфікованих учителів і 

провідних фахівців (National approach to the Certification of Highly Accomplished 

and Lead Teachers). 

5. Потреби в професійному розвитку для директорів і шкільних лідерів 

(Professional development needs for principles and school leaders). 

6. Національні професійні стандарти для директорів (National Professional 

Standards for Principles). 

7. Австралійський курикулум (Australian Curriculum) (Teaching and learning, 

2013). 

Відтак, надзвичайно важливим для австралійської системи освіти є 

співпраця уряду Австралії з урядами штатів і територій з метою покращення 
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результативності професійного розвитку вчителів за допомогою навчання на 

базі школи. Стратегічною метою Австралійського уряду є забезпечення 

підтримки систем шкільної освіти шляхом розроблення й імплементації 

періодичних, інвестиційних програм професійного спрямування для 

вдосконалення вчителів, а також розвиток освітньої політики, здійснення 

досліджень національно важливих питань у галузі освіти. 

На нашу думку, важливою тезою законодавчих документів 

Австралійського Урядового Департаменту освіти, науки і навчання є 

підвищення якості, професіоналізму і статусу вчителів і керівників шкіл. 

Спираючись на таке ствердження, наприкінці 2000 р. Австралійський уряд 

запровадив ініціативу стосовно якості викладання в школі «Учитель 21 

століття». Головними цілями проекту є: підвищення якості викладання за 

допомогою запровадження цілеспрямованого ПРУ і вдосконалення 

професійних стандартів; розвиток лідерської компетентності; визнання і 

нагорода шкіл, шкільних лідерів і вчителів (National report, 2001). 

Очевидно, що уряд Австралії виконує стратегічну роль у забезпеченні 

стабільності й узгодженості дій усіх суб’єктів системи освіти, оскільки це 

вважається вирішальним для досягнення успіху в різних сферах діяльності 

країни. У зв’язку з цим, пріоритетними напрямами діяльності уряду в розвитку 

шкільної освіти, згідно з Національною доповіддю з розвитку освіти в 

Австралії (2001 р.), є: 

1. Підтримка молоді в процесі переходу від школи до роботи, з 

посиленням акценту на професійно-технічній освіті в навчальному плані 

старшої середньої школи; підтримка інтересів і здібностей усіх учнів, а саме 

тих, хто не бажає отримувати вищу освіту, за рахунок участі учнів у 

відповідних програмах професійно-технічної освіти в старших класах. 

2. Розвиток системи поліпшення учнівської успішності, яка передбачає 

посилене професійне вдосконалення вчителів і директорів. 

3. Забезпечення відкритого доступу до освіти учням з обмеженими 

можливостями і дітям корінного населення Австралії. 
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4. Надання батькам права обирати освітній заклад з урахуванням потреб і 

можливостей дітей. 

5. Підтримка програм з розвитку національної свідомості, громадянської 

освіти, вивчення азійських мов тощо (National report, 2001). 

Необхідно підкреслити, що Австралійський уряд вважає певні завдання і 

можливості вирішальними для політичного курсу, спрямованого на підтримку 

та вдосконалення базової підготовки вчителів і їх професійного розвитку тощо 

(Submission to the House of Representatives, 2005). Суголосну ідею знаходимо у 

Заяві до Палати Представників щодо Запиту про освіту вчителів (2005 р.). 

Заява регламентує 4 головні аспекти безперервної педагогічної освіти вчителів, 

а саме: 

1. Контекст. Статус та імідж учителів удосконалюються за наявності 

зростаючої кількості відповідних курсів ПРУ. Однак, мають місце гендерна 

диспропорція і звільнення вчителів. Зміни ролей, обов’язків і очікувань 

вчителів підпорядковані змінам у суспільстві соціального, економічного і 

технічного характеру. 

2. Базова професійна підготовка. Оцінювання відповідності претендентів 

на педагогічну посаду відбувається згідно з вимогами до ролі вчителя у 

суспільстві. Водночас, велике значення має тісне партнерство між школами і 

педагогічними факультетами ЗВО, де здійснюється підготовка вчителів і 

педагогічна інтернатура на перших етапах кар’єри. У межах курсу підготовки 

слід зберігати відповідний баланс між практикою і теорією з метою розвитку 

навичок управління шкільним навчальним середовищем у різних ситуаціях. 

3. Безперервний професійний розвиток. Слід детермінувати характер і 

умови професійного навчання та їхній вплив на учнівську успішність. Повинен 

бути доступ до інформації про усі види і форми професійного розвитку для 

практикуючих учителів. Слід підтримувати стандарти якості ПРУ, зважаючи на 

його зміст, форми і методи. 

4. Педагогічний колектив. Необхідно підтримувати мотивацію вчителів 

до кар’єрного зростання для гарантування якісної професійної діяльності; 
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проводити заходи щодо збалансованого працевлаштування на роботу 

відповідно до пропозиції і попиту; розкривати своєрідність педагогічної 

професії у сучасному австралійському суспільстві. Слід звертати увагу на 

створення відповідних моделей навчання вчителів з метою заохочення 

педагогів зрілого віку до кар’єрних змін (Submission to the House of 

Representatives, 2005, с. 9). 

Таким чином, Австралійський уряд визнає себе лідером у підтримці ПРУ 

і прагне розвивати винятково інноваційних учителів і шкільних лідерів в 

Австралії, створюючи ресурсну базу, надаючи можливості для поглибленого 

розуміння контексту навчання і диверсифікуючи підходи до посилення 

мотивації. 

Доцільно зауважити, що вчителі-початківці, як і вчителі з солідним 

стажем роботи, отримують активну підтримку на державному рівні. На 

підтвердження цього в грудні 2008 р. в Австралії були реалізовані Національні 

ініціативи в галузі освіти, коли міністри освіти всіх штатів, територій і країн 

Британської Співдружності затвердили Мельбурнську Декларацію про освітні 

цілі для молоді Австралії (2008 р.). Декларація заявляє про рівність доступу до 

високоякісної австралійської системи освіти і шкільної освіти, зокрема. 

Досягнення мети реалізується не лише однією групою учасників освітнього 

процесу, насамперед, це є «колективна відповідальність урядів, управлінь 

шкільною освітою, окремих шкіл, батьків, молоді, родин, провайдерів освітніх 

послуг, вчителів, бізнес-структур та інших зацікавлених осіб» (Teaching and 

Learning, 2013, с. 3).  

Однією з важливих тез Декларації є визнання вчителів гарантом 

всебічного розвитку учнів; рушієм формування культури високих очікувань у 

школах; відповідальними за постійний професійний розвиток і якісне навчання 

і викладання у школах. Зазначимо, що Декларація регламентує співпрацю 

урядів, університетів, департаментів шкільної освіти та окремих шкіл як 

ефективний чинник якості педагогічної діяльності вчителів і шкільного 

лідерства (MCEETYA, 2008, с. 12). 
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Розглянемо групу нормативних документів, що стосуються якості 

професійної діяльності вчителів у шкільному середовищі. Так, доцільно 

звернути увагу на Національну рамку професійних стандартів для вчителів 

(2003 р.), яка стала важливим кроком у визначенні загальних вимог і критеріїв 

до якості педагогічної діяльності вчителів в Австралії.  

Зазначений документ окреслює структуру критеріїв якості вчителів, на 

основі якої можна розробляти базові, спеціальні та предметні професійні 

стандарти на національному рівні, рівні штатів і територій. До процесу 

розроблення професійних стандартів були залучені представники професійних 

асоціацій, роботодавців, органів реєстрації/атестації. Роль цього документу 

полягає у забезпеченні національної злагодженості і загального підходу до 

визнання і підтримки якості педагогічної діяльності вчителів. 

Національна рамка представлена 4 кваліфікаційними рівнями вчителів, 

які відображають кар’єрні етапи у педагогічній професії: 

випускник/дипломований учитель (Graduation); 

компетентний/кваліфікований учитель (Competence); висококваліфікований 

учитель (Accomplishment); лідер/провідний фахівець (Leadership) 

(MCEETYA, 2003, с. 9). Кваліфікаційні характеристики описані за 

допомогою таких дескрипторів: 1) професійне знання; 2) професійна 

практика; 3) професійні цінності; 4) професійні відносини  (MCEETYA, 2003, 

с. 9). 

Національна рамка визнає індивідуальну і колективну відповідальність 

учителів за високу якість освіти: по-перше, вчителі особисто відповідають за 

постійний розвиток професійних навичок; по-друге, педагоги-викладачі 

повинні гарантувати відповідність навичок студентів-випускників потребам 

школи і професії вчителя; по-третє, роботодавці гарантують підтримку, 

заохочення і забезпечення вчителів можливостями професійного навчання; 

по-четверте, Австралійський уряд і уряди штатів і територій несуть 

відповідальність за послідовну політику і механізми залучення ресурсів 
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(MCEETYA, 2003, с. 8). Узагальнений опис змісту Національної рамки 

представлено у Додатку Е.  

Ядром урядової програми реформування системи педагогічної освіти 

Австралії є Національні професійні стандарти для вчителів, розроблені у 

2011 р. Австралійським Інститутом навчання і шкільного лідерства. У 

документі, зокрема, підкреслюється, що Стандарти є засобом підвищення 

якості діяльності вчителів і успішності учнів (Tuinamuana, 2011). У Стандартах 

зазначається, що ядром стратегії ПРУ є: розвиток здатності вчителів 

застосовувати інноваційні методи викладання для поліпшення учнівських знань 

і навчальних можливостей; наявність безпечного навчального середовища; 

забезпечення даних про оцінювання і зворотний зв’язок з батьками; залучення 

до професійного навчання; наявність професіоналів, досвідчених працівників за 

межами шкільного середовища (Australian Professional Standards for Teachers, 

2011b, с. 3). 

Згідно з Національною угодою про партнерство з покращення якості 

педагогічної діяльності вчителів (National Partnership Agreement on Improving 

Teacher Quality) усі штати і території домовилися розвивати і запроваджувати 

комплекс національно узгоджених стандартів з 2011 р. Національні професійні 

стандарти для вчителів побудовані на основі компетентнісного підходу до 

професійного розвитку вчителів. Вони детермінують професійну діяльність 

учителів і деталізують елементи соціального контексту ПРУ у ХХІ ст. 

(Australian Professional Standards for Teachers, 2011b, с. 2–3). 

У структурі Національних стандартів представлено сім окремих 

стандартів, які окреслюють обсяг знань, умінь, навичок і можливостей 

учителів. Ретельне вивчення цього документу показало, що Стандарти 

взаємопов’язані і взаємозалежні. Вони згруповані відповідно до 

кваліфікаційних рівнів учителів, визначених у Національній рамці професійних 

стандартів для вчителів (див. табл. 1.4.1).  
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Таблиця 1.4.1 

Структура Національних професійний стандартів для вчителів Австралії 

(Australian Professional Standards for Teachers, 2011b) 

Зона навчання Стандарти професійної діяльності 

Професійні знання 

(Professional 

knowledge) 

1. Знати учнів і як вони навчаються. 

2. Знати зміст і як його викладати. 

Професійна діяльність 

(Professional practice) 

3. Планувати й ефективно здійснювати навчання і 

викладання. 

4. Створювати і підтримувати безпечне освітнє 

середовище, на засадах доброзичливості і допомоги. 

5. Оцінювати, надавати інформацію і доповідати про 

результати навчання учнів. 

Професійне залучення 

(Professional 

engagement) 

6. Залучатися до ПРУ. 

7. Займатися професійно з колегами, 

батьками/опікунами; бути членом професійних 

спільнот/асоціацій. 

 

Як видно з таблиці, Національні професійні стандарти для вчителів є 

основою для реєстрації й атестації всіх педагогів. Цей документ розглядається 

керівниками освітньої галузі як ключовий компонент для затвердження 

програм базової професійної підготовки і подальшого навчання вчителів в 

Австралії. Перевага Стандартів полягає у тому, що вони, з одного боку, 

забезпечують основу і слугують керівництвом для ПРУ і перманентної 

рефлексії результатів навчання вчителів, а з іншого – є інструментом і 

механізмом регулювання педагогічної діяльності вчителів та їх 

кваліфікаційного зростання. Детальний опис змісту Стандартів представлено у 

Додатку Ж. 

Аналізуючи проблеми введення Стандартів професійної діяльності для 

вчителів у шкільне середовище, необхідно зауважити, що існує багато підходів 
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до класифікації Стандартів професійної діяльності вчителів. Стандарти 

розглядаються з точки зору: 1) чіткої структури; 2) узгодженості і 

обґрунтованості; 3) цінностей; 4) принципів і очікувань; 5) мети тощо. 

Водночас, критеріями досліджування стандартів можуть бути: методи 

створення, прозорість і надійність змісту, спосіб впровадження в практику і, 

навіть, культура та ідеологія стандартів (Mahony, Hextall, 2000, с. 30). 

Англійські дослідники П. Махоні і Я. Хекстал (Mahony, Hextall, 2000) на 

основі порівняльного аналізу різних міжнародних джерел виокремили два 

основні типи стандартів – «розвиваючі» (developmental standards) і 

«нормативні» (regulatory standards). Дослідники розглядають стандарти, по-

перше, як нормативні інструменти для оцінки ефективності і продуктивності 

систем, інституцій та окремих індивідуумів, і, по-друге, як засіб реалізації 

підходів до професійного навчання вчителів з метою поліпшення якості їхньої 

професійної діяльності впродовж усієї кар’єри (с. 31).  

Однак, на думку C. Леонарда (Leonard, 2012), Національні стандарти 

розглядаються і впроваджуються в Австралії перманентно в контексті 

нормативного підходу, і, в такій площині, мають негативний вплив на 

моральний стан учителів і призводять до обмеженого розуміння принципів 

професійної діяльності. Дослідник підкреслює, що Національні професійні 

стандарти для вчителів повинні стати інструментом професійного розвитку і, в 

жодному разі, не бути механізмом регулювання їхньої діяльності (с. 59). 

Визначення професійного розвитку вчителів як засобу демонстрації 

досягнення професійних стандартів знаходить відголосок у Звіті про 

дослідження якості шкільних робітників Комісії з питань ефективності праці 

(Productivity Commission Research Report. School Workforce) (2012 р.). Аналіз 

документу вказує на зв’язок професійного розвитку і оцінювання професійної 

діяльності вчителів, а професійний розвиток визначається як структуроване 

навчання з метою якісного розвитку професіоналізму вчителів (Productivity 

Commission, 2012).  
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Здійснене дослідження нормативно-правової бази ПРУ в Австралії 

показало, що в країні існує низка урядових документів щодо суспільного запиту 

на ПРУ на всіх рівнях системи освіти Австралії. 

Вартим уваги вважаємо Довідковий документ про розроблення 

Національної рамки професійного розвитку вчителів і шкільних лідерів (A background 

paper to inform the development of a national professional development framework 

for teachers and school leaders) (2011 р.), який визначає 4 основні вимоги до ПРУ: 

1) професійний розвиток – ядро шкільної діяльності; 2) визнання зв’язку учнівської 

успішності з ефективністю професійної діяльності вчителів і залученням до 

професійного розвитку; 3) розвиток педагогічного контенту і оцінки знань; 4) необхідність 

формування середовища професійного навчання, яке відповідає потребам 

учителів (AITSL, 2011a, с. 14). 

Австралійська рамка діяльності і розвитку вчителів (Australian Teacher 

Performance and Development Framework) (2012 р.) висвітлює вимоги до 

формування культури професійної діяльності і розвитку вчителів у школах 

Австралії (AITSL, 2012b). Рамка базується на Національних професійних 

стандартах для вчителів і створена для гарантії кар’єрного зростання 

педагогічних працівників, передбачаючи такі офіційні процедури, як 

сертифікація висококваліфікованих учителів і провідних фахівців, а також 

реєстрація вчителів. Ядром програми є цикл професійної діяльності і розвитку 

вчителів, компонентами якого виступають постановка цілей, професійна 

практика і навчання, викладення результатів та їх аналіз. 

Складовими культури професійної діяльності і розвитку є чітке розуміння 

вчителями таких основних професійних категорій як ефективність навчання, 

лідерство, гнучкість, когерентність і зосередження на високій учнівській 

успішності. 

Державні вимоги до якісного професійного навчання і розвитку вчителів 

Австралії детально представлені в Австралійській Хартії професійного 

навчання вчителів і шкільних лідерів (Australian Charter for the Professional 

Learning of Teachers and School Leaders) (2012 р.). Професійне навчання тут 
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розуміється як ефективний засіб розвитку індивідуальної і колективної 

здатностей у професії вчителя відповідати викликам теперішнього і 

майбутнього розвитку суспільства. У документі розтлумачуються головні 

характеристики професійного навчання, а саме: 1) відповідність цілям; 2) співпраця; 

3) сфокусованість на майбутньому (AITSL, 2012a, с. 4). 

Отже, Австралійська Хартія професійного навчання вчителів і шкільних 

лідерів окреслює культуру ефективного професійного навчання. Водночас, 

Австралійська рамка діяльності і розвитку вчителів допомагає лідерам 

сформувати у своїй школі успішну культуру ПРУ та впроваджувати основні 

елементи ефективного підходу до професійної діяльності та розвитку педагогів. 

Наступний стратегічний елемент якісного ПРУ відображено в документі 

Сертифікація висококваліфікованих учителів і провідних фахівців в Австралії 

(Certification of Highly Accomplished and Lead Teachers in Australia) (2012 р.) 

Національна сертифікація вчителів в Австралії – це процес, згідно з яким 

компетентний орган підтверджує досягнення встановлених стандартів якості і 

надає відповідні права суб’єкту діяльності. Сертифікація в Австралії має на 

меті: 1) визнання і сприяння якісному навчанню і викладанню; 2) забезпечення 

можливості рефлексивного аналізу для вчителів; 3) визначення і визнання 

зразкових учителів, які роблять суттєвий внесок у якісне навчання і лідерство у 

школах. Національна сертифікація ґрунтується на Національних професійних 

стандартах для вчителів і є втіленням національного підходу до якісного 

навчання у школах і високих показників учнівської успішності на 

міжнародному рівні (Certification of Highly Accomplished and Lead Teachers, 

2012c). На основі стандартів для кваліфікації «Випускник» здійснюється 

акредитація програм з підготовки вчителів. На базі стандартів для кваліфікації 

«Професіонал» обґрунтовується повна реєстрація вчителів. Стандарти для 

висококваліфікованих учителів і провідних фахівців є основою для 

Національної сертифікації. Детально процедура і механізми сертифікації 

розглядаються нами у Розділі 2 дисертації. 
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Відповідно до предмета дослідження нашу увагу привертає документ 

Структура Проекту навчання (the Learning Design Anatomy) (2014 р.), 

розроблений для кращого розуміння вимог до сучасного ПРУ. Загалом, основні 

вимоги Проекту такі: 

1. Контекст, який детермінує чинники впливу на ПРУ. 

2. Навчальне середовище, до якого залучається вчитель з урахуванням 

певних умов: структура навчання, інформаційна доступність, естетика, зміст 

навчання, можливості, інструменти. 

3. Реалізація, передумовами якої є передача знань і гнучкість сприйняття 

й оцінки навчання (Designing Professional Learning, 2014a, с. 6). 

У контексті здійсненого дослідження слід підкреслити суттєву роль 

територіальних урядів Австралії в підтримці ПРУ середніх шкіл з метою 

вдосконалення якості їхньої професійної діяльності. З-поміж територіальних 

ініціатив, започаткованих з 2001 р., є такі: 

1. Програма компетентності в Західній Австралії. 

2. Уведення професійних стандартів для вчителів у Квінсленді. 

3. Створення Консультативного Комітету при Міністерстві для 

педагогічного інституту Вікторії. 

4. Рекомендації в доповіді «Якість має значення», Новий Східний Уельс. 

5. Програми професійного розвитку в Північній Території. 

6. Принципи реєстрації вчителів в Австралійській Столичній Території, 

Східній Австралії і Тасманії (National report, 2001, с. 55). 

Проаналізуємо декілька успішних ініціатив територіальних урядів 

Австралії. Так, вартим уваги є проект уряду штату Вікторія Нові напрями 

шкільного лідерства і професії вчителя (New Directions for School Leadership 

and the Teaching Profession) (2012 р.). У документі чітко викладені вимоги щодо 

покращення учнівської успішності шляхом запровадження професійного 

розвитку для учителів і шкільних лідерів початкової і середньої шкіл з 

перспективою на 10 років (Teaching and Learning, 2013, с. 5). 
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Ретельного розгляду заслуговує комплекс стратегій щодо покращення 

професійної діяльності вчителів у Північній Території, висвітлений у документі 

Міністерство освіти. Стратегічний план на 2016-2018. Ключові дії 2016 

(Department of Education. Strategic Plan 2016-2018. Key Actions) (2016 р.) На 

нашу думку, представлені у документі стратегії реалізуються за допомогою 

спланованих заходів, що спрямовані на максимізацію ефективності професійної 

діяльності вчителів і учнівської успішності і реалізуються на регіональному і 

шкільному рівнях. Узагальнимо ключові стратегії документу: 

І. Якісні лідери, якісні педагоги, якісне навчання.  

Стратегії: 1) покращити ефективність освітнього лідерства і створити 

культуру безперервного вдосконалення професійної діяльності у школах з 

метою максимізації учнівської успішності; 2) розвивати педагогічну 

майстерність педагогічного колективу з метою забезпечення найвищого рівня 

якості навчання, викладання і змісту освітніх програм.  

Ключові дії: розвивати професійну компетентність лідерів, учителів і 

адміністративних працівників за допомогою конкретних навчальних 

можливостей, які пропонує Центр шкільного лідерства та інші інституції 

(Strategy Plan 2016-2018, 2016, с. 21).  

ІІ. Гармонічна й ефективна організація. 

Стратегії: 1) наймати і берегти висококваліфікованих педагогів, 

забезпечувати сприятливе робоче середовище; 2) покращувати професійну 

компетентність педагогів – корінних жителів Австралії, вдосконалювати 

механізми планування кадрового резерву; 3) посилювати стратегічне й 

оперативне планування, моніторинг, звітність, управління ресурсами і 

доступність якісних освітніх послуг; 4) здійснювати продуктивний аналіз 

професійної діяльності вчителів і надавати рекомендації щодо її покращення. 

Ключові дії: 1) імплементувати стратегії збереження й оновлення якісного 

педагогічного колективу; 2) реалізувати нові механізми покращення 

відповідальності і професійної діяльності вчителів на регіональному і 
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шкільному рівнях; 3) розробити механізми ефективності регіону і школи з 

метою стимулювання ПРУ (Strategy Plan 2016-2018, 2016, с. 25). 

ІІІ. Продуктивне партнерство. 

Стратегії: 1) створити продуктивні партнерства з освітніми 

провайдерами, сектором недержавних шкіл, організаціями Австралійського 

уряду і Північної Території; 2) посилити партнерську діяльність і співпрацю 

між школами та іншими інституціями з метою обміну ресурсами; 

3) підтримувати існуючі і нові міжнародні партнерства між Північною 

Територією й Азійсько-Тихоокеанським регіоном; 4) розвивати культурну і 

мовну компетентності через партнерства з громадами корінних мешканців; 

5) імплементувати стратегію міжнародної освіти і навчання для вчителів. 

Ключові дії: 1) розвивати нові міжнародні партнерства між Північною 

Територією і Азійсько-Тихоокеанським регіоном з метою налагодження 

довгострокових стосунків між освітніми інституціями, вчителями, учнями і 

науковцями; 2) розбудовувати спільні дії щодо обміну інформацією з 

професійними організаціями в галузі науки, техніки, інженерії і математики 

(Strategy Plan 2016-2018, с. 29). 

У контексті нашого дослідження вартим уваги є той факт, що у 2017 р. за 

даними Міністерства освіти і підготовки штату Вікторія школи цієї юрисдикції 

отримали $747 млн. на імплементацію освітньої реформи впродовж 10 років. 

(Victoria State Government, 2017a). Ключові елементи освітньої реформи 

викладені у документі Міністерства освіти і підготовки штату Вікторія Освіта 

у штаті (Education State) (2017 р.). Ініціативи, представлені у документі, 

допомагають школам штату здійснювати ефективне навчання вчителів і 

покращувати учнівську успішність. Надамо розгалужений аналіз декількох 

ініціатив документу. 

1. Підтримка спільнот професійного навчання, які вибудовують культуру 

і структуру ефективної професійної діяльності вчителів, ґрунтуючись на 

співпраці, рефлексії, оцінюванні впливу роботи вчителів на учнівську 

успішність і визначенні продуктивних форм покращення професійної 
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діяльності. Наразі більш ніж 200 шкіл штату Вікторія запровадили відповідні 

спільноти, до 2021 р. планується збільшити кількість до 800 шкіл. 

2. Рамка покращення учнівської успішності (Framework for Improving 

Student Outcomes) передбачає 4 ініціативи, які стосуються ПРУ середніх шкіл, 

зокрема: 

а) формування професійної майстерності: вчителі, директори і школи 

співпрацюють з метою обміну знаннями й ідеями, розробляють і посилюють 

підходи до навчання й оцінювання, створюють культуру партнерства, 

вдосконалюють зворотний зв’язок з учнями і колективом; 

б) формування лідерства: школи сприяють учителям-лідерам у 

використанні коучингу і зворотного зв’язку; вибудовують культуру 

вдосконалення професійної діяльності вчителів і посилюють інтеграцію 

вчителів-початківців у культуру професійного навчання в школі; 

в) очікування й інклюзія: школи формують розуміння вчителів про 

позитивну поведінку у класній кімнаті; гарантують, що учні мають навички й 

інструменти для формування позитивних і самокеруючих поведінкових норм; 

г) створення співтовариств: школи розвивають здатність створювати 

зв’язки з розгалуженими товариствами за рахунок партнерства з громадським 

сектором і освітніми провайдерами; стратегічно використовують ресурси 

спільнот тощо (Victoria State Government, 2017b, с. 12). 

Як бачимо, ініціативи освітньої реформи Освіта у штаті сприяють 

удосконаленню професійної майстерності, ефективності і співпраці вчителів 

середніх шкіл в Австралії, що створює можливості для якісного ПРУ і 

поліпшення учнівської успішності. 

Згідно з Освітньою стратегією Північної Території 2018–2022 (2017 р.) 

(Education NT Strategic Framework 2018–2022) Міністерство освіти Північної 

Території запровадило територіальну ініціативу щодо поліпшення якості 

професійної діяльності вчителів різних шкільних секторів (урядові, неурядові, 

сільські, віддалені школи тощо). Стратегія визнає вчителів ключовим чинником 

впливу на навчальні досягнення учнів і надає їм постійну комплексну 
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підтримку у професійному вдосконаленні. Відтак, головними цілями Стратегії є 

створення системи коучингу і менторства з метою поліпшення ефективності 

професійної діяльності вчителів і лідерів шкіл; підтримка закладів середньої 

освіти у сприянні ПРУ (Strategic Framework 2018–2022, 2017). 

У Щорічному звіті Міністерства освіти і розвитку дітей Південної 

Австралії 2017 (2018 р.) зазначено ініціативи щодо покращення професійної 

діяльності вчителів штату, а саме: 1) розвиток писемної і математичної 

грамотності вчителів; 2) формування навичок рефлексивної діяльності 

вчителів; 3) вивчення стратегій навчання STEM; 4) поглиблення знань з 

білінгвального спілкування і викладання музики; 5) вивчення й інтеграція в 

навчальний план принципів захисту дітей; 6) вивчення й імплементація 

принципів гнучкого навчання; 7) підтримка найкращих учителів в отриманні 

ступеня магістра (164 вчителя отримали 62 стипендії, кожна $20000), 

сертифікатів Висококваліфікованого вчителя і Провідного фахівця; 8) 

підтримка вчителів у програмах Навчання для ефективного викладання 

(Teaching for Effective Learning, TfEL); 9) виявлення і розвиток учителів-лідерів 

тощо (2017 Annual Report, 2018). 

Отже, зазначені факти свідчать про прагнення федерального уряду 

Австралії і територіальних урядів країни дослідити діапазон інновацій у галузі 

освіти, професійного навчання і розвитку вчителів з метою їх професійного 

вдосконалення. Однак, зазначені ініціативи не складають повний перелік 

заходів, які вживаються з метою трансформування підходів до покращення 

педагогічної діяльності у системі освіти Австралії. Характеристику основних 

стратегічних документів Австралійського уряду, які підтримують і регулюють 

якість професійної діяльності і розвитку вчителів, представлено у Додатку З.  

Підсумовуючи аналіз нормативно-правової бази Австралії з професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл, доходимо висновку, що база є розгалуженою і 

охоплює різні аспекти професійного навчання і розвитку вчителів. Загалом 

аналіз урядових законодавчих документів дає підстави зробити висновок про 

головні стратегії щодо шкільної освіти і освіти дорослих:  
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1) якісна шкільна освіта;  

2) розроблення і впровадження якісної навчально-методичної бази, 

відповідної до вимог викладання у ХХІ ст.;  

3) активне залучення педагогічних працівників до співпраці у 

професійному навчанні, насамперед, у шкільному навчальному середовищі;  

4) удосконалення професійної репутації шкільних учителів через 

формування лідерських якостей;  

5) облігаторність процесу професійного розвитку; 

6) розвиток і збереження взаємовигідного партнерства між школами і 

університетами, професійними організаціями тощо. 

Детермінантний аналіз законодавчих документів територіальних урядів 

дав можливість виявити ключові чинники ефективності ПРУ в Австралії: 1) 

рівень кваліфікації (вчителі з низьким рівнем кваліфікації демонструють 

відносно низький рівень співучасті в навчальній діяльності, ніж учителі з 

високим кваліфікаційним рівнем); 2) системний самоконтроль і зовнішній 

контроль навчальної діяльності вчителів; 3) продуктивне внутрішнє і зовнішнє 

мотиваційне поле; 4) дотримання морально-етичних принципів; 5) високий 

рівень співробітництва; 6) адекватне оцінювання роботи вчителів і їх підтримка 

на різних рівнях; 7) доступність ресурсної бази; 8) лідерство, інноваційність і 

професійна автономія. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

У розділі проаналізовано стан опрацювання проблеми професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії у науковій літературі та 

документах міжнародних організацій; схарактеризовано базові поняття 

дослідження; визначено концептуальні підходи й моделі професійного розвитку 

вчителів в Австралії; обґрунтовано принципи професійного розвитку вчителів в 

австралійському дискурсі; розглянуто його нормативно-правові основи.  
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Узагальнення результатів теоретичного аналізу наукових праць 

вітчизняних (І. Зязюн, Л. Лук’янова, Н. Мукан, Н. Ничкало, Л. Пуховська, 

С. Синенко, Л. Хомич, Л. Хоружа та ін.) і зарубіжних (М. Андерсон, 

С. Біссессар, Т. Еспленд, Л. Інгварсон, Х. Крейг, Д. Лінч, С. Оуен, Дж. Трент, 

Х. Тімперлей та ін.) учених дало підстави дійти висновку, що необхідність 

дослідження проблеми професійного розвитку вчителів середніх шкіл в 

Австралії зумовлена потребами педагогічної науки, освітньо-професійної 

практики й соціуму. З’ясовано, що українські й австралійські науковці 

досліджували історико-педагогічні, філософські й методичні аспекти 

безперервної педагогічної освіти Австралії. Однак, цілісне дослідження 

проблеми теорії і практики професійного розвитку вчителів середніх шкіл в 

Австралії не здійснювалося.  

Семантико-термінологічний аналіз ключових категорій дослідження 

дозволив конкретизувати зміст поняття «професійний розвиток учителів 

середніх шкіл» як системно організованого процесу якісних змін особистісних 

і професійно значущих якостей учителів середніх шкіл, що впливає на 

учнівську успішність і колективну результативність школи. Визначено, що 

професійний розвиток учителів середніх шкіл Австралії є культурно, 

економічно, політично і соціально детермінованим явищем; стратегічним 

напрямом національної соціальної й освітньої політики Австралії. 

Встановлено, що багатоаспектність цього поняття зумовлює наявність 

процесуального і системного підходів до його тлумачення, перший з яких 

превалює у термінологічному аналізі більшості українських і зарубіжних 

науковців.  

Виявлено концептуальні підходи до професійного розвитку вчителів у 

працях австралійських науковців: соціоматеріальний, антропологічний, 

психологічний, метакогнітивний, соціокультурний. Зазначені підходи 

слугують основою для обґрунтування організаційних засад професійного 

розвитку вчителів (інтегрований, імерсійний, проектний, ринковий, відкритий 
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підходи) з урахуванням концепції визначення професійного знання вчителя 

(знання для практики, знання на практиці, знання практики). 

З’ясовано, що професійний розвиток учителів Австралії здійснюється в 

межах моделей, а саме: модель спільного навчання вчителів, модель 

віртуального бенчмаркінгу/протиставлення на основі критеріїв, партнерство 

«школа-університет», змішана модель, навчальна модель; модель 

заохочувальної нагороди; модель дефіциту; каскадна модель; 

стандартоорієнтована модель; модель коучингу/менторства; модель 

навчального спільноти; модель практичного дослідження; трансформуюча 

модель. Зазначені моделі класифіковано за рівнем ефективності підтримки 

професійної автономії вчителів і трансформуючого впливу на їх особистісні й 

професійні якості. 

Визначено принципи (демократичності, науковості, співпраці, лідерства, 

інноваційності) й охарактеризовано стратегії (розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення, відповідної до вимог викладання у ХХІ 

ст.; активне залучення вчителів до співпраці у шкільному освітньому 

середовищі; удосконалення професійного іміджу вчителів шляхом 

формування лідерських якостей; розвиток і збереження взаємовигідного 

соціального партнерства між школами і університетами, професійними 

асоціаціями тощо) професійного розвитку вчителів, які сприяють 

забезпеченню його високої якості.  

Структурно-логічний аналіз нормативно-правової основи професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії дав змогу систематизувати і 

класифікувати законодавчі документи за стратегічними напрямами: урядові 

ініціативи (якість шкільної освіти; якість професійної діяльності вчителів; 

якість професійного навчання і розвитку вчителів) і територіальні ініціативи, 

що спрямовані на поліпшення професійної діяльності і професійного 

зростання вчителів Австралії.  

Визначено, що нормативно-правова основа педагогічної освіти 

уможливлює безперервний професійний розвиток вчителів на всіх освітньо-



112 

кваліфікаційних рівнях упродовж кар’єри; забезпечує модернізацію і 

регулювання якості шкільної освіти і освіти дорослих в Австралії. 

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора (Костіна, 2014а; Костіна, 2014b; Костіна, 2014d; Костіна, 2015c; 

Костіна, 2015d; Костіна, 2016c; Костіна, 2016d; Костіна, 2016e; Костіна, 2017a; 

Kostina, 2017b; Avsheniuk, Kostina, 2014). 
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РОЗДІЛ 2. ЗМІСТОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ В АВСТРАЛІЇ 

У розділі висвітлено організаційні основи професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл в Австралії; проаналізовано програми, 

охарактеризовано форми і методи професійного розвитку вчителів в системі 

безперервної педагогічної освіти Австралії; розкрито роль австралійських 

освітніх асоціацій у професійному зростанні вчителів; визначено організаційно-

педагогічні умови професійного розвитку вчителів в Австралії.  

 

 

2.1. Організація професійного розвитку вчителів середніх шкіл в 

Австралії 

 

 

Австралія – це великий континент, значна частина населення якого 

сконцентрована в сільській або віддаленій місцевостях, які географічно 

знаходяться в азійському регіоні. З-поміж 24 млн. населення – 3,4 млн. 

складають учні. Вони відвідують 9581 школу, в яких фактично працюють 

344348 вчителів. 5000 шкіл розташовані в сільській або віддаленій місцевостях, 

при цьому деякі школи знаходяться в 700 км. від найближчого міста. 

Зазначимо, що ці факти мають значний вплив на безперервний ПРУ, оскільки є 

свідченням професійної ізоляції, відсутності мереж професійної підтримки, 

взаємодії і розвитку (3101.0 Australian Demographic Statistics, 2016).  

Здатність організацій сприяти можливостям професійного розвитку є 

визначальною в прагненні педагогічних працівників підвищувати свою 

професійну кваліфікацію. На думку Т. Ференса (T. Ference), Дж. Стоунера (J. Stoner) і 

Е. Уоррена (E. Warren), за відсутності організаційної підтримки рівень 

особистісної мотивації і професійних інтересів учителів зі стажем значно 

знижується і виникає феномен кар’єрного застою «career plateau» (Lusty, 2013, 

c. 94). Дослідження австралійської дослідниці Х. Тімперлей (Timperley, 2008) 
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підтверджують продуктивність взаємозв’язку організаційної інфраструктури, 

яка забезпечує професійне навчання і особистісний запит, з «постійним 

імпульсом росту» вчителів (c. 25). За відсутності або за недостатністю 

відповідних організаційних умов безперервного професійного розвитку вчителі 

стикаються з труднощами різного характеру: недостатнє розуміння важливості 

навчальних цілей, невміння збирати й аналізувати відповідні показники 

професійного зростання, що спричинено обмеженим доступом до отримання 

експертної підтримки на різних рівнях системи освіти країни. 

Отже, професійний розвиток учителів генерується, формується і 

підтримується середовищем, у якому вони працюють. На думку Х. Тімперлей, 

повсякденна навчальна діяльність учителів розвиває їхні когнітивні здібності, 

які формують досвід і розуміння необхідності професійного зростання 

(Timperley, 2008, c. 6). Відповідно, якість організаційної підтримки 

безперервного професійного розвитку вчителів впливає водночас на розвиток 

організацій та на вчителів. У дослідженні Л. Глушок (2016) зазначається, що 

професійний розвиток учителів спрямовує низка відповідних освітніх 

інституцій, з-поміж яких: Австралійський інститут навчання і шкільного 

лідерства (AITSL), Управління якості австралійської освіти та догляду за 

дітьми (ACECQA), Центри підготовки та професійного розвитку кожного 

штату (The Early Childhood Training аnd Development Centre), Австралійський 

коледж педагогів (Australian College of Educators), педагогічні факультети та 

педагогічні школи університетів, інститути та школи післядипломної 

педагогічної освіти при університетах, адміністрація дошкільних закладів (с. 135). 

Організація професійного розвитку вчителів в Австралії чітко 

структурована і багатокомпонентна, зумовлена політико-економічною 

структурою країни і передбачає співпрацю таких інституцій: 

І. Уряд Австралії (Australian Government) – головний орган у галузі 

освіти, який організовує, фінансує і підпорядковує освітню діяльність усіх 

територіальних міністерств, освітніх інституцій і є гарантом якості освіти в 

Австралії. 
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ІІ. Міністерство освіти і підготовки (Department of Education and 

Training) – головна установа країни з питань освіти, яка несе відповідальність за 

розроблення національної політики і програм, мета яких допомогти 

австралійцям досягти якісних показників в усіх галузях освіти і наукових 

досліджень: дошкільної, шкільної, професійної, міжнародної. 

Міністерство освіти і навчання вважає пріоритетом всебічну підтримку 

вчителів. Воно активно співпрацює з Австралійським інститутом навчання і 

шкільного лідерства; організаціями, чия діяльність пов’язана з розробленням 

Національного курикулуму, процесами оцінювання; професійними асоціаціями 

тощо (About the Department, 2017a).  

Свої цілі Міністерство реалізує через систему університетів, коледжів і 

шкіл-партнерів. Міністерство підтримує програму «Навчання для Австралії» 

(Teach for Australia), яка залучає висококваліфікованих педагогів для роботи в 

школах, де є діти з обмеженими можливостями.  

Міністерство суголосно з Австралійським урядом проводить політику 

автономії шкіл у межах Програми незалежних державних шкіл, згідно з якою 

Уряд надав $68,52 млн. з 2013–14 рр. по 2016–17 рр. з метою збільшення 

автономії у державних школах. Ця ініціатива надає учасникам програми всіх 

штатів і територій більше повноважень при прийнятті місцевих рішень і 

заохочує розвиток міцних зв’язків між школами, батьками і місцевими 

громадами (Australian Government, 2017b, с. 35). 

ІІІ. Австралійський інститут навчання і шкільного лідерства – державна 

науково-дослідна установа, яка своєю діяльністю допомагає урядам Австралії, 

штатів і територій займати лідерські позиції щодо забезпечення високого рівня 

якості професійної діяльності вчителів і шкільних лідерів, а також їх 

педагогічної майстерності. Інститут, від імені Австралійського уряду, тісно 

співпрацює зі штатами і територіями, недержавним шкільним сектором, 

постачальниками послуг вищої освіти, законодавчими органами та іншими 

ключовими зацікавленими сторонами для підтримки і вдосконалення професії 

педагога (Australian Government, 2017b, с. 34). 
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ІV. Освітні інституції різних рівнів:  

– управління/міністерства освіти і підготовки на рівні штатів і 

територій Австралії; 

– ради освітніх асоціацій; 

– центри викладання і навчання; 

– заклади вищої освіти (інститути, університети, педагогічні коледжі 

при університетах); 

– навчальні товариства:  

 а) професійні асоціації вчителів; 

 б) віртуальні навчальні спільноти, професійні спілки; 

– партнерства шкіл та університетів, шкільні колективи; 

– приватні організації тощо. 

Наші наукові розвідки засвідчили, що однією з головних функцій 

Міністерств освіти в кожній юрисдикції Австралії є створення і підтримка 

діяльності освітніх співтовариств. До таких співтовариств належать і 

професійні асоціації. Професійні асоціації вчителів можуть бути віртуальними, 

використовуючи системи управління навчанням, такі, як MyClasses, online 

форуми, online журнали, online зустрічі, соціальні мережі, Wiki та Blogs. У 

підрозділі 2.4. нами детально розкрито питання про вплив австралійських 

асоціацій освіти на вдосконалення ПРУ.  

Аналіз нормативно-правової бази освітніх інституцій Австралії надав 

можливість охарактеризувати організацію професійного розвитку вчителів за 

декількома критеріями, а саме: фінансово-майновим, територіальним, 

управлінським.  

За фінансово-майновим критерієм професійний розвиток учителів 

середніх шкіл Австралії відбувається в межах трьох секторів: 

І. Шкільний сектор (на базі державних шкіл, незалежних шкіл, 

католицьких шкіл). Органи фінансування: професійні асоціації вчителів, 

шкільні асоціації, державні урядові відділи освіти, спілки, приватні провайдери, 

фізичні особи (вчителі). 
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ІІ. Урядовий сектор. 

1. Федеральне (державне) фінансування: 

– фінансування національних організації, діяльність яких спрямована 

на професійний розвиток учителів (Австралійський Інститут навчання і 

шкільного лідерства, Австралійська Рада наукових досліджень у галузі освіти, 

Австралійська Асоціація педагогічної освіти, Австралійський Інститут 

навчання і розвитку тощо); 

– фінансування програм і проектів з підвищення кваліфікації 

вчителів; 

 надання грантів. 

2. Фінансування урядами штатів/територій: 

 надання грантів; 

 централізоване фінансування за рахунок фондів професійного 

навчання вчителів. 

