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АНОТАЦІЇ 

Євтушенко Н. В. Системи підвищення кваліфікації учителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща. – На 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії 

педагогічних наук України, Київ, 2021.  

У дисертації актуалізовано необхідність оновлення системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній 

педагогічній освіті в сучасних умовах реформування освітньої галузі України. 

Важливим для розвитку української системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті є 

вивчення і впровадження досвіду європейських країн. Значного інтересу набуває 

досвід Республіки Польща, країни, яка за досить короткий час досягла вагомих 

позитивних зрушень у здійсненні реформи системи вдосконалення вчителів. 

Зауважено, що Республіка Польща має високі показники у міжнародному 

дослідженні PISA-2018 (Program for International Student Assessment – програма 

міжнародного оцінювання учнів). Так, щодо визначення у школярів Республіки 

Польща рівня математичної компетентності середній показник склав 516 балів (на 

27 балів більше від рівня країн Організації економічного співробітництва та 

розвитку – ОЕСР (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD), у 

галузі природничих компетентностей – 511 балів (3 місце серед країн ЄС, на 22 

пункти вище середнього показника в країнах ОЕСР). Тому дослідження системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Республіки Польща та її порівняння з системою підвищення 

кваліфікації вчителів такого фаху в Україні є актуальним і необхідним для 

реформування післядипломної педагогічної освіти. 

Актуальність дослідження обраної проблеми підсилюється необхідністю 

вирішення низки існуючих суперечностей, а саме між: значенням природничо-
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математичної освіти як важливого соціально-економічного ресурсу розвитку 

держави і низькою зацікавленістю молоді в її здобутті; важливістю природничо-

математичної освіти для формування в молодого покоління світогляду, наукової 

картини світу, усвідомлення єдності людини і природи, математичного мислення і 

недостатньо чітко визначеними напрямами розвитку природничо-математичної 

освіти в Україні з урахуванням світових і європейських тенденцій; об’єктивною 

потребою країни в оновленні змісту, форм і методів у розвитку компетентності 

вчителів природничо-математичних предметів і недосконалістю модернізації цього 

напряму системи підвищення кваліфікації; необхідністю врахування конструктивних 

ідей європейського досвіду підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів і відсутністю системних досліджень його вивчення. 

У дослідженні доведено, що системний аналіз слугує основою для розроблення 

методології дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща, 

сприяє визначенню системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті як цілісного утворення, що 

складається із взаємопов’язаних компонентів, функціонування яких спрямовано на 

вирішення освітньо-виховних завдань професійного вдосконалення, 

самовдосконалення, саморозвитку вчителів, приведення їхньої фахової 

компетентності відповідно до потреб особистості й запитів суспільства. Система 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті включає нормативний, структурний, змістово-процесуальний 

і прогностичний компоненти.  

На основі розробленої концепції дослідження обраної проблеми, що 

ґрунтується на пріоритетності монографічного дослідження систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів України й Республіки 

Польща, здійснено їхній системний порівняльний аналіз за напрямами, які 

визначаються критеріями порівняння. Обґрунтовано критерії порівняння 

досліджуваних систем, а саме: нормативно-цільовий (нормативно-правове 

забезпечення, характеризується визначеністю цілей, завдань підвищення 
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кваліфікації); структурно-інституціональний (наявність ознак педагогічної системи, 

логіка процесу, взаємозв’язок його елементів і цілісність); змістово-процесуальний 

(змістова наповненість, узгодженість рівня змісту із запитами вчителів і вимогами 

суспільства, інтенсивність використання освітніх новацій); прогностично-

розвивальний (тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті). 

Вперше схарактеризовано систему підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща. 

Відповідно до нормативно-цільового критерію – класифіковано нормативно-

правове забезпечення за рівнями: міжнародний (міжнародні нормативно-правові 

акти); загальнонаціональний (нормативно-правові акти Республіки Польща); 

регіональний (нормативні документи воєводств); муніципальний (нормативні 

документи повіту / гміни); локальний (нормативні документи закладів 

удосконалення вчителів). Відносно структурно-інституціонального критерію – 

схарактеризовано структуру системи вдосконалення вчителів Польщі, яка 

функціонує на рівнях: загальнонаціональному; регіональному (освітні заклади 

здійснюють свою діяльність на рівні воєводств); місцевому (освітні заклади, що 

працюють на рівні повітів і гмін); локальний (на рівні закладів середньої освіти). 