3. Місцеве фінансування: 

 бюджети адміністрації окремої школи і відділу управління освітою. 

ІІІ. Інші джерела фінансування (незалежні компанії, неурядові 

організації). 

Згідно з зазначеною структурою, професійний розвиток учителів середніх 

шкіл реалізується в освітніх юрисдикціях кожного штату і території Австралії в 

межах формальної і неформальної освіти. Серед таких організацій можуть бути 

ЗВО, центри навчання і викладання для вчителів, коледжі, ради з освіти, 

професійні організації для вчителів, школи, приватні організації тощо.  

Важливим, на наш погляд, є дослідження Г. Маршалла (G. Marshall), П. Коула 

(P. Cole), В. Збара (V. Zbar) професійного розвитку вчителів в Австралії. 

Дослідники здійснили аналіз змісту, принципів і нормативно-правової 

документації ПРУ на прикладі трьох освітніх юрисдикцій Австралії – 

Австралійської Столичної Території, Нового Південного Уельсу і штату 

Вікторія (Marshall, Cole, & Zbar, 2012). Детальний опис матеріалу викладено у 
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Додатку И. Окреслимо ключові висновки цього фундаментального 

дослідження: 

1. Професійна діяльність і ПРУ взаємопов’язані і вважаються потужною 

характеристикою системи освіти кожної територіальної одиниці країни. 

2. Найпопулярнішим підходом до ПРУ є гнучкий підхід до професійного 

розвитку вчителів на базі школи, який дозволяє легше адаптуватися до потреб і 

умов окремих шкіл. Найменш поширеним підходом виявився централізований 

бюрократичний підхід. 

3. Мета ПРУ визначається відповідно до регіональних потреб штатів і 

територій Австралії і, як правило, увиразнюється у вигляді таких завдань: а) 

моніторинг процесів покращення професійної діяльності вчителів і шкіл; б) визначення 

потреб ПРУ; в) визнання і оцінка роботи вчителів; г) відповідність діяльності 

вчителів пріоритетам школи, міста, регіону тощо; д) забезпечення 

відповідальності вчителів і шкіл за свою професійну діяльність. 

Варто зауважити, що у католицькому секторі цілі професійної діяльності і 

розвитку вчителів більшою мірою зорієнтовані на формування колегіальності 

серед учителів і покращення їхньої практичної діяльності, ніж на оцінку 

професійної діяльності. 

4. У процесі реалізації ПРУ в усіх штатах і територіях Австралії мають 

забезпечуватися три взаємопов’язані процедури: 

1) поетапне планування і забезпечення зворотного зв’язку з учителями; 

оцінювання рівня кваліфікації і професіоналізму вчителів, а також посилення 

мотивації до їх професійного вдосконалення на умовах збільшення зарплати 

(Новий Південний Уельс, Вікторія, Тасманія); 

2) укладання угод: у колективних договорах закладу освіти роз’яснено 

підходи до професійної діяльності і розвитку вчителів. Важливість таких 

документів полягає в забезпеченні узгодженості етапів і заходів з ПРУ у 

співпраці з профспілками. Угоди відрізняються за змістом у кожному штаті або 

території; 
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3) реєстрація і акредитація вчителів, які, здебільшого, ґрунтуються на 

дотриманні Національних професійних стандартів для вчителів. 

5. Державні системи шкільної освіти в усіх штатах Австралії, крім 

Тасманії, мають чітко сформований річний цикл планування ПРУ. Цикл 

передбачає:  

а) розроблення плану ПРУ в процесі спілкування вчителя і директора або 

уповноваженої особи; 

б) імплементацію плану ПРУ;  

в) аналіз виконання плану ПРУ і розроблення нового плану на наступний 

рік (Marshall, Cole, & Zbar, 2012). 

Дослідження показало, що практично в усіх штатах і територіях Австралії 

відповідальною організацією за ПРУ є школа, а відповідні заходи з 

удосконалення кваліфікації вчителів здійснюються на основі спільного 

планування й імплементації між школами й територіальними органами 

управління. 

У межах предмета нашого дослідження розглянемо особливості 

організації ПРУ у деяких штатах і територіях Австралії.  

Організацією і регулюванням ПРУ в Тасманії займається Міністерство 

освіти Тасманії і допоміжна інституція Інститут професійного навчання. 

Функції Інституту передбачають: 

1) визначення і провадження сучасних напрямів ПРУ; 

2) організацію ПРУ, сприяння у поширенні професійного навчання 

школами на різних рівнях;  

3) проектування, розроблення й оцінку програм ПРУ, які базуються на 

професійних стандартах, статистичних даних про навчання вчителів, 

принципах зворотного зв’язку й активного навчання (участь, спостереження, 

демонстрація), менторстві і коучингу;  

4) імплементацію програм розвитку вчителів-лідерів;  

5) співпрацю з керівниками шкіл й експертами з ПРУ тощо (Tasmanian 

Government, 2017). 
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Цікавим фактом у контексті нашого дослідження є особливості 

організації ПРУ в штаті Вікторія. ПРУ реалізується такими інституціями, як: 

– Інститут лідерства в освіті ім. Бастоу (програми ПРУ спрямовані на 

розвиток лідерства в школі);  

– Регіональний ресурсний центр зору (програми ПРУ спрямовані на 

вивчення сліпоти, поганого зору, у тому числі освітніх імплікацій і відповідних 

навчальних стратегій);  

– Інститут освіти глухих ш. Вікторія;  

– Педагогічний інститут ш. Вікторія, який забезпечує ресурсну базу 

для ПРУ, а також розробляє програми підтримки вчителів тощо (Victoria State 

Government, 2017c). 

Проведене дослідження показало, що поінформованість педагогічних 

працівників про заходи ПРУ в усіх територіальних одиницях країни 

забезпечується Календарями професійного розвитку (Professional Development 

Calendars), в яких розміщено інформацію про семінари, практикуми, вебінари, 

конференції тощо. Основна мета Календарів – підтримати індивідуальний і 

колективний ПРУ, а також розвиток шкіл як професійних спільнот, що 

навчаються.  

Календарі містять інформацію, надану центральними і регіональними 

органами освіти, іншими урядовими інституціями, освітніми інституціями, 

некомерційними організаціями і професійними асоціаціями. Відвідання 

кожного заходу з ПРУ, зазначеного у Календарі, передбачає отримання 

Сертифікату професійного розвитку (Queensland Government, 2018b). 

Закцентуємо, що заходи, регламентовані Календарями професійного 

розвитку, спрямовані на глибокий, усебічний розвиток професійних і 

особистісних якостей учителів. Розглянемо детальніше зміст заходів ПРУ, 

регламентованих Календарями професійного розвитку двох штатів – Квінсленд 

і Західна Австралія (табл. 2.1.1, табл. 2.1.2). 
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Таблиця 2.1.1 

Календар професійного розвитку вчителів на жовтень 2018 н.р. (Квінсленд) 

(Professional Development Calendar October 2018, 2018c) 

Опис заходу 

Тип/місце 

проведення 

заходу 

Фонд боротьби з астмою: перша допомога у школі 

(безкоштовний навчальний курс з основ надання невідкладної 

першої допомоги при приступі астми у школярів, по закінченню 

якого вчителі отримують сертифікат, дійсний 3 роки) 

он-лайн курс 

Інститут лідерства в освіти ш. Квінсленд: різні програми, 

семінари, курси 

(реалізація програм, семінарів і курсів з розвитку вчителів-

лідерів) 

різні локації 

Австралійська Рада комп’ютерної грамотності в освіті: 

ImpaCT 2018 

(розвиток умінь використовувати сучасні технології у 

покращенні учнівської успішності) 

конференція

/Сідней 

Австралійська Рада асоціацій TESOL: вивчення англійської 

мови у мобільному світі 

(використання цифрових технологій і реалізація практичного 

досвіду TESOL у навчанні корінного населення Австралії) 

конференція

/Аделаїда 

Підтримка учнів у плануванні й редагуванні письма 

(ознайомлення з компонентами ефективного уроку письма, 

відпрацювання ефективного планування, навчання ефективного 

редагування ессе; розвиток учнівської впевненості; вивчення 

практичних стратегій та методів покращення результатів 

NAPLAN та QCS) 

практикум/ 

різні локації 

Розуміння епілепсії і використання Мідазоламу 

(вивчення сутності хвороби, визначення типів нападів, контроль 

нападів, тактика мінімізації тригерів нападів, перша медична 

допомога і надзвичайні ситуації, інтраназальне і пероральне 

використання Мідазоламу) 

Семінар/ 

Брісбен 

Розуміння психічного здоров’я учнів-аутистів 

(ознайомлення з особливостями психічного здоров’я учнів-

аутистів, з його впливом на поведінку учнів-аутистів, з 

практичними стратегіями підтримки учнів-аутистів) 

вебінар 

Реалізація ефективних конструкцій усного мовлення з Ш. Камерон 

(Sh. Cameron) і Л. Демпсі (L. Dempsey) 

(вивчення продуктивних конструкцій усного мовлення для 

використання в класній кімнаті як ефективного інструменту 

впливу на учнівську успішність) 

семінар/ 

Таунсвіль 

Підприємництво у XXI столітті: як культивувати це у дітях практикум 
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Як бачимо з таблиці 2.1.1, Календар професійного розвитку ш. Квінсленд 

на жовтень 2018 н.р. містить різні типи заходів з підвищення кваліфікації 

вчителів: он-лайн курси, семінари, вебінари, практикуми, конференції тощо. 

Заходи спрямовані на розвиток обов’язкових медичних навичок серед учителів 

(надання невідкладної медичної допомоги, робота з дітьми-аутистами і хворих 

на епілепсію); розвиток лідерської компетентності, комп’ютерної грамотності; 

естетичної свідомості тощо. 

Таблиця 2.1.2 

Календар професійного розвитку вчителів (Західна Австралія) 

(Professional Development Calendar January–June, 2018) 

Назва курсу 
Індивідуальний 

курс 

Практикум  

 

Консультація  

 

Налагодження партнерства з 

родинами 
 + + 

Розвиток навичок співпраці з 

гіперактивними учнями 
 + + 

Лідер в освіті – реалізація ролі  + + 

Ефективні трансформації 

вчителя 
+ + + 

Сприятливе навчальне 

середовище і оцінка ризиків 
+ + + 

Дослідження гри  + + 

Вплив травми на психічне 

здоров’я дитини 
 + + 

Досвід інклюзивної освіти  + + 

Основи культурної 

компетентності 
 + + 

Розуміння мови і мовлення + + + 

Організаційний менеджмент  + + 

Фізичний розвиток дитини + + + 

Перспективи підтримки 

добробуту учнів 
 + + 

Програмування і планування + + + 

Захисна поведінка  + + 

Рефлексивна діяльність  + + 

Охорона праці і виробнича 

безпека в освіті 
 + + 
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Водночас, аналіз таблиці 2.1.2 засвідчує, що вчителі Західної Австралії 

мають урізноманітнення можливостей для реалізації змісту професійного 

розвитку (індивідуальні курси, практикуми, робота з консультантами). Курси 

професійного розвитку спрямовані на формування методично-навчальної 

компетентності вчителів середніх шкіл в Австралії: поглиблення фахових 

знань, розвиток інклюзивної компетентності, співпраця з батьками і родинами, 

розвиток лідерської компетентності, розвиток ключових навичок ХХІ століття 

тощо. 

Отже, можемо підсумувати, що календар професійного розвитку вчителів 

є провідним елементом організації ПРУ середніх шкіл Австралії, який надає 

доступ педагогам до інформації про широкий спектр можливостей якісного 

професійного вдосконалення у кожній юрисдикції Австралії. 

Як зазначалося у попередніх підрозділах нашої дисертації, в Австралії 

ПРУ середніх шкіл може мати добровільний і обов’язковий характер, що тісно 

пов’язано з процесами реєстрації / акредитації і сертифікації вчителів. 

Уважаємо за необхідне надати коротке роз’яснення сутності цих процесів. 

Реєстрація вчителів – процес визнання відповідності кваліфікацій вчителів і 

їхньої придатності до роботи в австралійських школах (AITSL, 2018). 

Водночас, у Новому Південному Уельсі використовується термін «акредитація 

вчителів», який за сутністю відповідає реєстрації вчителів в інших юрисдикціях 

Австралії (NSW Education Standards Authority, 2018; NSW DET, 2000). 

Сертифікація вчителів – це добровільна процедура визнання і підтвердження 

найвищої кваліфікації вчителів, зокрема, «висококваліфікованого вчителя» та 

«вчителя-лідера» (AITSL, 2017a). Розлогіше тлумачення термінів представлено 

у Додатку В. 

Зауважимо, що процес реєстрації має свої особливості в кожній 

територіальній одиниці країни, але передбачає виконання вчителем 

мінімальних вимог у сфері професійного розвитку, а саме: 1) огляд класної 

кімнати; 2) саморефлексія; 3) незалежна експертна оцінка професійної 

діяльності; 4) підтримка наставника (ментора); 5) співбесіда; 6) портфоліо 
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вчителя; 7) учнівська успішність або результати навчання самого вчителя 

(OECD, 2011, с. 76).  

Розглянемо особливості організації ПРУ середніх шкіл і їх подальшої 

реєстрації на прикладі декількох територіальних одиниць Австралії.  

Учителі середніх шкіл Південної Австралії (South Australia) повинні 

пройти мінімум 60 годин професійного навчання впродовж 3-х річного терміну 

реєстрації і зафіксувати документально результати цього курсу. Це є особистим 

і професійним обов’язком кожного зареєстрованого вчителя. Учителі мають 

обрати форму професійного навчання з-поміж офіційно визнаних у країні та 

штаті, а саме: індивідуальне навчання (face-to-face learning); академічне 

навчання (study); науково-дослідна діяльність (research); он-лайн навчання (on-line 

learning); профільні товариства (communities of practice). 

Результати підвищення кваліфікації вчителів можуть підтверджуватися 

різними документами: сертифікати, довідки про навчання, журнал/щоденник 

навчання, рефлексивний журнал тощо. Слід зазначити, що кожна обрана 

вчителем форма ПРУ повинна корелюватися мінімум з одним з Національних 

професійних стандартів учителів. Організація ПРУ середніх шкіл відбувається 

на базі таких інституцій, як: 

– Рада з реєстрації вчителів Південної Австралії (щорічна 

конференція, вебінари); 

– професійні асоціації та спілки вчителів; 

– ЗВО (Університет Фліндерса, Університет Аделаїди, Університет 

Південної Австралії, Тейбор Коледж вищої освіти), які пропонують 

магістерські програми, лекції, семінари, конференції; 

– місцеві звичайні й он-лайн бібліотеки (Teachers Registration Board of 

South Australia, 2018a). 

Зауважимо, що отримати можливості ПРУ вчителі Південної Австралії 

можуть за місцем роботи, а саме, в школі. Крім того, додаткові навчальні 

можливості доступні, по-перше, працівникам таких секторів, як Департамент 

освіти і розвитку дитини, Католицька освіта Південної Австралії, Асоціація 
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незалежних шкіл Південної Австралії, Лютеранські школи тощо; по-друге, 

активним учасникам груп для вчителів у соціальних мережах або через он-лайн 

ресурси, як Aussie Educator, Австралійський інститут навчання і шкільного 

лідерства, Відомство у справах Національного курикулуму, оцінювання знань 

та звітності Австралії, Education Standards Board. 

Отже, ПРУ в Південній Австралії з метою отримання реєстрації носить 

облігаторний характер і є гарантією оновлення професійних знань, 

підтвердження професіоналізму вчителів і їхнього прагнення до безперервного 

навчання.  

У Північній Території професійний розвиток учителів вважається 

колаборативною, практичною діяльністю, тісно пов’язаною з підвищенням 

якості навчання учнів у школі. Вчителі мають 4-6 років на проходження 

реєстрації в залежності від типу реєстрації – тимчасова або повна реєстрація. 

Можливості ПРУ забезпечують різноманітні провайдери, з-поміж яких: 

– Міністерство зайнятості, освіти і навчання Північної Австралії, яке 

ініціює як системні програми, так і різні освітні заходи; 

– Рада з питань реєстрації вчителів; 

– ЗВО (Університет Ч. Дарвіна, Бетчелор Інститут вищої освіти для 

корінного населення), які надають додаткові можливості формальної освіти 

дорослих для працюючих учителів;  

– школи, професійні асоціації, приватні освітні організації. 

На території цієї адміністративної одиниці Австралії переважають такі 

форми ПРУ: системні програми, науково-дослідна робота, написання наукових 

статей, семінари тощо (Teacher Registration Board of the Northern Territory, 

2018). 

Головними принципами організаційної культури, професійної діяльності і 

розвитку вчителів Міністерство освіти Північної Території вбачає: 

професіоналізм – дотримання високих стандартів етичної поведінки, прозорість 

і відповідальність; колаборативну діяльність і взаємоповагу на різних рівнях 

соціально-трудових взаємовідносин; інноваційність і динамічність у пошуках 
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нових підходів до вирішення проблем у змінюваному середовищі; 

диверсифікацію освіти з метою забезпечення якісних послуг інклюзивного 

навчання, розвитку мультикультурної компетентності, розвитку навичок 

роботи з асоціальними суб’єктами тощо; стандартоорієнтованість у навчанні з 

метою досягнення навчальних цілей і розвитку професіоналізму (Northern 

Territory Government, 2017). 

Натомість, мінімальні вимоги, передбачені для проходження курсу 

професійного навчання вчителями Західної Австралії, складають 100 годин для 

поновлення реєстрації протягом 5 років. Педагогічний коледж Західної 

Австралії (Western Australian College of Teaching) відповідає за ПРУ, зокрема 

щодо реєстрації і сертифікації. 

Головні провайдери послуг ПРУ в Австралійській Столичній Території є 

такі:  

1. Управління освіти і навчання (Education and Training Directorate), яке 

керує і фінансує ПРУ за рахунок бюджетів окремих шкіл і адміністрацій відділу 

центрального офісу, централізованих фондів професійного навчання для 

вчителів і директорів.  

2. Центр викладання і навчання Х. Бері (Headly Beary Centre for Teaching 

and Learning), базова організація Управління із забезпечення професійного 

навчання, включаючи семінари, тренінги, конференції. 

3. Навчальні товариства: а) професійні асоціації вчителів, б) віртуальні 

навчальні спільноти.  

4. ЗВО (Австралійський національний університет, Інститут якісного 

викладання вчителів, Університет Канберри, Австралійський католицький 

університет та інші).  

5. Школи, партнерства шкіл та університетів (school-university 

partnerships). 

6. Незалежні організації. 

7. Учителі за рахунок самоосвіти (ACT Government, 2018). 
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У межах процесів реєстрації і сертифікації за ПРУ в різних юрисдикціях 

відповідальні: Рада з питань реєстрації Квінсленду (Queensland Board of 

Registration). У Квінсленді кількість годин для поновлення реєстрації складає 

20 щорічно (Continuing professional development for Teachers, 2017); 

Міністерство освіти та навчання Нового Південного Уельсу (NSW Department 

of Education and Training); Рада з питань реєстрації Тасманії (Teachers 

Registration Board); Педагогічний інститут Вікторії (Victoria Institute of 

Teaching) тощо. Розлогішу характеристику процесів реєстрації/акредитації у 

штатах і територіях Австралії викладено у Додатку К. 

Таким чином, вивчення австралійського досвіду ПРУ середніх шкіл 

засвідчує наявну непослідовність у використанні термінів: професійного 

розвитку, професійного навчання та безперервного професійного розвитку в 

різних штатах і територіях. Незважаючи на те, що в більшості штатів і 

територій потрібно 20 годин обов’язкового щорічного професійного навчання, 

існує суттєва різниця в реєстраційному циклі (наприклад, 30 годин в одному 

році та 10 у наступному). Австралійська Столична Територія та Новий 

Південний Уельс є єдиними місцями, де програми та курси професійного 

навчання проходять акредитацію в органах реєстрації вчителів, а також існують 

списки акредитованих програм, доступних учителям на веб-сайтах. Нарешті, у 

всіх штатах та територіях акцент робиться на тих учителях, які обирають 

професійне навчання, що відповідає їхнім власним потребам. Водночас, деякі 

штати та території вимагають від учителів здійснювати професійне навчання в 

обов’язкових галузях професійного навчання (наприклад, в Австралійській 

Столичній Території). 

У процесі дослідження з’ясовано, що реєстрація/акредитація вчителів є 

частиною національної стратегії покращення професійного навчання і 

професійної діяльності вчителів і призначені для здобуття таких 

кваліфікаційних рівнів як «Випускник» і «Професіонал». На відміну від цих 

процесів, сертифікація вчителів регламентується як національний підхід до 

визнання і підтримки вчителів високого рівня професіоналізму. У контексті 
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нашого дослідження потребує більш докладного опису організація процесу 

сертифікації зразкових учителів в Австралії. 

Студіювання автентичних матеріалів за темою дослідження показало, що 

проблемами організації, моніторингу й реалізації процесу сертифікації вчителів 

опікується Австралійський Інститут навчання і шкільного лідерства. Ця освітня 

інституція співпрацює з основними стейкхолдерами освіти в Австралії з метою 

розроблення змісту, цілей, принципів і механізмів оцінювання професійної 

діяльності вчителів середніх шкіл і відповідає за підтримку й координацію 

процесів сертифікації на державному рівні. Інститут щорічно доповідає Раді 

міністрів освіти Австралії про результати сертифікації вчителів найвищої 

кваліфікації, зокрема, «висококваліфікованого вчителя» та «провідного 

фахівця», спираючись на дані органів сертифікації кожної юрисдикції. 

Уповноважені органи сертифікації кожного штату і території країни 

несуть відповідальність за імплементацію і регулювання процесів сертифікації 

на територіальному рівні у межах відповідних секторів (державного, 

католицького, незалежного тощо). Органами сертифікації можуть бути Ради з 

реєстрації вчителів, інститути, коледжі, незалежні школи, комітети з 

сертифікації вчителів тощо. 

Розглянемо особливості процесу сертифікації вчителів середніх шкіл в 

Австралії. Так, сертифікація здійснюється кваліфікованим педагогічним 

колективом, який складається з 3-5 експертів (шкільні вчителі, шкільні лідери, 

консультанти з питань освіти, викладачі, директори тощо), які обрані вчителем 

з метою оцінювання комплекту документів, що підтверджують відповідність 

професійної діяльності вчителя змісту Стандартів. Два незалежні експерти з 

оцінювання призначаються органом сертифікації, зокрема 

директор/керівник/інспектор для проведення професійного діалогу з учителем і 

перевірки його готовності до сертифікації, оформлення звітності про 

професійну діяльність згідно з конкретними напрямами Стандартів, а також 

обговорення оцінювання професійної діяльності із зовнішнім експертом, 
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перебуваючи на робочому місці вчителя (Certification of Highly Accomplished 

and Lead Teachers, 2012c). 

Сертифікація складається з чотирьох етапів: передоцінювальний етап 

(правомочність кандидата, самооцінка кандидата, професійний діалог з 

директором); етап оцінювання №1 (оцінювання доказової документації 

кандидата, прийняття рішення і зворотний аналіз експертів); етап оцінювання 

№2 (відвідування експертом місця роботи кандидата, безпосереднє 

спостереження за роботою кандидата, обговорення професійної діяльності 

кандидата); власне сертифікація (прийняття рішення, рекомендації щодо 

відповідності/невідповідності сертифікації).  

Фінансування процесів сертифікації здійснюється на рівні юрисдикції. 

Орган сертифікації фінансово відповідає за організацію інформаційних сесій і 

професійного навчання всіх учасників сертифікації; сплачує послуги 

незалежних експертів, використовуючи фінанси, отримані від учителів за 

участь у сертифікації ( 2000 AUD з кожного кандидата) (Certification of Highly 

Accomplished and Lead Teachers, 2012c). 

Як бачимо, Сертифікація, як спосіб оцінювання фахівців, має такі 

особливості:  

1) відбувається на основі Національних професійних стандартів для 

вчителів;  

2) сфокусована на учнівських досягненнях (визнає тих учителів, які 

виявили високу ефективність у покращенні учнівської успішності);  

3) є складовою більш широкого підходу до кар’єрного розвитку, що 

включає професійне навчання, оцінювання діяльності й результатів розвитку;  

4) є достовірною за умови скрупульозних, обґрунтованих, надійних, 

чесних і прозорих засобів та процесів оцінювання діяльності вчителів; 

5) як дієвий стимул професійного зростання вчителів, ґрунтується на 

аналізі найкращих національних і міжнародних практик, що сприяє визначенню 

дієвих засобів якісного ПРУ (Certification of Highly Accomplished and Lead 

Teachers, 2012c, с. 2–3). 
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Закцентуємо, що участь у постійному професійному навчанні вчителів 

залежить від визначення їхніх особистісних і професійних потреб та цілей в 

різних аспектах життя, зокрема: рефлексія щодо професійної педагогічної 

діяльності, досягнень і чинників упливу на підвищення рівня учнівської 

успішності; обмін інформацією з колегами на робочому місті; надання 

інформації про результативність у Плані з контролю ефективності професійної 

діяльності (Professional Pathways Plan), який відображає рекомендовані вчителю 

види діяльності з ПРУ. 

Наші наукові розвідки переконують у тому, що організація ПРУ середніх 

шкіл в Австралії структурована і підпорядкована відповідним освітнім органам 

різних рівнів. Зазначимо, що на всіх організаційних рівнях, пов’язаних із 

наданням послуг з професійного розвитку, вчителі повинні дотримуватися 

етичних принципів і нести відповідальність за етику професійної діяльності і 

виконання професійних обов’язків, що прописані у Кодексі професійної етики 

вчителів кожної юрисдикції країни. Згідно з кодексом, учителі відповідають за 

якісне викладання і навчання і повинні брати участь у підвищенні кваліфікації 

для покращення своїх професійних знань і навичок (Teachers’ code of 

professional practice, 2006). 

Аналіз літератури з теми дослідження засвідчив, що реєстрація зумовлює 

облігаторність ПРУ середніх шкіл в Австралії. Водночас, участь учителів у 

професійному навчанні і розвитку може бути добровільною. Добровільна чи 

обов’язкова участь учителів у професійному розвитку спричиняє як 

позитивний, так і негативний вплив на успішність учнів. На добровільність 

участі впливають як адміністративні вимоги, так і тиск з боку громади й колег 

тощо. Крім того, вчителі, які залучені до професійного розвитку – добровільно 

чи примусово – не часто виявляють цілковиту впевненість у його необхідності 

на шляху до підвищення рівня свого професіоналізму (Timperley, 2008, с. 10).  

На нашу думку, у процесі ПРУ важливу позитивну роль відіграють 

Національні професійні стандарти для вчителів. Австралійський уряд докладає 

значних зусиль для детального розроблення конкретних механізмів 
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упровадження зазначених Стандартів для забезпечення безперервного ПРУ в 

системі педагогічної освіти Австралії. На підтвердження своїх поглядів 

наведемо результати дослідження австралійської дослідниці Л. Брейді (L. Brady), 

яка, вивчаючи проблему визначення пріоритетних напрямів ПРУ, висловлює 

міркування про відповідність сучасних вимог суспільства до кваліфікації 

вчителів середніх шкіл як професіоналів, затверджених державним Стандартом, 

зокрема: бути обізнаними з розробленням шкільних навчальних планів, 

особливо в галузі IT і професійної освіти; розуміти цільову орієнтованість 

освіти та її потенційні наслідки для розвитку школи; покращувати зв’язки із 

освітянськими спільнотами і розвивати навички взаємодії з батьками; розуміти 

зв’язок між викладанням у школі і зайнятістю (в контексті професійної освіти); 

бути професіоналами та розвиватися до певного професійного рівня; 

застосовувати учнє-орієнтовану педагогіку; використовувати підхід, 

орієнтований на вирішення завдань, наукові дослідження, цінності, 

індивідуальний розвиток тощо (Brady, 2000, с. 6). 

Таким чином, відбувається процес професіоналізації вчителів середніх 

шкіл Австралії, який посилює необхідність їхнього безперервного 

професійного розвитку, з пріоритетним акцентом на шкільному освітньому 

середовищі. У наступному підрозділі зосередимо свою увагу на аналізі програм 

ПРУ середніх шкіл у досліджуваній країні. 

 

 

2.2. Програми професійного розвитку вчителів середніх шкіл в 

Австралії 

 

 

Здійснене дослідження засвідчило, що Австралія, як високорозвинена 

країна, має значні фонди для підтримки та розвитку професійної діяльності 

вчителів. Метою фондів є допомога в організації програм ПРУ з використанням 

широкої ресурсної бази (Heller, Daehler, & Shinohara, 2003, с. 37). Зміст ПРУ 
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середніх шкіл Австралії реалізується безпосередньо через програми, проекти та 

ініціативи, які розробляються на різних рівнях управління освітою Австралії: 

національному рівні; рівні штатів і територій; локальному рівні провайдерів 

освітніх послуг.  

Розкриємо детальніше зміст програм ПРУ, з урахуванням їхньої 

класифікації за критерієм відповідності трирівневій структурі управління ПРУ 

в Австралії. Зауважимо, що критеріями аналізу програм ПРУ нами визначено: 

цілі програм, рівень їх фінансування, зміст, підходи до оцінювання тощо.  

На національному рівні у секторі державних провайдерів освітніх послуг 

з ПРУ середніх шкіл, що є найбільшим в Австралії, розроблено і впроваджено 

Програму Австралійського уряду щодо забезпечення якісної діяльності 

вчителів (Australian Government Quality Teacher Program). Ця програма 

відображає сутність освітніх реформ в Австралії і робить суттєвий внесок у 

досягнення мети з покращення якості педагогічної професії. Триєдина мета 

програми полягає насамперед у: 1) формуванні в учителів компетентностей, що 

необхідні для викладання в ХХІ ст.; 2) забезпеченні національного лідерства в 

пріоритетних галузях ПРУ; 3) поліпшенні професійної репутації шкільних 

вчителів і лідерів (Funding recipient guidelines 2011-2013, 2012). 

Аналіз зазначеної програми показав, що одним із її завдань є розвиток 

лідерської компетентності вчителів Австралії. У цьому контексті важливо 

виокремити лідерські якості вчителів як умову якісного ПРУ середніх шкіл 

Австралії. Однією з головних причин активного інвестування шкіл в 

професійне навчання і розвиток свого колективу є безперервне удосконалення і 

захист людського капіталу. Зауважимо, що в такій ситуації школи потребують 

розуміння цілого комплексу процесів, оскільки індивідуальний розвиток лідерів 

відбувається, переважно, в контексті безперервного розвитку особистості.  

Для австралійських учителів є необов’язковим проходження курсу з 

використання освітніх технологій. Однак, Австралія вже достатньо довго 

досліджує і впроваджує стратегії для покращення дистанційного навчання з 

огляду на віддаленість закладів освіти від учнів, що обумовлено 
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територіальними особливостями країни. Це стало підґрунтям для створення 

гнучких підходів щодо постачання освітніх послуг за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Прикладом реалізації такого 

підходу є програма Викладання і навчання для сталого майбутнього (Teaching 

and Learning for a Sustainable Future), що спрямована на розвиток ІКТ 

компетентності у вчителів. Програма ПРУ передбачає навчання вчителів за 

мультимедійним посібником. Матеріал знаходиться в двох форматах: веб-сайт 

http://www.unesco.org/education/tlsf і Інтернет CD-ROM. Це викликано 

прагненням максимізувати його поширення й адаптацію в педагогічній освіті як 

на базовому рівні, так і на рівні післядипломної підготовки. Програму 

розроблено таким чином, щоб учителі змогли, навіть у віддалених куточках 

країни, зрозуміти нові концепції сталого розвитку і освіти для підтримки 

їхнього майбутнього. Метою програми є формування в учителів: 1) уміння 

виявляти можливості і цілі освіти для екологічно стійкого майбутнього; 2) 

розуміння внеску предмета, який вони викладають, у забезпечення сталого 

розвитку; 3) розуміння концепцій сталого розвитку і їхнє співвідношення з 

навчальним планом шкільної освіти; 3) уміння використовувати широкий 

спектр інтерактивних стратегій, спрямованих на розвиток в учнів знань для 

сталого майбутнього, критичного мислення, цінностей, громадянськості. 

Програма має 25 модулів, кожен з яких базується на: 

1. П’яти компонентах – введення, цілі, види діяльності, подяка. 

2. Навчальній діяльності, забезпечуючи доступ до джерел інформації 

(через використання звичайної навігаційної панелі, банерів, іконок). 

3. Емпіричних стратегіях, що сприяють аналізу і розумінню інформації в 

різних формах; впровадженню ідей, які учні розробили для своїх навчальних 

планів і практик; осмисленню ідей у зв’язку з глибоким розумінням освіти для 

сталого майбутнього через Learning Journal. 

Програма з’єднана з багатьма Інтернет-сайтами, щоб забезпечити різні 

перспективи на явище, що вивчається, або альтернативні точки зору. Ці 

посилання можна використовувати як: 1) додаткові джерела інформації для 

http://www.unesco.org/education/tlsf
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збагачення методик критичного мислення і розуміння нових концепцій сталого 

розвитку; 2) додаткові й альтернативні джерела для ПРУ (Teaching and Learning 

for a Sustainable Future, 2002; Education for Sustainability and the Australian 

Curriculum Project, 2014). 

Отже, ця програма може використовуватися для збагачення професійних 

знань і практичного досвіду вчителів, зокрема щодо використання проектних 

методик у розробленні дидактичних матеріалів, у різних закладах освіти, що 

розташовані в кожній територіальній одиниці країни. 

Необхідно зауважити, що в державному освітньому секторі Австралії 

існують програми, що спрямовані на фінансування, постійну підтримку і 

розвиток заходів з ПРУ. З-поміж них Програма системи спільних досліджень 

(The Collaborative Research Networks Program). Метою цієї Програми є 

структурна модифікація інноваційних систем, науки і наукової підготовки 

вчителів. Узагальнюючи відомості про основні напрями і цілі Програми, 

визначимо її практичне значення щодо підготовки кваліфікованого 

педагогічного персоналу австралійських закладів середньої освіти, а саме: 

підтримка і фінансування науково-дослідницьких проектів; 2) проведення 

консультацій і спільних заходів в освітніх товариствах; 3) підтримка 

міжнародних наукових проектів; 4) підтримка і розвиток наукової обізнаності 

серед членів освітніх товариств; 5) збільшення кількості дослідницьких груп 

серед учителів; 6) забезпечення доступу вчителів до дослідницької 

інфраструктури з метою посилення і підтримки спільної наукової діяльності 

(Collaborative Research Networks Guidelines, 2012). 

Програма реалізується в 16 освітніх інституціях Австралії, з-поміж яких: 

Австралійський католицький інститут, Університет Канберри, Центральний 

університет Квінсленда, Університет Вікторії тощо. Слід зазначити, що 

партнерами цього проекту можуть бути інституції приватного сектору, 

міжнародні заклади освіти, дослідницькі бюджетні агенції тощо (Collaborative 

Research Networks Guidelines, 2012). Участь у цій програмі дозволяє вчителям і 

педагогічним колективам шкіл долучитися до інноваційної системи освіти з 
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отриманням фінансової підтримки і наукової ресурсної бази для подальшого 

розвитку дослідницької компетентності з використанням ґрунтовних наукових 

підходів національного і міжнародного рівнів. 

У процесі конструювання змісту ПРУ Австралійський інститут навчання і 

шкільного лідерства на замовлення уряду Австралії і в партнерстві з Відділом 

освіти, навчання і зайнятості штату Квінсленд розробив програму 

Удосконалення викладання в освіті аборигенів і мешканців Торесової протоки 

(Improving Teaching in Aboriginal and Torres Strait Islander Education). Мета 

програми – забезпечення вчителів-початківців і досвідчених учителів 

дидактичними матеріалами та можливостями підвищення кваліфікації 

відповідно до Австралійських професійних стандартів для вчителів 

(Reconciliation Action Plan 2014–2015, 2014). Завданням програми є аналіз 

чинників упливу на ПРУ вчителів-аборигенів і на успішність корінних 

мешканців Австралії. Автори програми визнають необхідність якісного 

викладання в школах і окреслюють вимоги до ПРУ в таких положеннях: ПРУ 

повинен здійснюватися відповідно до актуальних потреб учнів, культурної й 

мовної різноманітності регіону; ПРУ передбачає глибоке знання і розуміння 

навчальних потреб учнів регіону; ПРУ безпосередньо пов’язаний із процесом 

реєстрації практикуючих учителів, як початківців, так і досвідчених, з метою 

стимулювання успішних, впевнених, активних і креативних фахівців у галузі 

шкільної освіти (MCEETYA, 2009, с. 24–25). 

Аналіз програми засвідчив, що вона спрямована на розвиток і підтримку 

важливої складової професійної компетентності вчителя в Австралії – 

мультикультурної компетентності, яка дозволяє оволодіти системою 

національних і загальнокультурних цінностей з метою удосконалення 

міжкультурної комунікації, розуміння і толерантного відношення до корінного 

населення Австралії. 

Слід зазначити, що участь у програмах педагогічної інтернатури 

(induction programs), які забезпечують уведення вчителя у професію впродовж 

перших трьох років викладання у школі забезпечує підтримку, керівництво і 
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професійну орієнтацію вчителям-початківцям. За даними ОЄСР, такі програми 

високо ефективні за умови наявності обов’язкових заходів, зокрема: семінар з 

новими вчителями, робота з ментором, регулярна співпраця з іншими 

вчителями, періодичні діалоги з керівництвом, участь у діяльності різних 

спільнот учителів (Austin, Adesope, & French, 2015, с. 35).  

Вивчення змісту програм педагогічної інтернатури в Австралії 

уможливило висновок, що їх ефективність забезпечується завдяки наявності 

шести обов’язкових складових, а саме: 1) розроблення індивідуалізованих 

планів; 2) навчання з ментором; 3) розвиток партнерства шкіл для тривалих 

періодів навчання вчителів-початківців у ЗВО та школах упродовж першого 

року викладання і поступове введення інтенсивних елементів педагогічної 

діяльності на другому році викладання; 4) послаблення відповідальності, окрім 

скорочення навчального навантаження та часу для рефлексії й самооцінки; 5) 

розвиток організаційної культури, в межах якої відбувається обмін досвідом 

між різними фахівцями з метою підтримки недосвідчених учителів; 6) 

відокремлення оціночних функцій уведення в професію впродовж перших 

трьох років учителювання у школі (Austin, Adesope, & French, 2015). 

Отже, дослідження програм ПРУ національного рівня спонукає до 

висновку про те, що вони відіграють важливу роль, а саме: виступають 

частиною загальнонаціональної стратегії формування і розвитку вчителів-

професіоналів міжнародного класу; підтримують компетентнісний підхід до 

ПРУ і мультимодальність учителів; сприяють поліпшенню науково-

дослідницької інфраструктури ПРУ; забезпечують підтримку вчителів-

початківців і вчителів-аборигенів тощо. Фінансова підтримка програм ПРУ на 

цьому рівні реалізується через урядові механізми фінансування. 

На рівні штатів і територій у секторі територіальних провайдерів 

освітніх послуг різного рівня фінансування також діють програми ПРУ, аналіз 

яких ми представимо у цьому підрозділі. 

Важливе значення має підвищення професіоналізму вчителів, які 

працюють у секторі інклюзивної освіти. Так, в штаті Вікторія діють 200 
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Програм гнучкого навчання (Flexible Learning Programmes) за підтримки 

неурядових і благодійних організацій, що надають освітні можливості і 

підтримку молоді, яка стикається з труднощами у здобутті середньої освіти з 

соціально-економічних причин. Кваліфіковані вчителі беруть активну участь у 

реалізації таких програм, поєднуючи традиційні форми і методи навчання з 

соціально інклюзивними інноваціями (Plows, Te Riele, 2016, с. 4).  

Викладання за такими програмами потребує підтримки для вчителів, 

оскільки в освітньому процесі задіяні мультидисциплінарні педагогічні 

колективи: вчителі, вихователі, соціальні працівники, консультанти, помічники 

вчителів, які працюють з корінним населенням Австралії. Це зумовлює запит на 

ПРУ середніх шкіл. Участь учителів у програмах ПРУ ґрунтується на 

дотриманні всіх етапів циклу професійного навчання, який уможливлює 

визначення впливу ПРУ на професійну діяльність учителів і на рівень 

учнівської успішності. Цикл професійного навчання складається з таких етапів:  

1) підготовчий період для визначення потреб ПРУ. Важливими аспектами 

цього етапу є самовизначення цілей; вплив лідерів, колег, учнів і зовнішніх 

експертів на визначення навчальних потреб; дотримання вимог ПРУ; 

мотивація; діагностування наявних практичних ресурсів учителів (знання, 

навички, методичний інструментарій, психічне здоров’я тощо);  

2) реалізація професійного навчання, що передбачає підтримку 

(фінансову, практичну, емоційну) участі в ПРУ; долання перешкод ПРУ 

(нестача часу, недоступність програми, географічна віддаленість, відсутність 

підтримки роботодавця, невідповідність контенту, відсутність мотивації, 

невідповідність кваліфікаційним вимогам тощо); 

3) участь у професійному навчанні, що передбачає безпосереднє навчання 

відповідно до спеціально розробленого контенту, залучення до різних видів 

практичної діяльності, залучення провайдерів освітніх послуг, обмін знаннями з 

іншими вчителями тощо; 

4) рефлексивна діяльність учителів, що передбачає аналіз результатів 

ПРУ, визначення цінностей ПРУ та обґрунтування майбутніх потреб тощо. 
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З метою ефективної реалізації зазначеної програми Інститут штату 

Вікторія розробив он-лайн директорію ПРУ (Directory of Professional Learning 

for Flexible Learning Programs (VIC)) для вчителів, які працюють на програмах 

гнучкого навчання цього штату. Он-лайн директорія містить посилання на 

вебсторінки з можливостями професійного вдосконалення за вісьмома 

напрямами: 1) різноманітність учнів, 2) курикулум, 3) психофізичне здоров’я, 

4) методична підготовка, 5) моделі поведінки і взаємодії, 

6) співпраця/колаборативність, 7) допоміжний персонал, 8) діяльність місцевих 

професійних асоціацій (Plows, Te Riele, 2016, с. 30).  

Аналіз цієї програми показав, що вчителі в цілому усвідомлюють високий 

рівень контролю у самовизначенні потреб ПРУ, але вони, як правило, роблять 

це спільно з іншими учасниками. Деякі потреби обумовлені вимогами 

зовнішніх організацій. Причини залучення до ПРУ варіюються від 

обов’язкових потреб і розвитку комплексу спеціальних навичок до інтересу до 

певного аспекту або бажання знайти практичні засоби для своєї роботи, 

задовольнити власні емоційні потреби тощо. Слід підкреслити важливість 

фінансової, емоційної і практичної підтримки, нестача якої може 

трансформуватися у перешкоду участі в ПРУ. 

Дослідження професійної діяльності вчителів середніх шкіл в Австралії 

дало змогу виявити, що навчання талановитих і обдарованих дітей потребує 

відповідного ПРУ (Кириченко, 2013). Так, у штаті Новий Південний Уельс на 

базі Університету Нового Південного Уельсу для вчителів впроваджується 

спеціальний Курс професійного розвитку для вчителів, що має на меті навчити 

педагогів діагностувати обдарованих і талановитих учнів у класі або школі і 

диференціювати навчальний план, відповідно до їхніх індивідуальних потреб у 

навчанні; а також відбирати учнів, які мають різносторонні здібності, для 

прискореного навчання (GERRIC, 2004, с. 3). 

Курс складається з 6 модулів: 1) розуміння обдарованості; 2) визначення 

талановитих учнів; 3) соціальний і емоційний розвиток талановитих учнів; 4) 

розуміння причин низької успішності талановитих учнів; 5) диференціація 
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навчальних планів для талановитих учнів; 6) розроблення програм і навчальних 

методик для талановитих учнів. 

Кожен модуль має 3 рівні: основний (core level), розширений (extension 

level) і рівень спеціалізації (specialization level). Основний рівень модулів 

містить важливу інформацію і практичні рекомендації, стратегії виявлення і 

роботи з обдарованими й талановитими учнями. Матеріал, наведений на двох 

останніх рівнях, ґрунтується на знаннях, які вчителі отримують на основному 

рівні кожного модуля. Ключові питання розглядаються поглиблено, учасники 

досліджують широкий спектр проблем у когнітивному та соціально-

емоційному розвитку обдарованих учнів.  

Курс реалізується у певному контексті, який обирається вчителем, із 

застосуванням відповідного змісту навчання, що визначається згідно з такими 

критеріями, як: професійна роль (вчитель, представник адміністрації, 

директор), регіон (сільська місцевість або місто), режим навчання 

(індивідуальне навчання, невелика група, колективне навчання). Курс 

професійного розвитку для вчителів розроблено за фінансової підтримки Уряду 

Австралії і частково Університету Нового Південного Уельсу. 

Таким чином, важливим напрямом ПРУ середніх шкіл в Австралії є 

робота з талановитими й обдарованими дітьми, а підвищенню професійної 

компетентності вчителів у цьому напрямі спряє впровадження спеціального 

навчального курсу. 

Університет Монаша (University of Monash) щорічно розробляє і 

впроваджує більше 100 програм ПРУ на замовлення урядових структур й 

освітніх організацій в Австралії й за кордоном. Програми і курси повністю або 

частково ґрунтуються на Національних професійних стандартах для вчителів і, 

таким чином, уможливлюють реалізацію вимог щодо безперервного ПРУ в 

Австралії. Учасники програм мають змогу співпрацювати і навчатися у 

найкращих досвідчених спеціалістів, працівників Університету і зовнішніх 

консультантів тощо (Monash University, 2018b). Напрями і види програм ПРУ 

на 2018 р. представлено у таблиці 2.2.1. 
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Таблиця 2.2.1 

Програми професійного розвитку вчителів Університету Монаша 

(Professional Development Programs Winter-Spring–2018, 2018c) 

Напрям Програми 

І. Підтримуюче 

навчання і курси для 

вчителів 

 Стратегії нейробіологічного навчання – 

перезавантаження занять 

 Сертифікат з підтримуючого навчання 

 Планування навчання учнів з особливими 

потребами 

 Самосвідомість, володіння голосом, техніки 

презентації 

 Ефективна співпраця вчителів з консультантами 

щодо підтримуючого навчання 

 Навчальні стратегії підтримки недієздатних учнів 

і учнів з труднощами у навчанні 

ІІ. Грамотність і 

англійська мова як 

додаткова 

 Необхідність англійської мови як додаткової у 

середній школі 

 Грамотність дорослих людей у XXI ст. 

 ІКТ як підтримка комплексної діяльності з 

розвитку грамотності 

ІІІ. Математична 

грамотність 

 Розширення математичного мислення вчителів – 

безперервний професійний розвиток 

 Готовність до математичної грамотності 

ІV. Психологічна 

допомога і якість 

життя 

 Психологічна допомога молоді 

 Розуміння і керування трансгресивною 

поведінкою 

V. Лідерство у школі  Навички коучинга для вчителів-лідерів 

 

Слід зауважити, що Університет також пропонує низку програм ПРУ для 

здобувачів PhD у галузі освіти. Такі програми орієнтовані, у першу чергу, на 

розвиток дослідницької компетентності, а саме здатності зрозуміти 

взаємозв’язок між дослідженням і практикою, аналітичного мислення і 

гнучкості розуму тощо. Програми розробляються в таких галузях дослідження, 

як: середня освіта, спеціальна освіта і освіта обдарованих дітей, ІКТ в освіті, 

лідерство і розроблення освітніх стратегій, дослідження грамотності, вікова і 

педагогічна психологія, менторство і коучинг, дослідження професійного 
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розвитку, викладання математики та природознавства тощо (ALTC, 2011; 

Education. Research master degree, 2018a). 

Цікавою з огляду на предмет нашого дослідження видається Програма 

Університету «PhD у галузі освіти» тривалістю 3-4 роки. Вона дає змогу 

завершити широке, незалежне дослідження на узгоджену тему під 

керівництвом щонайменше двох експертів. Дослідження спрямоване на 

вдосконалення педагогічної діяльності та покращення компетентності і 

навичок, пов’язаних із актуальними питаннями освіти. Дисертація, як результат 

проходження програми, повинна демонструвати здатність проводити незалежні 

дослідження. Крім того, ця програма передбачає проходження спеціальних 

курсових модулів з метою розвитку лідерської компетентності, що необхідна 

під час професійної діяльності у сучасному закладі освіти. Освітніми 

напрямами Програми є: курикулум і педагогіка; педагогічна психологія й 

інклюзивна освіта; математика, природознавство і технології; педагогічна 

освіта, мова, мистецтво і професійне навчання; робота, навчання і лідерство. 

Форма навчання: очна або заочна (Education. Research master degree, 2018a). 

Отже, аналіз змісту більшості програм Університету Монаша з ПРУ 

середніх шкіл демонструє відповідність програм вимогам щодо якості 

професійної діяльності сучасного вчителя: лідерські навички, комп’ютерна 

грамотність, знання педагогічних і психологічних аспектів процесу навчання, 

методична підготовка, робота з учнями із специфічними потребами тощо. 

Характеристика програм коротко- і довгострокових курсів професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл Університету Монаша представлено у Додатку 

Л.  

На нашу думку, вартим уваги є той факт, що Міністерство освіти штату 

Квінсленд пропонує он-лайн курси для ПРУ середніх шкіл під загальною 

назвою Програма професійного розвитку STEM. Зміст цієї програми 

передбачає посилений природознавчий компонент і використання інноваційних 

технологій. Курси призначені для вчителів пріоритетного напряму навчання 

STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) – природознавчі науки, 
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технології, інженерна справа, математика – в австралійських школах. Курси 

розроблені у співпраці з ЗВО (Університет Гріфіна, Технологічний університет 

Квінсленду) для покращення знань, розвитку інноваційності, впевненості і 

здатності вчителів викладати пріоритетні предмети. Фінансування програм 

здійснюється Міністерством штату Квінсленд. Для отримання доступу до он-лайн 

курсів необхідно працювати вчителем на постійній або тимчасовій основі; мати 

направлення на проходження курсу ПРУ від директора; відповідати вимогам 

тощо (Queensland Government, 2018a).  

Вивчення змісту Програми ПРУ показало що вона містить такі он-лайн 

курси, як: Цифрові технології (Digital Technologies), Математика (Mathemetics), 

Хімія (Chemistry), Фізика (Physics). Розглянемо докладніше курс «Фізика для 

вчителів середніх шкіл Квінсленду» (Senior Secondary Physics professional 

development course). Курс складається з 4 модулів, пов’язаних з вивченням 

фізичних величин: 1) фізичні явища в освітній програмі; 2) енергія і педагогіка; 

3) рух і освітнє планування; 4) оцінювання, що відповідає Національним 

професійним стандартам для вчителів. Мета курсу – створення зв’язків у 

профільному он-лайн товаристві і формування відповідних умінь і навичок 

викладання шкільного предмета «Фізика для старшої середньої школи». 

Тривалість курсу – 16 тижнів, що передбачають 48 годин роботи в режимі он-лайн 

та індивідуальне навчання впродовж усього курсу (Developing our Teachers in 

STEM, 2018). 

На підставі аналізу низки програм територіального рівня можемо 

стверджувати, що програми мають різні рівні фінансування (урядовий, 

неурядовий, благодійні організації); загалом реалізуються на базі ЗВО; 

грунтуються на Національних професійних стандартах для вчителів. Основною 

метою програм територіального рівня є підвищення кваліфікації фахівців, які 

працюють з обдарованими дітьми, в інклюзивній освіті, здобувають PhD у 

галузі освіти тощо. 
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На локальному рівні у секторі незалежних або приватних провайдерів 

освітніх послуг розробляються програми, що максимально враховують потреби 

місцевих громад та спільнот учителів у їх професійному вдосконаленні.  

Так, індивідуальна коучингова програма «ІКТ коучинг для вчителів» (ICT 

Coaching for Teachers) розроблена компанією Standout Education для підтримки 

вчителів у використанні ІКТ і впровадженні відповідних знань і навичок у 

щоденну професійну діяльність. Головними цілями Програми є: 1) сприяти 

розумінню інтеграції ІКТ у курикулум; 2) надавати можливості розвивати і 

застосовувати нові ІКТ навички; 3) сприяти обробці та інтеграції отриманих 

знань на особистому та колективному рівнях. Програма передбачає планування, 

тренування, навчання в групах, спостереження і рефлексію; відповідає вимогам 

Австралійського уряду щодо сприяння розвитку в учнів навичок, необхідних 

для життя у ХХІ столітті, зокрема ІКТ навичок; корелюється з Національними 

професійними стандартами для вчителів (Standout Education, 2017). 

Водночас, Програма 21CLD (21st Century Learning Design) створена з 

метою надати допомогу вчителям у розробленні методичного інструментарію 

для розвитку в учнів навичок співпраці, конструювання знання, спілкування, 

вирішення реальних проблем, застосування інновацій, використання ІКТ у 

навчанні, керування своєю поведінкою тощо. Отже, програма відрізняється 

своїм змістом і спрямованістю від традиційних підходів до ПРУ, оскільки надає 

вчителям небхідні інструменти для інтеграції навичок ХХІ ст. в класних 

кімнатах (SRI International, 2017). 

З-поміж програм ПРУ заслуговує на увагу Програма з розвитку 

лідерських якостей, що ініційована професійною асоціацією «Вчителі для 

Австралії» (Teach for Australia) за підтримки Міністерства освіти і підготовки 

Австралійського уряду. Метою програми проголошено формування лідерських 

і навчальних навичок й умінь учителів-початківців, що необхідні для роботи з 

дітьми, які мають низький соціально-економічний статус, а також з такими, що 

вирізняються обмеженими можливостями навчання. Аналіз програми надано у 

Додатку М. 
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Закцентуємо, що освітяни знаходяться в постійному пошуку методів і 

засобів покращення учнівської успішності. Відтак виникає необхідність 

переосмислення змістового наповнення програм ПРУ як складного і 

довготривалого процесу, що відбувається безпосередньо в школі. Аналізуючи 

програми, австралійські освітяни в першу чергу фокусуються на детальному і 

всебічному оцінюванні наданих програмами можливостей ПРУ. Зазначимо, що 

оцінювання програм здійснюється компетентними організаціями, однією з яких 

є Австралійська Рада з наукових досліджень у галузі освіти. Основними 

завданнями оцінювання програм є: визначення характеру і якості процесу 

навчання вчителів; виявлення впливу програм на знання вчителів та успішність 

учнів; встановлення взаємозв’язку між процесами навчання вчителів і засобами 

впливу. 

Оцінювання програм ПРУ здійснюється в межах урядової Програми із 

забезпечення якості вчителів Австралії, яку ми охарактеризували у підрозділі 

1.4. дисертації. Наведемо основні результати оцінювання 80 програм ПРУ з 

різних штатів Австралії, в якому взяли участь 3250 учителів (Ingvarson, Meiers, 

& Beavis, 2003, с. 29). Аналізуючи зміст програм і їх вплив на діяльність 

учителів, дослідники дійшли висновку, що широкий спектр стратегій ПРУ не є 

надійним джерелом оцінювання. Передумовою ефективності цього процесу є 

досвід і реальні можливості навчання вчителів-учасників програм ПРУ. 

Спираючись на цей факт, дослідники розробили спеціальний інструмент 

оцінювання якості навчальних можливостей вчителя – індекс якості 

професійного навчання, базуючись на таких критеріях успішного ПРУ: увага до 

змісту, спостереження, активне навчання, зворотний зв'язок і спільна перевірка 

учнівської роботи. Завдяки цьому було виявлено 4 аспекти впливу програм 

ПРУ: вплив на знання вчителя, вплив на діяльність учителя, вплив на навчальні 

результати учнів і вплив на ефективність учителя. 

Отже, аналіз оцінювання програм ПРУ, проведеного Австралійською 

Радою з наукових досліджень в галузі освіти, засвідчив, що дослідження 

здійснювалося на основі емпіричних методів (опитування, спостереження, 
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бесіда, анкетування) та з урахуванням статистичних даних. У результаті було 

виявлено, що кожний критерій оцінювання програм впливає на зміни в 

навчальній діяльності вчителя. Зазначені критерії (увага до змісту, 

спостереження, активне навчання, зворотний зв’язок і спільна перевірка 

учнівської роботи) мають вагоме значення для прогнозування рівня змін в 

педагогічних процесах. Варто наголосити, що дослідження зафіксувало 

високий рівень впливу професійних спільнот на зміцнення знань учителів і 

покращення їхньої діяльності.  

Підсумовуючи викладений аналітичний матеріал, зазначимо, що 

програми ПРУ характеризуються такими особливостями, як: 

 орієнтація на професійні потреби вчителів, яка дозволяє окреслити 

цілі, зміст і найкращі методи навчання; визначитися з характером програми (чи 

потрібна програма з акцентом на конкретних аспектах розвитку або загальна 

програма підтримки професійного розвитку); 

 ретельне планування змісту програм: оскільки цільовий компонент 

програм може бути різним (покращення професійних навичок окремого члена 

педагогічного колективу або вирішення організаційних і навчальних питань, що 

впливають на цілий колектив, або покращення професійної діяльності окремої 

групи колективу), планування суттєво спрощує визначення форм і методів 

професійного розвитку, які б відповідали нагальним професійним потребам 

учителів; 

 спільне планування та імплементація програми: ефективність програми 

безпосередньо пов’язана із залученням представників педагогічного колективу, 

адміністрації, батьківських комітетів, громади тощо;  

 відповідність змісту програми курсу навчання і методів навчання: 

більшість програм ґрунтуються на балансі змісту і методів навчання, що 

проявляється у динамічному вивченні необхідних аспектів професійної 

діяльності вчителів: вікова психологія, аналізування й оцінювання результатів 

учнівської діяльності, організація освітнього процесу, вивчення стратегій 
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співпраці з батьками і громадою (дискусії і симуляції), особливості роботи 

вчителів у віддалених регіонах Австралії тощо; 

 педагогічний компонент програм професійного розвитку вчителів 

містить 4 основні елементи: 1) розвиток конкретних навичок для викладання 

курикулуму; 2) змістовне, не механічне навчання; 3) заохочення учнів до 

навчання впродовж життя; 4) залучення вчителів до розроблення курикулуму; 

 постійний моніторинг і підтримка впродовж проходження програми: 

підтримка відбувається загалом у шкільному середовищі і на різних рівнях: 

1) підтримка з боку директорів (доступна ресурсна база, чіткі інструкції 

поведінки, можливість спілкування, доступність і відкритість); 2) підтримка з 

боку досвідчених учителів (коучинг, участь у дослідницьких групах, 

наставництво тощо); 3) підтримка з боку управління галуззю освіти (контроль і 

оцінка академічної успішності школи, підтримка в керуванні, сприяння системі 

заохочень); 4) підтримка з боку батьків і громади (забезпечення присутності 

учнів, фінансова або матеріальна допомога школі, регулярне спілкування з 

педагогічним колективом тощо) (Craig, Kraft, & Plessis, 1998, с. 106–111). 

Характеризуючи програми ПРУ Австралії, слід зупинити увагу на 

ключових елементах таких програм, зокрема: акцент на спеціальній підготовці 

до навчальної й управлінської діяльності в шкільному середовищі; 

відповідність змісту програм наявним потребам учителів; залучення 

педагогічних працівників до планування та імплементації як короткострокових, 

так і довгострокових видів діяльності; збалансованість теорії і практики; 

використання семінарів для невеликих груп, колегіальне спостереження і 

аналіз, коучинг і показові заняття тощо; гарантія впровадження отриманих 

знань у викладацьку діяльність; забезпечення постійного супроводу і підтримки 

(з боку директорів, колег, шкільних лідерів); можливість брати участь у 

програмі факультативно; проведення регулярних зустрічей для вирішення 

проблем різного характеру; відповідність змісту потребам локальної громади і 

шкільної культури; відповідність широкій, довгостроковій програмі ПРУ і 

вдосконалення шкіл (AITSL, 2017b; Craig, Kraft, & Plessis, 1998, с. 118). 
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Таким чином, аналіз характеристик та елементів програм ПРУ середніх 

шкіл Австралії надав можливість стверджувати про суттєвий позитивний вплив 

таких програм на вдосконалення знань, професійної діяльності та педагогічної 

майстерності вчителів. Основна мета програм ПРУ полягає в забезпеченні 

якісної методичної і ресурсної підтримки, що відповідає сучасним вимогам і 

стандартам професійної діяльності вчителів. Слід зауважити, що програми ПРУ 

ґрунтуються на Національних професійних стандартах для вчителів і основних 

принципах ефективного професійного навчання, а саме: співпраця, діяльнісний 

підхід, формування зв’язку між потенційними можливостями і поточною 

успішністю учнів. Програми ПРУ є важливим підґрунтям для розроблення і 

впровадження стандартів професійної діяльності вчителів (Developing and 

sustaining a high-quality teaching force, 2013, с. 33).  

Зауважимо, що австралійські дослідники неодностайні у своїх поглядах 

на ефективність програм ПРУ: деякі з них піддають критиці певні аспекти їх 

розроблення й упровадження. Так, Л. Латтука (Lattuca, 2002) вважає, що в 

таких програмах професійне навчання і розвиток безпосередньо реалізуються 

під час формування певних навичок, розвитку професійних компетентностей, 

інтерналізації (інтеграції певних норм, цінностей, настанов у свідомість 

індивіда) (с. 718). 

Натомість Х. Тімперлей наголошує на тому, що програми мають суттєві 

недоліки, оскільки розробляються незалежно від навчального контексту 

практикуючих вчителів і чинять менший вплив на учнівську успішність. 

Суголосним з дослідженням Х. Тімперлей є погляд Д. Малкехі (D. Mulcahy), 

який зауважує, що програми ПРУ розробляються незалежно від причетних до 

цього процесу вчителів (Mulcahy, 2011, с. 2).  

Отже, програми ПРУ середніх шкіл в Австралії повною мірою 

забезпечують імплементацію освітньої політики Австралійського уряду щодо 

покращення системи ПРУ. Водночас зміст програм реалізується за допомогою 

форм і методів ПРУ середніх шкіл в Австралії, що потребує детального 

вивчення у наступному підрозділі. 
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2.3. Форми і методи професійного розвитку вчителів середніх шкіл в 

Австралії 

 

 

Традиційно, Австралію як одну з країн з високими показниками різних 

міжнародних досліджень якості освіти, зокрема PISA, високо цінують за 

наявність ефективних практичних підходів до розвитку професіоналізму 

вчителів і свободи у виборі методик викладання. За даними доповіді ОЕСР 

2016 р., Австралія має достатньо високі загальні показники, що вимірюють 

співвідношення адаптації форм професійного розвитку до результатів їх 

впровадження. Загальний коефіцієнт професіоналізму вчителів у межах 

освітнього середовища складає  0,2 із можливих 0,25, що нижче, ніж у 

Великобританії (0,2) і вище, ніж у багатьох європейських країн з показниками 

від 0,05 до 0,15 (OECD, 2016, с. 81). Загальний коефіцієнт професіоналізму, 

пов’язаний з самоефективністю, складає 0,1, що нижче, ніж у Малайзії (0,15), 

Великобританії і Кореї (0,15), але вище, ніж у багатьох європейських країнах з 

показниками від 0,05 до 0,1 (OECD, 2016, с. 81). Загалом, згідно з даними ОЕСР 

за 2016 р., Австралія входить до групи країн, які характеризуються наявністю 

змішаного співвідношення потреб учителів відповідно до їхніх здібностей (OECD, 

2016, с. 105).  

Аналіз автентичної літератури з теми дослідження показав, що у процесі 

ПРУ в Австралії використовуються різні форми, більшість з яких фокусуються 

на колегіальній співпраці й інформаційному обміну в групах, обміну знаннями і 

колективному визначенні стандартів. На практиці, це означає активну участь у 

професійному розвитку інших учителів через участь у шкільних освітніх 

спільнотах, аналіз професійної діяльності колег, виконання ролі ментора.  

У процесі дослідження ми проаналізували різні форми ПРУ середніх шкіл 

в Австралії. Так, переважна більшість органів управління освітою в Австралії 

пропонує таку класифікацію форм ПРУ: 

1. Формальні форми ПРУ, до яких відносяться: 
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 види діяльності, запропоновані провайдерами професійного розвитку 

(семінари, тренінги, форуми, он-лайн навчання); 

 види діяльності, запропоновані школами і роботодавцями (дні 

професійного навчання, науково-дослідні проекти, менторство); 

 презентації на конференціях або тренінгах, оформлення публікацій 

тощо; 

 отримання іншої або додаткової освітньої кваліфікації чи наукового 

ступеня (Teachers Registration Board of South Australia, 2018b). 

2. Неформальні форми ПРУ, які передбачають: 

 професійне читання; 

 професійні або колегіальні засідання, орієнтовані на навчання 

вчителів або аналіз педагогічної діяльності; 

 участь у розробленні освітньої політики або стратегій її реалізації 

тощо (Teachers Registration Board of South Australia, 2018b). 

Як бачимо, вчителі мають широкий вибір форм ПРУ, які узгоджуються з 

Національними професійними стандартами для вчителів і є валідними для 

процесів реєстрації і сертифікації. Водночас, аналіз автентичних джерел дає 

підстави стверджувати, що в системі безперервної педагогічної освіти Австралії 

існують види педагогічної діяльності, які не приймаються органами реєстрації і 

сертифікації в якості форм ПРУ. Узагальнимо неприйнятні форми педагогічної 

діяльності для ПРУ в контексті досліджуваної країни: 

1. Діяльність, яка складає основу професійної роботи вчителів: 

 опрацювання навчальної програми з метою розроблення уроків, 

планів, робочих програм тощо; 

 пошук або створення ресурсів, матеріали для обліку та оцінювання; 

 організація навчальної зони, прикрашання класної кімнати, 

організація заходів; 

 відвідування відкритих вечорів, зустрічі або співбесіди з батьками; 
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 оформлення звітів, виставлення оцінок, уведення даних до системи 

управління учнівською успішністю, перевірка учнівських робіт.  

2. Діяльність, що пов’язана із залученням до зовнішнього оцінювання: 

 участь в оцінюванні результатів екзаменів або перевірці учнівських 

робіт; 

 оцінювання результатів участі у Національній програмі оцінювання 

мовної та математичної грамотності (National Assessment Program – Literacy and 

Numeracy, NAPLAN); 

 розроблення екзаменаційних завдань, критеріїв оцінювання або 

освітньої програми; 

 оцінювання результатів конкурсів, наприклад, Австралійського 

математичного конкурсу, участь у журі тощо. 

3. Відвідування зустрічей, які не мають зв’язку з професійним розвитком: 

 загальні збори колективу з метою вирішення адміністративних 

питань; 

 оформлення шкільних бюлетенів або протоколів; 

 членство у Раді керівників і, відповідно, відвідування нарад; 

 робота секретарем у комітеті. 

4. Деякі види менторства: 

 індивідуальна робота з дитиною/учнем; 

 репетиторство; 

 керування студентами-практикантами; 

 тренування або керування спортивними командами школи або 

громади; 

 керування гуртожитком; 

 надання ресурсів або відгуків колегам, керування процесом 

оцінювання ефективності роботи. 

5. Надання послуг професійного розвитку іншим: 

 організація навчальних сесій для колективу; 
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 представлення роботи на конференції; 

 організація і проведення семінарів або інформаційних зустрічей.  

6. Професійна діяльність: 

 участь у комісіях; 

 ознайомлення з механізмами працевлаштування; 

 оформлення заяви про працевлаштування; 

 фіксування професійного навчання; 

 волонтерська або на громадських засадах робота у школі. 

7. Позанавчальна діяльність: 

 супровід учнів на екскурсіях і в таборах; 

 керування позанавчальною діяльністю учнів; 

 відвідування шкільних подій і святкових заходів; 

 участь у шкільній постановці або спортивній грі; 

 подорожі в особистих цілях (Teachers Registration Board of South 

Australia, 2018b). 

За рівнем організації можна виокремити колективні й індивідуальні 

форми ПРУ. При цьому ступінь продуктивності таких форм залежить від 

наявності певних якостей у вчителів: самостійне навчання потребує співпраці, 

соціалізації, рефлексії і допитливості. 

До індивідуальних форм ПРУ належать наукова діяльність учителів, 

експериментальні дослідження, діагностичні дослідження, які дозволяють 

учителям системно вивчати механізми навчання в класних кімнатах; мережі з 

індивідуального навчання (реалізація ПРУ через взаємодію в соціальних 

мережах). 

До колективних форм ПРУ належать групи з читання (регулярні 

обговорення професійної літератури); аналітичні групи (обмін досвідом 

навчання й викладання, вивчення фактичної інформації уроків); колегіальне 

спостереження (робота в парах, відвідування уроків з подальшим 

обговоренням, використання критичних зауважень, відсутність офіційної 
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оцінки); професійні освітні спільноти (регулярні групові зустрічі вчителів для 

критичного аналізу важливих питань); групи з вивчення курикулуму (детальне 

спільне вивчення і подальше власне розуміння конкретного аспекту 

курикулуму); спільне розроблення матеріалів (спільна праця вчителів над 

розробкою частин матеріалу для конкретних груп учнів); менторство 

(підтримка більш кваліфікованими вчителями менш досвідчених учителів); 

коучинг тощо (Contemporary perspectives, 2015, с. 3–4). 

За критерієм ефективності форми ПРУ в Австралії можна поділити на 

традиційні (курси, семінари) та інноваційні. Серед інноваційних форм ПРУ 

наведемо ситуативну форму ПРУ, яка ґрунтується на залученні вчителів в 

актуальну практичну ситуацію навчання для обговорення у невеликих групах. 

За словами О. Садовець (2012), «аналіз таких ситуацій допомагає вчителям 

побачити двозначність, конфліктність, складність у простій, на перший погляд, 

ситуації. Ситуативна форма базується на гіпотезі, що знання конструюються, 

будуються на попередніх знаннях, подвоюються з досвідом, трансформуються, 

розширюються і, відповідно, дають можливість шукати альтернативні рішення, 

а не просто правильні відповіді» (c. 119).  

На думку E. Віллегас-Реймерс (Villegas-Reimers, 2003), ситуативна форма 

ПРУ надає належну підтримку вчителям у покращенні професійної діяльності, 

оскільки уможливлює осмислення окремого проблемного аспекту викладання і 

обговорення його з колегами (c. 132). 

Зацікавленість викликає дослідження П. Коула (Cole, 2004) стосовно 

стану впровадження і раціонального використання інноваційних форм ПРУ на 

базі школи. По-перше, дослідник розглядає ПРУ як «систематичні та формальні 

спроби удосконалити знання, навички і розуміння вчителів такими засобами, 

які спроможні викликати зміни у мисленні та аудиторній поведінці вчителів» 

(с. 3). По-друге, науковець вважає, що якість навчання вчителів на базі шкіл має 

дві важливі мети: 1) забезпечити альтернативу зовнішнім навчальним курсам і 

позиціонувати школу як найкраще середовище для професійного навчання 
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вчителів; 2) вдосконалити використання професійних навчальних планів і, 

відповідно, посилити їх ефективність. 

Дослідник розглядає ПРУ як процес навчання вчителів, який є частиною 

особистісної рефлексії, професійної комунікації і зовнішнього впливу, і значно 

розширює ряд можливостей для розвитку. Досягнення зазначених цілей 

залежить від впровадження форм або стратегій ПРУ і ступеня їх впливу на 

професійну діяльність учителя в шкільному середовищі. Інноваційні й 

ефективні форми ПРУ представлені в табл. 2.3.1. 

Таблиця 2.3.1 

Інноваційні форми/стратегії професійного розвиткувчителів на базі школи  

(Cole, 2004) 

Стратегії впливу 

школи на ПРУ 

Форми безперервної 

взаємодії і розвитку 

вчителів 

Протилежні 

форми/стратегії 

Спільні погляди 
Командне планування 

(Team planning) 
Менторство 

Сутність, обов’язки і 

підзвітність посади 

Навчальні групи 

(Learning teams) 

Спостереження за роботою 

вчителів 

Правила професійної 

поведінки 

Викладацькі групи 

(Teaching teams) 
Коучинг 

Дослідження учня і 

вчителя 

Спільне викладання 

(Team teaching) 

Звіти вчителів  

(Teacher feedback) 

Педагогічний аудит 

Групи з вивчення 

спеціальної 

літератури 

(Professional reading 

groups) 

Консультування/ 

підтримка колег  

(Peer tutoring / support) 

Опитування  

(Walk throughs) 

Учительські спілки 

(Involvement in teacher 

networks) 

Короткотривалі навчальні 

сесії 

(Teacher-run training 

sessions) 

Проекти з 

дослідження наукової 

діяльності  

(Action research 

projects) 

Демонстрація діяльності  

в аудиторії  

(Classroom demonstration) 
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Як видно з таблиці, правильний вибір навчальних стратегій з першої 

колонки суттєво впливає на ефективність навчальної діяльності педагогів і 

учнів, вибір продуктивних форм професійного розвитку вчителів з другої 

колонки сприяє розвитку довіри, колегіальності і взаємозалежності у 

педагогічному колективі, що є передумовою для впровадження форм ПРУ з 

третьої колонки. 

Проаналізуємо найбільш ефективні форми ПРУ середніх шкіл в 

Австралії. До них, зокрема, належить «план професійного розвитку» – це 

форма, яка вимагає від учителів визначитися з професійними потребами і 

цілями для розвитку. Така практика забезпечує «механізм для оцінки якості 

постійного навчання з метою запобігання його перетворенню на засіб 

накопичення кредитів і годин» (Jaquith, 2010, с. 6). Також, необхідно 

враховувати вплив колегіального аналізу професійної діяльності вчителя в 

процесі проходження програми ПРУ, оскільки він стимулює вчителя до 

сумлінного навчання і викладання. 

Варто зазначити, що деякі колективні форми ПРУ в Австралії є соціально-

орієнтованими (Cochran-Smith, Lytle, 2009; Lieberman, Miller, 2008; Lieberman, 

Pointer-Mace, 2010). Мова йде про те, що вчителі у процесі співпраці з часом 

формують зобов’язання не лише один перед одним, а й по відношенню до 

подальшого навчання. Австралійські дослідники Л. Інгварсон, М. Мейерс і Е. Бівіс 

(Ingvarson, Meiers, & Beavis, 2005) визначили професійну спільноту (community 

of practice / professional learning community) чинником ефективності програм 

ПРУ і підтвердили важливість високого рівня професійної спільноти для якісних 

змін у педагогічній діяльності вчителів (с. 17). Участь у професійних спільнотах 

зумовлює зміни у практиці, філософії і спільних діях учителів (Borko, 2004). 

Крім того, надійні професійні спільноти у межах шкіл впливають на 

покращення учнівської успішності (Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2007; 

Owen, 2014), а загальна доступність наукових і методичних наробок для всіх 

учителів надає нові можливості професійного навчання за рахунок активізації 

професійного спілкування (Lieberman, Pointer-Mace, 2010). 
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Крім того, професійна спільнота, що навчається (ПСН) – це форма ПРУ, 

за допомогою якої школи створюють можливості для професійного навчання і 

соціалізації молодих колег, які щойно були працевлаштовані у заклад освіти. 

На думку дослідників Д. Лі та В. О. Лі (Lee, D., Lee, W. O., 2013), ПСН на базі 

школи може виступати «інструментом покращення педагогічної діяльності і 

боротьби з індивідуалізмом учителів» (с. 439). Однак, вони наголошують, що 

ПСН може функціонувати як засіб створення колаборативних спілок учителів 

для реагування на нові складнощі у процесі ПРУ (с. 436).  

Зазначимо, що ПСН передбачають безперервне, інтегроване в професійну 

діяльність навчання групи вчителів/лідерів, які регулярно співпрацюють з 

метою досягнення постійного покращення навчальних результатів школи. 

Учасники групи обмінюються надбаннями і проблемами, піддають критичному 

аналізу як свою педагогічну діяльність, так і діяльність колег, вивчають і 

запроваджують нові й кращі підходи до покращення учнівської успішності 

(AITSL, 2014b). 

Додамо, що уряд штату Вікторія визначає ПСН чинником удосконалення 

професійної діяльності педагогів і поліпшення учнівської успішності. Так, у 

2018 р. уряд штату інвестує $32,3 млн. у розвиток і підтримку ПСН на рівні 

штату. Упродовж наступних 4 років 800 державних шкіл штату 

отримуватимуть фінансову підтримку, спрямовану на інтенсифікацію ПРУ, 

зокрема у формати ПСН. Міністерство освіти штату визначає 10 принципів 

ефективності ПНС, а саме: 1) учне-центрований підхід до навчання; 2) 

колективна відповідальність; 3) методична майстерність; 4) колективна 

ефективність; 5) навчання дорослих; 6) привілегірований час; 7) постійне 

вдосконалення; 8) доказовість навчання; 9) орієнтація на успішність школи в 

цілому; 10) інтегрована регіональна підтримка (Victoria State Government, 

2018a). 

На нашу думку, своєрідна культура ПСН уможливлює колективну 

співпрацю вчителів школи, орієнтується на поліпшення їхнього 
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професіоналізму, сфокусована на постійному вдосконаленні вчителів, 

поєднуючи навчальні потреби учнів із професійним розвитком учителів. 

Ефективними соціально-орієнтованими формами колективного ПРУ 

середніх шкіл в Австралії є методичні перевірки (instructional rounds) і 

методичні інспектування (learning walks). Ці форми є спорідненими, але мають 

деякі відмінності, які полягають у тривалості і складі учасників заходу. Так, 

методичні перевірки (instructional rounds) передбачають співпрацю групи 

лідерів/учителів, які відвідують заняття у декількох класних кімнатах в одній 

школі для збору даних з певної проблеми навчання. Група працює разом для 

визначення закономірностей навчання і викладання в школі, а також 

подальшого розроблення рекомендацій щодо вдосконалення освітнього 

процесу (AITSL, 2014b). 

Сутність методичних інспектувань (learning walks) полягає у визначенні 

одного аспекту навчання і викладання та збору даних про нього в усій школі. За 

своїм характером ця форма ПРУ є короткотривалою. Вона здійснюється групою 

вчителів, до якої можуть долучатися шкільні лідери, які відвідують заняття у 

декількох класних кімнатах. Група спостерігачів отримує уявлення про 

діяльність усієї школи у визначеній зоні фокусу, одночасно аналізуючи свою 

професійну діяльність (AITSL, 2014b).  

У результаті дослідження ми дійшли висновку, що соціальна 

спрямованість колективних форм ПРУ дозволяє вчителям продуктивно 

співпрацювати у групах, спостерігати і обмінюватися досвідом, демонструвати 

зміни у професійному зростанні. Очевидно, що соціально-орієнтовані форми 

навчання вчителів обумовлюють ефективний ПРУ середніх шкіл в Австралії. 

Зауважимо, що географічна наближеність Австралії до Азії і пов’язані з 

цим геополітичні (дипломатичні зв’язки, міграція, гуманітарна підтримка) і 

економічні (бізнес, туризм, інвестиції, торгівля) відносини обумовлюють 

обізнаність з культурами і мовами Азії. Ці чинники впливають на роботу 

вчителів середніх шкіл і сприяють ефективному застосуванню комунікаційних 

он-лайн мереж, що функціонують у межах профільних товариств як форма 
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ПРУ в Австралії (3101.0 Australian Demographic Statistics, 2016). Наголосимо, 

що он-лайн спільноти полегшують співпрацю і групові обговорення; 

посилюють професійний діалог, колегіальну підтримку та зворотний зв’язок і 

характеризуються доступністю й гнучкістю (Sorensen, Takle, 2004). 

Варто зазначити, що на початку ХХІ ст. набуває поширення 

інтернаціоналізація ПРУ середніх шкіл Австралії, складовою якого є 

міжнародне шкільне партнерство. Здійснене дослідження доводить, що 

педагогічні традиції і національні культури мають значний вплив на реалізацію 

професійної діяльності і розвитку вчителів, оскільки важливо брати до уваги 

міжнаціональні розбіжності у педагогічній діяльності. 

Однією з ключових ефективних форм ПРУ в Австралії є дистанційне 

навчання, метою якої є забезпечення високоякісного навчання вчителів. 

Ефективність цієї форми обумовлена дотриманням п’яти умов, з-поміж яких:  

1) глибока впевненість у здатності всіх дітей до навчання;  

2) чіткі й амбіційні навчальні цілі викладання;  

3) потенціал сильної викладацької діяльності на кожному рівні системи 

освіти;  

4) мотиви, відповідальність і управління знанням щодо змін;  

5) орієнтація кожного закладу освіти на перетворення в організацію, що 

навчається, забезпечуючи кожному члену – від адміністрації до учнів – 

можливості безперервного навчання.  

В Австралії дистанційне навчання реалізується, головним чином, у формі 

Інтернет-освіти, пропонуючи вдосконалення і додаткову сертифікацію 

вчителям. Проілюструємо в табл. 2.3.2 найпоширеніші, на думку М. Бернс (M. Burns), 

види дистанційного навчання, які класифіковані за способом доставки 

інформації (Burns, 2011).  

М. Бернс зазначає, що види дистанційного навчання, представлені у 

таблиці 2.3.2 мають високий рівень ефективності, поєднуючи інноваційність і 

традиційність засобів передачі інформації.  
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Таблиця 2.3.2 

Види дистанційного навчання  

(Burns, 2011) 

Вид дистанційного 

навчання 
Приклад 

1. Кореспонденція Друковані видання 

2. Аудіомоделі 

1. Широке мовлення (інтерактивна радіопідготовка). 

2. Вузьке мовлення (інтерактивна аудіопідготовка з 

використанням CD дисків). 

3. Двосторонній аудіозв’язок (радіо, веб-камери, 

інтерактивні дошки для віддалених районів).  

4. Аудіоконференції з використанням телефонів (Podcasting, 

Google Listen, Skype, Google Voice, Group Me, Rondee19, 

Wiggio). Використання: Австралійський університет Нового 

Південного Уельсу і 20 освітніх центрів країни. 

3. Телевізійні моделі 

1. Телемовлення.  

2. Відеоконференції. 

3. Відео.  

4. Мультимедійні 

моделі 

1. Диски CD-ROM, DVD/VCD (засіб зберігання і 

розповсюдження мультимедійних навчальних додатків: ігри, 

симуляції, програми для самоосвіти, 

комерційні/некомерційні освітні програми). 

2. Програмне забезпечення для групового викладання і 

навчання (GTLS) (структурована інтерактивна програма, що 

дозволяє вивчати відповідний контент; розроблена для 

інтеракції «учень-учитель-комп’ютер»). 

3. Комп’ютерне навчання (ідеальне для відділених і 

сільських регіонів Австралії). 

4. Інтелектуальні системи навчання (комп’ютеризоване 

навчальне середовище, яке працює, за звичай, без участі 

наставника. Воно ґрунтується на принципах теорії 

когнітивного навчання, штучного інтелекту, обчислювальної 

лінгвістики, математики). 

5. Ігри для цифрового навчання (digital learning games (on- і 

offline)). 

6. Міні-додатки, або віджети. 

5. Моделі з 

використанням 

інтернет-технологій 

1. Спілкування за допомогою ІКТ. 

2. Інтернет-доступ до ресурсів світової інтернет-мережі. 

3. Он-лайн курси (Е-навчання). 

4. Он-лайн конференції (вебінари). 

5.Віртуальні заняття/школи (кібершколи), університети. 

6. Мобільні моделі 

1. Портативні гаджети. 

2. Портативні медіаплеєри. 

3. Стільникові телефони і смартфони. 

5. Планшети. 

6. Електронні книжки. 
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Необхідно додати, що австралійська національна стратегія ПРУ в школах 

наголошує на високій ефективності коучингу, менторства і колегіальної 

співпраці в наданні допомоги вчителям отримати адекватний, цілеспрямований 

і ефективний професійний розвиток. Навчання з або у колег, підвищення 

результативності професійної діяльності, залучення новітніх та інноваційних 

практик є важливими елементами допомоги організаціям, що відповідальні за 

безперервний ПРУ (Lynch, Yeigh, 2013). Розглянемо докладніше такі форми ПРУ. 

Взаємне навчання/коучинг (peer coaching) як інтерактивний процес 

навчання між двома і більше вчителями-професіоналами виконує такі завдання: 

1) надає можливість ділитися успішними практиками через співпрацю і 

рефлексію; 2) інтенсифікує практичну педагогічну діяльність як засіб 

вирішення проблем; 3) скорочує ізоляцію між учителями; 4) створює форум для 

розгляду різних проблем навчання; 5) підтримує вчителів-початківців і створює 

колаборативне середовище (AITSL, 2013a). Зауважимо, що коучинг поділяється 

на декілька видів, з-поміж яких виділяють наступні: 

1. Колегіальний коучинг (collegial coaching). Особливості: складається з 

трьох основних частин: попереднє обговорення, спостереження, завершальне 

обговорення; базується на довірі, взаємоповазі і відсутності конкуренції між 

учителями; передбачає використання рефлексії та адекватної критики з метою 

покращення викладання, розвитку навичок критичного мислення і 

професійного діалогу. 

2. Технічний коучинг (technical coaching). Особливості: реалізується в 

рамках семінарів з професійного розвитку для груп учителів; уможливлює 

вивчення, розповсюдження і використання вчителями освітніх стратегій і 

технологій у шкільному середовищі, розвиток навичок професійного діалогу. 

3. Проблемний коучинг (challenge coaching). Особливості: навчання в 

групах для вирішення конкретної освітньої проблеми із залученням зовнішніх 

фахівців або членів шкільного колективу. 

4. Командний коучинг (team coaching). Особливості: одночасна робота 

двох учителів у класі, один з яких є більш кваліфікованим і досвідченим у 
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конкретній галузі знань; планування, реалізація й оцінка успішності уроку 

відбувається в парній роботі. 