Відповідно до змістово-процесуального критерію – конкретизовано цілі та завдання 

підвищення кваліфікації, визначено зміст, періодичність і тривалість, основи 

організації освітнього процесу та регламентації основних його процедур 

(діагностики, навчання, контролю, атестації тощо). Відповідно до прогностично-

розвивального критерію – визначено тенденції розвитку досліджуваної системи 

(глобалізація освітнього процесу; універсальність й всебічна безперервна відкрита 

освіта; інформатизація; наповнення надпрофесійними компонентами; 

диверсифікованість напрямів, рівнів, структур; високий рівень децентралізації; 

уніфікація світових стандартів). 

У дисертації здійснено порівняльний аналіз систем підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України та 

Республіки Польща; розроблено прогностичну модель системи підвищення 
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кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України з урахуванням конструктивних ідей польського досвіду. Визначено 

напрями використання ідей конструктивного досвіду Республіки Польща з 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів в Україні 

(стандартизація післядипломної педагогічної освіти; впровадження нової системи 

забезпечення ефективності підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів; забезпечення моніторингу якості освітнього процесу в 

системі підвищення кваліфікації вчителів; сприяння участі вчителів закладів 

загальної середньої освіти в освітніх програмах і проєктах професійного розвитку й 

підвищення кваліфікації вчителів; створення програм безперервного навчання 

фахівців; децентралізація управління системою післядипломної педагогічної освіти; 

гуманізація і демократизація підвищення кваліфікації вчителів).  

Здійснено порівняльний аналіз змісту базових понять дослідження в 

українському та польському науковому просторі, зокрема, таких понять, як: 

«післядипломна освіта» (studia podyplomowe), «підвищення кваліфікації вчителів» 

(podnoszenie kwalifikacji nauczycieli), «вдосконалення вчителів» (doskonalenie 

nauczycieli), «система вдосконалення вчителів» (system doskonalenia nauczycieli), 

кваліфікаційні курси й курси вдосконалення (kursy kwalifikacyjne i doskonalące). 

Встановлено, що поняття «podnoszenie kwalifikacji nauczycieli» («підвищення 

кваліфікації вчителів») у польському науковому просторі не має широкого 

застосування, більш розповсюдженим є «doskonalenie nauczycieli» («вдосконалення 

вчителів»). Під поняттям «підвищення кваліфікації вчителя» в українському 

науковому просторі зазвичай розуміють приведення компетентностей вчителя у 

відповідність до вимог модернізації системи освіти. Поняття «doskonalenie 

nauczycieli» («вдосконалення вчителів») у польських науково-педагогічних 

джерелах визначається як неперервний процес, що охоплює навчання впродовж 

усього життя, підвищення, завершення та оновлення професійної кваліфікації 

вчителів, набуття ними нових компетентностей і навичок, методичні консультації, 

що забезпечують підтримку вчителя у процесі виконання професійних завдань і 

його професійного розвитку. 
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Розроблено і впроваджено змістовно-методичне забезпечення для підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів, що містить навчально-

методичний посібник «Професійний розвиток і підвищення кваліфікації у 

післядипломній освіті України й Республіки Польща», методичні рекомендації 

«Модернізація змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України з урахуванням досвіду 

Республіки Польща» для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти. 

Матеріали дослідження використано в освітньому процесі для підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів, зокрема таких тем: 

«Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу у викладанні 

природничих предметів», «Професійне вдосконалення вчителів Республіки 

Польща», «Організація міжнародного проєкту «У пошуках Ейнштейна – Академія 

Розумів», «Зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Польщі», «Перспективні 

напрями впровадження польського досвіду у підвищення кваліфікації українських 

фахівців»; під час співпраці з іноземними фахівцями галузі вищої освіти в рамках 

Програми ЄС Ерасмус+: напрям Жан Моне («Higher Education Quality and Its 

Support: Ukraine's movement towards the European Union» 3587094-ЕРР-1-2017-1-UA-

EPPJMO-MODULE); під час стажування за польсько-українським проєктом із 

педагогічної підготовки «Інтернаціоналізація вищої освіти. Нові та інноваційні 

методи виховання. Впровадження міжнародних освітніх проєктів у фінансовій 

перспективі ЄС» (Polish-Ukrainian Project on Pedagogical Training. 

«Internationalization of higher education. New and innovative methods of education. 

Implementation of international educational projects in the EU financial perspective»). 

Ключові слова: система підвищення кваліфікації, післядипломна освіта, 

вчителі природничо-математичних предметів, порівняльний аналіз, Україна, 

Республіка Польща. 
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ANNOTATIONS 

Yevtushenko N.V. Systems of professional development of teachers of natural 

and mathematical subjects in postgraduate education of Ukraine and the Republic of 

Poland. On the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of pedagogical 

sciences on a specialty 13.00.04 – the theory and methods of teaching in professional 

education. – Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the National 

Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kiev, 2021. 

In the dissertation the necessity of updating the system of advanced training of 

teachers of natural and mathematical subjects in postgraduate pedagogical education under 

the current conditions of reforming the educational sector in Ukraine has been actualized. 

The study and implementation of the experience of European countries is important for the 

development of the Ukrainian system of advanced training of teachers of natural and 

mathematical subjects in postgraduate pedagogical education. The experience of the 

Republic of Poland, a country that has achieved significant positive changes in the reform 

of the teacher training system in a relatively short time, is gaining considerable interest. It 

is noted that the Republic of Poland has high performance in the international survey 

PISA-2018 (Program for International Student Assessment). Thereby, the average 

indicator for determining the level of mathematical competence of schoolchildren in the 

Republic of Poland was 516 points (27 points more than the level of the Organization for 

Economic Cooperation and Development – OECD), in the field of natural competences – 

511 points (3-rd place among EU countries, 22 points higher than the OECD average). 

Therefore, the study of the system of in-service training of teachers of science and 

mathematics in postgraduate education in the Republic of Poland and its comparison with 

the system of in-service training of teachers in this specialty in Ukraine is relevant and 

necessary for reforming postgraduate pedagogical education. Thus, the study of the system 

of in-service training of teachers of science and mathematics in postgraduate education of 

the Republic of Poland and its comparison with the system of in-service training of 

teachers in this specialty in Ukraine is relevant and necessary for reforming postgraduate 

pedagogical education. 
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The relevance of the study of the chosen problem is enhanced by the need to resolve a 

number of existing contradictions, namely between the importance of science and 

mathematics education as an important socio-economic resource for state development and 

low interest of young people in its acquisition; the importance of natural and mathematical 

education for the formation of the younger generation worldview, scientific picture of the 

world, awareness of the unity of man and nature, mathematical thinking and insufficiently 

defined areas of development of natural and mathematical education in Ukraine, taking into 

account the global and European trends; the objective need of the country to update the 

content, forms and methods in the development of the competence of teachers of natural 

sciences and mathematics and the imperfection of the modernization of this area of 

training; the need to take into account the constructive ideas of the European experience of 

advanced training of teachers of natural sciences and mathematics and the lack of 

systematic research to study it. 

The study proves that systems analysis serves as a basis for developing research 

methodologies for studying the systems of in-service training of teachers of science and 

mathematics in postgraduate education of Ukraine and the Republic of Poland, contributes 

to the definition of the system of professional development of teachers of science and 

mathematics in postgraduate education as a holistic education, consisting of 

interconnected components, the functioning of which is aimed at solving educational 

problems of professional development, self-improvement, self-development of teachers, 

bringing their professional competence in accordance with the needs of the individual and 

the society. The system of advanced training of teachers of natural and mathematical 

subjects in postgraduate education includes normative, structural, content-procedural, and 

prognostic components. 

On the basis of the developed research concept of the chosen problem which is based 

on the priority of monographic study of the systems of advanced training of teachers of 

natural and mathematical subjects of Ukraine and the Republic of Poland, their systematic 

comparative analysis is carried out in the areas determined by the comparison criteria. The 

criteria for comparing the systems under study are substantiated, namely: normative-target 

(normative-legal provision, characterized by definite goals, tasks of advanced training); 
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structural and institutional (the presence of signs of the pedagogical system, the logic of 

the process, the relationship of its elements and integrity); content-procedural (semantic 

content, consistency of the level of content with the demands of teachers and the 

requirements of society, the intensity of the use of educational innovations); prognostic 

and developmental (tendencies of development of the system of advanced training of 

teachers of natural and mathematical subjects in postgraduate education). 