5. Когнітивний коучинг (cognitive coaching). Особливості: складається з 

трьох основних частин: попереднє обговорення, спостереження, завершальне 

обговорення; реалізується через комплекс стратегій, які покликані формувати і 

трансформувати спосіб мислення та здатність до ефективного вирішення 

проблем через самодосконалість учителя; коуч виступає посередником між 

учителем і його/її мисленням і використовує в процесі спостереження і 

обговорення п’ять якостей мислення (дієвість, гнучкість, майстерність, 

самосвідомість, взаємозалежність) (Mentoring and coaching models, 2017). 

6. Методичний коучинг (instructional coaching). Особливості: утворює 

колаборативне партнерство, яке сприяє постановці навчальних цілей учителів з 

використанням науково-обґрунтованих освітніх практик. Діяльність коуча 

зорієнтовано на підтримку професійного вдосконалення окремих учителів. 

Основними процесами методичного коучингу є такі: моделювання діяльності, 

аудиторне спостереження і рефлексивний аналіз, спільне вирішення проблем, 

бесіди з педагогічних питань тощо (AITSL, 2014b). 

Отже, коучинг як форма ПРУ ґрунтується на принципах співпраці, 

особистісної орієнтованості, систематичності і гнучкості; розширює навчальні 

можливості і заохочує вчителів нести відповідальність за свій професійний 

розвиток, встановлювати цілі, вдосконалюватися в процесі педагогічної 

діяльності. 

Натомість, менторство є тимчасовим процесом співпраці двох учителів, 

що ґрунтується на взаємовідносинах між досвідченим учителем/фахівцем і 

вчителем-початківцем. Головна мета ментора – визначити навчальні цілі, 

надати керівництво, аналіз та оцінку діяльності молодого вчителя. Водночас, 

учитель у процесі співпраці з експертом отримує користь від його досвіду і 

знань. На думку дослідника А. Джеквита (Jaquit, 2010), менторство гарантує 

вчителям високі професійні стандарти і якісний професійний розвиток, 
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оскільки посилює обмін знаннями, розвиває практичні навички вчителів і надає 

їм емоційну підтримку.  

Дослідниця Г. Яремко (2014) розглядає ефективні методи і форми 

безперервного ПРУ в Австралії у межах моделі співпраці між школами та 

університетами, з-поміж яких виділяє наступні: 

– спостереження за роботою вчителів у школі (work shadowing) –

спостереження вчителів за роботою інших вчителів і подальший аналіз цієї 

діяльності; 

– участь у позакласній діяльності (legitimate peripheral participation 

activities) – характерна для вчителів-початківців, які є лідерами в організації 

навчальної діяльності у школі, такої як керівництво науковим експериментом 

чи участь у проведенні екскурсії (с. 105). 

Вивчення літератури з теми дослідження показало, що до інноваційних 

форм ПРУ в Австралії також належать масові відкриті он-лайн курси (МВОК). 

Н. Авшенюк (2015) зазначає, що МВОК розглядається як «інноваційна форма 

безкоштовного дистанційного навчання, що представлена інтерактивними 

повноцінними навчальними курсами у відкритому доступі в мережі Інтернет 

для одночасної участі великої кількості осіб» (с. 69). Зміст курсів розробляється 

престижними університетами Австралії і реалізується на основних платформах 

МВОК, з-поміж яких: Coursera, edX, Futurelearn, Udacity.  

Останніми роками австралійські університети долучилися до розроблення 

і впровадження свого контенту на активних глобальних платформах МВОК, 

зокрема Австралійський Національний Університет, Університет Монаша, 

Університет Квінсленда, 10 Відкритих Університетів Австралії (Університет 

Маккуорі, Університет Свінберн, Технологічний університет Кертіна, 

Університет Гріффіта, Університет Південної Австралії та ін.). Останні 

розробили власну платформу Open2Study для 140 МВОК та курсів інших 

університетів. 

Залучення вчителів у процесі ПРУ до МВОК має такі переваги: 1) на 

відміну від традиційних он-лайн курсів, участь у МВОК безкоштовна; 

https://www.open2study.com/
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водночас, багато постачальників МВОК стягують плату з метою офіційного 

визнання досягнень учасників у формі сертифікату про закінчення; 2) 

відсутність бар’єрів для реєстрації на курси; 3) залучення провідних фахівців до 

викладання курсів; 4) використання принципу випереджаючого обміну 

інформацією, який уможливлює швидке розповсюдження інформації й 

активний обмін ідеями між учасниками на глобальному рівні. Приклади таких 

курсів і характеристика їх змісту представлено у Додатку Н. 

Серед ефективних методів ПРУ, які стимулюють сумлінне навчання і 

викладання австралійських вчителів, слід виокремити такі: 

1. Рефлексивне колегіальне спостереження, яке спонукає вчителів до 

спостереження за педагогічною діяльністю колег і уможливлює 

взаємонавчання. Учителі мають можливість надавати і отримувати результати 

рефлексивного аналізу і розвивати самоусвідомленість щодо особистої 

педагогічної діяльності. Доцільно зауважити, що рефлексивна діяльність 

виявилась вагомим мотивом для вчителів-початківців у пошуку можливостей 

ПРУ (Jetnikoff, 2011, с. 60). На думку австралійської дослідниці А. Джетнікофф 

(Jetnikoff, 2011), практично кожен учитель, який сприймає і розуміє важливість 

професійної реалізації, відчуває відповідальність за свій професійний розвиток. 

За даними опитування п’ятьох австралійських учителів-початківців штату 

Квінсленд А. Джетнікофф виявила, що головними пріоритетами ПРУ є навички 

рефлексивного аналізу, управління поведінкою, володіння цифровими 

технологіями, введення до сучасної програми розвитку, урядові зміни з 

моменту випуску з освітньої інституції (с. 56).  

2. Індивідуальна консультація, консультація колег і аналіз. 

3. Відеозапис заняття з подальшим відеостимулюючим обговоренням із 

учнями і вчителем. Заняття записується трьома камерами. Одна камера 

фокусується на вчителеві, друга на окремих учнях, які складають частину 

робочої групи, а третя спрямована на весь клас. Сутність методу полягає в 

можливості зробити реконструктивний аналіз уроку, спираючись на записи 

типу «зображення в зображенні» (для вчителя – цілого класу з записом 
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поведінки вчителя в кутку і для учнів – запис вчителя із записом окремих учнів 

в кутку), і оцінити якість роботи вчителя (Mulcahy, 2011, c. 5). 

4. Метод фокус-груп (teacher panel meetings or focus group), сутність якого 

полягає в можливості конструктивного діалогу між учителями групи для 

вирішення багатьох питань, наприклад, використання відповідних методик і 

технологій навчання в аудиторії, відповідність діяльності вчителя національним 

або федеральним професійним стандартам тощо (Mulcahy, 2011, c. 5). 

5. Модерація як метод активного соціально-психологічного навчання 

педагогічного персоналу широко використовується в психології і педагогіці для 

вирішення професійних та організаційних завдань (Петров, 2005, с. 9). У 

середніх школах Австралії за допомогою модерації організовують процес 

забезпечення об’єктивного оцінювання (assessment) знань учнів, яке 

відбувається два рази на рік, ґрунтується на стандартах результатів навчання 

(achievement standards) і виражається оцінками від А до Е. За таких умов, 

модерація – це процес залучення вчителів до дискусій і дебатів з питань 

інтерпретації вчителями якості роботи учнів, що оцінюється. Це соціальна 

діяльність, яка залучає вчителів до обміну поглядами на стандарт або оцінку, 

які були надані репрезентативному зразку учнівської роботи під час її перевірки 

вчителем. Головними цілями модерації є забезпечення й підтримка системності 

(consistency), порівнянності (comparability) й міжекспертної надійності (inter‐rater 

reliability) у процесі оцінювання робіт учителями (Klenowski, 2013, с. 42–43).  

Ефективним видом модерації є консенсусна модерація, за умов якої 

виникає незгода в судженнях і формуються нові професійні знання або 

розуміння щодо інтерпретації оцінки. Крім того, культурний контекст, текстова 

інформація, ставлення і цінності вчителів активно сприяють генеруванню більш 

продуктивних суджень серед учасників процедури оцінювання. Саме в 

дискусіях з приводу оцінювання учнівської роботи відбувається поступове 

осмислення навчальних цілей, відповідних критеріїв навчання, визначення 

прогалин у професійних знаннях і діяльності тощо. Оскільки для проведення 

процедури оцінювання від учителів вимагають наявності високого рівня 
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професійності, знання предмету, навичок оцінювання тощо, вони вимушені 

звертатися до різних інтелектуальних й емпіричних ресурсів. Таким чином, 

будучи методом ПРУ, модерація виконує навчальну, консультативну, 

адаптаційну, психотерапевтичну й, подекуди, психокорекційну функції 

(Петров, 2005, с. 9–11).  

З-поміж ключових характеристик модерації наведемо такі: 1) зосередженість 

на конкретній проблемі й визначення шляхів її вирішення; 2) забезпечення 

психологічного комфорту для неформальної і вільної комунікації; 3) орієнтація 

на колаборативність дій на противагу конкурентним відносинам; 4) використання 

таких принципів роботи, як синергія або зворотний зв’язок тощо (Барканова, 

2008, с. 133–134). Отже, модераційні зустрічі надають можливість створювати і 

розвивати професійні спільноти, що навчаються, в яких відбувається ПРУ. 

Більш того, створення таких груп з оцінювання, за межами школи або між 

школами, розглядається чинником мотивації і впевненості вчителів щодо 

формування власних суджень, знань і умінь (Klenowski, 2013, с. 43–44). 

Отже, підсумовуючи матеріали дослідження, доходимо висновку, що 

використання ефективних форм і методів ПРУ сприяє генерації нових знань; 

формуванню й розвитку вмінь і навичок, необхідних для особистісного й 

професійного вдосконалення вчителів; забезпечує розвиток комунікативних 

навичок, уміння рефлексивного аналізу тощо. 

 

 

2.4. Вплив австралійських асоціацій освіти на вдосконалення 

професійного розвитку вчителів 

 

 

У контексті дослідження організаційно-педагогічних умов ПРУ середніх 

шкіл в Австралії, на нашу думку, виникає потреба проаналізувати діяльність 

професійних асоціацій учителів Австралії (Австралійська рада наукових 

досліджень у галузі освіти (ACER), Австралійська асоціація підготовки 
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вчителів (ATEA), Австралійська організація з освітніх послуг (Education 

Services Australia), Учителі для Австралії (Teach for Australia)), що спрямована 

на вдосконалення якості викладання в закладах середньої освіти країни. 

Аналіз має на меті визначення основних напрямів їхньої діяльності в 

контексті забезпечення ПРУ. Дослідження свідчить, що крім урядових 

спеціалізованих інституцій активну підтримку вчителям-початківцям і 

вчителям-професіоналам надають професійні асоціації. Такі асоціації 

утворюють групи людей, які мають спільні цінності або професійні інтереси, і 

можуть розглядатися як освітньо-наукові товариства. Досягнення певного рівня 

кваліфікації, як правило, є кінцевою метою членства в асоціації. Основні 

напрями діяльності професійних асоціацій визначаються керівництвом з 

урахуванням наявних і перспективних потреб і пов’язані з такими сферами 

педагогічної діяльності, як: стандарти практики для основних галузей 

професійної діяльності; підтримка професійної практики членів організації 

(надання відповідних послуг); надання правозахисних послуг для можливості 

відстоювати професійні інтереси; надання можливості апробації наукових 

досліджень, публікацій, виступів, майстер-класів тощо; формування стійких та 

взаємовигідних відносин між асоціаціями та національними і зарубіжними 

стратегічними партнерами (Пашкова, Сошинська, 2012, с. 7–8). 

Австралія налічує велику кількість професійних асоціацій учителів на 

міжнародному, національному і територіальному рівнях. За визначенням 

Австралійського тезаурусу дескрипторів освіти (Australian Thesaurus of 

Education Descriptors), професійні асоціації вчителів – це організації, до складу 

яких входять учителі початкової/середньої школи або рівня TAFE (Australian 

Thesaurus of Education Descriptors, 2018). Напрями діяльності асоціацій, як 

правило, пов’язані з предметом викладання у школі або управлінням освітою 

(англійська мова, математика, медицина, бібліотечна справа тощо) і залежать 

від таких чинників, як: 1) тип лідерства (наприклад, асоціації директорів 

навчальної або середньої шкіл); 2) тип школи (наприклад, корегуюча школа або 
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школа у віддаленому районі); 3) специфіка учнівського складу (наприклад, 

обдаровані діти або діти з особливими навчальними потребами) (OECD, 2008). 

Слід зауважити, що своєю стратегічною місією в контексті ПРУ 

професійні асоціації Австралії вважають насамперед надання своїм членам 

можливостей обміну досвідом, професійного навчання і стимулювання 

лідерства. На додаток до регулярних зустрічей такі асоціації можуть 

організовувати семінари, конференції або перехресні зустрічі з іншими 

асоціаціями (peak bodies). Більшість професійних асоціацій Австралії видають 

журнали або створюють он-лайн середовища взаємодії. Отже, такі 

спеціалізовані організації виступають, на нашу думку, ефективним 

середовищем, у якому поєднуються професійна компетентність, професійний 

діалог і новаторство в професії вчителя. 

Необхідно додати, що за критерієм організації своєї діяльності професійні 

асоціації Австралії можуть бути фінансово залежними від уряду або 

штату/території, некомерційними, національними або федеральними, 

волонтерськими тощо. Деякі з них є віртуальними і використовують системи 

управління навчанням, такі, як: MyClasses, он-лайн форуми, он-лайн журнали, 

он-лайн зустрічі, соціальні мережі, Wiki та Blogs, Scootle Community тощо. 

У межах зазначеного вважаємо за необхідне розглянути детальніше 

діяльність провідних професійних асоціацій Австралії, які надають активну 

підтримку вчителям з безперервного професійного розвитку. Розлогий аналіз 

двох провідних професійних асоціацій – Австралійська організація з освітніх 

послуг (Education Services Australia) і Австралійська рада наукових досліджень 

в галузі освіти (Australian Council for Educational Research, ACER) – показав, що 

вони забезпечують розроблення освітніх програм та інноваційних підходів до 

навчання вчителів на національному і міжнародному рівнях. 

Так, Австралійська організація з освітніх послуг (Education Services 

Australia), національна професійна асоціація, що відповідає за розроблення 

навчальних планів і програм у системі шкільної освіти, а також створення і 

поширення дидактичних матеріалів серед учителів. Водночас, асоціація надає 
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різноманітні он-лайн послуги з метою формування професійної компетентності 

вчителів. Асоціація щоквартально видає журнал для вчителів «EQ Australia», 

який є «вікном» у світ шкільного середовища Австралії. Діяльність асоціації 

також передбачає регулярне оприлюднення результатів досліджень 

австралійських учених, дослідників і освітян щодо запровадження освітніх 

програм та вирішення проблем професійної діяльності вчителів. Також вона 

займається організацією щорічних національних форумів для вчителів і 

шкільних лідерів з метою обговорення важливих питань у галузі педагогіки, 

зокрема навчання і викладання (National report on the development of education in 

Australia, 2001, с. 54). 

Вивчення матеріалів за темою дослідження показало, що стратегічною 

місією професійної асоціації Австралійська рада з наукових досліджень у галузі 

освіти (Australian Council for Educational Research, ACER) є гарантування 

надійної підтримки й експертних знань освітянам, починаючи з 1930 р. 

Сьогодні Австралійська рада з наукових досліджень у галузі освіти – це 

некомерційна, фінансово незалежна від уряду, організація, яка отримує 

прибуток від досліджень за контрактом, проектів розробок, продукції та послуг 

у галузі освіти. Враховуючи посилення соціального запиту на високоякісних 

учителів, асоціація розробляє документацію, спрямовану на реалізацію 

стратегій розвитку системи педагогічної освіти в Австралії і ПРУ зокрема. 

Аналіз доповіді Австралійської ради з наукових досліджень у галузі освіти від 

2013 р. виявив, що метою її діяльності є здійснення педагогічних досліджень, 

оцінювання професійної діяльності, збір даних та їх аналіз для забезпечення 

професійного навчання освітян, учителів і лідерів середньої школи зокрема 

(ACER, 2014, с. 14). 

Особливо вагомим для нашого дослідження є той факт, що дослідницька 

діяльність Австралійської ради з наукових досліджень у галузі освіти 

здійснюється відповідно до напрямів, кожен з яких реалізується у формі 

проектів на базі відповідного дослідного центру. Такими напрямами є: 

моніторинг глобальної освіти (Global Education Monitoring); реформа 
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оцінювання й інновації (Assessment Reform and Innovation); освітня політика і 

практика (Education Policy and Practice); теорія навчання (Science of Learning) 

(ACER, 2015, c. 5). 

Австралійська рада з наукових досліджень у галузі освіти активно 

заохочує як учителів-професіоналів, так і вчителів-початківців до участі в 

тематичних конференціях, семінарах, вебінарах і практикумах; розробляє 

сучасні програми з професійного розвитку і спеціалізовані проекти в галузі 

педагогічної освіти Австралії, наприклад, «Мінімальні стандарти для майбутніх 

учителів – розвиток грамотності та кількісного мислення» (Development of 

literacy and numeracy – minimum standards for prospective teachers); співпрацює 

на національному і міжнародному рівнях з такими освітніми установами, як 

ОЕСР, ЮНІСЕФ, Австралійський інститут навчання і шкільного лідерства 

(AITSL), Міністерство освіти ОАЕ (UAE Ministry of Education) тощо. 

Вважаємо за доцільне зосередити увагу на одному з найвагоміших 

проектів Австралійської ради з наукових досліджень у галузі освіти – 

«Керівництво з покращення національної школи» (National School Improvement 

Tool). У документі наголошується, що педагогічний колектив австралійської 

середньої школи – вчителі-початківці та педагоги зі стажем – активно 

залучається до якісного навчання і отримує постійну підтримку з питань 

професійного розвитку. Керівництво є ключовим елементом найбільш 

комплексних програм, концепцій та ініціатив з удосконалення середньої школи. 

Документ пропонує дев’ять взаємозалежних зон діяльності, для кожної з яких 

виокремленні конкретні рівні професійної діяльності («Низький», «Середній», 

«Високий», «Відмінний»). З-поміж них: 1) детальний план з покращення 

навчання; 2) аналіз і обговорення даних; 3) культура сприяння навчанню; 4) 

цілеспрямоване використання шкільних ресурсів; 5) досвідчена команда 

фахівців; 6) систематична реалізація навчального плану; 7) диференційоване 

навчання і викладання; 8) ефективні педагогічні методики; 9) шкільні 

партнерства (ACER, 2013). 
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На нашу думку, Керівництво дозволяє школам проаналізувати результати 

ПРУ і директорів, встановити цілі і стратегії, проводити моніторинг 

професійної підготовки, а також демонструвати професійне зростання 

педагогічного колективу. Доходимо висновку, що діяльність інституту 

Австралійської ради з наукових досліджень у галузі освіти як професійної 

асоціації повністю відповідає запиту уряду щодо підвищення якості вчителів 

середньої школи; спрямована на підтримку безперервного кар’єрного зростання 

освітян і реалізується через комплекс відповідних заходів з розвитку 

професіоналізму всіх учасників педагогічного процесу. 

З-поміж тих професійних асоціацій, які вбачають свою місію в якісному 

навчанні вчителів, є Австралійська асоціація підготовки вчителів (Australian 

Teacher Education Association, ATEA). Ця асоціація створена для тих 

викладачів, які навчають учителів-професіоналів і вчителів-початківців. 

Діяльність асоціації спрямована на наступні дії: постійну підготовку вчителів в 

усіх формах і контекстах; підготовку і професійний розвиток учителів як 

вирішальні вектори процвітання національної освітньої установи; проведення 

ґрунтовних досліджень, що розглядаються головною складовою підготовки 

вчителів (ATEA Constitution, 2006). 

Зауважимо, що для забезпечення механізмів досягнення такого орієнтира 

Асоціація використовує актуальні й інноваційні ідеї, методики професійної 

підготовки вчителів тощо; надає своїм членам засоби обміну інформацією і 

широкий доступ до ресурсної бази для підготовки вчителів; співпрацює з 

іншими асоціаціями, які спеціалізуються на ПРУ; забезпечує співпрацю 

фахівців, які готують учителів на міжнародному і національному рівнях. Це 

знайшло відображення в деяких запропонованих організацією формах 

діяльності, а саме: 

1. Грант на дослідження в галузі професійної підготовки вчителів (500$). 

Зазначимо, що грант надається шкільному вчителю для спільного дослідження 

з науково-педагогічним працівником. 
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2. Участь у групах за особливими інтересами з використанням 

безкоштовних web-технологій, таких, як: CiteULike, Academia.edu, WorldCat, 

Wiki Spaces, Edublogs, 4Teachers, Sakai, Moodle, які дозволяють отримати 

необхідні знання, обмінятися досвідом та інформацією, слідкувати за сучасним 

наповненням якісної професійної підготовки вчителів-початківців. 

3. Публікація досліджень з проблем ПРУ, нових ідей, інновацій та 

технологій у галузі навчання в науковому журналі «Азійсько-Тихоокеанічний 

журнал з питань підготовки вчителів» (Asia-Pacific Journal of Teacher 

Еducation). 

4. Участь у наукових конференціях, присвячених впливу досліджень з 

підготовки вчителів на урядову освітню політику і методику навчання й 

викладання тощо (ATEA, 2017). 

Як бачимо, Австралійська асоціація підготовки вчителів, по-перше, 

визнає значущість якісного викладання для працівників освіти і його вплив на 

стан сучасної системи освіти в Австралії, і, по-друге, підкріплює свою 

діяльність конкретними заходами, що мають практичну цінність для 

безперервного ПРУ. 

Питаннями пошуку, найму, навчання і розподілу вчителів у закладах 

освіти Австралії займається некомерційна професійна асоціація Вчителі для 

Австралії (Teach for Australia), яка тісно співпрацює з Міністерством освіти і 

підготовки Австралії. Для забезпечення якісної професійної діяльності 

педагогів асоціація надає своїм співробітникам можливість 2-річного навчання 

з метою отримання ступеня магістра за різними напрямами підготовки. Процес 

відбувається на базі проходження за місцем навчання інтенсивної програми, яка 

характеризується наявністю регулярної індивідуальної підтримки і можливістю 

самостійного вибору темпу проходження цього навчального курсу (Teach for 

Australia. Annual report, 2014). 

Нагальне прагнення зміцнити національне лідерство у зв’язку з 

необхідністю якісного навчання і провадження професійних стандартів має на 

меті підтримати узгодженість між розробками, що створюються на рівні різних 
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штатів і територій, і тими, що реалізуються професійними асоціаціями. Значна 

кількість національних професійних асоціацій постійно здійснює дослідження з 

питань професійного розвитку і професійних вимог до вчителів за рахунок 

національного фінансування. Такі організації, як-от: Австралійська асоціація 

природознавців (Australian Science Teachers’ Association), Австралійська 

асоціація вчителів англійської мови (Australian Association of Teachers of 

English), Австралійські граматисти (Australian Literacy Educators of Australia) і 

Австралійська асоціація вчителів математики (The Australian Association of 

Mathematics Teachers) отримали національне фінансування для розроблення 

стандартів з конкретного предмету навчання.  

Серед подібних професійних асоціацій слід звернути увагу на діяльність 

федеральних організацій, члени яких представляють різні штати і території 

Австралії, зокрема: 

1. Австралійський інститут навчання і розвитку (Australian Institute of 

Training and Development) з головним офісом у Новому Східному Уельсі, який 

займається удосконаленням ПРУ за рахунок розроблення інноваційних підходів 

до викладання. Членами цієї некомерційної асоціації є інструктори, педагоги, 

консультанти, вчителі, HR менеджери, ментори та інші. Інститут пропонує 

різноманітні цільові курси, індивідуальне навчання в домашніх умовах і в 

режимі он-лайн, менторство, участь у конференціях, електронні журнали і 

книжки тощо (AITD Strategic plan 2015–2017, 2014). 

2. Австралійська освітня спілка (The Australian Education Union), члени 

якої працюють в усіх штатах і територіях та залучаються до досліджень і 

дискусій з питань навчання й викладання, зокрема в середній школі (Australian 

Education Union, 2017). 

3. Рада асоціацій професійного навчання штату Вікторія (Council of 

Professional Teaching Associations of Victoria), яка об’єднує 36 членів-асоціацій, 

діяльність яких спрямована на професійну підготовку вчителів. Слід зазначити, 

що Рада розробляє змістовні програми, які уможливлюють дистанційне і заочне 

навчання для вчителів з віддалених районів і регіонів, гарантуючи доступ до 
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програм, обслуговування і професійний супровід членам асоціації (CPTAV, 

2017). 

4. Рада професійних учителів Нового Східного Уельсу (Professional 

Teachers’ Council NSW), яка є волонтерською, некомерційною організацію, що 

об’єднує більш ніж 45 членів-асоціацій як з урядового, так і неурядового 

секторів. Діяльність Ради пов’язана з ключовими сферами навчання, освітніми 

програмами і планами, розвитком лідерства тощо (Professional Teachers’ Council 

NSW, 2017). 

5. До компетенції Міністерства освіти та підготовки Австралійської 

Столичної Території належить створення навчальних співтовариств спільно зі 

школами та іншими відділами Міністерства. Такі спільноти об’єднують і 

професійні асоціації. Головною організацією для всіх асоціацій учителів 

Австралійської Столичної Території є Рада освітніх асоціацій АСТ (Council of 

ACT Educational Associations, COACTEA). Підтримуючи діяльність 

професійних асоціацій, COACTEA допомагає вчителям отримати знання і 

навички, які є когерентними з вимогами їхніх спеціалізацій і Національними 

професійними стандартами для вчителів. Фонд з глобальної освіти COACTEA 

підтримав такі ініціативи, як семінар Австралійської асоціації з корекційної 

освіти (AASE), конференцію Асоціації викладачів-науковців Австралійської 

Столичної Території (Science Educators Association of the Australian Capital 

Territory), проект «Філософія шкіл», семінари з питань інтелектуального розвитку 

учнів, проект з розвитку партнерства Австралії і Таїланду з метою поширення 

громадянського права і правової освіти для вчителів тощо (COACTEA, 2016). 

6. Усвідомлюючи динамічність і якість змін щодо визначення 

пріоритетних напрямів діяльності професійних асоціацій в ПРУ, Рада освітніх 

асоціацій Південної Австралії (The Council of Education Associations of South 

Australia, CEASA) вважає своєю першочерговою метою координацію програм з 

питань якісного ПРУ у співпраці з освітніми організаціями, забезпечуючи своїм 

членам право голосу у вирішенні відповідних питань. Завдяки адміністративній 

і фінансовій підтримці члени більш ніж 50 асоціацій усіх галузей навчання і 
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груп за спеціальними інтересами мають реальні можливості розвитку і 

багаторесурсну підтримку всієї професійної громади. Професійні асоціації, що 

входять до складу Ради, можна диференціювати за таким напрямами діяльності: 

 професійні асоціації вчителів у галузі спеціальної освіти, наприклад, 

Австралійська асоціація вчителів, працюючих з глухими (Australian Association 

of Teachers of the Deaf); 

 професійні асоціації вчителів, які викладають предмети гуманітарного 

циклу або технічного напряму, наприклад, Південноавстралійська асоціація 

вчителів німецької мови (South Australian German Teachers Association); 

 професійні асоціації вчителів, які викладають у початковій або старшій 

середній школі, наприклад, Південноавстралійська асоціація вчителів 

математики початкової школи (Primary Maths Association of South Australia 

Inc.); 

 професійні асоціації вчителів, які працюють з обдарованими і 

талановитими дітьми, дітьми з середніх шкіл віддалених регіонів Австралії, 

наприклад, Південноавстралійська асоціація вчителів, які працюють у 

віддалених районах (The Outdoor Educators Association of South Australia); 

 професійні асоціації з розвитку шкільного лідерства і грамотності серед 

дорослого населення Австралії, наприклад, Асоціація спеціалістів з 

поглиблення грамотності (Accelerated Literacy Practitioners’ Association) 

(CEASA Educators, 2018c). 

Рада освітніх асоціацій Південної Австралії реалізує свої цілі й завдання, 

спираючись на Національні професійні стандарти для вчителів, як національно 

обумовленого підґрунтя для визнання якісної діяльності вчителів упродовж 

їхнього кар’єрного зростання (CEASA Educators, 2018a). Основними функціями 

Ради є такі: 1) реалізація заходів з питань професійного навчання і розвитку; 2) 

надання адміністративної підтримки конференціям; 3) забезпечення асоціацій 

різними програмами з навчання вчителів у співпраці з Міністерством освіти і 

дитячого розвитку (Department for Education and Child Development), з-поміж яких 
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«Як працює мова» (How Language Works) і «Грамотність у навчанні» (Literacy 

for Learning). 

Цінним для нашого дослідження є той факт, що переважна більшість 

асоціацій-членів Ради створили свої стандарти для реалізації якісної 

професійної діяльності вчителів, які ґрунтуються на Національних професійних 

стандартах для вчителів. Створення Стандартів пояснюється відмінностями 

регіонального характеру, цільовим спрямуванням, підходами і напрямами 

діяльності вчителів-членів професійних асоціацій, зокрема: Стандарти 

викладання англійської мови і писемності; Стандарти викладання географії; 

Стандарти асоціації вчителів мови; Стандарти асоціації вчителів математики; 

Стандарти вчителів природничих наук; Стандарти вчителів-бібліотекарів; 

Стандарти TESOL (CEASA Educators, 2018a). Низку стандартів професійних 

асоціацій охарактеризовано і представлено у Додатку П. Таким чином, 

діяльність асоціацій-членів Ради освітніх асоціацій Південної Австралії має 

значний вплив на інтеграцію професійних стандартів у розвиток якісної 

професійної діяльності вчителів середніх шкіл (CEASA Educators, 2018b). 

Як свідчить аналіз нормативних документів і змісту діяльності асоціацій, 

більшість професійних асоціацій Австралії користуються своїми стандартами, 

які узгоджуються з Національними професійними стандартами для вчителів і 

застосовуються, переважно, по відношенню до досвідчених учителів-

дослідників. Стандарти складаються з таких компонентів: 

1. Професійні знання: 1.1. Учителі знають своїх студентів. 1.2. Учителі 

знають свій предмет. 1.3. Учителі знають, як навчаються грамотні учні. 

2. Професійна діяльність: 2.1. Учителі планують ефективне викладання. 

2.2. Учителі створюють і підтримують стимулююче навчальне середовище. 2.3. Учителі 

оцінюють і аналізують навчання учнів і розробляють навчальні плани на 

майбутнє. 

3. Професійні якості/зобов’язання або професійне залучення: 3.1. Учителі 

демонструють адекватний рівень залучення. 3.2. Учителі постійно навчаються. 
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3.3. Учителі виступають активними членами професійної і більш розширеної 

спільноти (The National Science Standards Committee, 2002). 

Серед головних характеристик стандартів багатьох провідних 

професійних асоціацій Австралії, які мають неопосередкований вплив на 

залучення вчителів до професійного розвитку, необхідно виокремити такі: 

 стандарти вибудовують сутність ефективної професійної діяльності, 

мають під собою наукове підґрунтя і специфічно галузеві по суті; 

 стандарти визнають принцип цілісності і взаємодії між елементами 

роботи вчителя і послідовно описують організацію професійної діяльності 

вчителів; 

 стандарти ґрунтуються на визнанні професійних знань учителів, 

навичок, пріоритетів і цінностей і тільки в цьому випадку мають сенс і 

практичне значення; 

 стандарти безпосередньо відображають бачення змісту навчання і 

викладання, які адекватно оцінюються і мають високий ступінь ефективності в 

межах діяльності професійної асоціації. 

Цікавим, на наше переконання, є підхід команди австралійських 

дослідників Дж. Райт (J. Wright), Л. Інгварсон (L. Ingvarson), Я. Олторп (J. Althorp), 

Р. Ганстоун (R. Gunstone), Г. Роулі (G. Rowley), Дж. Мастерс (G. Masters) до вимог 

ПРУ та його відображення в діяльності професійних асоціацій. Внаслідок 

актуальності поглиблення професійних знань і розвитку професіоналізму 

педагогічних працівників, що диктує і гарантує подовжена освіта, для багатьох 

австралійських освітян має сенс навчання вчителів не в загальній площині, а в 

межах того предмету, що викладається вчителем. Продиктовано це 

усвідомленням специфічних нюансів, що виникають у процесі викладання 

різних шкільних предметів і підтверджуються дослідженнями сутності 

професійної компетенції в багатьох видах професійної діяльності педагогів. 

Іншими словами, професійна компетентність учителів не є універсальною, або 

загальною, за характером, а корелюється із сферою діяльності вчителя. Отже, 

знання і досвід учителів конкретної дисципліни відрізняються від знань і 
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досвіду вчителів, досвідчених в інших галузях знань (The National Science 

Standards Committee, 2002). 

Виходячи із зазначеного, професійна некомпетентність учителів середніх 

шкіл стає вкрай очевидною за умови заміни навчального середовища, 

наприклад, на викладання в початковій школі замість старших класів. У цьому 

контексті деякі професійні асоціації вчителів Австралії розглядають професійну 

майстерність учителів як важливий чинник якісного викладання тієї чи іншої 

дисципліни. Серед таких асоціацій – Австралійська Асоціація вчителів 

природничих наук (Australian Science Teachers Association, ASTA). 

Австралійська Асоціація вчителів природничих наук – це національне 

об’єднання асоціацій учителів природничих наук з усіх штатів і територій 

Австралії, яке має значний вплив на політику і діяльність у галузі природничих 

наук. 

Серед більшості видів діяльності цієї організації, які орієнтовані на 

підтримку ПРУ, можна виокремити видавництво наукового журналу з проблем 

викладання природничих наук і вдосконалення вчителів цієї галузі знань 

«Teaching Science» і також щорічну конференцію «CONASTA» (Національна 

конференція з питань природничої освіти ASTA). Конференція надає 

можливість працівникам освітнього сектору обмінятися ідеями, проектами і 

набутими доробками щодо вдосконалення якості професіоналізму. У контексті 

ПРУ діяльність конференції неодмінно заслуговує уваги тих, кого турбують 

проблеми професійної підготовки, педагогічних досліджень та інновацій у цій 

галузі. 

Переважна більшість професійних асоціацій Австралії бере участь у 

Програмі стратегічного партнерства (Strategic Partnerships Program), яка надає 

щорічне фінансування некомерційним організаціям, просвітницьким асоціаціям 

і організаціям у галузі ПРУ. Так, у штаті Вікторія впродовж 2018–2020 рр. 93 

організації отримують фінансування для реалізації 108 програм ПРУ, частина 

яких є безкоштовною, а інші потребують незначного внеску (Victoria State 

Government, 2017d). 
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Отже, наше дослідження засвідчило, що професійні асоціації всіх штатів і 

територій Австралії функціонують як єдиний складний механізм, створений з 

метою імплементації економічних і стратегічних імперативів уряду щодо якості 

професійної діяльності вчителів середньої школи. Досягнення успішних 

результатів членами професійних асоціацій можливе за умов дотримання 

сучасних дидактичних вимог, розвитку високого експертного потенціалу в 

навчанні, оцінюванні і розробленні результативних освітніх програм. 

Переважно всі асоціації розглядають навчальне середовище як ключовий 

компонент успішного навчання і викладання. Варто зауважити ще один 

спільний для всіх асоціацій аспект навчання вчителів – контекст, який 

зумовлює постійний ПРУ. Головними компонентами контексту виступають: 

високий рівень лідерства; спільне бачення перспектив і засобів поліпшення 

розвитку шкіл; система детермінації навчальних потреб; улагодження 

конфліктних питань; моніторинг результатів; використання сучасних 

педагогічних технологій; культура керування даними; спільнота професійного 

навчання. 

Вивчення офіційних Інтернет сторінок зазначених асоціацій дає змогу 

узагальнити ключові особливості їхньої діяльності: 1) лідерство в активній 

підтримці ПРУ в Австралії; 2) формування професійної цілісності педагогічних 

працівників у сфері викладання, навчання і професійного розвитку; 3) 

вибудовування високоефективної і динамічної системи дій, спрямованої на 

залучення педагогічних працівників до безперервного професійного розвитку і 

їхню подальшу пролонговану підтримку в межах асоціації; 4) створення 

відповідної фінансової, ресурсної, інструментальної і дослідницької бази, 

необхідної для досягнення бажаних результатів у сфері вдосконалення 

професійної діяльності вчителів.  

Опрацювавши інформацію про напрями діяльності професійних 

асоціацій, представлену на сайтах цих асоціацій, ми дійшли висновку, що в 

межах діяльності професійних організацій існує низка спільних умов успішної 

реалізації діяльності професійних організацій щодо ПРУ.  
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Отже, умови ПРУ в межах діяльності професійних організацій 

представлено чотирма дескрипторами, з-поміж яких: контекст, середовище, 

зміст, результат. Умови для успішного контексту: лідерство, реакція на 

втручання, ефективні педагогічні технології, покращена шкільна діяльність. 

Умови для продуктивного навчального середовища: провадження 

диференційованого і нейробіологічного навчання, реалізація принципів 

розмаїття і рівності, підтримка співпраці родин і громад, запобігання кризам, 

підтримка класного керівництва тощо. Умови для імплементаціїї змісту 

складають: освітні програми, грамотність учителів, математика і природничі 

науки, оцінювання професійної діяльності вчителів. З-поміж очікуваних 

результатів є якісні показники професійного навчання і викладання вчителів у 

шкільному середовищі, висока учнівська успішність, розвинена система 

шкільного лідерства. 

Відтак, професійні асоціації і спільноти в Австралії відіграють важливу 

практичну роль у забезпеченні ПРУ, оскільки надають суттєву технологічну, 

ресурсну, наукову, методичну і нормативно-правову підтримку для 

безперервного професійного навчання вчителів середніх шкіл Австралії.  

 

 

2.5. Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Австралії 

 

 

Аналіз науково-педагогічної літератури з теми дослідження дав змогу 

з’ясувати, що ПРУ середніх шкіл в Австралії здійснюється з урахуванням трьох 

основних складових їхньої професійної діяльності: 

1. Знання (knowledge base): володіння набором професійних знань, 

навичок й умінь, необхідних для організації якісного освітнього процесу. 
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2. Професійна автономія вчителя (teacher’s autonomy): можливість і 

здатність самостійно приймати рішення щодо різних аспектів професійної 

діяльності. 

3. Колегіальна співпраця (peer network): можливість і здатність 

налагоджувати інформаційний обмін між вчителями і забезпечувати їхню 

професійну підтримку з метою впровадження високих стандартів викладання. 

Зауважимо, що знаннєвий складник ми розглянули під час детального 

аналізу програм ПРУ у підрозділі 2.2. У межах цього підрозділу звернемо увагу 

на забезпечення професійної автономії вчителів, що за результатами 

міжнародних досліджень ОЕСР визнано однією з позитивних умов ефективної 

професійної діяльності і вдосконалення сучасних учителів середніх шкіл в 

Австралії. 

Вивчення автентичних джерел уможливило окреслення ключових 

характеристик професійної автономії вчителів, що розвивається в межах 

автономії школи. Відтак, ми вбачаємо визначення сутнісних характеристик 

шкільної автономії важливою умовою детермінації явища автономії вчителя. В 

австралійських середніх школах наявні чотири рівні автономії, а саме: 

1. Повна, або відносна, автономія (full/relative autonomy), у межах якої 

школа приймає рішення відповідно до освітньої нормативно-правової бази 

країни без втручання зовнішніх органів управління освітою. На цьому рівні 

школа не зобов’язана дотримуватися рекомендацій, наданих органами влади на 

правах консультативної підтримки. 

2. Обмежена автономія (limited autonomy), у межах якої школа приймає 

або відхиляє рішення в межах виконання комплексу завдань, визначених 

органами управління освітою. Якщо школа має інші завдання, керівництво 

школи не обмежують у виборі інструкцій з їх виконання. 

3. Відсутність автономії (no autonomy), у межах якої рішення 

приймаються безпосередньо органами управління освітою, але з можливістю 

для шкіл отримати консультації з будь-якого питання. 
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4. Ініціативна делегація (discretionary delegation) – рівень автономії за якої 

місцева влада або органи управління освітою обирають відповідальних за 

прийняття рішень у конкретних галузях для делегування у школи. Рівень і 

сфери відповідальності диференціюються у відповідності до особливостей 

діяльності шкіл (EURYDICE, 2008, с. 17). 

Аналіз результатів Міжнародного дослідження щодо викладання і 

навчання ОЕСР «Підтримка професіоналізму вчителів (TALIS Supporting 

Teacher Professionalism)» (2016 р.) засвідчив, що 78% вчителів середніх шкіл 

Австралії є задоволеними або дуже задоволеними свободою дій (OECD, 2016). 

Професійна свобода передбачає, насамперед, залучення до формування 

стратегій розвитку шкіл; обґрунтування змісту навчання; добір навчальних 

матеріалів і методів викладання.  

Участь учителів у процесі адаптації навчального плану до регіональних і 

локальних потреб, доборі методів оцінювання учнів і забезпечення прозорості 

при атестації об’єднує педагогів і забезпечує рівноправне професійне зростання 

в умовах співпраці на робочому місці. Одним із результатів високого рівня 

довіри суспільства й керівництва до австралійських учителів є їхня відкритість і 

стимулювання зворотного зв’язку (OECD, 2011, с. 85). 

Вартою дослідницької уваги є точка зору К. Роудс у спільному 

дослідженні з М. Стоуксом і Г. Хемптоном (Rhodes, Stokes, & Hampton, 2004) 

про велике значення колегіальної співпраці учителів у процесі їхнього 

професійного розвитку. Досліджуючи проблему ПРУ, він виокремлює вплив 

колегіальної співпраці на такі аспекти практичної діяльності, як: аудиторна 

діяльність учителя; підготовка вчителя до виконання конкретних ролей в школі; 

підготовка вчителя до керівництва і лідерства; обмін кращими практиками в 

межах освітянських спільнот. Науковець зазначає, що для повноцінного ПРУ 

середньої школи необхідна взаємодія декількох важливих і взаємопов’язаних 

компонентів, представлених на рис. 2.5.1. 
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Рис. 2.5.1. Цикл професійного розвитку (за К. Роудсом) 

 

Іншим важливим висновком К. Роудса є те, що створення специфічного 

клімату для продуктивної колегіальної співпраці, взаємної підтримки і 

критичного аналізу вможливлює ефективне управління культурою ПРУ. 

Зазначимо, що ефективність ПРУ забезпечується виявленням переваг і 

недоліків цього процесу, що, в свою чергу, дозволяє окреслити відповідні цілі 

та умови їх досягнення з огляду на професійне зростання вчителя.  

Спираючись на дослідження з управління ефективністю ПРУ, науковець 

К. Роудс виявив такі організаційно-педагогічні умови ПРУ: 

1. Позитивний емоційний клімат у закладі освіти сприяє продуктивним 

трансформаціям у процесі ПРУ. Висока мотивація вчителя впливає на 

збільшення продуктивності ПРУ. 

2. Наявність міцного зв’язку в педагогічному колективі, що ґрунтується 

на взаємній повазі, співпраці, комфортному емоційному кліматі, сприяє 

підвищенню рівня внутрішньої мотивації, посиленню ініціативності й 

прагнення вчителів до якісної праці і ПРУ. 

3. Номінальне управління ефективністю ПРУ має невисокий вплив на 

прогрес учасників цього процесу, продуктивність усього педагогічного 

колективу і закладу освіти, що надає послуги з ПРУ (Rhodes, Stokes, & 

Hampton, 2004, с. 21). 

Рефлексія

Визначення особистих і 
професійних потреб 

Навчальна 
діяльність

Зміни в 
аудиторній 
діяльності
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За даними результатів наукового емпіричного дослідження З. Ширазі (Z. Shirazi) 

і М. Багері (M. Bagheri), яке ґрунтується на опитуванні 15 практикуючих вчителів 

середніх шкіл, зміст ПРУ визначається індивідуальними і контекстуальними 

умовами.  

Індивідуальними (внутрішніми) умовами ПРУ є такі: 

 орієнтація на цілі ПРУ (learning goal orientation): учителі, які 

концентруються на цілях ПРУ, прагнуть отримати знання і навички через 

виконання складних завдань, і, таким чином, усвідомлюють мету ПРУ; 

 самоефективність учителя (teacher self-efficacy): психологічний 

механізм ПРУ, який уможливлює прояви впевненості, мотивації, креативності, 

особистісного і професійного зростання; 

 відданість професії (professional commitment): психологічний механізм 

створення міцного зв’язку вчителя з професією і подальшого пролонгованого 

фокусування на цілях ПРУ (Shirazi, Bagheri, Sadighi, & Yarmohammadi, 2015, с. 45–47). 

Натомість, контекстуальними (зовнішніми) умовами ПРУ є: 

 організаційний клімат (organizational climate): суттєвий стимулюючий 

чинник професійної діяльності вчителів, пов’язаний з позитивним впливом 

колегіальності і співпраці в колективі, що посилює результативність ПРУ у 

порівнянні з негативним і руйнівним ефектом суб’єктивізму й індивідуалізму; 

 культура закладу освіти (learning organization culture), яка складається 

з трьох компонентів: безперервне навчання вчителів; високий рівень 

кваліфікації керівництва закладу освіти; розширення повноважень учителів за 

рахунок можливості приймати рішення, встановлення адекватної фінансової 

підтримки, надання відповідної професійної автономії (Shirazi, Bagheri, Sadighi, 

& Yarmohammadi, 2015, с. 45–47). 

Важливим доповненням до переліку зазначених умов ПРУ є такі, що 

визначені ЮНЕСКО як складова міжнародної освітньої політики (teacher 

policy). Вони адаптовані до навчального контексту вчителів середньої школи 

Австралії. До них належать: 
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 точно визначена кількість робочих годин, адекватне робоче 

навантаження і гнучка збалансованість професійної діяльності і ПРУ; 

 шкільна інфраструктура: вчителі повинні працювати в безпечному 

середовищі, яке відповідає санітарним вимогам праці (наявність чистої питної 

води, гендерно-орієнтовані санітарні об’єкти тощо); 

 наявність і якість навчальних матеріалів для вчителів, що є важливим 

чинником для формування відчуття задоволення роботою, мотивації і високих 

результатів ПРУ; 

 автономія і контроль, оскільки у процесі ПРУ провідну роль відіграє 

рівень самостійності у професійній практичній діяльності вчителів; 

 регулярні заохочення з метою оцінювання професійної діяльності і 

розвитку (UNESCO, 2015b, c. 23, 25). 

Отже, проаналізовані зовнішні й внутрішні умови ПРУ уможливлюють 

формування висококваліфікованих і компетентних фахівців. Як бачимо, 

ефективність ПРУ середніх шкіл зумовлена багатьма чинниками, пов’язаними, 

насамперед, з організаційним кліматом в освітньому середовищі, адекватним 

управлінням процесом професійного вдосконалення, високим рівнем 

колегіальної співпраці тощо. 

Обґрунтовуючи ПРУ середніх шкіл Австралії як важливу складову 

безперервної педагогічної освіти цієї країни і ключову передумову 

економічного зростання на національному і міжнародному ринку, закцентуємо, 

що організація, зміст і форми ПРУ зумовлені наявністю комплексу 

організаційно-педагогічних умов, які уможливлюють удосконалення 

професійної діяльності вчителів і покращення учнівської успішності. 

І. Організаційні умови професійного розвитку вчителів:  

 узгодженість формальної і неформальної педагогічної освіти; 

 розподіл відповідальності між державними і недержавними освітніми 

інституціями; 

 наявність національних стандартів професійної діяльності вчителів, у 

яких визначено цілі, зміст та принципи організації ПРУ; 
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 узгодженість програм ліцензування та сертифікації вчителів; 

 розвинута ресурсна база професійного розвитку вчителів 

(матеріально-технічне забезпечення, фінанси, час); 

 добровільність участі у професійному розвитку вчителів; 

 системність навчальних і фінансових стимулів професійного розвитку 

вчителів; 

 поетапність проведення заходів з професійного розвитку вчителів; 

 посилення лідерської позиції вчителів у школі; 

 диверсифікація освітніх процесів; 

 професійна автономія вчителів; 

 належний рівень шкільного менеджменту й управління; 

 партнерські відносини з закладами вищої освіти, професійними 

асоціаціями, бізнесовими структурами. 

ІІ. Педагогічні умови професійного розвитку вчителів: 

 наявність соціально значущої, колегіально узгодженої й індивідуально 

усвідомленої мети, конкретизованої через завдання; 

 наявність стійкої мотивації вчителя, що забезпечується стабільним 

зворотним зв’язком із усіма зацікавленими особами; 

 взаємозалежність змісту, форм, методів професійного розвитку 

вчителів від мети і завдань; 

 ефективне оцінювання професійної діяльності вчителів; 

 диференційований підхід з урахуванням потреб та інтересів учителів; 

 підтримка ефективної культури професійного розвитку вчителів за 

принципами освіти дорослих. 

Узагальнюючи результати вивчення теоретичних і змістово-

організаційних засад ПРУ середніх шкіл в Австралії, ми пропонуємо структуру 

професійного розвитку вчителів середніх шкіл в країні дослідження (рис. 2.5.2). 
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Рис. 2.5.2. Структура професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії  
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Мета ПРУ: безперервне вдосконалення 

професійної компетентності вчителів 

середніх шкіл 

 

Соціальний запит ПРУ: потреба 

суспільства у компетентних 

учителях середніх шкіл 

 

ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ 

ТЕОРЕТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ 

Принципи ПРУ: демократичність, науковість, 

співпраця, лідерство, інноваційність, доказовість, 

диференціювання, зразковість, 

контекстозалежність, індивідуалізація, вікова 

відповідність 

Концептуальні підходи до ПРУ: 

соціоматеріальний, психологічний, 

антропологічний, метакогнітивний, 

соціокультурний 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ 

Форми ПРУ:  

формальні, 

неформальні, 

колективні, 

індивідуальні, 

традиційні, інноваційні, 

дистанційні, 

неприйнятні 

Моделі ПРУ: модель 

спільного навчання вчителів, 

модель віртуального 

бенчмаркінгу, партнерство 

«школа-університет», 

змішана модель, модель 

практичного дослідження, 

трансформуюча модель тощо 

Методи ПРУ: метод 

фокус-груп, 

рефлексивне 

колегіальне 

спостереження, 

відеозапис заняття з 

обговоренням, 

модерація тощо 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ 

 

Отримання/оновлення 

реєстрації 
Сертифікація 

Кваліфікації: магістр, 

доктор філософії (PhD) 
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Як бачимо з рисунка, структура ПРУ середніх шкіл в Австралії 

складається з шістьох взаємопов’язаних і взаємозумовлених компонентів, а 

саме: цільового, теоретичного, організаційного, змістового, технологічного і 

результативного. 

Цільовий компонент відображає мету ПРУ і соціальний запит на 

професійний розвиток учителів середніх шкіл в Австралії. Теоретичний 

компонент представлено ключовими принципами ПРУ і концептуальними 

підходами до ПРУ, які відображають теоретичне підгрунття для осмислення 

явища ПРУ. Організаційний компонент структури відображає законодавче 

забезпечення ПРУ середніх шкіл в Австралії; низку відповідних освітніх 

інституцій, які спрямовують ПРУ; підходи до організації процесу професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії. 

У змістовому компоненті відображено програми ПРУ, зміст і напрями 

яких спрямовано на формування професійних компетентностей учителів 

середніх шкіл в Австралії. Технологічний компонент забезпечує узгоджену 

взаємодію засобів організації і провадження ПРУ, а саме: моделі ПРУ, форми і 

методи ефективного ПРУ середніх шкіл в Австралії. У результативному 

компоненті узагальнено очікувані результати професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл Австралії. Структура містить комплекс організаційно-

педагогічних умов ПРУ, необхідних для якісного і продуктивного провадження 

професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії. Комплекс 

організаційно-педагогічних умов ПРУ взаємодіє з усіма компонентами 

структури ПРУ. 

 

Висновки до другого розділу 

 

У розділі викладено загальну характеристику організації професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії; проаналізовано програми 

професійного розвитку вчителів; схарактеризовано форми і методи 

професійного розвитку вчителів; розглянуто вплив австралійських асоціацій 
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освіти на вдосконалення професійного розвитку вчителів; визначено 

організаційно-педагогічні умови професійного розвитку вчителів середніх шкіл 

в Австралії. 

Здійснене дослідження уможливило розроблення шестикомпонентної 

структури професійного розвитку вчителів в Австралії. Цільовий компонент 

відображає мету і соціальний запит на професійний розвиток учителів середніх 

шкіл. Теоретичний компонент представлено ключовими принципами і 

концептуальними підходами до професійного розвитку вчителів, які 

відображають теоретичне підґрунтя для осмислення досліджуваного явища. 

Організаційний компонент відображає нормативно-правові основи реалізації 

професійного розвитку середніх шкіл; взаємодію профільних інституцій на 

різних рівнях управління освітою; підходи до організації професійного 

розвитку. У змістовому компоненті розміщено програми професійного 

вдосконалення вчителів, зміст яких спрямовано на формування професійних 

компетентностей. Технологічний компонент забезпечує узгоджену взаємодію 

моделей, форм і методів забезпечення професійного розвитку вчителів. У 

результативному компоненті узагальнено очікувані результати професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл Австралії. Структура містить комплекс 

організаційно-педагогічних умов професійного розвитку вчителів середніх шкіл 

в Австралії.  

Аналіз офіційних документів, аналітичних матеріалів, науково-

методичної літератури дозволив з’ясувати, що професійний розвиток учителів 

середніх шкіл у досліджуваній країні зреалізовується в освітніх інституціях 

(Уряд Австралії, Міністерство освіти і підготовки Австралії, Австралійський 

інститут навчання і шкільного лідерства, освітні інституції різних рівнів), має 

чітку структурованість і багатокомпонентність, зумовлену соціально-

культурними чинниками. З’ясовано, що організаційну структуру професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії можна розглядати згідно з такими 

критеріями, як фінансово-майновий, територіальний, управлінський. 

Встановлено, що професійний розвиток учителів середніх шкіл в кожній 
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юрисдикції Австралії може мати добровільний або обов’язковий характер, що 

регламентовано процесами реєстрації/акредитації і сертифікації вчителів.  

Структурно-функціональний аналіз програм професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл в Австралії дозволив визначити рівні їх імплементації 

(національний; рівень штатів і територій; локальний) і встановити, що зміст 

професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії сформовано згідно з 

урахуванням методологічних підходів: компетентнісного (поступовий розвиток 

компетентностей дії); контекстного (синтез теоретичної і практичної підготовки 

вчителів); міждисциплінарного (застосування положень різних галузей наук). 

Програми професійного розвитку австралійських учителів характеризуються 

орієнтацією на професійні потреби вчителів; ретельним плануванням 

загального змісту програм; відповідністю змісту освіти і методів навчання; 

наставництвом, моніторингом і підтримкою.  

З’ясовано, що зміст програм професійного розвитку вчителів середніх 

шкіл в Австралії спрямований на розвиток професійних компетентностей 

(лідерська, ІКТ, дослідницька, міжкультурна, інклюзивна) учителів. 

Дослідження засвідчило, що компетентності слугують основою для постійного 

саморозвитку вчителів, кар’єрного зростання, готовності до навчання впродовж 

життя.  

Процесуальними особливостями професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Австралії є диверсифікація, інтерналізація, практико-діяльнісна 

спрямованість, інтерактивність форм і методів навчання. Виявлено, що 

ефективне професійне навчання і розвиток учителів середніх шкіл в Австралії 

забезпечується завдяки формам, які класифіковано відповідно до критеріїв: 

продуктивність (формальні, неформальні, неприйнятні для професійного 

розвитку), рівень організації (колективні, індивідуальні), ефективність 

(традиційні, інноваційні) і комплексним застосуванням сучасних практико-

орієнтованих кооперативних методів (рефлексивне колегіальне спостереження; 

консультація і аналіз; відеозапис заняття з відеостимулюючим обговоренням; 

метод фокус-груп; модерація тощо). 
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Аналіз діяльності професійних асоціацій учителів в Австралії дав змогу 

визначити основні стратегічні напрями роботи асоціацій: з’ясування 

проблемних сфер у професійній діяльності; розроблення і впровадження 

системи для постійного професійного навчання за фахом; забезпечення 

можливостей покращення професійної діяльності вчителів і оплати праці для 

вчителів-дослідників; забезпечення стимулів, з акцентом на учнівській 

успішності і стандартах; посилення впливу професійної діяльності і розвитку 

вчителів на лідерство у викладанні, навчанні, відповідальності і гарантії якості 

професійної діяльності. 

 

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора (Костіна, 2014c; Костіна, 2015a; Костіна, 2015b; Костіна, 2016a; Костіна, 

2016b; Костіна, 2017b; Kostina, 2015). 
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РОЗДІЛ 3. ПРОГНОСТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

У розділі охарактеризовано сучасний стан ПРУ середніх шкіл України, 

визначено проблеми української системи підвищення кваліфікації вчителів, 

окреслено можливості творчого використання конструктивних ідей 

австралійського досвіду з ПРУ середніх шкіл в освітньому просторі України. 

 

3.1. Сучасний стан професійного розвитку вчителів середніх шкіл в 

Україні 

 

 

Людський капітал як чинник зростання національної економіки, 

соціально-політичного і культурного розвитку сприяє розв’язанню «проблем 

глобально-цивілізаційного прогресу» (Hassett, Shapiro, 2011, с. 20; 27). 

Спеціалізований людський капітал, до якого, зокрема, належить і академічний 

людський капітал, «є потужною силою, що сприяє розподілу праці через 

розподіл часу та інвестицій у людський капітал» (Helmer, Bartlett, Wolgemut, & 

Lea, 2011). Суттєвим в академічному людському капіталі є освіта, дослідження 

і професійний розвиток як складова розвитку людських ресурсів (Пахомова, 

2018; Кремень, 2007; Кузьмінський, 2002). 

Виходячи з положення про пріоритетність педагогічної освіти як 

важливої передумови культурно-духовних, суспільно-економічних і 

технологічних трансформацій, набуває цінності неперервність підготовки і 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників в освітній системі України, 

безперервної педагогічної освіти зокрема (Авшенюк, Десятов, Дяченко, 

Постригач, Пуховська, & Сулима, 2014; Бирка, 2012).  

Соціальне значення безперервної педагогічної освіти знайшло 

відображення у нормативно-правових документах, які визначають вектори 
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розвитку національної системи безперевної педагогічної освіти, зокрема у 

Законі України «Про професійний розвиток працівників» (2012 р.), Законі 

України «Про вищу освіту» (2014 р.), Указі Президента України «Про 

Національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року» (2012 р.), 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року Кабінету 

Міністрів України (2017 р.) тощо. Вдосконалення системи педагогічної освіти 

для підготовки педагогічних працівників та становлення і розвитку сучасних 

альтернативних моделей безперервного професійного й особистісного розвитку 

педагогів здійснюється згідно з Законом України «Про освіту» (2017 р.), 

галузевою Концепцією розвитку безперервної педагогічної освіти (2013 р.), 

Концепції розвитку педагогічної освіти МОН України (2018 р.), Положенням 

про підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних 

кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти НАПН України (2014 р.) 

тощо. 

З огляду на предмет нашого дослідження зупинимося детальніше на 

аналізі документів, що спрямовані на модернізацію педагогічної освіти 

України, якісну підготовку і покращення особистісно-професійного розвитку 

вчителів.  

Закон України «Про професійний розвиток працівників» (2012) визначає 

правові, організаційні та методичні засади регулювання системи професійного 

розвитку працівників в Україні. У документі чітко визначено мету, принципи й 

основні напрямки державної політики щодо професійного розвитку 

працівників, повноваження та основні напрямки діяльності провайдерів послуг 

із зазначених питань. Зокрема, Закон визначає зобов’язання роботодавців щодо 

забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 

п’ять років. Водночас, Закон визнає роль соціального партнерства у 

професійному розвитку працівників і передбачає повноцінну участь 

професійних спілок, організацій роботодавців у професійному навчанні, 

розвитку і підтвердженні кваліфікації працівників. Крім того, Закон регулює 
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особливості атестації працівників, яка проводиться не частіше ніж один раз на 

три роки, і визначає категорії працівників, які не підлягають атестації. Згідно з 

положеннями Закону, фінансове забезпечення професійного розвитку 

працівників здійснюється роботодавцем за рахунок власних коштів та інших не 

заборонених законодавством джерел (Про професійний розвиток працівників, 

2012). 

Згідно з Законом України «Про освіту» (2017), саме освіта є головним 

державним пріоритетом, а фінансування освітніх послуг розглядається як 

інвестиція в сталий розвиток суспільства. Аналіз документа засвідчив, що 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що є структурним 

компонентом післядипломної освіти, виступає ціннісним елементом освітньої 

політики України і характеризується як «підвищення рівня готовності особи до 

виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності 

виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і 

вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань» (Про освіту, 2017). 

Цінність документа полягає у регламентуванні нових підходів до 

професійного розвитку педагогічних працівників, які висвітлені у Статті 55 про 

права педагогічних та науково-педагогічних працівників, у Статті 47 про 

післядипломну освіту, а саме: сприяння навчанню впродовж життя; вільний 

вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, 

що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку педагогічних 

працівників; виявлення педагогічної ініціативи; оплату підвищення кваліфікації 

впродовж п’ятирічного циклу; проходження освітньої програми, стажування, 

участь у сертифікаційних програмах і тренінгах. У документі чітко 

підкреслюється, що прямим обов’язком педагогічних працівників є постійне 

підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури 

тощо (Про освіту, 2017). 

Аналіз розпорядження Кабінету Міністрів України Про додаткові заходи 

щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році від 17 січня 

2018 р. дав можливість з’ясувати особливості планнування організації та 
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забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 

Україні. Зокрема, підвищення кваліфікації педагогів відбуватиметься за 

Державним стандартом початкової освіти та сучасними освітніми методиками, 

що базуються на компетентнісному і особистісно-орієнтованому підходах; 

підвищення кваліфікації проходитимуть учителі початкової школи, вчителі 

іноземних мов, які навчають учнів перших класів і вчителі закладів загальної 

середньої освіти, в яких діти навчаються мовами національних меншин; 

підвищення кваліфікації здійснюватимуть заклади післядипломної педагогічної 

освіти із залученням до реалізації освітньої програми або модулів відповідних 

тренерів, юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (Про додаткові заходи, 

2018). 

З метою стимулювання діяльності вчителів до професійного 

вдосконалення, методичної майстерності, прагнення якісних результатів у 

навчанні і вихованні учнів запроваджено їх атестацію. Атестація педагогів — 

це комплексна перевірка, що здійснюється спеціальною атестаційною комісією 

з метою визначення рівня кваліфікації педагога, що дає йому змогу 

претендувати на присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня (Кремень, 

2008а, с. 35). Атестація регламентована Законом України «Про освіту» з метою 

стимулювання діяльності педагогічних працівників, щодо підвищення 

кваліфікації, професіоналізму, розвитку творчої ініціативи. Вона є дієвим 

стимулом підвищення педагогічної майстерності і відповідно кваліфікації 

вчителів. За результатами атестації педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти визначається відповідність педагогічного працівника займаній 

посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої 

категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути 

присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-

методист, педагог-організатор-методист тощо) (Постанова про затвердження, 2015). 

Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджуються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері освіти. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних 
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працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до 

Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для 

підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не 

може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути 

обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у 

частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників реалізується за такими 

видами навчання: програми довгострокового підвищення кваліфікації; 

програми короткострокового підвищення кваліфікації; індивідуальні графіки 

(програми). Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014) існують 

такі форми навчання: 1) очна (денна, вечірня); 2) заочна (дистанційна), які 

можуть поєднуватися. Основними формами організації освітнього процесу в 

інституціях-провайдерах послуг з підвищення кваліфікації є: навчальні заняття 

(лекція, практичне заняття тематична дискусія, семінарське заняття, тренінг, 

конференція з обміну досвідом тощо); самостійна робота; практична 

підготовка; контрольні заходи (Про вищу освіту, 2014). 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року Кабінету 

Міністрів України (2017) має на меті системне реформування загальної 

середньої освіти. Концепція передбачає стимулювання особистого і 

професійного вдосконалення педагогів, надання їм академічної свободи, 

матеріального стимулювання, зокрема шляхом підвищення розрядів у Єдиній 

тарифній сітці, запровадження педагогіки партнерства і принципу 

дитиноцентризму тощо. Згідно з вимогами Концепції, «найбільш успішними на 

ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися 

впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в 

команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими 

сучасними вміннями» (Нова українська школа, 2016, с. 4). Серед ключових 

компонентів нової української школи є 1) умотивований учитель, який має свободу 

творчості й розвивається професійно; 2) педагогіка партнерства між учнем, 
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учителем і батьками; 3) орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, 

дитиноцентризм; 4) сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні 

умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків за межами 

навчального закладу (Нова українська школа, 2016, с. 7). 

Закцентуємо, що Концепція регламентує доступ можливостей 

професійного розвитку для вчителів, серед яких: академічна свобода, яка 

проявляється у праві розробляти власні авторські навчальні програми, обирати 

підручники, методи, стратегії, способи і засоби навчання; активно виражати 

власну фахову думку; добровільна незалежна сертифікація як засіб 

матеріального стимулювання; трансформація ролі вчителів і використання 

особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів до управління 

освітнім процесом; широкий вибір моделей підготовки вчителів, 

диверсифікація освітніх послуг (курси при ІППО, семінари, вебінари, он-лайн 

курси, конференції, самоосвіта із визнанням сертифікатів); підтримка 

вчительських професійних спільнот; освітній портал із методичними та 

дидактичними матеріалами, українськими е-енциклопедіями, мультимедійними 

підручниками та інтерактивними он-лайн ресурсами (Нова українська школа, 

2016, с. 16–17). 

Отже, Концепція пропонує низку стимулів для особистісно-професійного 

вдосконалення педагогічних працівників з метою залучення до професії 

найкращих учителів України. 

Аналіз Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки (МОН) України у липні 2018 р., показав, 

що її було розроблено з метою підготовки педагогічних працівників нової 

генерації, розроблення сучасних моделей особистісно-професійного розвитку 

педагогів, які стануть ключовою умовою впровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» (Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти, 2018). 

З огляду на предмет дослідження, проаналізуємо основні положення 

Концепції, які стосуються професійного розвитку та підвищення кваліфікації 
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педагогічних працівників в Україні. Згідно з документом, існує низка проблем 

між соціальним запитом на висококваліфікованих педагогів і реальним станом 

педагогічної освіти, а також результатами діяльності закладів освіти і 

готовністю педагогічних працівників до реалізації освітніх реформ в Україні. 

Такі суперечності спричиняють: зниження мотиваційного потенціалу для 

професійного розвитку педагогів внаслідок низького рівня оплати; низький 

професіоналізм педагогів внаслідок застарілої системи навчання; недостатню 

ресурсну підтримку професійної діяльності педагогів; провадження моделей і 

методик професійного розвитку педагогів, неорієнтованих на особистісно-

професійне вдосконалення педагогічних працівників (Про затвердження 

Концепції розвитку педагогічної освіти, 2018). 

Для нашого дослідження вартим уваги у тексті Концепції є положення 

про визначення перспективних шляхів безперервного професійного розвитку та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. По-перше, у положенні 

надано тлумачення понять професійний розвиток і підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. Зокрема, професійний розвиток здійснюється 

шляхом участі у формальній, неформальній та інформальній освіті. Водночас, 

підвищення кваліфікації реалізується у межах неформальної освіти. По-друге, 

окреслена низка рекомендацій для покращення професійної діяльності 

педагогів, а саме: 

 визнати присвоєння професійних і/або часткових освітніх кваліфікацій 

шляхом традиційного та інших видів підвищення кваліфікації; 

 розглядати стажування у зразкових педагогічних працівників як 

пріоритетний вид підвищення кваліфікації педагогів; створити реєстр 

педагогічних працівників-наставників і надати фінансові стимули наставникам;  

 створити національні і незалежні портали розвитку педагогічної 

майстерності, які уможливлюють доступ до професійних видань і дистанційних 

курсів підвищення кваліфікації; надати свободу вибору педагогами 

дистанційних курсів незалежно від регіону; 
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 уможливити підвищення кваліфікації у форматі інформальної освіти 

наставникам, сертифікованим педагогам і педагогам з вищою педагогічною 

категорією, науковим ступенем та/або вченим званням; 

 формувати у педагогів компетентності, необхідні для роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами, технологіями електронного навчання та 

освіти дорослих, у межах підвищення кваліфікації педагогів; 

 присвоювати професійну кваліфікацію педагогічного працівника 

особам після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що 

забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти; 

 запровадити ваучер професійного розвитку педагогічного працівника 

як підставу для академічної свободи педагога щодо вибору виду, форми і 

суб’єкта підвищення кваліфікації в межах законодавства; 

 запровадити політику прозорості та інформаційної відкритості закладів 

освіти для оприлюднення результатів підвищення кваліфікації (Про затвердження 

Концепції розвитку педагогічної освіти, 2018; Освіта в Україні: базові індикатори, 2018). 

Отже, імплементація Концепції розвитку педагогічної освіти сприяє 

розробленню сучасної моделі педагогічної професії; модернізації вищої, 

фахової передвищої освіти за педагогічними спеціальностями; визначенню 

перспективних шляхів безперервного професійного розвитку та підвищення 

кваліфікації педагогів.  

На початку ХХІ ст. система підвищення кваліфікації вчителів в Україні 

зазнає суттєвих змін внаслідок впливу політичних, соціальних, економічних 

трансформацій в системі освіти. Для подолання суперечностей між 

необхідністю реформування системи і наявними для цього можливостями і 

ресурсами виникають тенденції переходу від формального періодичного 

процесу підвищення кваліфікації фахівців до безперервного професійного 

розвитку нових учителів сучасності. Так, у Плані впровадження реформи 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

(2017) Міністр освіти України Л. Гриневич зазначає вектори формування нової 

системи мотивації та підвищення кваліфікації вчителів, а саме: розроблення та 
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затвердження Концепції педагогічної освіти та професійного розвитку 

педагогічних працівників (ІІ квартал 2018 р.); розроблення нової процедури 

атестації вчителів; визнання різних форм професійного розвитку у системі 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; зміна системи фінансування 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що забезпечить свободу 

вибору місця і форм професійного розвитку (2018–2020 рр.); запровадження 

політики та механізмів добровільної сертифікації вчителів (2019–2020 рр.) тощо 

(План впровадження реформи, 2017). 

Основна мета, пріоритетні завдання, принципи та умови для безперервної 

педагогічної освіти представлено у галузевій Концепції розвитку безперервної 

педагогічної освіти (2013). Окреслимо основні положення документа. 

Концепцією регламентовано забезпечення безперервного людського розвитку 

країни через високоякісну підготовку і підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників на основі осмислення і поєднання 

національного і зарубіжного досвіду. Основними принципами розвитку 

безперервної педагогічної освіти виступають: неперервність; поєднання 

національних освітніх традицій і найкращого світового досвіду; гнучкість у 

реагуванні на суспільні зміни і прогностичність; інноваційність. Серед 

пріоритетних завдань безперервної педагогічної освіти слід виокремити такі: 

1) вдосконалення змісту освіти й організації навчально-виховного процесу з 

метою розвитку педагогічної майстерності вчителя як системи його 

педагогічних компетентностей; 2) удосконалення структури підготовки і 

післядипломної освіти педагогів; 3) упровадження акмеологічних та 

аксіологічних засад у підготовці педагогічних кадрів, формування мотивації і 

створення умов для їх навчання і саморозвитку впродовж професійної 

діяльності (Про затвердження галузевої Концепції розвитку, 2013). 

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України розробив Концепцію 

розвитку системи підвищення кваліфікації фахівців, яка окреслює пріоритети, 

принципи функціонування, моделі і кроки до реалізації реформованої системи 
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підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Зазначимо, що розроблення 

Концепції зумовлено застарілістю підходів до професійного розвитку вчителів, 

зокрема, надмірною формалізацією, недостатньою наступністю з 

університетською освітою, неуважним ставленням до вимог роботодавців і 

стейкхолдерів, як результат – відсутність впливу результатів підвищення 

кваліфікації на атестацію та професійну кар’єру споживачів цієї освітньої 

послуги (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2018). 

Привертає увагу Положення про підвищення кваліфікації керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних кадрів освіти в Університеті менеджменту 

освіти НАПН України (2014), яке окреслює основні нормативні та організаційні 

засади підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних 

кадрів освіти. У документі чітко визначено основні завдання підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників України, а саме: 

 оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-

управлінській діяльності; 

 засвоєння інноваційних технологій, форм, методів і засобів навчання; 

 набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його 

цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, 

досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їхніх інтересів і потреб; 

 вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів 

управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їхнього розвитку; 

 розроблення пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу, 

впровадження у практику навчання найкращих досягнень науки, техніки, 

інформаційних і освітніх технологій тощо; 

 застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних 

і інформаційно-комунікативних технологій навчання (Олійник, Гравіт, & 

Ляхоцька, 2014). 
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Головними принципами підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників вбачаються: 

 науковість, гуманність, демократичність, єдність, комплексність, 

добровільність; 

 диференціація, інтеграція, безперервність та наскрізність освіти; 

 забезпечення доступності та якості освіти; 

 відповідність державним вимогам і міжнародним підходам до 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників освіти; 

 створення умов для постійного самовдосконалення й адаптації до 

соціально-економічних змін; 

 урахування особливостей навчання дорослих і принципів андрагогіки, 

специфіки освітніх потреб різних категорій педагогічних і науково-

педагогічних кадрів; 

 упровадження новітніх технологій навчання з урахуванням 

індивідуального підходу до кожного слухача та потреб роботодавців-

замовників; 

 зв’язок науки, освіти і практики (виробництва); 

 вільний вибір педагогічними працівниками форм навчання, 

навчальних програм та освітніх технологій (Олійник, Гравіт, & Ляхоцька, 

2014). 

У контексті нашого дослідження доцільно розглянути детальніше 

особливості післядипломної педагогічної освіти вчителів в Україні, яка 

реалізується шляхом підвищення кваліфікації, навчання за спеціалізацією, та 

проходження стажування. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

регламентується як основна форма професійного вдосконалення і здійснюється 

на базі педагогічних коледжів, академій, інститутів післядипломної 

педагогічної освіти та на факультетах (інститутах) педагогічних академій, 

університетів і класичних університетів. Стажування педагогічних працівників 

відбувається в університетах, наукових установах Національної академії 

педагогічних наук України, в академіях та інститутах післядипломної 
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педагогічної освіти тощо. Наразі основною формою підвищення кваліфікації 

вчителів є курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів – форма 

навчання, яка безпосередньо забезпечує взаємодію всіх складових системи 

безперервної педагогічної освіти, сприяє визначенню і освоєнню теоретичними 

знаннями у практичній діяльності вчителів з метою вдосконалення їхнього 

професіоналізму. 

На нашу увагу заслуговує дослідження Всеукраїнське моніторингове 

опитування викладання та навчання серед директорів і вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів (за методологією TALIS) (2018), виконане 

науковцями Української асоціації дослідників освіти у 2017 р. у межах проекту 

«Вчитель» та «Реформа освіти: оцінка якості в міжнародному контексті», які 

реалізує Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за підтримки МОН України.  

Мета дослідження – виявлення та аналіз на основі надійних 

порівнюваних показників соціально-демографічних та професійних 

характеристик українських учителів та навчального середовища шкіл (Щудло, 

Заболотна, & Лісова, 2018, с. 5). Згідно з даними дослідження, сучасне 

Міністерство освіти і науки України вбачає такі характеристики соціально-

демографічного і професійного профілю українських вчителів: 

1. Розподіл віку та статі вчителів за регіонами та величиною населених 

пунктів. 84 % українських вчителів – жінки, що значно перевищує середній 

міжнародний рівень (68,1%). Відсоткова частка вчителів-жінок коливається від 

76,7% у центрі України до 87,7% у Києві. Середній вік учителів 5-9 класів 

складає 44,7 років, що перевищує середній міжнародний рівень у TALIS 2013 

(42,9 років). 29% українських учителів працюють у віковій групі від 40 до 49 

років, тоді як у середньому в інших країнах така ж частка вчителів працює у 

віці від 30 до 39 років. 12% складають учителі вікової групи від 60 і більше. 

Найстарші вчителів працюють у м. Київ (Щудло, Заболотна, & Лісова, 2018, с. 8). 

У середньому українські вчителі мають досвід роботи вчителем 21,7 

років, тоді як середній міжнародний показник 16,2 роки. Середня кількість 

років вчителювання у даній школі (17,8) для України значно вища, ніж середній 
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показник по інших країнах (9,8), що, згідно з дослідженням, вказує на низьку 

мобільність українських вчителів усередині галузі освіти. Подібна до України 

ситуація спостерігається у Латвії, Естонії, Болгарії (Щудло, Заболотна, & 

Лісова, 2018, с. 8). 

2. Розподіл вчителів за рівнем освіти. 96,3% складають учителів, які 

здобули формальну освіту не нижче бакалавра, що на 5,4% перевищує середній 

міжнародний рівень у TALIS 2013. Частка вчителів з науковим ступенем 

складає 0,2% у порівнянні із середнім міжнародним показником 1,4% (Щудло, 

Заболотна, & Лісова, 2018, с. 8). 

3. Розподіл вчителів за формою зайнятості. Середній показник по 

Україні вчителів із постійною зайнятістю (безстроковий контракт, дійсний до 

виходу на пенсію) складає 96,1%, вчителів, які мають фіксований контракт на 

період понад один навчальний рік 3,2%, вчителів, які мають фіксований 

контракт на період менший, ніж один навчальний рік 0,7%. 

98,3% українських учителів отримали педагогічну освіту або спеціальну 

педагогічну підготовку, у порівнянні з 89,8% вчителів у міжнародному 

співвідношенні за даними TALIS 2013. Значна частина вчителів вважає, що їхня 

формальна освіта включала всі аспекти педагогічної підготовки: змістове 

наповнення предметів – 82,5%, методику викладання – 82,9%, педагогічну 

практику – 79,9%. Частка вчителів, які викладають предмети без отримання 

спеціальної педагогічної підготовки, складає незначну кількість (Щудло, 

Заболотна, & Лісова, 2018, с. 8).  

4. Розподіл у регіонах України та в цілому вчителів за потребами у 

ресурсах шкіл, у яких вони працюють. Аналіз даних дослідження показав, що 

потреби в ресурсах в Україні значно перевищують середні міжнародні 

показники у два рази. Зокрема, середні показники по Україні складають: 

нестача кваліфікованих вчителів – 48,3%, нестача вчителів, підготовлених до 

навчання учнів з особливими потребами – 33,4%, нестача або погана якість 

навчальних матеріалів – 63%. Крім того, 74,7% вчителів потребують якісні 

компютери для навчання, 50% українських учителів не мають доступу до 
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Інтернету. Керівництво шкіл повідомляє про нестачу допоміжного персоналу 

(42,7%) тощо (Щудло, Заболотна, & Лісова, 2018, с. 9).  

5. Розподіл у регіонах України та в цілому вчителів за частими 

випадками негативної поведінки учнів (не рідше ніж один раз на тиждень) 

(анкета директора). Найбільш проблематичними ситуаціями для 37,7% 

учителів є запізнення учнів на уроки, для 36,6% учителів – списування учнів. 

Прояви негативної поведінки серед учителів практично відсутні. Рівень 

організаційної культури у школах є достатньо високим – 97%. Рівень співпраці 

між школою і місцевою громадою – 82,3%, що перевищує середній 

міжнародний показник на 7,3% (Щудло, Заболотна, & Лісова, 2018, с. 12).  

6. Характеристика шкільної автономії. Українські вчителі працюють у 

школах, які повністю відповідальні за затвердження прийняття учнів до школи 

у порівнянні з 81,2% у інших країнах. Українські вчителі працюють у школах, 

які самі обирають навчальній матеріал і визначають дисциплінарну 

відповідальність (90% шкіл). 86,9% учителів працюють у школах, які самі 

визначають змістове наповнення предметів. Водночас, 45,4% учителів 

працюють у школах, які несуть відповідальність за розподіл бюджетних коштів 

(Щудло, Заболотна, & Лісова, 2018, с. 12).  

Узагальнюючи, зазначимо, що соціальний портрет українських учителів є 

таким: жінки віку 50 років і вище складають більшу частку вчителів в Україні; 

переважна більшість учителів працюють у сільських школах, у невеликих 

містечках; третина вчителів працює у школах, які мають рівну кількість учнів; 

працівники допоміжного, адміністративного та управлінського персоналу 

складають значну частку ніж учителі; школи відчувають нестачу 

кваліфікованих кадрів; учителі потребують якісні навчальні матеріали, 

комп’ютерне забезпечення для навчання, Інтернет доступ, бібліотечні ресурси 

тощо. 

З огляду на предмет нашого дослідження, зауважимо, що у середньому 

98,2% учителів упродовж останніх 12 місяців 2017–2018 рр. брали участь хоча 
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б у якомусь із заходів ПРУ, з них 18,2% учителів діяли самостійно і 73,6% за 

власний рахунок (Щудло, Заболотна, & Лісова, 2018, с. 15).  

З-поміж заходів ПРУ у середньому найпопулярнішими виявилися 

педагогічні конференції та семінари (≥80%), участь у професійних об’єднаннях 

для ПРУ (≈85%), ознайомчі/оглядові візити до інших шкіл (≈70%), 

наставництво (≈72%), курси або тренінги (≈65%). Найнижчі показники мають 

тренінгові курси під час основної роботи на підприємствах, установах тощо 

(≈20%). Водночас, ≈50% складають кваліфікаційні програми і робота над 

індивідуальним або колективним дослідницьким проектом (Щудло, Заболотна, 

& Лісова, 2018, с. 15). 

Однак, підтримка ПРУ в Україні є недостатньою – лише 7,3% учителів 

отримали доплату до зарплати за участь у заходах з ПРУ в позаробочий час. 

Водночас, 33,1% учителів отримали нефінансову підтримку за участь в заходах 

з ПРУ в позаробочий час (зменшення робочого часу, вихідні, час на професійну 

підготовку, моральне заохочення тощо). У середньому 66,5% учителів 

отримали час на професійну підготовку за рахунок робочого часу (Щудло, 

Заболотна, & Лісова, 2018, с. 15). 

Слід зазначити, що з-поміж наявних потреб учителів у професійному 

розвитку найвищі показники мають знання нових технологій на робочому місці 

(≥15%), навички ІКТ (≈15%), педагогічна майстерність і поведінка учнів і 

керівництво класом (≈6%). Найнижчі показники мають знання про місце 

предмету в загальній програмі підготовки і управління школою – ≈4%. До 

перешкод українських учителів у професійному розвитку відносимо зокрема: 

реалізацію програм ПРУ під час робочого часу, відсутність винагород за участь 

у ПРУ, фінансову недоступність заходів ПРУ тощо (Щудло, Заболотна, & 

Лісова, 2018, с. 15–16). 

Цікавим для нашого дослідження вбачається той факт, що 7,6% 

українських вчителів демонструють професійну мобільність за кордон. 

Зокрема, жінки складають більшу частку (7,9%) ніж чоловіки (5,8%). 

Наймобільнішими виявилися вчителі м. Київ – 12,4%. Найпоширенішою метою 
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професійної мобільності українських учителів є навчання як частина навчальної 

програми – 30%. Закцентуємо, що 93% українських учителів демонструють 

загальну задоволеність роботою. Однак, 8,1% шкодують про рішення стати 

вчителем (Щудло, Заболотна, & Лісова, 2018, с. 15–16).  

Аналізуючи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Україні, 

зазначимо, що в історико-педагогічному контексті проблема професійного 

вдосконалення педагогів завжди була актуальною. Так, В. Сухомлинський 

зосереджував свій педагогічний інтерес зокрема на створенні системи 

перепідготовки і підвищення кваліфікації вчителів, основними формами якої є: 

постійно діючі семінари, конференції, наукові дослідження, обмін досвідом, 

індивідуальна робота, створення індивідуальної творчої лабораторії кожним 

учителем. У своїх роботах педагог підкреслював пряму залежність результатів 

професійної діяльності вчителя від рівня його знань, культури, самостійної 

дослідницької роботи і постійної роботи над собою (Шиліна, 2010, с. 556). 

За визначенням Енциклопедії освіти, підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів – складова загальної системи безперервної освіти 

особистості (Кремень, 2008а, с. 675). Головна мета підвищення кваліфікації є 

приведення у відповідність фахової та посадово-функціональної 

компетентності працівників освіти з потребами та вимогами суспільства на 

конкретно-історичному етапі соціально-економічного розвитку суспільства та 

інтегративних процесів у всесвітньому освітянському просторі. Головні функції 

підвищення кваліфікації вчителів є такі: 1) програмно-цільові: компенсаторна, 

коригуюча, прогностична або випереджаюча; 2) процесуально-технологічні: 

діагностична, моделююча, організаційно-регулятивна, інтегративна, адаптивна, 

оціночно-аналітична, коригуюча. Водночас, значний вплив на реалізацію 

підвищення кваліфікації мають соціально-психологічні функції, а саме: 

орієнтаційна, мотиваційна, агітаційна, розвитку творчої активності, 

інноваційність, стимулювання (Кремень, 2008а, с. 675). 