For the first time the system of advanced training of teachers of natural and 

mathematical subjects in postgraduate education of the Republic of Poland has been 

characterized. According to the structural and institutional criterion the normative-legal 

provision is classified by levels: international (international international regulations); 

national (regulations of the Republic of Poland); regional (regulatory documents of 

voivodships); municipal (county / commune regulations); local (normative documents of 

in-service teacher training institutions). In accordance with the content-procedural 

criterion the goals and objectives of professional development are specified; the content, 

frequency and duration, the basics of organization of the educational process and 

regulation of its main procedures (diagnostics, training, control, certification, etc.) are 

determined. According to the prognostic-developmental criterion, the tendencies of 

development of the system under research are determined (globalization of educational 

process; universality and comprehensive continuous open education; informatization; 

filling with superprofessional components; diversification of directions, levels, structures; 

high level of decentralization; unification of world standards). 

In the dissertation the comparative analysis of the systems of advanced training of 

teachers of natural and mathematical subjects in postgraduate education of Ukraine and the 

Republic of Poland has been carried out; a prognostic model of the system of advanced 

training of teachers of natural and mathematical subjects in postgraduate education of 

Ukraine has been developed, taking into account constructive ideas of the Polish 

experience. It has been defined the directions of using in Ukraine the ideas of constructive 

experience of the Republic of Poland on professional development of teachers of natural 

sciences and mathematics (standardization of postgraduate pedagogical education; 

introduction of a new efficiency system of in-service training of teachers of natural 
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sciences and mathematics; ensuring monitoring of the quality of the educational process in 

the system of in-service teacher training; promoting the participation of teachers of general 

secondary education institutions in educational programs and projects of professional 

development and in-service teacher training; creation of programs of continuous training 

of specialists; decentralization of management of the system of postgraduate pedagogical 

education; humanization and democratization of teacher training).  

It has been performed a comparative analysis of the content of basic research 

concepts in the Ukrainian and Polish scientific space, in particular, such concepts as 

«postgraduate education» (studia podyplomowe), «in-service teacher training» 

(podnoszenie kwalifikacji nauczycieli), «teacher development» (doskonalenie 

nauczycieli), «the system of teacher training» (system doskonalenia nauczycieli), 

«qualification impprovement courses and training courses» (kursy kwalifikacyjne i 

doskonalące). 

It has been established that the concept of «podnoszenie kwalifikacji nauczycieli» 

(«in-service teacher training») in the Polish scientific space is not widely used, however, 

more common is «doskonalenie nauczycieli» («teacher development»). The concept of 

«doskonalenie nauczycieli» («teacher development») in the Ukrainian scientific space is 

usually understood as bringing teachers' competencies in line with the requirements of 

modernization of the education system. The concept of «doskonalenie nauczycieli» 

(«teacher development») in Polish scientific and pedagogical sources is defined as a 

continuous process that includes lifelong learning, improvement, completion and renewal 

of professional qualifications of teachers, their acquisition of new competencies and skills, 

and methodical consultations providing teacher support in performing professional tasks 

and in the course of their professional development. 

Content and methodological support for in-service training of teachers of science and 

mathematics, which includes a textbook «Professional development and in-service training 

in postgraduate education of Ukraine and the Republic of Poland», guidelines for students 

of postgraduate pedagogical education institutions «Modernization of the content, forms 

and methods of in-service training of teachers of natural and mathematical subjects in 
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postgraduate education of Ukraine taking into account the experience of the Republic of 

Poland» have been developed and implemented. 

The research materials were used in the educational process to improve the skills of 

teachers of science and mathematics, including the following topics: «New Ukrainian 

school: the implementation of a competency-based approach to teaching science», 

«Professional development of teachers in Poland», «Organization of the international 

project «In Search of Einstein – Academy of Minds», «Content, forms and methods of 

professional development of teachers of natural and mathematical subjects in postgraduate 

education of Ukraine and Poland», «Perspective directions of introduction of Polish 

experience in professional development of Ukrainian specialists»; during cooperation with 

foreign specialists in the field of higher education within the framework of the EU 

Erasmus+ Program: Jean Monnet direction («Higher Education Quality and Its Support: 

Ukraine's movement towards the European Union») 3587094-ERR-1-2017-1-UA-

EPPJMO-MODULE); during an internship under the the Polish-Ukrainian project on 

pedagogical training «Internationalization of higher education. New and innovative 

methods of education. Implementation of international educational projects in the EU 

financial perspective» (Polish-Ukrainian Project on Pedagogical Training 

«Internationalization of higher education. New and innovative methods of education. 