З огляду на предмет дослідження, зазначимо основні напрями діяльності 

інститутів післядипломної освіти: 1) визначення функціональності підвищення 
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кваліфікації і перепідготовки педагогів; 2) науково обґрунтоване формування 

змісту, вибір форм і методів навчання та їх диференціація з урахуванням 

особливостей і запиту педагогів; 3) врахування соціально-економічних 

особливостей регіону у межах системи освіти регіону; 4) надання можливостей 

для перепідготовки педагогічних кадрів і здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістра; 5) реалізація наукового підходу до вирішення проблем 

подальшого розвитку системи післядипломної педагогічної освіти; 6) 

розроблення, впровадження та вдосконалення дистанційної форми навчання в 

системі підвищення кваліфікації педагогів; 7) забезпечення закладів 

післядипломної педагогічної освіти модернізованою ресурсною базою 

(Поперечна, 2013, с. 150).  

Організація процесу підвищення кваліфікації відбувається за участі 

основних провайдерів відповідних послуг, а саме:  

 центральний орган – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України та його підрозділи: Центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, 

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Біла 

Церква), Науково-навчальний центр міжнародної освіти з довузівської 

підготовки іноземних громадян, які здійснюють високопрофесійну навчальну, 

науково-дослідну, науково-методичну діяльність з визначення та реалізації 

державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти, проблем 

професійного розвитку працівників освітньої галузі, впроваджують в освітню 

діяльність ідеї андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики; 

 обласні інститути післядипломної освіти (інститут удосконалення 

вчителів); 

 очно-заочні курси фахових факультетів вищих навчальних закладів 

ІІІ-ІV рівнів акредитації; 

 районні та міські методичні кабінети; 

 методичні об’єднання у ЗНЗ; 

 методологічні, науково-теоретичні семінари у ЗВО; 
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 самоосвіта тощо.  

Аналіз механізмів фінансування системи підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників в Україні засвідчив посилену участь держави у 

фінансуванні фахового вдосконалення педагогів. Так, у 2018 р. МОН України 

заклало у бюджет 386,5 млн грн. на підвищення кваліфікації вчителів на 

засадах співфінансування з місцевими органами влади – частину коштів дає 

держава, іншу частину – місцеві органи (У 2018 році частка ВВП на освіту 

складатиме, 2018). Водночас, фінансування здійснюється за рахунок залучення 

інших фінансових джерел (незалежні освітні організації, фонди, за власний 

кошт учителів). Зазначимо декілька прикладів недержавного фінансування 

процесів підвищення кваліфікації вчителів в Україні. Згідно з Законом про 

ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндії про реалізацію 

проекту «Фінська підтримка реформи української школи», Україна отримає 

€6 млн. Частину коштів буде спрямовано на фінансування професійної 

діяльності українських вчителів, їх підготовку і розвиток (247 за: ВРУ 

ратифікувала угоду, 2018).  

Додамо, що в межах реформування системи освіти та впровадження 

проекту «Нова українська школа» МОН України спільно з Британською Радою 

в Україні реалізують програму «Вчителі англійської мови – агенти змін». Ця 

ініціатива покликана покращити якість викладання англійської мови в школах, 

підготовку вчителів-андрагогів, і, зокрема, сприяє професійному розвитку 

вчителів іноземної мови (British Council, 2018). 

Загалом, підвищення кваліфікації вчителів здійснюється за 

багатоваріантними освітніми програмами і проектами з проблем педагогічної 

майстерності, інноваційних технологій та інтерактивних форм і методів 

навчання, інформаційних технологій, здобутків у теорії і практиці психології, 

педагогіки, методики навчання і виховання, а також за дистанційною формою 

навчання з використанням ІКТ. Серед ефективних форм підвищення 

кваліфікації Л. Поперечна виокремлює такі: проблемний теоретичний семінар, 

психолого-педагогічні консиліуми, науково-практичні конференції, педагогічні 
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поради, методичні наради, курсова підготовка і підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів на базі шкіл, професійне об’єднання педагогів, методичні 

об’єднання, школа професійної майстерності, школа передового досвіду, 

педагогічна студія, майстер-клас, творчі мікрогрупи, тимчасові творчі 

колективи, тимчасові науково-дослідні колективи, лабораторії, кафедри, 

консалтинговий освітній центр тощо (Поперечна, 2013, с. 150). 

Загалом, Концепція нової української школи передбачає розширення 

способів підвищення кваліфікації педагогів. Фактично, це відбувається в 

інститутах післядипломної педагогічної освіти. Так, Центральний інститут 

післядипломної педагогічної освіти пропонує курси підвищення кваліфікації 

таких категорій працівників освіти, як педагогічні та науково-педагогічні 

працівники, які викладають валеологію, охорону праці та безпеку 

життєдіяльності, основи християнської етики (ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, 2017).  

У 2018 р. Реформою освіти та науки МОН передбачено диверсифікацію 

форм підвищення кваліфікації вчителів: курси при ІППО, семінари, вебінари, 

он-лайн курси, конференції, самоосвіта (визнання сертифікатів) (Реформа 

освіти та науки, 2018). Зазначимо поширені форми підвищення кваліфікації 

вчителів, а саме: лекції-презентації, проблемні лекції, тренінги, семінари-

практикуми, практичні заняття, майстер-класи, проблемні семінари, 

зимові/літні школи, вебінари, он-лайн консультації тощо. Провідними 

методами є проекти, моделювання ситуацій, інтерактивне навчання, дискусії, 

рольові та ділові ігри тощо (Волик, 2017, с. 10).  

Н. Авшенюк (Авшенюк, 2014a; Авшенюк, Десятов, Дяченко, Постригач, 

Пуховська, & Сулима, 2014b), досліджуючи міжкультурний розвиток учителів, 

виокремлює міжнародне професійно-педагогічне стажування як ефективну 

форму розвитку міжкультурної компетентності сучасних українських учителів. 

Дослідниця акцентує, що результатом розвитку міжкультурної компетентності 

є формування культурної чуттєвості вчителя, яка виступає «сукупністю 

переконань, знань і умінь, направлених на забезпечення культурної 
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конгруентності освітнього досвіду для різних учнів у межах однієї класної 

кімнати» (с. 14). Отже, інтеграція вчителів у міжкультурний простір може 

трансформувати світогляд учителів і, зокрема, мати неопосередкований вплив 

на професійний розвиток педагогів (с. 14). 

Суголосну думку знаходимо в праці О. Заболотної та Є. Панченко 

(Заболотна, Панченко, 2015), які виокремлюють інтеграцію вчителів у 

полікультурну спільноту професіоналів як альтернативу традиційному виду 

підвищення кваліфікації (фахове стажування) і наголошують на ефективності 

участі у міжнародних проектах і програмах у сприянні якісного професійного 

розвитку вчителів.  

У форматі дистанційного навчання процес підвищення кваліфікації 

вчителів чітко регламентовано відповідною нормативно-правовою базою. 

Можливість навчатися дистанційно мають громадяни, які мають середню, 

професійну, вищу освіту, а також ті, що мають можливість виконувати 

дистанційно необхідні завдання за допомогою освітніх технологій.  

Процес навчання побудований на використанні різних комунікаційних 

засобів. Результатом дистанційного навчання є відповідні сертифікати. 

Зокрема, термін навчання на базі вищої освіти складає 3 роки. З-поміж моделей 

дистанційного навчання є такі: на базі самостійного вивчення матеріалу 

(екстернат); навчання в університеті; співпраця навчальних закладів; автономні 

освітні установи; автономні навчальні системи; дистанційне навчання з 

використанням мультимедійних програм (Дистанційна освіта, 2018). 

Зауважимо, що в Україні існує близько 30 провайдерів дистанційного 

навчання для підвищення кваліфікації вчителів, серед яких центри 

дистанційного навчання різних ЗВО України, лабораторії дистанційного 

навчання, інститути дистанційного навчання тощо. 

Вивчення діяльності українського освітнього провайдера – освітнього 

проекту «EdEra» – показало важливість його віртуальної діяльності для 

реалізації соціального запиту на якісних учителів в Україні. Проект діє за 

підтримки МОН України і створює повноцінні безкоштовні он-лайн курси та 
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супроводжувальні матеріали широкого профілю. Мета проекту – зробити освіту 

в Україні доступною та якісною, за зразком найкращих західних освітніх 

ініціатив (Educational Era, 2018). 

EdEra розробляє сучасні он-лайн курси для освітян різних напрямків:  

 підвищення кваліфікації вчителів початкових класів;  

 формування громадянської компетентності в учнів;  

 формування лідерської компетентності вчителів;  

 правова обізнаність учителів, домедична допомога;  

 робота вчителів початкових класів із дітьми з особливими 

освітніми потребами тощо.  

Водночас, проект надає можливість безкоштовного користування он-лайн 

книгами, які представляють ілюстровані тексти з інтегрованими відео та 

тестами для перевірки здобутих знань. Такі книги дозволяють поєднати різні 

методи сприйняття інформації і підвищити ефективність навчання вчителів 

(Educational Era, 2018). 

Таким чином, освітній проект EdEra забезпечує реальні умови для 

реалізації безперервного ПРУ; сприяє розвитку он-лайн освіти і впровадженню 

нових технологій і розробок у навчанні вчителів. 

Вивчаючи питання ПРУ середніх шкіл в Україні, насамперед, слід 

розглянути низку особливостей реалізації цього явища на теренах України. 

Нашу увагу привертають базові конструкти реалізації аксіологічного й акме-

рівня українських учителів (Мачинська, 2015; Вихрущ, 2011). Так, В. Огнев’юк 

(2014), спираючись на доробки українських науковців С. Максименко і В. Осьодло, 

визначає такі конструкти, як усвідомленість, гуманістичні установки, 

автономність, цілісність, стійкість, оптимізм, життєтворчість, схильність до 

ризику, розуміння себе, здатність до рефлексії, відповідальність за хід і 

результати професійної діяльності тощо. Науковець виокремлює 

відповідальність сучасного фахівця як «максимальне вираження суб’єктної 

позиції особистості у будь-якій діяльності, зокрема професійній, добровільне взяття на 

себе зобов’язань щодо її здійснення, готовність відповідати за її результати» (с. 13).  
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Ціннісним надбанням для нашого дослідження є розробки НТУУ «КПІ» і 

Української Академії Акмеології, які стосуються проблеми самовизначення 

акме-особистості фахівців у системі безперервної педагогічної освіти України. 

Інноваційність розробок полягає у застосуванні в системі підготовки і розвитку 

фахівців основних положень таких наук, як нейропедагогіка, нейропсихологія, 

психоекологія, психогенетика і кібернетична акмеологія. Такий підхід має на 

меті: 1) дослідити перцептивні здібності педагогів; 2) виявити ефективні 

методики, алгоритми і механізми вдосконалення і самовдосконалення акме-

особистості педагогів; 3) застосувати комп’ютерні інноваційні технології для 

дослідження проблем професійного вдосконалення особистості; 4) мотивувати 

педагогів до інноваційності, критичного мислення, емоційного задоволення від 

роботи, прагнення знаходження необхідних знань (епістемофілія), 

моделювання алгоритмів вивчення наук і прийняття рішень тощо (Антонов, 

2016, с. 8–9). 

Отже, професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних 

працівників в Україні передбачає постійну самоосвіту, активну участь у 

програмах підвищення кваліфікації, різні види і форми професійного 

вдосконалення. Процес безперервного ПРУ забезпечується в межах державної 

політики у сфері освіти і втілюється в професійній діяльності педагогів 

середніх шкіл з урахуванням національних традицій і тенденцій глобального 

освітнього простору. 

 

 

3.2. Рекомендації щодо вдосконалення організаційно-педагогічних 

умов професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Україні 

 

 

Аналізуючи спектр проблем, пов’язаних із організацією професійного 

розвитку вчителів в Україні, необхідно зауважити, що наразі основною з них 

визнається невідповідність наявної кваліфікації педагогічних працівників 
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сучасним вимогам і критеріям професіоналізму (Гриневич, 2016; Шаповал, 

2011). Згідно з Законом України «Про освіту» (2017), в умовах динамічного 

реформування вітчизняної шкільної освіти набуває виняткової актуальності 

необхідність якісного вдосконалення педагогів.  

Одним із завдань нашого дослідження є здійснення порівняльно-

педагогічного аналізу стану безперервного професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Австралії й Україні та визначення напрямів використання 

конструктивних ідей австралійського педагогічного досвіду. Забезпечення 

безперервного професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії і 

Україні, безумовно, є відмінним і, водночас, схожим за деякими показниками.  

Нами було визначено основні критерії порівняльно-педагогічного аналізу 

безперервного професійного розвитку вчителів у двох країнах, а саме: 1) 

поняттєво-категоріальний апарат, 2) управління і контроль за якістю 

професійного розвитку вчителів, 3) нормативно-правова база, 4) фінансування, 

5) підхід до професійного розвитку вчителів, 6) види організації професійного 

розвитку вчителів, 7) провайдери професійного розвитку вчителів, 8) зміст 

програм професійного розвитку вчителів, 9) форми та методи професійного 

розвитку вчителів.  

Порівняльно-педагогічний аналіз професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Україні та Австралії представлено у таблиці 3.2.1. 

Отже, порівняльно-педагогічний аналіз особливостей професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії та Україні дав змогу виявити 

спільну особливість, а саме: наявність нормативно-правової документації щодо 

професійного розвитку вчителів та її функціональне призначення. Загалом, в 

обох країнах професійний розвиток учителів здійснюється на засадах 

компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів; з урахуванням 

принципів безперервності, імплементації зарубіжного досвіду, інноваційності, 

науковості, добровільності навчання, демократизації навчання, спрямованих на 

інтелектуально-креативний розвиток учителів.  
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Таблиця 3.2.1 

Порівняльний аналіз особливостей безперервного професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл в Австралії та Україні 

Критерій  Україна Австралія 

Поняттєво-

категоріальний 

апарат 

Професійний розвиток/Підвищення 

кваліфікації 

Професійне 

навчання/Професійний 

розвиток 

Управління і 

контроль за 

якістю ПРУ 

Міністерство освіти і науки України, 

Державна служба якості освіти, 

акредитовані незалежні установи 

оцінювання та забезпечення якості 

ПРУ, районні управління освіти 

Уряд Австралії, 

Австралійський інститут 

навчання і шкільного 

лідерства, Міністерство 

освіти і підготовки Австралії, 

Міністерство/Управління 

освіти і підготовки кожної 

територіальної одиниці 

Австралії, Ради реєстрації 

вчителів  

Нормативно-

правова база 

ПРУ 

Закон України «Про освіту» (2017), 

Закон України «Про вищу освіту» 

(2014), Закон України «Про 

професійний розвиток працівників» 

(2012), Національна доктрина 

розвитку освіти України у ХХІ 

столітті (2001), Національна Рамка 

кваліфікацій (2011), Концепція 

реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року 

Кабінету Міністрів України (2017), 

Концепція розвитку педагогічної 

освіти (2018), галузева Концепція 

розвитку безперервної педагогічної 

освіти (2013), Положення про 

підвищення кваліфікації керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних 

кадрів освіти в Університеті 

менеджменту освіти НАПН України 

(2014), професійні стандарти (в 

стадії розроблення) 

Закон про освіту в Австралії, 

Австралійська Рамка 

професійної діяльності і 

розвитку вчителів, 

Австралійська Хартія 

професійного навчання 

вчителів і шкільних лідерів, 

Мельбурнська Декларація 

про освітні цілі для молоді 

Австралії, Національний 

підхід до Сертифікації 

висококваліфікованих 

учителів і провідних 

фахівців, Національні 

професійні стандарти для 

вчителів, стандарти для 

вчителів, розроблені на рівні 

штатів/територій тощо 

Фінансування 

ПРУ 

Державне, місцеве, інші джерела, не 

заборонені законодавством 

Урядове фінансування 

(державне, фінансування за 

рахунок штатів/територій, 

місцеве), на базі державних, 

незалежних і католицьких 

шкіл, інші джерела фінансування 
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Продовження таблиці 3.2.1 

Підхід до ПРУ Широкий (системний) Вузький (процесуальний) 

Види 

організації 

ПРУ 

За способом організації: очна (денна, 

вечірня), заочна (дистанційна), очно-

дистанційна, очно-заочна. 

За місцем організації: інституційна, 

дуальна, на робочому місці (на 

виробництві). 

За способом організації: 

індивідуальне навчання; 

академічне навчання; 

науково-дослідна 

діяльність; он-лайн 

навчання; профільні 

товариства. 

За місцем організації: у 

школах, інституційна, 

віртуальна. 

Провайдери  

ПРУ 

Заклади післядипломної педагогічної 

освіти, заклади і установи 

неформальної освіти, районні 

методичні центри/об’єднання вчителів 

Центри викладання і 

навчання; ЗВО (інститути, 

університети, педагогічні 

коледжі); професійні 

асоціації вчителів; 

віртуальні навчальні 

спільноти, професійні 

спілки; партнерства шкіл та 

університетів, шкільні 

колективи; школи; приватні 

організації тощо 

Зміст програм 

ПРУ  

Розвиток дослідницької 

компетентності; розвиток ІКТ 

компетентності; розвиток 

педагогічної майстерності; 

психологічна підготовка вчителів, які 

працюють з дітьми з особливими 

потребами; інноваційні і традиційні 

методики навчання і виховання; 

розвиток управлінських навичок 

тощо 

Робота з талановитими і 

обдарованими дітьми; 

розвиток інклюзивної 

компетентності; розвиток 

технологічної компетентності; 

розвиток дослідницької 

компетентності; розвиток 

лідерської компетентності; 

розвиток міжкультурної 

компетентності 

Форми та 

методи ПРУ 

Форми: навчальні заняття; 

самостійна робота; практична 

підготовка; контрольні заходи, 

самоосвіта. 

Методи: проекти, моделювання 

ситуацій, інтерактивне навчання, 

дискусії, рольові та ділові ігри тощо. 

Навчання за освітньою 

програмою; стажування; 

участь у сертифікованих 

програмах, МВОК, 

міжнародних шкільних 

партнерствах, профільних 

спільнотах, НДР; семінари, 

вебінари; самоосвіта; 

контрольні заходи тощо. 

Методи: рефлективне 

колегіальне спостереження, 

індивідуальна/колегіальна 

консультація, відеозапис 

заняття, модерація тощо. 
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Наші розвідки показують, що прослідковується певна спорідненість між 

конструктами ПРУ середніх шкіл в Україні й Австралії. По-перше, в освітньому 

просторі України та Австралії чітко окреслена орієнтація на підготовку і 

розвиток якісних педагогів як ключового чинника високої учнівської 

успішності і зростання економічного потенціалу країн. По-друге, наявна 

пріоритетність культурологічної основи професійного вдосконалення вчителів. 

По-третє, характерним є активне залучення ІКТ до цього процесу, достатньо 

широкий вибір форм і методів ПРУ середніх шкіл. Водночас, спільним є 

наявність показників ефективності педагогічної діяльності вчителів, що 

регламентуються в обох країнах на національному рівні, а саме: 

відповідальність, особистісна автономія вчителів, здатність до рефлексивного 

аналізу, стійкість до професійних й особистісних проблем, креативність, 

провадження гуманістичних цінностей тощо. 

Проте, існує низка характерних ознак ПРУ в Україні, які наразі 

знаходяться на стадії розроблення/розвитку/імплементації. З-поміж них можна 

виокремити такі, як упровадження професійної автономії шкіл/учителів; 

розроблення потужної нормативної, матеріальної, методичної і наукової бази; 

впровадження добровільної сертифікації вчителів як мотиваційного чинника 

професійного вдосконалення; прозоре фінансування провайдерів послуг з ПРУ; 

підготовка менторів і коучів; активна участь професійних об’єднань учителів у 

ПРУ; перехід від переважно інституційного рівня реалізації ПРУ; формування 

лідерської ролі вчителів у шкільному середовищі тощо. 

Як свідчить аналіз українського досвіду безперервного ПРУ, виникає 

нагальна необхідність переосмислити його зміст у зв’язку з наявністю низки 

недоліків у цій сфері. Так, Л. Пахомова (2018) привертає увагу до недоліків 

державного управління системою педагогічної та післядипломної педагогічної 

освіти і визначає серед них зокрема: неякісний професійний відбір на 

педагогічні спеціальності; часткова втрата вищими педагогічними закладами 

педагогічного профілю; низький попит на педагогічну професію; відсутність 

моніторингу працевлаштування випускників та непропорційне кадрове 
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забезпечення в регіонах; недостатність інноваційних програм професійного 

розвитку педагогів; дублювання змісту педагогічної та післядипломної 

педагогічної освіти тощо.  

З-поміж наявних у сфері ПРУ України проблем, які потребують 

негайного подолання, зазначимо проблему професійної деформації вчителів 

унаслідок впливу низки чинників професійного середовища. М. Відьменко 

(2014) розглядає професійну деформацію особистості як «перенесення 

придбаних в професії способів спілкування в невиробничі сфери життя» (с. 67). 

Професійна деформація негативно впливає на повноцінне управління освітнім 

процесом, професійну діяльність і розвиток учителів (Відьменко, 2014). На 

нашу думку, подолання зазначеної проблеми можливе за рахунок надання 

адекватної психологічної допомоги, проведення моніторингу показників 

професійної діяльності вчителів, формування і підтримки позитивної культури 

спілкування у професійному колективі, сприяння розвитку довіри між 

колегами, керівниками і педагогічним колективом тощо. 

Доречним, на наше переконання, є аналіз пропозицій провайдерів освіти в 

Україні, викладений у Звіті за результатами консультацій щодо реформи 

системи освіти в рамках Всеукраїнського туру «ЗміниТИ», що укладений у 

2018 р. за підтримки громадської організації «Центр UA», аналітичного центру 

CEDOS та Міністерства освіти і науки України. Пропозиції, висловлені 

провайдерами, сприятимуть МОН України краще зрозуміти проблемні аспекти 

та запит бенефіціарів щодо змісту та механізму запровадження освітньої 

реформи, а також врахувати їх під час розроблення нормативної бази та її 

імплементації. 

Окреслимо низку проблем, які стосуються власне підвищення 

кваліфікації українських учителів і потребують вирішення, а саме: атестація та 

підвищення кваліфікації вчителів; інституції, що можуть надавати послуги 

підвищення кваліфікації; розподіл 150 годин на підвищення кваліфікації 

вчителів; співвідношення очної та заочної форми підвищення кваліфікації; 

процедура атестації вчителів; повноваження педради закладу шкільної освіти в 
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частині підвищення кваліфікації вчителів; підвищення кваліфікації та атестація 

директора закладу шкільної освіти; фінансування підвищення кваліфікації, 

перепідготовки вчителів та сертифікації; перепідготовка вчителів початкової 

школи та менторів (наставників); методичні служби; сертифікація вчителів 

(Звіт за результатами консультацій щодо реформи системи освіти, 2018).  

Як бачимо, у документі наголошується на винятковій важливості 

посилення якості підвищення кваліфікації вчителів в Україні, що відображає 

запит громадського суспільства, зокрема педагогічної спільноти, на вирішення 

зазначених проблем. 

Наше дослідження сучасного стану професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Україні засвідчило наявність низки недоліків, що виявляються 

на різних рівнях вітчизняної системи безперервної педагогічної освіти , а саме: 

 політично-стратегічний рівень: відсутність усвідомлення важливості 

професійного вдосконалення для розвитку країни в цілому, нечітка координація 

основних провайдерів освіти на державному, регіональному і місцевому рівнях; 

 соціальний рівень: негативний вплив недостатньо сформованої 

організаційної культури на імплементацію ПРУ; низький рівень сформованості 

правової культури вчителів як чинник правового інфантилізму в контексті 

професійного навчання; 

 організаційно-управлінський рівень: нестача інформаційної і 

консультативної підтримки, застосування застарілих підходів до організації і 

реалізації форм і методів професійного розвитку вчителів; низький рівень 

організації продуктивного навчального середовища; низький рівень 

функціонування школи як першочергового чинника організації якісного 

професійного вдосконалення вчителів; протиріччя між сформованою системою 

взаємодії різних підрозділів у діяльності школи та недостатністю цієї системи у 

процесі освоєння нових сфер діяльності (дослідницької, проектної тощо);  

 навчально-методичний рівень: брак ефективних методик підготовки 

експертів-менторів і наставників з професійного розвитку; відсутність 

додаткової підготовки для роботи з дітьми із особливими потребами; 
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ускладнення з доступом до ресурсної бази відповідних послуг; незначний 

рівень застосування дистанційного навчання; низький доступ до міжнародних 

електронних баз наукової і методичної інформації; низький рівень 

бібліотечного фонду шкіл та університетів з проблем професійного розвитку 

вчителів у країні і за кордоном; брак механізмів затвердження і зарахування 

певних форм професійного розвитку з метою підвищення кваліфікації чи 

проходження атестації до загальної кількості годин підвищення кваліфікації; 

низький рівень залучення фахівців різних галузей знань до забезпечення 

професійного розвитку педагогів; 

 кваліметричний рівень: недосконала система оцінювання якості і 

заохочення професійної діяльності вчителів; невідповідність положень про 

атестацію та його критеріїв вимогам Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року Кабінету Міністрів України; неусвідомлення ролі 

лідерського потенціалу вчителів; низька професійна готовність до розвитку; 

недотримання етичного і професійного кодексу поведінки серед учителів; 

нестача сертифікованих тренерів (менторів/наставників) для вчителів; 

невизначеність повноважень методичних служб; 

 фінансовий рівень: недостатня інституційна фінансова підтримка 

можливостей ПРУ; невідповідність фінансування і підтримки підвищення 

кваліфікації до реальних витрат учителів у межах цього процесу; 

несправедливий розподіл заробітної плати між учителями з різними рівнями 

кваліфікації і професіоналізму. 

Здійснене дослідження актуалізує усвідомлення проблеми ПРУ 

середніх шкіл в Україні і потребує розроблення рекомендацій щодо 

використання конструктивних ідей австралійського досвіду з метою 

покращення стану безперервної педагогічної освіти, зокрема вдосконалення 

системи професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Україні, за 

відповідними напрямами. Розглянемо детальніше ці напрями: 
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І. Політично-стратегічний напрям:  

1. Розроблення національної стратегії безперервного професійного 

розвитку вчителів з метою формування корпусу конкурентоспроможних 

фахівців для задоволення суспільних потреб. 

2. Удосконалення нормативно-правової основи щодо співпраці 

провайдерів відповідних послуг, підтримки прав і можливостей педагогів у 

професійному розвитку. 

3. Усвідомлення вчителями права вибору власного вектору безперервного 

професійного розвитку, надання професійної автономії вчителям. 

ІІ. Соціальний напрям: 

1. Адаптація і розвиток принципу співпраці як чинника спільного 

навчання вчителів з метою: 1) підвищення рівня їх відповідальності перед 

педагогічним колективом і освітньою установою; 2) обміну професійним 

досвідом і розвитку навичок колегіального аналізу. 

2. Удосконалення якості культури професійної діяльності і розвитку 

вчителів з метою: 1) оптимізації професійного вдосконалення педагогічних 

кадрів; 2) стимулювання продуктивних педагогічних ініціатив; 3) сприяння 

особистому професійному зростанню педагогічного колективу і, відповідно, 

поліпшенню учнівської успішності. 

3. Розширення механізмів формування правової культури вчителів як 

невід’ємної складової змісту і технології професійної діяльності вчителів. 

ІІІ. Організаційно-управлінський напрям:  

1. Оновлення методичної служби з метою створення нової сервісної 

служби допомоги і підтримки вчителів. 

2. Координація партнерства «школа-університет» з метою забезпечення 

якості безперервного ПРУ. 

3. Організація досліджень професійної поведінки, формування 

компетентностей учителів з метою прогнозування найефективніших підходів, 

практик і виявлення кращих освітніх інституцій у забезпеченні послуг з 

професійного розвитку. 
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4. Посилення спільної діяльності професійних асоціацій з метою 

створення ініціатив з вибудовування високоефективної і динамічної системи 

дій, спрямованої на залучення педагогічних працівників до безперервного 

професійного розвитку і їх подальшу пролонговану підтримку в межах 

організації. 

5. Створення можливостей дистанційного й он-лайн формату підвищення 

кваліфікації вчителів. 

6. Адаптація і деформалізація механізмів атестації й реєстрації вчителів. 

ІV. Навчально-методичний напрям:  

1. Збільшення обсягу практичних занять, тренінгів і, в цілому, надання 

викладанню більш практичного спрямування (акцентування уваги на методиці 

викладання конкретних тем тощо). 

2. Розширення кола можливостей ПРУ в умовах ресурсних обмежень 

освіти дорослих в Україні (ознайомлення із досвідом передових педагогів 

країни і області, організація майстер-класів, авторських семінарів тощо). 

3. Залучення сучасних інноваційних ІКТ у процес навчання вчителів; 

провадження і посилення освітніх можливостей дистанційного і віртуального 

навчання. 

4. Розроблення програм ПРУ, спрямованих на розвиток критичного і 

креативного мислення, дослідницької компетентності з метою набуття нових 

системних знань, формування рефлексивної здатності, створення вчителями 

власної дослідницької школи й оновлення їхньої професійної діяльності. 

V. Кваліметричний напрям:  

1. Визнання сертифікації вчителів важливим елементом національної 

стратегії покращення якості професійної діяльності і, відповідно, ефективним 

чинником підвищення показників учнівської успішності. 

2. Розроблення програм підготовки експертів із сертифікації з 

використанням ефективної моделі змішаного навчання. 

3. Запровадження сертифікації вчителів у децентралізованому і 

добровільному форматах. 



221 

4. Сприяння розвитку лідерського потенціалу серед учителів як чинника 

підвищення рівня учнівської успішності і діяльності школи в цілому. 

5. Удосконалення дієвих механізмів і форм заохочення, оцінювання і 

винагородження професійної діяльності вчителів як мотивації до безперервного 

професійного вдосконалення. 

6. Фасилітація ролі андрагогів для визначення параметрів якісного 

професійного навчання вчителів. 

7. Формування академічної доброчесності з метою: 1) забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень; 2) демонстрації 

відповідальності вчителів як складової професійного розвитку. 

VІ. Фінансовий напрям: 

1. Забезпечення доступності фінансування та підтримки можливостей 

безперервного ПРУ за рахунок залучення до програм державних грантів, 

фінансових ініціатив незалежних або приватних провайдерів відповідних 

освітніх послуг. 

2. Збільшення державної фінансової підтримки обдарованих учителів з 

метою підвищення їхнього професіоналізму за рахунок участі у закордонних 

стажуваннях, конференціях, науково-дослідних проектах тощо. 

3. Диференціювання заробітних плат учителів різних категорій як 

мотиваційного чинника, відповідно до результатів, отриманих на курсах 

підвищення кваліфікації та перепідготовки. 

Загалом, поступова адаптація національної системи освіти України до 

європейських вимог і критеріїв уможливила усвідомлення значущості якісного 

безперервного ПРУ середніх шкіл для покращення статусу нашої держави в 

міжнародному освітньому просторі. Однак, перед системою безперервної 

педагогічної освіти України наразі постала низка викликів, з-поміж яких, 

найсуттєвішими є такі: недостатній рівень оплати праці, висока плинність 

кадрів, відсутність мотивації, невідповідність ресурсної бази для реалізації 

можливостей ПРУ тощо. 
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Отже, окреслені рекомендації щодо використання конструктивних ідей 

досвіду професійного розвитку вчителів Австралії ґрунтуються на виявлених 

недоліках системи безперервної педагогічної освіти України, реалізуються за 

певними напрямами і стосуються формування профілю сучасного ефективного 

українського вчителя середніх шкіл. 

 

Висновки до третього розділу 

 

У розділі охарактеризовано сучасний стан професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл України, визначено проблеми української системи 

підвищення кваліфікації вчителів, окреслено можливості творчого 

використання конструктивних ідей австралійського досвіду з професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл в освітньому просторі України. 

Аналіз нормативно-правової документації дозволив усвідомити реальний 

стан професійного розвитку вчителів в Україні (мета, головні принципи, 

напрями державної політики, організація) і прогностичні положення щодо 

якісного професійного розвитку педагогів, викладених у Законах, Концепціях і 

проектах.  

З’ясовано, що підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 

Україні реалізується за такими видами навчання: програми довгострокового 

підвищення кваліфікації; програми короткострокового підвищення кваліфікації; 

індивідуальні графіки (програми). Відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» (2014 р.) існують такі форми навчання: очна (денна, вечірня); заочна 

(дистанційна), які можуть поєднуватися. Основними формами організації 

освітнього процесу в інституціях-провайдерах послуг з підвищення кваліфікації 

є: навчальні заняття (лекція, практичне заняття тематична дискусія, семінарське 

заняття, тренінг, конференція з обміну досвідом тощо); практична підготовка; 

самостійна робота; контрольні заходи.  

Вивчення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» (2017 р.) та Концепції 
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розвитку педагогічної освіти МОН України (2018 р.) показало, що 

прогностичними векторами формування системи мотивації та підвищення 

кваліфікації вчителів в Україні є: розроблення нової процедури атестації 

вчителів; визнання різних форм їхнього професійного розвитку; зміна системи 

фінансування підвищення кваліфікації, що забезпечить свободу вибору місця і 

форм професійного розвитку (2018-2020 рр.); запровадження механізмів 

добровільної сертифікації вчителів (2019-2020 рр.). 

Виявлення особливостей професійного розвитку вчителів середніх шкіл в 

Україні й Австралії було реалізовано відповідно до таких напрямів: 

законодавчий (аналіз законодавчої бази в галузі неперервної педагогічної 

освіти і освіти дорослих); структурний (механізми організації та управління 

системою підвищення кваліфікації та професійного розвитку вчителів); 

соціальний (механізми фінансового забезпечення підвищення кваліфікації та 

професійного розвитку вчителів); змістовий (орієнтація програм підвищення 

кваліфікації та професійного розвитку вчителів); технологічний (форми і 

методи підвищення кваліфікації та професійного розвитку вчителів). 

Компаративно-педагогічний аналіз професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Австралії й Україні, здійснений відповідно до встановлених 

критеріїв (поняттєво-категоріальний апарат, управління і контроль за якістю 

професійного розвитку вчителів, нормативно-правова база, фінансування, 

підхід до професійного розвитку, види організації професійного розвитку 

вчителів, провайдери, зміст програм, форми і методи професійного розвитку), 

уможливив виявлення спільних і відмінних рис. До спільних рис відносимо: 

цілі національної політики; функціональне призначення нормативно-правової 

документації щодо професійного розвитку вчителів; підходи, принципи і 

чинники професійного розвитку; активне використання ідей інноваційних 

наукових галузей (нейропедагогіка, нейропсихологія, психоекологія, 

психогенетика, кібернетична акмеологія) і переваг інформаційно-

комунікаційних технологій; використання традиційних форм і методів 

професійного розвитку вчителів тощо. 
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З-поміж відмінного визначаємо такі поняття: розбіжності поняттєво-

термінологічного апарату; (в Україні) недосконалу систему фінансування 

підвищення кваліфікації і професійного розвитку вчителів; недостатню 

сформованість організаційної культури і низький рівень співпраці серед 

українських учителів; недосконалість системи оцінювання якості і заохочення 

професійної діяльності українських учителів; відсутність програм підготовки 

коучів і менторів у вітчизняній системі безперервної педагогічної освіти; (в Австралії) 

акцент на розвиток внутрішніх мотиваційних спонук австралійських учителів 

самовдосконалення; високий рівень професійної автономії педагогів; активне 

використання інноваційних форм і методів професійного розвитку; 

стандартоорієнтованість професійного розвитку учителів; запровадження 

реєстрації та сертифікації як стимулів підвищення професіоналізму 

австралійських учителів. 

Застосування методу наукової екстраполяції дозволило визначити 

можливості творчого використання конструктивних ідей австралійського 

досвіду в удосконаленні системи професійного розвитку вчителів середніх шкіл 

в Україні за такими напрямами: політично-стратегічний, соціальний, 

організаційно-управлінський, навчально-методичний, кваліметричний, 

фінансовий. 

 

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора (Костіна, 2016f; Костіна, 2018; Kostina, 2017a). 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів порівняльно-педагогічного дослідження 

організаційно-педагогічних умов професійного розвитку вчителів середніх шкіл 

в Австралії з метою з’ясування можливостей творчого використання 

конструктивних ідей австралійського досвіду в системі безперервної 

педагогічної освіти України свідчить про досягнення мети й вирішення завдань 

дослідження та дає підстави для таких висновків: 

1. Аналіз педагогічних, психологічних, філософських праць підтвердив 

актуальність проблеми професійного розвитку вчителів у сучасній педагогічній 

науці і практиці. Окремі її аспекти відображено у вітчизняних і зарубіжних 

працях, а саме: історичні аспекти і сучасні тенденції розвитку безперервної 

педагогічної освіти; обґрунтування принципів і моделей професійного розвитку 

вчителів; реалізація компетентнісного підходу у професійному розвиткові 

вчителів; використання новітніх інформаційних технологій; запровадження 

демократичних форм професійного розвитку у сприятливому соціальному 

оточенні. Незважаючи на вагомі теоретичні напрацювання, проблема 

дослідження організаційно-педагогічних умов професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Австралії на системному рівні й обґрунтування перспектив 

творчого використання інноваційних ідей австралійського досвіду не стала 

предметом комплексного наукового пошуку. На підставі семантично-

категоріального аналізу обґрунтовано визначення поняття «професійний 

розвиток учителів середніх шкіл в Австралії» як системно організованого 

процесу якісних трансформацій особистісних рис і професійно значущих 

компетентностей вчителів, що спрямований на поліпшення учнівської 

успішності й удосконалення колективної результативності школи за умови 

забезпечення сукупності взаємопов’язаних зовнішніх (форми і методи 

організації, матеріально-технічні можливості тощо) і внутрішніх (властивості 

характеру; наявний досвід; сформовані уміння й навички; мотивація тощо) 

чинників  професійного зростання. Семантична диференціація трактувань 
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поняття «професійний розвиток учителів» дозволила визначити два підходи до 

його детермінації: процесуальний і системний, перший з яких є домінуючим у 

науковому дискурсі.  

2. Правовою основою професійного розвитку вчителів середніх шкіл в 

Австралії є документи національного уряду країни й урядів штатів/територій, 

що регулюють безперервне професійне вдосконалення вчителів на 

загальнодержавному й територіальному рівнях. До них відносяться: Закон 

Австралії «Про освіту» (2015), Австралійська Рамка діяльності і розвитку 

вчителів (2012), Австралійська Хартія професійного навчання вчителів і 

шкільних лідерів (2012), Національні професійні стандарти для вчителів 

Австралії (2011). Ці документи спрямовані на забезпечення якості шкільної 

освіти та професійної діяльності вчителів, а також ефективності професійного 

розвитку педагогів на засадах стандартоорієнтованості; індивідуальної і 

колективної відповідальності за якість шкільної освіти; системного 

внутрішнього самоконтролю і зовнішнього моніторингу педагогічної діяльності 

вчителів; дотримання морально-етичних принципів; співпраці і колегіального 

співробітництва; соціального партнерства; дорадництва і підтримки; 

доступності ресурсної бази; культури лідерства, інноваційності і професійної 

автономії, облігаторності професійного розвитку тощо. З’ясовано, що 

Національні професійні стандарти для вчителів є основою для реєстрації й 

атестації педагогів; інструктивною підставою для затвердження програм 

базової професійної підготовки вчителів; інструментом і механізмом 

регулювання їхньої педагогічної діяльності та кваліфікаційного зростання. 

3. Програми професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії 

ґрунтуються на національних або територіальних професійних стандартах для 

вчителів і основних принципах професійного розвитку (демократичність, 

науковість, колегіальність, інноваційність, диференціювання, 

контекстозалежність, стандартоорієнтованість, індивідуалізація, етичність). 

Програми розробляються відповідно до трирівневої структури управління 

професійним розвитком учителів: загальнонаціональні, територіальні, локальні. 
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Зміст програм спрямований на підготовку до професійної діяльності на основі 

самовмотивованості, особистої відповідальності, самопізнання, самостійного 

вибору засобів, методів і форм навчання; структурований з огляду на потреби й 

інтереси вчителів, рівень їхньої автономії, на основі наукових підходів і 

дидактичних принципів, що забезпечує розвиток і вдосконалення професійно 

значущих компетентностей (лідерська, технологічна, дослідницька, 

міжкультурна, інклюзивна). Відсутність жорстких часових обмежень та 

гнучкий формат навчання дає змогу вчителям просуватися в самостійному 

розвитку, що відповідає їхнім здібностям та можливостям. 

Ефективність професійного розвитку австралійських вчителів 

забезпечується інноваційністю й демократичністю форм і методів, які 

ґрунтуються на колегіальній співпраці, варіативності та інформаційно-

комунікаційній спрямованості. Форми й методи професійного розвитку 

вчителів класифіковано й схарактеризовано, відповідно до критеріїв: 

продуктивності (формальні, неформальні, неприйнятні для професійного 

розвитку), рівня організації (колективні, індивідуальні, дистанційні), 

ефективності (традиційні й інноваційні). До ефективних методів професійного 

розвитку вчителів віднесено: рефлексивне колегіальне спостереження; 

консультація і аналіз; відеозапис заняття з подальшим відеостимулюючим 

обговоренням із учнями і вчителем; метод фокус-груп; модерація тощо. 

4. Виявлено комплекс організаційно-педагогічних умов, від яких 

залежить ефективність професійного розвитку вчителів середніх шкіл в 

Австралії. До організаційних умов відносимо: узгодженість формальної і 

неформальної педагогічної освіти; розподіл відповідальності між державними і 

недержавними освітніми установами; наявність національних стандартів 

професійної діяльності вчителів, в яких визначено цілі, зміст та організаційні 

принципи фахового удосконалення вчителів; узгодженість програм 

ліцензування та сертифікації вчителів; належна ресурсна база (матеріально-

технічне забезпечення, фінанси, час); добровільність участі у професійному 

розвитку; системність навчальних і фінансових стимулів професійного 
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розвитку; поетапність проведення заходів з професійного розвитку; 

посилення лідерської позиції вчителів у школі; диверсифікація освітніх 

процесів; професійна автономія вчителів; належний рівень шкільного 

менеджменту й управління; партнерські відносини з закладами вищої 

освіти, професійними асоціаціями, бізнесовими структурами. Розуміючи 

педагогічні умови професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії 

як комплекс взаємозалежних і взаємообумовлених заходів педагогічного 

процесу, що забезпечують досягнення конкретної мети, до них віднесено: 

наявність соціально значущої, колегіально узгодженої й індивідуально 

усвідомленої мети, що конкретизована через завдання; наявність стійкої 

мотивації вчителя, що забезпечується стабільним зворотнім зв’язком із 

усіма зацікавленими особами; взаємозалежність змісту, форм, методів 

професійного розвитку від мети і завдань; ефективне оцінювання 

професійної діяльності вчителів; диференційований підхід з  урахуванням 

потреб й інтересів учителів; підтримка ефективної культури професійного 

розвитку вчителів за принципами освіти дорослих.  

Проведений аналіз дозволив зробити висновок про те, що 

ефективність професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії 

закономірно залежить від наявності теоретично обґрунтованих і практично 

зреалізованих зв’язків між цільовим, теоретичним, організаційним, 

змістовим, технологічним, результативним компонентами досліджуваного 

процесу.   

5. Запропоновано впровадження конструктивних ідей 

австралійського досвіду професійного розвитку вчителів у систему 

безперервної педагогічної освіти України за такими напрямами: 

політично-стратегічний: розроблення національної стратегії 

безперервного професійного розвитку вчителів з метою формування 

корпусу конкурентоспроможних фахівців для задоволення суспільних 

потреб; вдосконалення нормативно-правової основи щодо співпраці 

провайдерів відповідних послуг, підтримки прав і можливостей педагогів у 
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професійному розвитку, надання професійної автономії вчителям; 

соціальний: стимулювання співпраці як чинника колективного навчання 

вчителів й розвитку колективного професіоналізму; удосконалення 

культури професійної діяльності і розвитку вчителів з метою поліпшення 

учнівської успішності; розширення механізмів формування правової 

культури вчителів; організаційно-управлінський: оновлення методичної 

служби з метою створення нової сервісної допомоги і підтримки вчителів; 

координація партнерства «школа-університет»; організація досліджень з 

виявлення найефективніших підходів, практик і методів професійного 

розвитку; посилення ролі професійних асоціацій; удосконалення 

дистанційного й он-лайн формату підвищення кваліфікації; адаптація і 

деформалізація механізмів атестації й реєстрації вчителів; навчально-

методичний: розширення можливостей професійного розвитку в умовах 

ресурсних обмежень освіти дорослих в Україні; використання 

інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій; розроблення 

диверсифікованих програм професійного розвитку тощо; кваліметричний: 

запровадження сертифікації вчителів у децентралізованому і 

добровільному форматах; розроблення програм навчання експертів із 

сертифікації за моделлю змішаного навчання; удосконалення дієвих 

механізмів і форм заохочення, оцінювання і винагородження професійної 

діяльності вчителів; посилення ролі андрагогів для навчання вчителів 

упродовж життя тощо; фінансовий: забезпечення доступності 

фінансування та підтримки можливостей професійного розвитку за 

рахунок державних грантів, коштів незалежних або приватних провайдерів 

освітніх послуг; збільшення державної фінансової підтримки вчителів для 

участі у закордонних стажуваннях, конференціях, науково-дослідних 

проектах тощо; уведення додаткових виплат учителям, відповідно до 

результатів підвищення кваліфікації та перепідготовки.  

Здійснене дослідження не вичерпує усіх аспектів розглянутої 

проблеми. Отримані результати доводять необхідність її подальшого 
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теоретичного й експериментального розроблення за такими перспективними 

напрямами: вивчення ролі державних і недержавних інституцій щодо 

підтримки професійного розвитку вчителів; формування лідерських якостей 

вчителів; забезпечення якості програм професійного розвитку вчителів; 

виявлення особливостей сертифікації вчителів у зарубіжних країнах.  
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Додаток В 

Словник основних термінів дослідження 

Автономія – право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке 

полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень 

щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших 

питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом. 

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.  

Акторно-мережна теорія, АМТ (від англ. Actor-network theory, ANT) – 

підхід до соціологічного дослідження, який виник у 80-х роках ХХ століття в 

рамках STS (science, technology and society/science and technology studies), широкої 

галузі знань, що вивчає науку і технології в контексті суспільства. Акторами 

можуть виступати люди, не-люди та ідеї. Головна ознака цих акторів полягає в 

тому, що вони мають діяти, тобто змінювати навколишнє середовище і залишати 

сліди. Актори одночасно є точками мережі і елементами, які її створюють. Один із 

головних принципів АМТ – це так званий поворот до матеріального. У педагогіці, 

в межах цієї теорії, актори – вчителі, мережі – спільноти вчителів, які 

співпрацюють через використання неживих об’єктів (посібники, технічні засоби, 

тексти, слова, музика тощо). 

Анатомія проекту навчання (від англ. Learning Design Anatomy) – 

комплексна структура внутрішніх взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів, 

що складають проекти професійного навчання – учасники, умови, структура, 

доступність, естетика, контент, характеристики, інструменти тощо. 

Безперервна педагогічна освіта – процес, який охоплює всі життєві етапи 

людини і ґрунтується на Австралійській системі кваліфікацій. Безперервній 

педагогічній освіті Австралії притаманні гнучкість, багаторівневість і 

багатофункціональність. Систему складає така структура: початкова педагогічна 

освіта (відбір абітурієнтів для освітньо-професійної програми підготовки педагога, 

бакалавра, магістра, доктора) і післядипломна педагогічна освіта з розширеними 

можливостями професійного розвитку для вчителів. 

Висококваліфікований учитель (від англ. – Highly accomplished teacher) – 

високоефективний учитель-практик, який співпрацює регулярно, активно, 

незалежно і спільно з іншими колегами для покращення своєї професійної 

діяльності й якості діяльності своїх колег у відповідному освітньому 

середовищі. 
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Внутрішньоособистісна компетентність – складна інтегративна 

характеристика особистості, що відображає рівень володіння фахівцем знаннями, 

способами, прийомами реалізації самопроцесів – самопізнання і саморозвитку, 

регульовану особистісними і професійними цінностями, і забезпечує йому 

гармонійність, зрілість, а також найбільш повну самореалізацію в професії і житті 

в цілому. Структурними компонентами і показниками внутрішньоособистісної 

компетентності є такі: мотиваційний (самостимулювання і самомотивація), 

пізнавальний (самоспостереження і самоаналіз), виконавчий (самоорганізація і 

самопрогнозування), оцінний (самоствердження і самооцінювання), ставленнєвий 

(самоприйняття і самоповага), регулятивний (самоконтроль і самокорекція). 

Рівнями внутрішньоособистісної компетентності виступають: рівень сталого 

розвитку, суперечливого розвитку, нестійкого розвитку. На розвиток 

внутрішньоособистісної компетентності впливають такі психолого-акмеологічні 

фактори, як: самоцінність, генеративність, ідентичність, критичність, конгруентність. 

Галузева угода – нормативний акт соціального партнерства, який здійснює 

регулювання трудових відносин у галузі та соціально-економічних питань, що 

стосуються інтересів працівників, осіб, які навчаються, та власників 

(уповноважених ними органів). Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, 

спрямовані на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності 

роботи освітніх закладів та установ, науки, реалізацію на цій основі професійних, 

трудових і соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, 

забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві. 

Положення Угоди діють і поширюються безпосередньо на працівників закладів 

освіти, науки та осіб, які навчаються і/або перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є 

обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня. 

Диверсифікація системи освіти (від лат. diversus — різний і facer — робити) – 

принцип організації системи освіти в умовах демократії і ринку. Цей принцип 

допускає різноманітність, різнобічність і варіативність розвитку освітніх установ 

та органів управління ними. При цьому передбачається зростання складності 

внутрішньої інфраструктури системи освіти за рахунок: виникнення нових видів і 

типів освітніх установ; проникнення одних форм освіти в інші; об’єднання різних 

видів, типів і форм освіти, раніше не пов’язаних між собою; розширення сфери 

діяльності освітніх установ; різноманіття змісту освітніх програм; свободи 

використання освітніх технологій; поширення впливу на різні сфери 

життєдіяльності суспільства.  

Дистанційне навчання – навчальний процес і система, що забезпечують 

доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ 

(інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає, до тих, хто 

навчається. Дистанційне навчання ґрунтується на структурованому плануванні, 
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ретельно розроблених курсах, спеціальних педагогічних технологіях і 

комунікаційних методах. 

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, ґарантованих державою, що 

базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, 

ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. 

Зворотний зв’язок (від англ. Feedback) – постійний, цілеспрямований процес 

взаємодії всіх учасників навчання, спрямований на отримання інформації про хід 

та результати навчальної діяльності учнів та розроблення на її основі коригуючих 

дій щодо вдосконалення системи навчання. Основні складники цього процесу: 

мотиваційно-цільова установка, спостереження, обговорення, оперативний 

зворотний зв’язок, зворотний зв’язок за результатами групової роботи. 

Змішане навчання (від англ. Blended learning) – цілеспрямоване 

впровадження навчальної моделі, яка об’єднує традиційне навчання в класі з 

використанням інших гнучких методик навчання, використовуючи підходи на 

основі мобільних та Інтернет- ресурсів для реалізації стратегічних переваг у 

системі освіти. Ці переваги можуть включати вигідність витрат, збільшення 

доступу до освітніх можливостей, гнучкість практичної роботи педагогічних 

працівників тощо. 

Зона найближчого розвитку, ЗНР (від англ. Zone of proximal development) – 

поняття, введене на поч. 1930-х рр. Л. Виготським для характеристики зв’язку 

навчання і розвитку. Зона найближчого розвитку визначається змістом тих 

завдань, які індивідуум не може вирішити самостійно, але реалізує у спільній 

діяльності: розвиток необхідних здібностей, навичок і вмінь.  

Імплементація (від англ. Implementation – виконання) – здійснення, 

виконання, реалізація певних норм і зобов’язань.  

Інспектування (від лат. Inspection – огляд, нагляд) – перевірка діяльності 

освітніх закладів, яка поєднується з наданням необхідної допомоги, вивченням і 

поширенням позитивного досвіду, усуненням виявлених недоліків. 

Інтерналізація вчителя (від англ. Teacher internalisation) – процес засвоєння 

вчителем або групою вчителів норм, цінностей, підходів, поглядів, які поступають 

ззовні при взаємодії з іншими носіями знань і перетворюються на внутрішні 

регулятори поведінки. 

Ітерація (від лат. Iteratio — повторення) – багаторазове повторення певної 

дії, операції без помітного емоційного забарвлення цих дій. 

Кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена 

відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою 

компетентностей (результатів навчання). 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 
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особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність. 

Коучинг (від англ. Coaching – інструктування, консультування) – метод 

навчання без відриву від виробництва, який включає консультування менш 

досвідченого робітника експертом з метою гарантування засвоєння ним 

необхідних професійних навичок. 

Критична рефлексія (від англ. Critical reflection) – процес аналізу, 

синтезування й обґрунтування оцінки достовірності/цінності інформації у світлі 

конкретних навчальних цілей; властивість сприймати ситуацію глобально, 

знаходити причини й альтернативи; здатність генерувати чи змінювати свою 

позицію на основі фактів та аргументів; коректно застосовувати отримані 

результати до проблем і приймати зважені рішення – чому довіряти та що робити 

далі. 

Культура професійної діяльності і розвитку вчителів (від англ. Performance 

and Development Culture) – основа підвищення ефективності професійної праці 

вчителів; система стратегій, підходів і засобів, що сприяє особистісно-

професійному росту педагогічного колектива і, відповідно, поліпшенню 

учнівської успішності. 

Менторство (від англ. Mentoring – наставництво) – метод навчання 

молодого спеціаліста або нового співробітника, який є партнером більш 

досвідченого колеги і переймає корисні навички, спостерігаючи за роботою 

професіонала. 

Метакогнітивні процеси – інтелектуальні процеси, які запускаються 

індивідуумом свідомо для вирішення певного завдання і залучаються до 

діяльності індивідуума за умови його достатньої мотивації для вирішення задачі. 

Існує чотири метакогнітивних процеси, що забезпечують успішне розв’язання 

більшості задач, з-поміж яких є такі: 1) визначення та формулювання проблеми 

(ідентифікація); 2) побудова «ментальної репрезентації проблеми»; 3) планування 

рішення; 4) оцінка власних можливостей та засобів розв’язання проблеми. 

Метапізнання – знання про функціонування власних когнітивних процесів, 

або, у неформальному контексті, «мислення про пізнання». 

Модель спільного навчання вчителів (від англ. Collaborative teacher learning 

model) – модель колективного навчання, в процесі якого вчителі співпрацюють в 

парах або групах, орієнтуючись на професійний діалог, саморефлексію і 

контекстуалізований зміст навчання. 

Моніторинг – спеціально організоване постійне спостереження, контроль за 

станом функціонування певних освітніх процесів з метою оцінювання їхньої 

ефективності й якості. 
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Мультимодальна грамотність – різновид грамотності індивідуума, яка 

виявляється у синтезі різноманітних способів комунікації, трансляції інформації і 

вимагає від нього володіння численною низкою вмінь і навичок, методів пізнання 

навколишнього світу і способів спілкування в усіх сферах життєдіяльності в 

процесі індивідуальної або колективної дії, загалом сприяючи формуванню її 

гуманітарної культури.  

Мультимодальну грамотність утворює сукупність 4-х видів грамотності, а 

саме: 1) інформаційна грамотність (здатність виокремлювати, синтезувати та 

ефективно використовувати інформацію з різних джерел, застосовуючи новітні 

інформаційні технології); 2) візуальна грамотність (здатність аналізувати, 

створювати та використовувати візуальну реальність з метою розвитку 

критичного мислення, навичок ефективної комунікації та конструктивного 

прийняття рішень); 3) мультикультурна грамотність (здатність сприймати, 

порівнювати та оцінювати подібності та відмінності поведінки людей, їхні 

вірування, цінності в культурному середовищі в межах однієї країни або двох і 

більше країн); 4) медіаграмотність (здатність до оброблення, аналізу та оцінки 

різних джерел інформації у широкому діапазоні жанрів та форм засобів масової 

інформації). 

Навчання впродовж життя – будь-яке навчання, що здійснюється з метою 

вдосконалення та здобуття нових компетентностей, необхідних для розвитку 

особистості, її продуктивної зайнятості тощо. 

Нейробіологічне навчання (від англ. Brain-compatible learning) – навчання на 

підставі біологічних закономірностей діяльності центральної нервової системи 

людини. Нейробіологічна концепція виходить з принципу поліморфізму знань. 

Головні принципи нейробіологічного навчання є такі: 1) мозок є комплексною 

адаптивною системою; 2) мозок є соціальною структурою; 3) пошук сенсу є 

вродженим і реалізується через моделювання; 4) емоції важливі для моделювання; 

5) мозок одночасно сприймає і створює частини і ціле; 6) навчання включає 

сконцентровану і периферійну увагу; 7) навчання включає усвідомлені й 

неусвідомлені процеси; 8) використання двох видів організації пам’яті; 10) 

навчання є еволюційним; 11) складне навчання посилюється складними 

завданнями і стримується стресами; 12) мозок має унікальну структуру тощо. 

Освітня діяльність – діяльність юридичної або фізичної особи, метою якої є 

розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських і професійних 

компетентностей.  

Освітня програма – єдиний комплекс або послідовність освітніх 

компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, 

контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення 

заздалегідь визначених результатів навчання протягом певного періоду часу. 
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Перевернуте навчання (від англ. Flipped learning) – педагогічний підхід, у 

межах якого пряма інструкція (домашнє завдання) переміщується від групового 

навчального середовища до індивідуального, надаючи освітньому середовищу 

динамічності та інтерактивності. Ця форма активного навчання дозволяє 

«перевернути» звичний процес навчання таким чином – домашнім завданням для 

учнів є перегляд відповідних відеофрагментів з навчальним матеріалом 

наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а у класі час 

використовується для виконання практичних завдань. 

Повна реєстрація – вид реєстрації в Австралії, який учителі отримають 

після закінчення одного року роботи в школі на постійній основі. Повна 

реєстрація надається виключно тим учителям, які успішно підтвердили тимчасову 

реєстрацію і продемонстрували відповідність своєї професійної діяльності 

Австралійським професійним стандартам для вчителів. 

Провайдер (від англ. Рrovider – постачальник) – той, хто надає або 

забезпечує необхідними товарами чи послугами. 

Провідний фахівець (від англ. Lead teacher) – учитель-лідер в Австралії, який 

вважається колегами, батьками та іншими членами суспільства взірцем 

викладання, проявляє постійність і безперервність професійного розвитку, 

інноваційність та ініціативність щодо вдосконалення освітніх можливостей для 

всіх учнів. 

Професійні стандарти – мінімально необхідні вимоги до змісту та умов 

праці, кваліфікації працівників, їх компетентностей, що визначаються 

роботодавцями і слугують основою для присудження професійних кваліфікацій. 

Професійні стандарти співвідносяться з рівнями Національної рамки кваліфікацій 

і групуються за галузевими ознаками. 

Професійний діалог – обмін довірою, посилена рефлексія з боку двох сторін, 

що призводить до виявлення глибоко стриманих, але часто добре прихованих 

поглядів, переконань і цінностей у педагогічній практиці. 

Раціонально-емоційне навчання, РЕН (від англ. Whole-brain teaching) – 

підхід до навчання, який враховує особливості нейролінгвістичного 

функціонування лівої і правої півкуль мозку. 

Результат навчання, або успішність, – знання, способи мислення, погляди, 

цінності, навички, уміння, інші особисті якості, які здатна продемонструвати 

особа після успішного завершення освітньої програми або окремих освітніх 

компонентів. 

Реєстрація вчителів – процес визнання відповідності кваліфікації вчителів і 

їх придатності до роботи в австралійських школах. Вимоги до реєстрації 

застосовуються до всіх учителів незалежно від стану зайнятості (нерегулярна, 

тимчасова, постійна) та шкільного сектора (незалежний, католицький, урядовий). 
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Рефлексія – здатність до самопізнання, уміння аналізувати свої дії, вчинки, 

мотиви і зіставляти їх із суспільно значущими цінностями, діями і вчинками 

інших людей. 

Самоефективність – конструкт очікування, який впливає на 

функціонування і мотивацію особистості; почуття компетентності; переконання 

людини в тому, що в складній ситуації вона зможе активно діяти; віра в 

ефективність власних дій. Чинниками впливу на самоефективність виступають: 1) 

наявність певного репертуару навичок поведінки, успішність виконання 

попередніх завдань (досвід успіху і невдач); 2) досвід, здобутий у процесі 

спостереження за іншими, моделювання, наслідування поведінки інших людей; 3) 

вербальне переконання (самоінструкція); 4) фізичний, психологічний та 

емоційний стани (страх, хвилювання, збудження, спокій впливають на оцінку 

власних здібностей).  

Самопізнання, або метапізнання, – це механізм пізнавальної діяльності 

індивідуума, в основі якого лежить процес рефлексії. Процес самопізнання 

вимагає від суб’єкта значних зусиль, невпинної праці над собою, дозволяє 

відкрити себе, виявити свої позитивні якості, можливості та задатки, які потім 

шляхом самовиховання людина зможе перетворити в здібності, а талант – у стійку 

рису характеру. Націленість людини на пізнання своїх фізичних, психічних 

можливостей, свого місця в соціумі складає сутність самопізнання. Самопізнання 

дає можливість самостійно визначити шляхи успіху в певній сфері діяльності, 

проаналізувати та вдосконалити свою повсякденну діяльність. 

Самоусвідомленість (від англ. Mindfulness) – 1) глибоко усвідомлена, 

сфокусована увага на тілесному і ментальному досвіді; здатність усвідомлювати і 

сприймати неглибоко некомфортні психологічні стани; 2) медитаційна практика, 

інтегрована в програми професійного розвитку вчителів в Австралії, в навчальні 

курси з психології і педагогіки ЗВО Австралії, в програми з покращення здоров’я 

педагогічного колективу з метою запобігання ризиків психічних захворювань, 

виробничого і навчального навантаження; 3) підхід до навчання, який 

уможливлює ефективність розвитку і підтримку емоційного інтелекту. 

Трансгресивна поведінка (від англ. Challenging behaviuor) – поведінка 

індивідуума, пов’язана з порушенням загальної моралі, загальноприйнятих норм, 

яка призводить до серйозних наслідків, наприклад, кримінального злочину. 

Співпраця (від англ. Collaboration – співробітництво, партнерство, 

взаємодія) – підхід до навчання, який характеризується спільним плануванням, 

викладанням і моніторингом успішності для досягнення спільної мети. Головні 

умови співпраці: добровільність участі, спільні цілі, рівність, спільна 

відповідальність у прийнятті рішень і результативності, спільна участь і обмін 
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ресурсами. Співпраця тісно пов’язана з колаборативним інтелектом і 

автономією, що уможливлює розвиток учасників спільної роботи. 

Тимчасова реєстрація вчителів – період первинної реєстрації, який дає 

право австралійським учителям-початківцям почати працювати у школі. 

Тимчасова реєстрація вимагає від учителів залучення до навчання на робочому 

місці та професійного розвитку з метою забезпечення їх відповідності вимогам 

повної реєстрації. 

Фасилітація (від англ. Facilitate – полегшувати) – покращення швидкості 

чи продуктивності діяльності індивідуума під впливом присутності або 

актуалізації у свідомості індивідуума певних факторів, наприклад, образу іншої 

людини або групи людей, які уявляються як конкуренти, спостерігачі за діями 

або суперники. 

Центральна роль учителя (від англ. Teacher centrality) – визначення ролі 

вчителя як провідної в отриманні знань і оцінюванні учнівської успішності. 

Учитель характеризується як джерело передачі знань, отриманих у процесі 

постійного дослідження. 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерельної бази 

дослідження. 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Конструкти внутрішньоособистісного змісту безперервного професійного 

розвитку вчителів-лідерів 

Конструкти Обґрунтування 

Досвід і 

навчання 

Для розвитку лідерських якостей у вчителів принципово необхідно 

враховувати попередній досвід роботи працівників, приймаючи 

рішення щодо використання відповідних технологій і практик. 

Рівень професійного досвіду вчителів-лідерів відіграє значну роль у 

визначенні обсягу навчання цих працівників. Однак, наявність 

лідерських якостей може не впливати на рівень і якість навчання 

працівників. 

Навички 

Певні види досвіду можуть сприяти розвитку певних професійних 

навичок у певний момент часу в професійній діяльності працівників, 

інші види можуть бути перспективними в інші періоди професійного 

життя працівників. 

Індивідууми із сформованими спеціальними професійними навичками 

демонструють більшу схильність до високого рівня досягнень. Однак, 

серед учителів-лідерів того ж рівня спостерігаються різні особистісні, 

мотиваційні і кваліфікаційні характеристики. 

Професіонали з розвинутими лідерськими якостями демонструють 

шість навичок, які використовуються для креативного вирішення 

проблем: вирішення завдань загального характеру; планування та 

імплементація завдань; формування рішення; оцінка успішності 

рішення; суспільна оцінка, пов’язана з самопереконанням; 

метакогнітивна обробка (знання про когнітивні процеси особистості). 

Ефективні лідерські якості включають розвинуті та інтегровані 

наукові знання, розумові здібності і креативність. 

Індивідуальність, метакогнітивні і саморегулюючі процеси 

особистості відіграють важливу роль у вдосконаленні бази знань і 

здатності обробляти інформацію, що має прямий зв’язок із рівнем 

професійної кваліфікації працівників. 

Особистість 

Сумлінність може розглядатися як суттєвий прогностичний параметр 

професійної діяльності працівника з розвинутими лідерськими 

якостями. 

Саморозвиток 

Наявність професійної зайнятості, орієнтованість на професійну 

майстерність, інтелектуальну зрілість і спрямованість на кар’єрний 

розвиток сприяють саморозвитку вчителів-лідерів. 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерела: Day, 2014.  
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Національна рамка кваліфікацій Австралії 

 

Рівень  

 

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 

Кваліфікація Сертифікат І Сертифікат ІІ Сертифікат ІІІ 

Опис 

Випускники цього 

рівня матимуть знання 

і навички для 

початкового етапу 

роботи, участі у 

громадському житті 

і/або подальшого 

навчання. 

Випускники цього рівня 

матимуть знання і 

навички для роботи у 

визначеному контексті 

і/або для подальшого 

навчання. 

Випускники цього рівня 

матимуть теоретичні і 

практичні знання та 

навички для роботи 

та/або для подальшого 

навчання. 

  

Рівень  

 

Рівень 4 Рівень 5 Рівень 6 

Кваліфікація Сертифікат ІV Диплом (Diploma) 

Диплом додаткової 

спеціальної освіти / 

Диплом молодшого 

спеціаліста (Advanced 

Diploma / Associate 

Degree) 

Опис 

Випускники цього 

рівня матимуть 

теоретичні і практичні 

знання і навички для 

спеціалізованої та/або 

кваліфікованої роботи 

та/або для подальшого 

навчання. 

Випускники цього рівня 

матимуть спеціалізовані 

знання та навички для 

кваліфікованої/ 

парапрофесійної роботи 

і/або для подальшого 

навчання. 

Випускники цього рівня 

матимуть основні знання 

і навички для 

парапрофесійної/ 

висококваліфікованої 

роботи та/або для 

подальшого навчання. 

  

Рівень  

 

Рівень 7 Рівень 8 Рівень 9 

Кваліфікація 
Бакалавр (Bachelor 

Degree) 

Бакалавр з відзнакою 

(Bachelor Honours 

Degree) / (Graduate and 

Vocational Graduate 

Certificate) Сертифікат 

випускника і випускника з 

технічною спеціальністю 

(Vocational Graduate 

Diploma) / Диплом 

випускника і випускника з 

технічною спеціальністю 

Магістр 
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Продовження таблиці Е.1. 

Опис 

Випускники цього 

рівня матимуть основні 

і послідовні знання і 

навички для 

професійної роботи 

і/або для подальшого 

навчання. 

Випускники цього 

рівня матимуть 

глибокі знання та 

навички для 

професійної/ 

висококваліфікованої 

роботи і/або для 

подальшого навчання. 

Випускники цього рівня 

матимуть спеціалізовані 

знання та навички для 

дослідження та/або 

професійної практики 

та/або для подальшого 

навчання. 

Рівень Рівень 10 

Кваліфікація Доктор (PhD) 

Опис 

Випускники цього рівня матимуть систематичне і критичне розуміння 

складної галузі навчання та спеціалізовані навички дослідження для 

вдосконалення навчання і / або для професійної практики. 

 

Додаток систематизовано автором на основі опрацювання джерел: 

Clayton, 2009; Education system of Australia described and compared with the 

Dutch system, 2018. 
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Додаток Ж 

РАДА МІНІСТРІВ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ І 

СПРАВ МОЛОДІ 

АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАВЧАННЯ І ШКІЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА 

 

Education Services Australia 

Мельбурн, 2011 р. 

Оригінал: англійська 

 

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 

 

ПРЕАМБУЛА 
Ключова роль учителя 

Учителі несуть відповідальність за підготовку молоді до успішного і 

продуктивного життя. Національні професійні стандарти вчителів (далі 

Стандарти) відображають і формують національні та міжнародні докази 

ефективності і впливу вчителів на учнів; проголошують надзвичайну 

важливість якості вчителів як єдиного фактору впливу на учнівську успішність 

у шкільному середовищі. Успішні вчителі можуть виступати джерелом 

натхнення і, що такою ж мірою важливо, забезпечувати надійний і 

несуперечливий вплив на вибір молоді щодо подальшої освіти, роботи і життя. 

Професійні стандарти вчителів 

Розроблення Стандартів, які керують професійним навчанням, діяльністю 

і залученням учителів, сприяє покращенню якості вчителів і робить внесок у 

репутацію професії в громаді. Стандарти демонструють ключові елементи 

якісного викладання. Стандарти чітко формулюють очікування щодо знань і 

вмінь учителів у межах 4-х кваліфікаційних рівнів: випускник, професіонал, 

висококваліфікований учитель і провідний фахівець. 

Стандарти та їх дескриптори представляють аналіз сучасної ефективної 

професійної діяльності вчителів Австралії. Розроблення Стандартів втілює 

синтез опису професійних знань, діяльності і залучення вчителів, який 

використовується організаціями з акредитації та реєстрації вчителів, 

роботодавцями і професійними асоціаціями. Кожен дескриптор сформульовано 

з урахуванням розуміння вчителями вимог до професійної діяльності на різних 

кар’єрних стадіях. 

Мета Стандартів 

Національні професійні стандарти для вчителів – це публічний документ, 

який регламентує сутність якості вчителів. Стандарти визначають роботу 

вчителів і уточнюють елементи високоякісного ефективного викладання в 

школах ХХІ століття для покращення учнівської успішності. Стандарти 

надають загальну рамку обґрунтування використання професійного знання, 

діяльності та залучення, необхідні на різних кар’єрних стадіях учителів. 

Стандарти демонструють загальне розуміння і підґрунтя для професійних 
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дискусій серед учителів, освітян, професійних асоціацій, освітніх організацій і 

громадськості. 

Стандарти формують цілі професійного навчання; пропонують рамку, яка 

допомагає вчителям проаналізувати успішність власного навчання і сприяти 

самоаналізу і самооцінці. Учителі можуть використовувати Стандарти для 

визнання наявних здатностей і тих, що потребують розвитку, професійних 

прагнень і досягнень. 

Стандарти роблять значний внесок у розвиток професіоналізму вчителів і 

покращують статус професії вчителя. Стандарти виступають основою 

професійної відповідальності вчителів, гарантуючи можливість демонстрації 

вчителями відповідних рівнів професійних знань, професійної діяльності і 

професійного залучення. 

Національні професійні стандарти для вчителів організовано згідно 4-х 

кваліфікаційних рівнів. Вони виступають орієнтиром у підготовці, підтримці та 

розвитку вчителів. Рівні відображають увесь континуум розвитку професійної 

компетентності вчителя: від підготовки студента-старшокурсника до зразкового 

практика і лідера у своїй галузі.  

Стандарти для випускника (кваліфікаційний рівень І) служать підґрунтям 

для акредитації програм початкової освіти вчителів. Випускники, які пройшли 

акредитовані програми, мають право на реєстрацію в кожному штаті і території 

Австралії. Стандарти для професіонала (кваліфікаційний рівень ІІ) можуть бути 

використаними для підкріплення процесів повноцінної реєстрації вчителя і 

підтримки вимог національної реєстрації вчителів. Стандарти для 

висококваліфікованого вчителя і провідного фахівця (кваліфікаційні рівні ІІІ і 

ІV) підкріплюють добровільну сертифікацію. 

Таблиця Ж.1 

Організація Національних професійних стандартів для вчителів Австралії 

 

Аспекти 

навчання 
Стандарти 

Зони фокусу і 

дескриптори 

Професійне 

знання 

1. Знати учнів і знати, як вони 

навчаються. 

2. Знати зміст навчання і як його 

навчати. 

Визначаються 

згідно кожної 

кар’єрної стадії 

Професійна 

діяльність 

3. Планувати і реалізовувати ефективне 

викладання і навчання. 

4. Створювати і зберігати підтримуюче і 

безпечне навчальне середовище. 

5. Проводити оцінювання, 

забезпечувати зворотний зв’язок і 

доповідати про навчання учнів. 

Професійне 

залучення 

6. Брати участь у професійному 

навчанні. 

7. Професійно співпрацювати з колегами, 

батьками/опікунами і громадою. 
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Характеристика ключових аспектів навчання 
Професійні знання 

Учителі використовують професійні знання і наукові дослідження, щоб 

відповідати потребам учнів в освітніх умовах. Учителі знають своїх учнів, 

включаючи дані про різну мовну, культурну і релігійну приналежність. Вони 

усвідомлюють, яким чином життєвий досвід учнів впливає на їхнє безперервне 

навчання. Учителі знають, як організувати свої уроки, щоб відповідати 

фізичному, соціальному і інтелектуальному розвитку і характеристикам учнів. 

Учителі знають зміст предметів, що викладають, і курикулум. Вони 

знають і розуміють фундаментальні основи, структуру і запит навчання у 

відповідності до програм, за якими працюють. Учителі розуміють сутність 

ефективних стратегій навчання і освітніх програм і використовують свої 

знання, щоб зробити зміст навчання зрозумілим для учнів. Учителі розвивають 

учнівську грамотність і кількісне мислення в межах предметів, які викладають. 

Учителі мають можливість використовувати ІКТ, щоб розширити методи 

навчання учнів. 

Професійна діяльність 

Учителі здатні зробити навчання привабливим і цінним. Вони здатні 

створювати і підтримувати безпечне, інклюзивне і стимулююче середовище і 

реалізовувати плани з управління неупередженою і справедливою поведінкою. 

Вони використовують сучасні комунікаційні технології. 

Учителі мають широкий асортимент ефективних стратегій навчання і 

використовують їх для реалізації якісних навчальних програм і уроків. Вони 

регулярно оцінюють усі аспекти своєї професійної діяльності відповідно до 

освітніх потреб учнів. Учителі вивчають і використовують дані оцінювання 

учнів для діагностики проблем у навчанні і мотивують учнів до покращення 

успішності. 

Учителі ефективно працюють на всіх етапах навчання, включаючи 

планування навчання й оцінювання, розроблення навчальних програм, 

викладання, забезпечення зворотного зв’язку з учнями і звітування 

батькам/опікунам. 

Професійне залучення 

Учителі моделюють ефективне навчання. Вони визначають власні освітні 

потреби і аналізують, оцінюють і розширяють професійне навчання як 

колегіально, так й індивідуально. Учителі демонструють повагу і 

професіоналізм у взаємодії з учнями, колегами, батьками/опікунами і 

громадою. Учителі цінують можливості залучатися до роботи шкільних 

співтовариств у межах і за межами аудиторії для збагачення освітнього 

контексту учнів. Вони усвідомлюють важливість зв’язків між школою, домом і 

громадою для соціального і інтелектуального розвитку учнів.  
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Таблиця Ж.2 

Характеристика Національних професійних стандартів для вчителів згідно 

доменів навчання (Стандарти 6 і 7, домен – Професійне залучення) 

 

Зона фокусу Стандарт 6 – Брати участь у професійному навчанні 

6.1 
Фізичний, 

соціальний, 

інтелектуальний 

розвиток і 

характеристики 

учнів 

Випускник 
Демонструє розуміння ролі Національних професійних 

стандартів для вчителів у визначенні потреб 

професійного навчання. 

Професіонал 
Використовує Національні професійні стандарти для 

вчителів і рекомендації колег для визначення і 

планування потреб професійного навчання. 

Висококваліфікований учитель 
Вивчає Національні професійні стандарти для вчителів 

для планування особистих цілей професійного розвитку; 

підтримує колег у визначенні та реалізації особистих 

цілей професійного навчання; сприяє покращенню 

аудиторної роботи студентів педагогічних факультетів. 

Провідний фахівець 
Використовує глибокі знання Національних 

професійних стандартів для вчителів для планування і 

керування розробленням підходів і програм 

професійного розвитку, які відповідають потребам колег 

і студентів педагогічних факультетів у професійному 

навчанні. 

6.2 
Активна участь у 

професійному 

навчанні і 

вдосконалення 

професійної 

діяльності 

Випускник 
Розуміє сутність відповідних та обґрунтованих джерел 

професійного навчання вчителів. 

Професіонал 
Бере активну участь у навчанні з метою вдосконалення 

професійних знань і діяльності, які співвідносяться з 

професійними потребами і пріоритетами школи і/або 

освітньої системи. 

Висококваліфікований учитель  

Планує професійне навчання, ґрунтовно вивчаючи 

відповідні наукові праці; залучає високоякісні ресурси 

для вдосконалення професійної діяльності; пропонує 

студентам педагогічних факультетів стажування. 

Провідний фахівець 

Установлює співпрацю для розширення можливостей 

професійного навчання, бере активну участь у 

дослідженні і забезпечує якісні ресурси і стажування 

студентам педагогічних факультетів. 
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6.3 

Співпраця з 

колегами і 

вдосконалення 

професійної 

діяльності 

Випускник 

Дослухається до конструктивної критики адміністрації і 

педагогічного колективу з метою вдосконалення 

професійної діяльності. 

Професіонал 

Бере активну участь у колегіальних обговореннях і 

приймає конструктивну критику з метою вдосконалення 

професійних знань і діяльності. 

Висококваліфікований учитель 

Ініціює і залучається до професійних обговорень з 

колегами у форматі форумів з метою оцінити діяльність, 

яка спрямована як на вдосконалення професійних знань і 

діяльності, так і на покращення учнівської успішності. 

Провідний фахівець 

Реалізує професійний діалог у межах школи або 

організацій професійного навчання, який підкріплено 

зворотним зв’язком, аналізом сучасних наукових джерел і 

професійною діяльністю для покращення учнівської 

успішності. 

6.4 

Освоєння 

професійного 

навчання і 

покращення 

учнівської 

успішності 

Випускник 

Демонструє розуміння доцільності безперервного 

професійного навчання і його результатів для покращення 

учнівської успішності. 

Професіонал 

Бере участь у програмах професійного навчання, які 

орієнтовані на відповідні освітні потреби учнів. 

Висококваліфікований учитель 

Взаємодіє з колегами для оцінювання ефективності 

діяльності з професійного навчання вчителів. 

Провідний фахівець 

Активно підтримує, залучається до і керує стратегіями 

підтримки можливостей якісного професійного навчання 

для колег, які спрямовані на покращення учнівської 

успішності. 
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Зона фокусу 
Стандарт 7 – Професійно співпрацювати з колегами, 

батьками/опікунами і громадою 

7.1 

Відповідність 

нормам 

професійної 

етики й 

обов’язкам 

Випускник 

Розуміє і приймає ключові принципи морального 

(етичного) кодексу і застосовує їх у професійній 

діяльності. 

Професіонал 

Відповідає нормам морального кодексу і поведінки, які 

встановлені контролюючими органами, системами і 

школами. 

Висококваліфікований учитель 

Провадить високі етичні стандарти, допомагає колегам 

зрозуміти норми морального кодексу і виявляти 

розсудливість у межах школи і громади.  

Провідний фахівець 

Моделює зразкову етичну поведінку і виявляє 

розсудливість у професійних стосунках з учнями, 

колегами і громадою. 

7.2 

Виконання всіх 

юридичних, 

адміністративних 

й організаційних 

вимог 

Випускник 

Розуміє відповідні юридичні, адміністративні й 

організаційні принципи і процеси, необхідні вчителям у 

професійній діяльності. 

Професіонал 

Розуміє наслідки і сумлінно виконує юридичні, 

адміністративні, організаційні і професійні вимоги, 

принципи і процеси. 

Висококваліфікований учитель 

Підтримує колег у вивченні і розумінні юридичних, 

адміністративних й організаційних вимог, принципів і 

процесів. 

Провідний фахівець 

Ініціює, розробляє і активно реалізує відповідні принципи 

і процеси з метою підтримки колег у розумінні і 

виконанні існуючих і нових юридичних, 

адміністративних, організаційних і професійних 

обов’язків. 
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7.3 

Взаємодія з 

батьками / 

опікунами 

Випускник 

Розуміє стратегії ефективної, делікатної і конфіденційної 

співпраці з батьками/опікунами. 

Професіонал 

Установлює і підтримує шанобливу співпрацю з 

батьками/опікунами у питаннях навчання і добробуту 

дітей. 

Висококваліфікований учитель 

Демонструє відповідні реакції у спілкуванні з 

батьками/опікунами у питаннях навчання і добробуту 

дітей. 

Провідний фахівець 

Визначає, ініціює і створює можливості, які сприяють 

залученню батьків/опікунів до успішного навчання їхніх 

дітей і до реалізації освітніх пріоритетів школи. 

7.4 

Співпраця з 

професійними 

організаціями й 

іншими 

спільнотами 

Випускник 

Розуміє роль незалежних професіоналів і представників 

співтовариств у поглибленні професійних знань і 

діяльності вчителів. 

Професіонал 

Бере участь у діяльності професійних організацій і 

співтовариств для поглиблення професійних знань і 

вдосконалення професійної діяльності. 

Висококваліфікований учитель 

Робить внесок у діяльність професійних мереж і 

асоціацій, зміцнює корисні зв’язки з іншими 

спільнотами для покращення навчання і викладання. 

Провідний фахівець 

Займає позицію лідера у професійних мережах і 

асоціаціях, підтримує залучення колег до зовнішніх 

освітніх можливостей. 

 

Додаток перекладено й систематизовано автором на основі джерела: 

AITSL, 2011b.   
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Додаток З 

Таблиця З.1 

Стратегічні документи Міністерства освіти Австралії щодо професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії 

Рік  Назва документу Зміст 

2011 

Australian National 

professional standards for 

teachers 

(Національні професійні 

стандарти для вчителів 

Австралії) 

Державний документ, який визначає вимоги 

до якості професійної діяльності вчителів і 

ключові компетентності вчителів. Стандарти 

чітко детермінують вимоги до професійної 

діяльності вчителів згідно 4-х 

кваліфікаційних рівнів: випускник, 

професіонал, висококваліфікований учитель 

і провідний фахівець. Вимоги до вчителів 

ґрунтуються на сімох стандартах, які 

згруповано згідно 3-х головних доменів 

навчання: професійне знання, професійна 

діяльність і професійне залучення. У 

документі надано детальну характеристику 

зон фокусу та дескрипторів кожного 

стандарту, які регламентують розвиток 

відповідних компетентностей учителів в 

Австралії. 

2012 

Certification of Highly 

accomplished and Lead 

Teachers in Australia 

(Сертифікація 

висококваліфікованих 

учителів і провідних фахівців 

в Австралії) 

Документ висвітлює цілі, принципи і 

механізми провадження, які складають 

основу Сертифікації та процесу оцінювання 

професійної діяльності вчителів. Визначено 

головні цілі Сертифікації: визнати і 

підтримувати якісне навчання вчителів; 

надати вчителям можливість аналізу своєї 

діяльності; забезпечити раціональний 

показник якісного викладання для 

виявлення, визначення й/або 

винагородження висококваліфікованих 

учителів і провідних фахівців. 

Підхід до Сертифікації реалізується на 

основі таких принципів, як: дотримання 

Національних стандартів, поліпшення 

учнівської успішності, професійний 

розвиток, правдоподібність процесу 

оцінювання, використання національних і 

міжнародних методик оцінювання. 

Документ надає детальну інформацію про 

учасників і зміст процесів сертифікації, які 

включають три елементи: попереднє 

оцінювання, 2 стадії власне оцінювання і 

отримання сертифікату. 
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2012 

Australian Teacher 

Performance and 

Development Framework  

(Австралійська Рамка 

професійної діяльності і 

розвитку вчителів) 

Документ розглядає головні фактори 

формування культури професійної 

діяльності та розвитку вчителів у школі, 

включаючи елементи, необхідні для всіх 

австралійських шкіл. У документі 

акцентовано необхідність урахування 

таких факторів, як: орієнтованість на 

учнівську успішність, чітке розуміння 

ефективного викладання, лідерські 

якості, гнучкість у виборі підходів 

навчання, послідовність. У документі 

стверджується, що процеси, асоційовані з 

даною концепцією, зазвичай інтегровані 

в і реалізовуються в циклі, елементами 

якого виступають самоаналіз і 

постановка цілей, професійна практика і 

навчання, аналіз і перевірка. 

2012 

Australian Charter for 

Professional Learning of 

Teachers and School Leaders  

(Австралійська Хартія 

професійного навчання 

вчителів і шкільних 

лідерів) 

Хартія регламентує важливість 

високоякісного професійного навчання 

для покращення професійної діяльності 

вчителів і шкільних лідерів і описує його 

характеристики. Зокрема, в документі 

йдеться про ефективність культури 

професійного навчання вчителів, яка 

характеризується високим рівнем 

лідерської підтримки в постійному 

навчанні дорослої людини, довіри, 

взаємодії і взаємозв’язку; колективною 

відповідальністю за покращення 

діяльності; підтримкою професійного 

розвитку вчителів у межах шкільної 

структури тощо. 