Implementation of international educational projects in the EU financial perspective»).  

Key words: teacher training system, postgraduate pedagogical education, teachers of 

natural and mathematical subjects, comparative analysis, Ukraine, the Republic of Poland. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. У сучасних умовах реформування загальної 

середньої освіти, впровадження ідей Нової української школи, Державних 

стандартів базової середньої освіти виникає необхідність оновлення системи 

підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній педагогічній освіті. Особливого 

значення набуває підвищення кваліфікації вчителів для забезпечення належної 

якості природничо-математичної освіти (STEM-освіти), оскільки природничі науки і 

математика суттєво впливають на соціально-економічний розвиток держави, 

розбудову й підтримку українських наукоємних і високотехнологічних галузей.  

Важливим для розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті є вивчення європейського досвіду, 

зокрема Республіки Польща, країни-члена Європейського Союзу, яка за досить 

короткий час досягла позитивних зрушень у здійсненні реформи системи 

вдосконалення вчителів. Доцільність вивчення польського досвіду підтверджується 

показниками участі країни у міжнародному дослідженні PISA-2018 (Program for 

International Student Assessment – програма міжнародного оцінювання учнів). Так, у 

школярів Польщі середній показник рівня математичної компетентності склав 516 

балів (на 27 балів більше від рівня країн Організації економічного співробітництва 

та розвитку – ОЕСР (Organisation for Economic Cooperation and Development – 

OECD)), у галузі природничих компетентностей – 511 балів (3 місце серед країн ЄС, 

що на 22 пункти вище середнього показника в країнах ОЕСР). Тоді, як середній бал 

учнів / студентів України з математики становив 453,12 (на 39 балів менше від рівня 

країн ОЕСР, природничо-наукових дисциплін – 468,99 (на 22 пункти нижче 

середнього показника в країнах ОЕСР).  

Відтак, дослідження системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща та її 

порівняння з системою підвищення кваліфікації вчителів цього профілю в Україні є 

актуальним для реформування вітчизняної післядипломної педагогічної освіти. 
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Велику увагу якості освіти приділено у законодавчих і нормативно-правових 

документах, зокрема положеннях Конституції України (1996), Законах України 

«Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), «Про повну загальну середню 

освіту» (2020), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року (2013). На важливості підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній 

освіті наголошується в Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні (2013), 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (2016), Концепції розвитку 

педагогічної освіти (2018), Концепції розвитку природничо-математичної освіти 

(2020). 

У фундаментальних працях із підготовки і професійного вдосконалення 

вчителів України розкрито такі аспекти, як: філософія освіти (В. Андрущенко, 

В. Кремень, В. Огнев’юк); безперервна професійна освіта (С. Гончаренко, 

Н. Ничкало, С. Сисоєва); теорія і практика педагогічної освіти (І. Зязюн, 

В. Луговий); організація освітнього процесу у закладах вищої освіти 

(С. Мартиненко, О. Олексюк); теоретико-методологічні засади освіти дорослих 

(Л. Лук’янова, Л. Сігаєва, Л. Тимчук); розвиток сучасної педагогічної освіти в 

контексті євроінтеграційних процесів (Т. Десятов, Т. Кристопчук, Г. Cотська); 

впровадження компетентнісного підходу як одного з пріоритетних напрямів 

модернізації системи освіти (О. Пометун, Л. Хоружа). 

Концептуальні положення щодо організації й розвитку системи післядипломної 

педагогічної освіти розкрито у дисертаційних дослідженнях С. Крисюка, 

А. Кузьмінського, В. Олійника, Н. Протасової. Зокрема, вченими розглядалися 

концепції самоорганізації та управління навчальним процесом в освітніх системах 

(Г. Єльникова, Т. Сорочан), розвиток післядипломної педагогічної освіти в умовах 

розбудови нової української школи (Н. Клокар, В. Сидоренко), наукові засади 

організації освітнього процесу в закладах освіти різного рівня (Ю. Васильєв, 

О. Вознюк, І. Глазкова), теоретичні основи розвитку системи підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів (А. Зубко, В. Киркалов, Ю. Кулюткін, М. Кухарєв, 

В. Маслов, В. Онушкіна, О. Тонконога), розвиток і саморозвиток педагогічної 
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майстерності вчителів (І. Зязюн, О. Тринус), удосконалення медіакультури вчителя 

(І. Колеснікова), формування науково-методичної компетентності викладачів 

(С. Толочко), формування педагогічної культури вчителя (М. Скрипник), створення 

професійного іміджу педагога (М. Навроцька), підготовка вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

(Н. Тягло). 

Проблему підготовки майбутніх учителів, зокрема природничо-математичних 

предметів досліджували в таких аспектах, як: вивчення сутності та складових 

культури вчителя (В. Аніщенко, Л. Хомич, Н. Ших), упровадження 

компетентнісного підходу (Л. Бурчак, М. Вовк, А. Воєвода, В. Заболотний, 

Т. Махаєва), теоретичні та методичні основи підготовки вчителів засобами 

інформаційних технологій (Ю. Горошко, Т. Деркач, О. Колгатін, О. Перець, 

О. Теплицький, С. Хазіна, Н. Цодікова), вплив професійної самоосвіти і 

самовиховання на розвиток педагогічної майстерності (О. Коношевський, 

О. Кучерявий), теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя фізики 

до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі (А. Андрєєв), 

формування готовності майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей до 

навчально-дослідницької діяльності (Л. Антонюк), підготовка майбутніх учителів 

біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи (Н. Баюрко), 

формування готовності фахівців до творчої професійної діяльності (В. Іванова), 

інтегративний підхід до вивчення математичних дисциплін (В. Нічишина), 

міжпредметні зв’язки природничо-математичних і спеціальних дисциплін 

(С. Рибак), професійна підготовка фахівців до моніторингу навчальних досягнень 

учнів (Н. Шакун).  

Українськими вченими вивчаються також напрями організації освіти вчителів 

природничо-математичних предметів, зокрема, розвиток професіоналізму вчителів 

природничих дисциплін у системі післядипломної освіти (І. Жорова); система 

професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін (М. Бирка), 

впровадження компетентнісного підходу в процес підвищення кваліфікації вчителів 

(П. Грабовський, О. Норкіна, С. Раков, В. Саюк, Є. Смирнова-Трибульска), 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%85%20%D0%9D.%20%D0%92.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9E.%20%D0%91.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D1%96%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%92.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%A1.%D0%9C.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%20%D0%9D.%D0%92.$
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формування готовності вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної 

діяльності (О. Бабкова), формування готовності вчителів природничих дисциплін до 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої школи 

(Д. Біда), формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку 

академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу 

(О. Ващук), формування готовності молодого вчителя до інноваційної діяльності в 

системі методичної роботи школи (І. Волощук), розвиток професійно-особистісних 

якостей вчителів-предметників (І. Сотніченко), теоретичні засади методичної 

підготовки вчителів в умовах неперервної освіти (В. Шарко).   

Важливими для наукового пошуку є порівняльно-педагогічні дослідження 

українських вчених із різних аспектів розвитку освіти у провідних країнах світу 

(Н. Авшенюк, О. Локшина, О. Матвієнко, О. Огієнко, Н. Пазюра, Л. Пуховська). 

Окремі питання професійної підготовки педагогів Республіки Польща стали 

предметом дослідження багатьох українських учених, зокрема, вивчалося: система 

управління професійним розвитком викладачів (І. Андрощук), проблеми 

професійно-педагогічної підготовки вчителів (А. Василюк), система підготовки 

вчителя історії (В. Пасічник), розвиток педагогічної освіти в контексті європейських 

інтеграційних процесів (Ю. Грищук), розвиток університетської освіти та науки 

(В. Майборода), розвиток інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті 

(Ю. Янісів), професійна підготовка майбутніх учителів у вищих закладах 

(І. Янкович).  