Згідно з документом, головними 

характеристиками професійної культури 

вчителів виступають релевантність, 

здатність до співпраці і сфокусованість 

на майбутньому. У документі визначено, 

що цілеспрямоване професійне навчання 

вчителів і шкільних лідерів є однією з 

найефективніших стратегій покращення 

учнівської успішності в школі. 
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2012 

Teacher Performance and 

Development in Australia 

(Професійна діяльність і 

розвиток учителів в 

Австралії) 

Документ розроблено AITSL як практична 

реалізація національної стратегії 

Австралійського уряду щодо визначення 

існуючих підходів до розроблення 

Національної Рамки діяльності і розвитку 

вчителів. Головні цілі дослідження: 1) 

виявити існуючі тенденції професійної 

діяльності і розвитку вчителів у межах 

освітніх систем і секторів країни; 2) 

визначити наявні імплементаційні засоби і 

підтримку цього процесу в кожній 

юрисдикції Австралії.  

Дослідження спрямоване на вивчення 

освітньої політики, принципів і 

дидактичних засад професійної діяльності і 

ПРУ у державному і католицькому 

секторах, враховуючи дані кожного штату і 

території Австралії. Документ чітко 

визначає цілі державного сектору щодо 

ПРУ: 1) стимулювання професійного 

вдосконалення вчителів і школи; 2) 

визначення потреб учителів щодо 

професійного розвитку; 3) визнання  

цінності роботи вчителів; 4) узгодження 

роботи вчителів з пріоритетами школи, 

освітньої системи; 5) гарантія звітності 

вчителів і школи. У католицькому секторі 

цілі ПРУ не враховують оцінювання 

професійної діяльності. 

2014 

Global Trends in Professional 

Learning and Performance and 

Development 

(Глобальні тенденції у 

професійному навчанні, 

діяльності і розвитку) 

Документ представляє глобальне 

дослідження інноваційного конструкту 

професійного навчання, ПРУ в формуючих 

або нових секторах, необов’язково освітніх; 

ґрунтується на дослідженні тенденцій 

професійного навчання і ПРУ в 50 країнах 

світу. Охарактеризовано п’ять тенденцій у 

професійному навчанні, діяльності і 

розвитку вчителів а саме: інтегрованість, 

імерсійність, проектність, ринкова 

спрямованість, відкритість. Тенденції є 

актуальними, перспективними та 

інноваційними для ефективного 

використання вчителями і школами. 
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2014 

Designing Professional 

Learning  

(Проектування 

професійного навчання) 

Документ представляє дослідження з 

проектування ефективності професійного 

навчання вчителів, визначення його 

головних характеристик і напрямів 

(тенденцій) в інноваційному 

професійному навчанні, діяльності і 

розвитку вчителів. Документ розглядає 

Анатомію проекту навчання, яка 

допомагає зрозуміти елементи якісного 

та ефективного Проекту професійного 

навчання.  

Анатомія складається з трьох 

компонентів (середовище, передача, дія) і 

десяти елементів (учасники, умови, 

структура, доступність, естетика, 

контент, характеристики, інструменти).  

Також у документі наведено практичні 

приклади структур, які уможливлюють 

передачу знань, залучення до 

професійного навчання і розвитку і 

підтримку імплементації цих тенденцій у 

професійному навчанні і розвитку 

вчителів в Австралії. 

 

Додаток систематизовано автором на основі опрацювання нормативних 

документів.  
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Професійна діяльність і розвиток учителів Австралії: зміст і аналіз 

сучасної практики професійного розвитку 

 

1. Урядова система Австралійської Столичної Території 

Державна система 

Освітня політика: Концепція управління діяльністю і розвитку «Професійні 

шляхи» (Professional Pathways), яка підтримує постійне вдосконалення професійної 

діяльності через ефективне визначення цілей і метод зворотного зв’язку, що 

ґрунтується на фактичних даних. Основа: щорічна професійна дискусія між 

учителями і директорами, яка інтегрує Професійні шляхи, кар’єрне планування 

вчителів, переведення вчителів, поступовий прогрес учителів тощо. 

Основоположні принципи: 1) підтримка постійного вдосконалення професійної 

діяльності; 2) фокус на результатах професійної діяльності вчителів; 3) 

забезпечення динамічної державної освітньої системи, яка розвиває кваліфікованих 

і адаптивних учителів тощо. 

Організаційна структура: 1) 5 днів професійного навчання згідно з договором для 

всіх учителів; 2) 15 днів кожні три роки професійного навчання і підтримки для 

вчителів-початківців – індивідуальне навчання з коучами або менторами; 3) 

досвідчені вчителі виступають у ролі наставників для нових учителів тощо. 

Дидактичні засади: настановчі або навчальні курси. 

Католицький сектор 

Освітня політика: Колективний договір учителів і директорів (Єпархія Канберри і 

єпархіальні школи Голберна), який включає погодження Сторін щодо розвитку й 

аналізу програм професійного розвитку і педагогічних потреб педагогічних 

працівників. Мова йде про реалізацію найкращих практик з використанням 

принципу співпраці. 

Основоположні принципи: 1) підтримка колегіального обміну знаннями; 2) 

можливість використання критичного аналізу в усіх сферах досвіду працівників; 3) 

визнання взаємопов’язаності та комплексності професійної діяльності вчителів; 4) 

можливість установлення зв’язку з іншими школами і новими підходами до 

професійного розвитку вчителів; 5) забезпечення професійного дискурсу, 

співпраці, спільного вирішення проблем і командної роботи; 6) формування чітких 

цілей професійного розвитку, дотримання шкільних планів, ефективне 

використання ресурсної бази тощо. 

Організаційна структура: 1) використання колаборативних підходів до оцінки 

професійної діяльності і розвитку вчителів; 2) 5 днів затвердженої програми з 

планування і розвитку; 3) наявність у кожного вчителя індивідуального плану 

професійного розвитку тощо. 

Дидактичні засади: настановчі або навчальні курси, орієнтовані на підтвердження 

кваліфікації і розвиток професіоналізму вчителів. 
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2. Урядова система Нового Південного Уельсу 

Державна система 

Освітня політика: Програма з оцінки і аналізу діяльності вчителів (Teacher 

assessment and review schedule), згідно з якою моніторинг професійного потенціалу 

вчителів необхідно проводити щорічно з урахуванням даних, отриманих у 

результаті бесід з учителями і директорами/уповноваженими особами, участі в 

програмах професійного розвитку й аналізу документації. 

Основоположні принципи: 1) фокус на покращенні професійної діяльності 

вчителів через реалізацію індивідуальних, командних та організаційних цілей; 2) 

формування організаційної культури в шкільному середовищі тощо. 

Організаційна структура: 1) наявність загального навчального плану в школі і 

плану з професійної діяльності вчителів; 2) участь учителів у плані з професійного 

розвитку, що пов’язано з пріоритетами школи, професійними стандартами вчителів 

і акцентом на вдосконаленні проблемних сфер професійної діяльності вчителів; 3) 

100 годин професійного навчання кожні 5 років (як частина повторної акредитації); 

4) он-лайн та індивідуальні курси професійного розвитку вчителів; 5) можливість 

роботи з приватними провайдерами послуг з професійного розвитку. 

Дидактичні засади: 1) курси професійного розвитку; 2) програми для вчителів-

початківців; 3) ресурсні бази для кар’єрного розвитку; 4) навчальні семінари і 

курси для нових учителів і досвідчених працівників тощо. 

Католицький сектор 

Освітня політика: Планування й аналіз діяльності персоналу (Personnel 

performance planning and review). Документ акцентує, що професійний розвиток 

членів педагогічного колективу має значний і вирішальний вплив на досягнення 

учнів і школи в цілому. 

Основоположні принципи: 1) ефективність професійного розвитку має місце за 

наявності взаємозв’язку і взаємозалежності індивідуума, адміністрації школи, колег 

і школи в цілому; 2) забезпечення професійного діалогу, співпраці, спільного 

вирішення проблем і командної роботи; 3) заохочення вчителів до планування 

професійного розвитку тощо. 

Організаційна структура: 1) професійний розвиток відбувається на базі школи; 2) 

мінімум 100 годин професійного навчання кожні 5 років (як частина повторної 

акредитації); 3) щорічні співбесіди з учителями стосовно ефективної професійної 

реалізації, ефективності і розвитку згідно цілей плану професійного розвитку 

вчителів тощо. 

Дидактичні засади: участь у форумах з питань професійної діяльності і розвитку 

вчителів тощо. 
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3. Урядова система ш. Вікторія 

Державна система 

Освітня політика: процеси професійної діяльності і розвитку вчителів тісно 

пов’язані з і знаходяться під впливом політичних і соціальних ініціатив уряду. 

Основоположні принципи: 1) визначення і винагорода за якісну професійну 

діяльність, внесок у досягнення покращеної учнівської успішності за рахунок 

постійного професійного розвитку вчителів; 2) високий рівень відповідальності 

адміністрації школи за реалізацію професійного розвитку вчителів тощо. 

Організаційна структура: 1) участь у відповідних програмах професійного 

розвитку; 2) співпраця з ментором або досвідченим колегою; 3) дистанційне 

навчання або опрацювання спеціальної літератури; 4) інспектування тощо. 

Дидактичні засади: 1) співпраця з директором у плануванні діяльності з 

професійного розвитку; 2) використання широкої ресурсної бази; 3) розроблення 

індивідуальних планів і щорічних співбесід учителів; 4) розробка стратегії 

постійного професійного навчання; 5) розвиток внутрішнього потенціалу для участі 

в постійному професійному вдосконалюванні тощо. 

Католицький сектор 

Освітня політика: процеси професійної діяльності і розвитку вчителів тісно 

пов’язані з і знаходяться під впливом політичних і соціальних ініціатив уряду. 

Школи сектору мають власні навчальні плани для вчителів. Системний моніторинг 

реалізації планів відсутній. 

Основоположні принципи: 1) ефективні школи уособлюють заклади, які мають 

високорозвинуту культуру професійного навчання і вдосконалення вчителів; 2) 

забезпечення об’єктивного, конструктивного і практично значущого аналізу 

професійної діяльності вчителів з метою заохочення до безперервного професійного 

розвитку тощо. 

Організаційна структура: щорічні співбесіди з вчителями, орієнтовані на аналіз 

продуктивності професійної діяльності тощо. 

Дидактичні засади: аналіз учнівської успішності, спостереження колег за 

професійною діяльністю вчителя, учнівський аналіз професійної діяльності вчителя 

тощо. 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерела: 

Marshall, Cole, & Zbar, 2012.   



297 

Додаток К 

Таблиця К.1 

Характеристика процесів реєстрації/акредитації вчителів середніх шкіл в 

Австралії у контексті професійного навчання вчителів 

(ПНВ)/професійного розвитку вчителів (ПРУ) 

 

Назва 

штату/території 

Орган 

провадження 

Кількість 

годин на 

ПНВ/ПРУ 

Особливості 

реєстрації/акредитації 

Австралійська 

Столична 

Територія 

Інститут якості 

вчителів 

20 год. ПНВ 

щорічно 

Поновлення реєстрації кожні 5 

років. Загальна кількість годин 

для ПНВ складає: 5 годин – 

участь в акредитованих 

програмах Інституту, 5 годин – 

участь у визначеному особисто 

вчителем професійному 

розвитку, 10 годин – участь у 

будь-якій з двох зазначених 

категорій.  

Кожна програма Інституту 

відповідає кар’єрним етапам 

Австралійських професійних 

стандартів учителів. 

Новий 

Південний 

Уельс 

Рада з питань 

спеціальних 

досліджень, 

практики і освітніх 

стандартів, Рада з 

питань якості 

навчання 

100 год. ПРУ  Для проходження акредитації й 

отримання кваліфікації «вчитель-

професіонал» учителі мають 5 

років (повна зайнятість) і 7 років 

(часткова зайнятість).  

Загальна кількість годин на ПРУ 

складає: 50 годин – участь у 

курсах ПРУ, зареєстрованих 

Радою з питань якості навчання і 

акредитованих Радою з питань 

спеціальних досліджень, 

практики і освітніх стандартів; 

50 годин – участь у визначеному 

особисто вчителем професійному 

розвитку або у схваленому 

університетом або TAFE.  

Для отримання і підтвердження 

кваліфікаційних рівнів 

акредитації «висококваліфікований 

учитель» і «провідний фахівець» 

учителі мають 100 годин ПРУ. 
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Північна 

Територія 

Рада з реєстрації 

вчителів Північної 

Території 

100 год. ПНВ  Поновлення реєстрації і 

проходження ПНВ відбуваються 

кожні 5 років. Рада розрізняє 

поняття «професійний розвиток» і 

«професійне навчання».  

Професійний розвиток учителів – 

практика і досвід учителів, які 

уможливлюють удосконалення 

професійних знань, діяльності і 

залучення. Професійне навчання 

описує розширення знань, навичок 

і поглядів у наслідок залучення до 

відповідних процесів, 

можливостей і видів професійного 

розвитку, тобто індивідуального 

росту вчителів. Професійне 

навчання відповідає 

Австралійським професійним 

стандартам учителів. Учителі 

відповідають за вплив результатів 

професійного навчання на їхню 

професійну діяльність. 

Квінсленд Педагогічний 

коледж Квінсленду 

20 годин ПРУ 

щорічно 

Поновлення реєстрації кожні 5 

років. Професійний розвиток 

включає збалансований комплекс 

видів діяльності: затверджений 

роботодавцем або школою, 

визначений особисто вчителем. 

Тасманія  Рада з реєстрації 

вчителів Тасманії 

- Поновлення реєстрації кожні 5 

років. Зареєстровані вчителі не 

мають обов’язкової кількості 

годин ПРУ. Відповідні види ПРУ 

повинні включати ті, які 

ефективно впливають на 

професійну компетентність 

учителів і покращують навчання і 

викладання. Наразі вчителі 

можуть особисто обирати види 

ПРУ. 
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Вікторія  Педагогічний 

інститут Вікторії 

20 годин ПРУ 

щорічно 

Поновлення реєстрації 

відбувається щорічно. Не існує 

затверджених провайдерів ПРУ і 

списку схвалених видів ПРУ. 

Однак, професійний розвиток 

учителів повинен відповідати 

Австралійським професійним 

стандартам для вчителів. 

Додатковими умовами ПРУ є 

наявність 20 днів навчання і 

національна перевірка на 

наявність судимостей. 

Західна 

Австралія 

Рада з реєстрації 

вчителів Західної 

Австралії 

100 год. ПРУ Поновлення реєстрації кожні 5 

років. Валідними вважаються 

формальні і неформальні форми 

ПРУ, які відповідають трьом 

доменам Австралійських 

професійних стандартів учителів: 

професійне знання, професійна 

діяльність, професійне 

залучення. 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: ACT 

Government, 2017; NSW Education Standards Authority, 2017; TRB of the Northern 

Territory, 2017; Teach Queensland, 2016; VIT, 2016; TRB Tasmania, 2017; 

TRBWA, 2017. 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

 

Характеристика програм коротко- і довгострокових курсів професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл Університету Монаша  

 

«Нейробіологічне 

навчання – 

перезавантаження 

занять» 

Мета програми: вивчення наукових та перевірених 

шкільних навчальних стратегій для використання, 

незалежно від дисциплін, принципів нейробіологічного 

навчання і викладання у формуванні мотивації, залученні і 

поглибленні навчання для покращення учнівської 

успішності. 

Зміст програми (теми): 

1. Що таке нейробіологічне навчання? Як використовують 

стратегії нейробіологічного навчання в класних кімнатах? 

2. Що таке раціонально-емоційне навчання (РЕН)? 

3. Моделювання ролі, щоб побачити, почути і відчути, як 

навчальні стратегії використовуються в класах. 

4. Вивчення і впровадження принципів нейробіологічного 

навчання. 

5. Отримання практичних методів роботи для активації 

учнів. 

6. Визначення секретів точної пам’яті і механізмів 

запам’ятовування. 

7. Отримання внутрішніх секретів про вплив на хімічну 

діяльність мозку учня. 

8. Нейробіологічні методи і стратегії навчання писемної 

грамотності у навчанні всіх дисциплін. 

Тривалість програми: один день – 6 годин. 

Результат: Сертифікат про закінчення курсу.  

«Усвідомленість, голос, 

техніки презентацій» 

Цілі програми: вивчення змісту технік усвідомленості і 

методів їх інтеграції в особисте і професійне життя 

вчителів для формування стресостійкості і подолання 

напруження; розвиток практичних навичок і технік 

ефективного використання голосу на заняттях; розвиток 

навичок презентацій. 

Зміст програми (теми): 

1. Усвідомленість: наукове підґрунтя і роль в освіті. 

2. Роль усвідомленості у формуванні стресостійкості і 

подоланні напруження серед учителів. 

3. Роль усвідомленості у покращенні учнівської успішності 

і добробуту, її інтеграція у шкільне середовище. 

4. Навчальні техніки посилення звуку й артикуляції. 

5. Ефективність використання акторських навчальних 

технік, розвиток впевненості вчителів. 

Тривалість програми: один день – 6 годин. 

Результат: Сертифікат про закінчення курсу. 
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«Навички коучингу для 

лідерів-педагогів» 

Ціль програми: вивчення широкого спектру технік для 

розвитку і практики освітнього лідерства серед 

практикуючих учителів з метою підтримки власного 

педагогічного розвитку і розвитку колег. 

Зміст програми (теми): 

1. Цінність і функції навичок коучингу в професійному 

розвитку вчителів. 

2. Роль мотиваційних факторів і переконань у коучингу. 

3. Навички коучинг-спілкування: формулювання питань і 

перефразовування згідно з метою, активне слухання, паузи, 

невербальне спілкування і досягнення взаєморозуміння. 

4. Предметне спілкування: планування, аналіз, рішення 

проблеми. 

5. Навички цілеспрямованого спостереження навчальних 

сесій, збору документів, демонстрації зворотного зв’язку. 

6. Ефективне лідерство і сприяння групам ПНВ. 

Тривалість програми: два дні – 6 з половиною годин на 

день. 

Результат: Сертифікат про закінчення курсу. 

«Розуміння і керування 

трансгресивною 

поведінкою» 

Ціль програми: вивчення фундаментальних основ 

трансгресивної поведінки учнів; вивчення моделі 

керування трансгресивною поведінкою учнів і специфічних 

стратегій підтримки вчителів у трансгресивному 

середовищі. 

Зміст програми (теми): 

1. Стресостійкість і фактори ризику у дітей. 

2. Розуміння поведінкових порушень, серед яких: аутизм, 

синдром Аспергера, синдром дефіциту уваги і 

гіперактивності, кондуктивне порушення тощо. 

3. Вплив проблем з навчанням. 

4. Проблеми психічного здоров’я, тривоги зокрема. 

5. Проблеми з однолітками і соціумом. 

6. Моделі керування поведінкою. 

7. Відмінності проактивного і реактивного підходів. 

8. Типи поведінки. 

9. Специфічні стратегії для вчителів. 

10. Зв’язок із відновним правосуддям. 

11. План керування поведінкою. 

12. Загальношкільний підхід. 

Тривалість програми: 6 тижнів – 2 з половиною години на 

тиждень. 

Результат: Сертифікат про закінчення курсу. 

 

Додаток систематизовано автором на основі опрацювання джерел: 

Monash University, 2018c; Monash University, 2017.   
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Додаток М 

Програма з розвитку лідерських якостей  

(ініціатива професійної організації “Teach for Australia” за підтримки 

Міністерства освіти і підготовки Австралійського уряду) 

 

Цілі програми:  

 сформувати лідерські і навчальні навички і вміння вчителів-

початківців, необхідні для роботи з дітьми низького соціоекономічного статусу 

і з обмеженими можливостями навчання;  

 надати учасникам можливість цільового професійного розвитку, 

який орієнтований на досвід і контекст, отримання послуг індивідуального 

коучингу і менторства з метою посилення особистісного, професійного і 

академічного росту; 

 гарантувати отримання ступеня магістра тим учасникам, які 

відповідають вимогам і критеріям Програми, а також отримали високу оцінку 

після закінчення Програми. 

Розроблення програми підкріплює прагнення Австралійського уряду 

поліпшити ефективність професійної діяльності вчителів, результати якої 

здатні вплинути на економічний розвиток країни – прогнозований прибуток 

становить AU$ 90 млн. до 2050 р. Учасники програми отримують навички і 

вміння працювати з учнями середніх шкіл Австралії, які мають низький 

соціоекономічний статус, є корінними мешканцями Австралії, є членами 

віддаленої або сільської громади, є членами родин політичних і воєнних 

біженців, емігрантів тощо. 

Тривалість програми: 2 роки. 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: громадянин Австралії або 

іноземець з видом на постійне проживання; ступінь бакалавра з будь-якої 

педагогічної спеціальності; проходження ¾ курсу основної спеціальності.  

Критерії відбору кандидатів ґрунтуються на таких компонентах, як: 

лідерські навички та академічна успішність; орієнтація на результативність 

навчання; якісні комунікаційні навички; здатність ефективно вирішувати 

проблеми; психологічна стійкість; неупередженість, повага і емпатія; здатність 

до навчання і самоаналізу. 

Організаційний компонент програми. 

1. Підтримка. Школи-партнери організації “Teach for Australia” 

забезпечують учасників освітнім середовищем і менторами. 

2. Зарплатня. Школи виплачують учасникам зарплатню, еквівалентну 

80% зарплатні дипломованих учителів. 

3. Час, вільний від навчального навантаження. Учасники мають змогу 

протягом цього періоду додатково навчатися і працювати з консультантом з 

навчання і лідерства або менторами з університету/школи. 

4. Навчання. Учасники мають змогу вивчати потрібну спеціалізацію з 

метою отримання ступеня магістра. 

 



303 

Структурний компонент програми. 

1. Початковий інтенсивний період. Тривалість – 13 тижнів. Мета – 

підготувати до подальших двох навчальних років. Основні етапи періоду: 

а) он-лайн підготовка учасників до національного етапу, яка включає 

навчальні он-лайн модулі; 

б) національний етап з проживанням, який включає проходження 

програми у Мельбурні, ш. Вікторія, вимагає 10-12 годин на день індивідуальної 

і самостійної роботи впродовж 6 днів на тиждень і ґрунтується на 

Австралійських професійних стандартах для вчителів; 

в) регіональний етап з проживанням, який включає проходження 

регіональної програми в столиці свого штату/території; 

г) тиждень регіональної співпраці, протягом якого нові учасники 

програми спілкуються з попередніми з метою встановлення контактів і 

розвитку партнерства і регіональної підтримки з питань освіти. 

2. Розвиток навчання і лідерства. Учасники програми отримують навички 

навчання і лідерства, співпрацюють з громадою професійної організації “Teach 

for Australia”. Упродовж двох років навчання учасники беруть участь у таких 

видах діяльності, як: 

а) регіональний професійний розвиток (відвідування сесій професійного 

розвитку з метою визначення потреб учнів, шкіл, співтовариств та інших 

аспектів, які впливають на рівність освіти в Австралії); 

б) інтенсивні програми (3 додаткові інтенсивні програми протягом 

шкільних канікул, які уможливлюють співпрацю з когортою професійної 

організації, аналіз особистісного і колективного росту тощо); 

в) коучинг (залучення експертів до обговорення прогресу, досягнень і 

проблем учасників; спільне розроблення стратегій постійного покращення 

професійної діяльності). 

NB. Джерела підтримки професійного розвитку учасників програми: 

експерти з навчання і лідерства, викладачі-ментори (професори) 

Австралійського католицького університету, шкільні ментори, Австралійський 

католицький університет, професійна організація “Teach for Australia”, 

глобальна Інтернет-мережа тощо. 

3. Завершення програми.  

а) вивчення 18 навчальних модулів, створення портфоліо для 

демонстрації результатів навчання з кожного модуля; 

б) основні вимоги після завершення програми: 1) демонстрація знань 

Австралійських професійних стандартів для вчителів; 2) успішне тестування 

рівня писемної і математичної грамотності; 3) успішне оцінювання діяльності і 

здатності впроваджувати ефективні навчальні практики й ініціативи з метою 

покращення учнівської успішності. 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерела: Teach 

for Australia, 2018.   
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 

 

Характеристика змісту МВОК у системі професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл в Австралії 

 

Назва МВОК Зміст 

e-Learning Ecologies 

(Екологія е-навчання) 

Розвиток ІКТ компетентності й трансформаційних 

умінь учителів ХХІ століття: 1) універсальне 

навчання, 2) активне продукування знань, 3) 

мультимодальна грамотність, 4) рекурсивний 

зворотний зв’язок, 5) колаборативне мислення, 6) 

метазнання, 7) диференційоване навчання.  

Learning to Teach Online 

(Он-лайн навчання) 

Використання моделі змішаного навчання; 

розроблення успішних стратегій дистанційного 

навчання; планування; рефлексивний аналіз; 

стратегії залучення, мотивування й оцінювання 

учнів. 

Inclusive Learning and 

Teaching Environments 

(Інклюзивне навчання й 

освітнє середовище) 

Розвиток інклюзивної компетентності; залучення 

ІТ до інклюзивного навчання і створення 

навчальних матеріалів; планування; механізми і 

стратегії оцінювання в інклюзивній освіти; 

залучення освітніх практик співпраці. 

To Flip Or Not To Flip - 

Discover the flipped 

classroom methodology 

(Методологія 

перевернутого навчання) 

Інтеграція нових методів навчання; розвиток 

навичок змішаного навчання (модель 

перевернутого навчання); розвиток ІКТ 

компетентності; розвиток навичок 

колаборативного навчання, активного навчання, 

проблемно-орієнтованого навчання; використання 

проектних технологій. 

Reconciliation through 

Indigenous Education 

(Узгодженість через 

освіту корінного 

населення) 

Розвиток мультикультурної компетентності; 

усвідомлення і формування механізмів 

трансформування інституційної структури, 

практик і політики з метою забезпечення 

посилюючого, рівноправного навчального 

середовища для корінного населення; розроблення 

стратегій і підходів щодо покращення відносин з 

корінним населенням у школах, організаціях і 

громаді. 

Assessment and Teaching 

of 21st Century Skills 

(Оцінювання і навчання 

навичок 21 століття) 

Розвиток навичок спільного вирішення проблем; 

розвиток метакогнітивного вміння навчання у 

МВОК; використання рефлексивного аналізу, 

саморефлексії і прогнозування. 
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Challenging Behaviour: 

Strategies for Helping 

Young People 

(Трансгресивна поведінка: 

стратегії допомоги молоді) 

Вивчення методів оцінювання управління і 

модифікації поведінкових зразків; розвиток 

науково-дослідницької компетентності з метою 

вивчення неврологічного підґрунтя поведінкових 

патологій; розроблення механізмів і стратегій 

позитивного мислення; формування 

інструментальної бази для модифікації поведінки; 

вдосконалення планування, освітнього 

середовища і структури навчання з метою 

адаптації трансгресивної молоді. 

Coaching Digital Learning – 

Cultivating a Culture of 

Change  

(Цифрове навчання 

коучингу – провадження 

культури змін) 

Усвідомлення ролі і функцій коучів; поглиблення 

знань щодо професійних потреб і можливостей 

учителів; вивчення відповідних фреймів, 

стратегій, інструментів і ресурсів для 

вдосконалення можливостей цифрового навчання 

коучингу; розвиток умінь розробляти 

індивідуальний план коуча з метою підтримки 

навчальної культури (цифрової/змішаної) 

локального/регіонального рівня. 

Launching Innovation in 

Schools  

(Інновації в школі) 

Розвиток лідерської компетентності, 

інноваційного мислення і творчих підходів до 

навчання; вивчення методів візуалізації і 

розширення можливостей, інтеграції принципів 

когерентності і співпраці у навчальний процес; 

розвиток ІКТ компетентності. 

Collaborative Teaching and 

Learning  

(Колаборативне навчання і 

викладання) 

Усвідомлення сутності і практичного значення 

колаборативного навчання; вивчення 

інструментарію колаборативного навчання; 

розвиток ІКТ компетентності; розвиток 

практичних навичок рефлексивного аналізу. 

Girls’ Education: Teaching 

Strategies That Develop 

Confidence, Resilience and 

Collaboration  

(Освіта дівчат:  

навчальні стратегії 

розвитку впевненості, 

стресостійкості і співпраці) 

Усвідомлення важливих аспектів гендерної 

освітньої політики в шкільному середовищі; 

формування знань і вмінь інтегрувати відповідні 

підходи (колаборативне навчання, вирішення 

проблем, розвиток соціальної інтеракції); 

розроблення стратегій активної підтримки 

академічної успішності дівчат у школі і 

професійного успіху за межами школи. 
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Becoming a Better Teacher: 

Exploring Professional 

Development  

(Як стати кращим 

учителем: дослідження 

професійного розвитку) 

Усвідомлення практичної значущості 

професійного розвитку вчителів; вивчення 

інструментарію, практик і стратегій професійного 

розвитку вчителів; розвиток навичок 

рефлексивного аналізу, колаборативної праці; 

розроблення власного ітеративного плану 

професійного розвитку; розроблення 

рефлексивного журналу. 

Mindfulness for Wellbeing 

and Peak Performance in 

Professional Life  

(Роль усвідомленості для 

самопочуття і 

максимальної 

продуктивності у 

професійному житті) 

Усвідомлення впливу стресів на особисте і 

професійне життя; вивчення і розроблення 

ефективних технік усвідомленості (напр., метод 

безоцінювального усвідомленого спостереження, 

БУС); формування знань про позитивний вплив 

технік усвідомленості на особисте і професійне 

життя; моделювання власного підходу 

усвідомленості до життя, роботи і навчання; 

розробка особистого журналу практик і технік 

усвідомленості тощо. 

 

Додаток систематизовано автором на основі опрацювання джерела: 

MOOC List, 2017.  
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Додаток П 

Таблиця П.1 

 

Професійні асоціації вчителів, залучені до розроблення професійних 

стандартів для вчителів середніх шкіл Австралії 

 

Асоціація  Галузь знань 
Стандарти/ 

інший документ 

Партнери укладання 

Стандартів 

Австралійська 

Асоціація 

вчителів 

природознавства 

Природознавство Національні 

професійні стандарти 

для 

висококваліфікованих 

учителів 

природознавства 

Австралійська Рада з 

наукових питань, 

Університет Монаша  

Австралійська 

Асоціація 

вчителів 

математики  

Математика 

Стандарти високої 

якості навчання 

математики 

Австралійська Рада з 

наукових питань, 

Університет Монаша, 

фокус-групи у 

штатах: Новий 

Південний Уельс, 

Вікторія, Південна 

Австралія, Тасманія 

Австралійська 

Асоціація 

вчителів 

англійської 

мови, 

Австралійська 

Асоціація 

мовників 

Мова і 

грамотність 

Стандарти для 

вчителів з мовної 

компетенції в 

Австралії 

Педагогічні 

факультети 

університету Монаша 

(Вікторія), 

університету Едіт 

Кован (Західна 

Австралія), 

технологічного 

університету 

Квінсленду 

Австралійська 

Асоціація 

вчителів 

історії, 

Австралійська 

Асоціація 

істориків  

Історія 

Стандарти для 

вчителів історії 

Університет Монаша, 

Педагогічний 

інститут ш. Вікторія, 

Консультативне 

відомство з питань 

курикулуму штату 

Вікторія, Асоціація 

викладання історії 

штату Вікторія  

Австралійська 

Асоціація 

корекційної 

освіти 

Корекційна освіта Стандарти для 

висококваліфікованих 

учителів корекційної 

освіти 

Рада освітніх 

асоціацій Південної 

Австралії  
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Австралійська 

Рада асоціацій 

TESOL 

TESOL і ESL Професійні стандарти 

для практикуючих 

TESOL і ESL 

Асоціація вчителів 

ESL Південної 

Австралії  

Австралійська 

Федерація 

асоціацій 

учителів 

сучасних мов 

Сучасні мови 
Професійні стандарти 

для кваліфікованого 

навчання мов і 

культур 

Управління освіти, 

науки і навчання 

 

Австралійська 

Асоціація 

шкільних 

бібліотек, 

Австралійська 

Асоціація 

бібліотек та 

інформації  

Бібліотека та 

інформаційні 

послуги Стандарти 

професійної 

майстерності для 

вчителів-

бібліотекарів 

 

Австралійська 

Рада  

з питань 

здоров’я, 

фізичного 

виховання й 

оздоровлення  

ш. Вікторія 

Фізичне виховання, 

лікувально-

оздоровчі заходи 

Професійні 

компетенції для 

вчителів-

початківців 

фізичного 

виховання середніх 

шкіл 

 

Австралійська 

Рада з питань 

використання 

комп’ютерів в 

освіті,  

Управління 

освіти, науки і 

навчання 

Інформаційно-

комунікативні 

технології 

Проект з розвитку 

ІКТ компетентності 

вчителів, 

Покращення 

стандартів: 

пропозиція 

розроблення Рамки 

ІКТ компетентності 

для вчителів 

 

Австралійське 

товариство 

музикальної 

освіти 

Музикальна освіта 
Національна рамка 

для стандартів 

навчання музики 

 

Австралійська 

Асоціація 

вчителів для 

глухих 

Освіта для глухих 

Компетенції 

вчителів для глухих 
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Австралійська 

Рада 

хореографії  

Хореографія Рекомендації для 

вчителів 

хореографії, 

Тимчасові 

Стандарти для 

вчителів 

хореографії в 

Австралії 

 

Асоціація 

позакласного 

навчання  

ш. Вікторія  

Позакласне 

навчання 

(в розробці)  

Австралійська 

Асоціація 

педагогів-

екологів  

Екологічна освіта Стандарти для 

педагогів-екологів  

(в розробці) 

 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерельної бази 

дослідження. 
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Додаток Р 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації 

1. Костіна, Л. (2014). Якісний професійний розвиток вчителя як ключова 

детермінанта успішності учнів: австралійський досвід. Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 38, 41–45. 

2. Avsheniuk, N., Kostina, L. (2014). Teacher  professional development as a 

scientific problem in comparative pedagogy. Comparative professional 

pedagogy, 4 (2), 33–39. 

3. Kostina, L. (2015). Teacher professional development strategies in Australian 

government and professional associations’ documents. Comparative 

professional pedagogy, 5 (1), 116–121. 

4. Костіна, Л. (2015). Суспільний запит й підтримка професійного розвитку 

вчителя в Австралії. Педагогіка вищої та середньої школи, 44, 360–365. 

5. Костіна, Л. (2015). Імплементація стратегічної місії професійних 

організацій Австралії в контексті професійного розвитку вчителя середньої 

школи. Педагогіка та психологія, 49, 288–298. 

6. Костіна, Л. (2016). Критерії ефективності професійного розвитку вчителів 

середніх шкіл Австралії. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні 

науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), 2, 163–168. 

7. Костіна, Л. (2017). Організаційна структура професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл в Австралії: рівні реалізації. Педагогіка та 

психологія, 57, 201–211. 

8. Kostina, L. (2017). Theoretical approaches to secondary teacher professional 

development in Australia. Intellectual Archive, 6 (5), 37–45. 

9. Костіна, Л. (2018). Професійний розвиток учителів середніх шкіл в 

Австралії. Кривий Ріг: Вид. Р. А Козлов. 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

10. Костіна, Л. (2014). Основні чинники ефективності професійного розвитку 

вчителів: австралійський досвід. В М. І. Блажко та ін. (Ред.), Інновації в 

освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: 

Міжнародна науково-практична конференція, Ніжин, 19-20 червня (с. 169–170). 

Ніжин: ПП Лисенко М. М. 

11. Костіна, Л. (2014). Модель спільного навчання вчителів (CTML): сучасний 

австралійський досвід. В С. П. Архіпова та ін. (Ред.), Розвиток 

професіонала і професіоналізму: теорія і практика: Міжнародна науково-

практична конференція, Черкаси, 22-29 вересня (с. 163–165). Черкаси: 

ФОП Гордієнко Є. І. 

12. Костіна, Л. (2014). Успішність учнів – розвиток вчителів: оцінювання 

програм професійного розвитку вчителів в Австралії. В Ю. Л. Бошицький 

та ін. (Ред.), Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, 

комунікативні та педагогічні стратегії: ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція, Рівне, 11 грудня (с. 333–335). Рівне: О. Зень. 

13. Костіна, Л. (2015). Main configurations of language teacher professional 

development in Australia. В М. І. Блажко та ін. (Ред.), Актуальні проблеми 

методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов: 

Всеукраїнський науково-практичний семінар, Ніжин, 26 березня (с. 98–99). 

Ніжин: ПП Лисенко М. М. 

14. Костіна, Л. (2015). The impact of student body outcomes on Australian 

teachers’ continuous professional development. В Ю. Л. Бошицький та ін. 

(Ред.), Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, 

комунікативні та педагогічні стратегії: V Всеукраїнська науково-

практична конференція, Рівне, 10 грудня (с. 273–275). Рівне: РІКУП НАНУ. 

15. Костіна, Л. (2016). Роль проектно-орієнтованого навчання в професійній діяльності і 

розвитку вчителя в Австралії. В С. В. Тезікова та ін. (Ред.), Проектна діяльність як 

інструмент дослідження, навчання та інновацій: Міжнародний науково-практичний 

семінар, Ніжин, 17-18 березня (с. 67–69). Ніжин: ПП Лисенко М. М. 
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16. Костіна, Л. (2016). Аналіз продуктивності форм професійного розвитку 

вчителя середніх шкіл Австралії. В С. В. Тезікова та ін. (Ред.), Інновації в 

освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: 

V Міжнародна науково-практична конференція, Ніжин, 22-23 червня (с. 60–62). 

Ніжин: ПП Лисенко М. М. 

17. Костіна, Л. (2016). Advanced technological aids in Business English teaching-

learning processes. В О. М. Барановська та ін. (Ред.), Майбутнє – Аудит: 

Міжнародна науково-практична конференція, Кривий Ріг, 17 грудня (с. 102–103). 

Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов. 

18. Костіна, Л. (2016). Особливості змістовного аспекту безперервного 

професійного розвитку вчителя середньої школи Австралії. В С. П. Архипова 

та ін. (Ред.), Сучасна наука та освіта: самовизначення особистості в 

контексті євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, 

Черкаси, 26 червня–06 липня (с. 48–51). Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І. 

19. Костіна, Л. (2016). The impact of in and out-of-class approaches to 

pronunciation on students’ phonetics awareness. Іноземна мова як засіб 

мобільності майбутніх фахівців: Міжнародна науково-практична 

конференція, Кривий Ріг, 1-2 березня (с. 104–106). Кривий Ріг: Видавничий 

центр ДВНЗ «КНУ». 

20. Костіна, Л. (2017). Загальна характеристика програм професійного 

розвитку вчителів середніх шкіл Австралії. В Н. М. Авшенюк, Н. М. Бідюк 

(Ред.), Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті 

глобалізаційних та інтеграційних процесів: VI Міжнародний науково-

методологічний семінар, Хмельницький, 18 травня (с. 137–140). Київ – 

Хмельницький: Термінова поліграфія. 

21. Kostina, L. (2017). Teacher professional development benchmarks as Ukraine’s 

socioeconomic enhancement prerequisites. Problems and perspectives in 

European education development: II International scientific and practical 

conference, Prague, Czeck Republic, 21-24 November (p. 74–76). Prague: 

Prague Institute for Qualification Enhancement.  
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Додаток С 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні 

підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов», м. Ніжин, 

19-20 червня 2014 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Основні 

чинники ефективності професійного розвитку вчителів: австралійський 

досвід».  

2. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професіонала і 

професіоналізму: теорія і практика», м. Добрич, Болгарія, 22-29 вересня 

2014 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Модель спільного навчання 

вчителів (CTML): сучасний австралійський досвід». 

3. Міжнародний науково-практичний семінар «Проектна діяльність як 

інструмент дослідження, навчання та інновацій», м. Ніжин, 17-18 березня 

2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Роль проектно-орієнтованого 

навчання в професійній діяльності і розвитку вчителя в Австралії». 

4. V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні 

підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов», м. Ніжин, 22-23 червня 

2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Аналіз продуктивності форм 

професійного розвитку вчителя середніх шкіл Австралії».  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Майбутнє – Аудит», м. Кривий Ріг, 

17 грудня 2016 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Advanced 

technological aids in Business English teaching-learning processes».  

6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука та освіта: 

самовизначення особистості в контексті євроінтеграції», Варна-Добрич-

Албена, Болгарія, 26 червня – 06 липня 2016 р., заочна форма участі. Тема 

доповіді: «Особливості змістовного аспекту безперервного професійного 

розвитку вчителя середньої школи Австралії».  
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7. Міжнародна науково-практична конференція «Іноземна мова як засіб 

мобільності майбутніх фахівців», м. Кривий Ріг, 1-2 березня 2016 р., очна 

форма участі. Тема доповіді: «The impact of in and out-of-class approaches to 

pronunciation on students’ phonetics awareness». 

8. VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної 

професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних 

процесів», Київ-Хмельницький, 18 травня 2017 р., заочна форма участі. 

Тема доповіді: «Загальна характеристика програм професійного розвитку 

вчителів середніх шкіл Австралії».  

9. II International scientific and practical conference “Problems and perspectives in 

European education development”, Prague (Czeck Republic), 21-24 November, 

заочна форма участі. Тема доповіді: «Teacher professional development 

benchmarks as Ukraine’s socioeconomic enhancement prerequisites». 

 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня: 

10. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти та 

освіти дорослих НАПН України за 2013 р. «Я-Концепція у вимірі теорії та 

практики психопедагогіки», м. Київ, 19-20 березня 2014 р., очна форма 

участі. Тема доповіді: «Головні пріоритети безперервного професійного 

розвитку вчителя в Австралії». 

11. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні 

стратегії», м. Рівне, 11 грудня 2014 р., заочна форма участі. Тема доповіді: 

«Успішність учнів – розвиток вчителів: оцінювання програм професійного 

розвитку вчителів в Австралії».  

12. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми 

методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов», м. Ніжин, 26 березня 

2015 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Main configurations of 

language teacher professional development in Australia».  
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13. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти та 

освіти дорослих НАПН України за 2014 р. «Педагогічна освіта і освіта 

дорослих у суспільстві знань», м. Київ, 20 квітня 2015 р., очна форма 

участі. Тема доповіді: «Стратегії професійного розвитку вчителів середніх 

шкіл в урядових документах Австралії». 

14. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні 

стратегії», м. Рівне, 10 грудня 2015 р., заочна форма участі. Тема доповіді: 

«The impact of student body outcomes on Australian teachers’ continuous 

professional development».  

15. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти та 

освіти дорослих НАПН України за 2015 р. «Професійний і особистісний 

розвиток різних категорій дорослого населення», м. Київ, 14 березня 2016 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: «Особливості змісту професійного 

розвитку вчителя в Австралії»  

16. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти та 

освіти дорослих НАПН України за 2016 р. «Психолого-педагогічний 

супровід навчання різних категорій дорослого населення», м. Київ, 15-16 березня 

2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Особливості інституційної 

структури професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії». 

 