Документи, розроблені Європейським Союзом, здійснили вплив на розвиток 

польської системи вдосконалення вчителів, зокрема організації їх безперервної 

освіти: Біла книга «Навчання і учіння» (1995), Лісабонська стратегія навчання 

впродовж усього життя (2000), Рекомендації Європейського Парламенту та 

Європейської Ради «Про основні компетенції у процесі навчання впродовж усього 

життя» (2006), Програма дій «Освіта впродовж життя» на 2007–2013 роки (2006), 

Рекомендації Європейського Парламенту та Європейської Ради «Про створення 

Європейської рамки кваліфікацій для неперервного навчання» (2009), Стратегія 

розумного та сталого розвитку – Європа 2020 (2010). Завдання, пов’язані з вимогами 
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до рівня професійної освіти вчителів, містяться також у стратегічному документі 

Комітету прогнозів «Польща у XXI столітті» (1997), який став основою для 

створення сучасної системи польської освіти та професійного розвитку педагогів.  

Професійна підготовка і вдосконалення педагогічної майстерності вчителів у 

Республіці Польща здійснюється відповідно до положень Конституції Республіки 

Польща (1997), Законів Республіки Польща «Про систему освіти» (1991), «Про вищу 

освіту» (2005), «Про освіту» (2016), «Карти вчителя» (1982), Розпоряджень 

Міністерства національної освіти «Про введення реформи шкільної системи» (1999), 

«Про заклади вдосконалення вчителів» (2009), «Про внесення змін до 

розпорядження про заклади вдосконалення вчителів» (2012). 

Проблемам підготовки і професійного вдосконалення вчителів дослідниками 

Республіки Польща приділяється належна увага. Вивчалися такі аспекти як: різні 

підходи до підготовки вчителя (З. Квєчіньскі (Z. Kwieciński), Х. Шівек (H. Siwek), 

M. Шиманьскі (M. Szymański)); стратегії розвитку освіти у Польщі (Ч. Банах 

(Cz. Banach), Ч. Купішєвіч (Сz. Kupisiewicz)); організація неперервної освіти 

(А. Клім-Клімашевска (A. Klim-Klimaszewska), М. Пеньковска (M. Peńkowska)); 

навчання й підвищення кваліфікації вчителів у педагогічній теорії і практиці 

(M. Зданевіч (M. Zdanevicz), Й. Пултуржицкі (J. Półturzycki)); післядипломна освіта 

(K. Верещиньскі (K. Wereszczyński)). 

Професійна підготовка і вдосконалення вчителів у Республіці Польща 

ґрунтовно досліджувалася польськими науковцями, а саме: організаційно-

педагогічні умови професійного навчання в центрах неперервної освіти Польщі 

(А. Мушиньскі (A. Muszyński)); підготовка вчителів до оцінювання навчальних 

досягнень учнів (Р. Мушкєта (R. Muszkieta)); професійна підготовка педагогів у 

вищих освітніх закладах (Е. Нєроба (E. Nieroba)); організація педагогічних практик 

(У. Новацка (U. Nowacka)); теоретичні й методологічні засади підготовки та 

вдосконалення вчителів Б. Сітарська (B. Sitarska)); тенденції розвитку педагогічної 

освіти вчителів (І. Шемпрух (I. Shempruch)); система професійної підготовки 

вчителя і шляхи її оптимізації (Я. Моріц (J. Moric)). 
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Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених підготовці й 

професійному вдосконаленню вчителів в Україні та Республіці Польща, проблема 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України й Польщі не була предметом цілісного порівняльного 

аналізу.  

Актуальність дослідження обраної проблеми підсилюється необхідністю 

вирішення низки об’єктивних суперечностей, а саме між: 

 значенням природничо-математичної освіти як важливого соціально-

економічного ресурсу розвитку держави і низькою зацікавленістю молоді в її 

здобутті; 

 важливістю природничо-математичної освіти для формування в молодого 

покоління світогляду, наукової картини світу, усвідомлення єдності людини і 

природи, математичного мислення і недостатньо чітко визначеними напрямами 

розвитку природничо-математичної освіти в Україні з урахуванням світових й 

європейських тенденцій; 

 об’єктивною потребою країни в оновленні змісту, форм і методів у розвитку 

компетентності вчителів природничо-математичних предметів і недосконалістю 

модернізації цього напряму системи підвищення кваліфікації вчителів; 

 необхідністю врахування конструктивних ідей європейського досвіду 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів і 

відсутністю системних досліджень його вивчення. 

Враховуючи соціальну значимість природничо-математичної освіти, 

необхідність підвищення кваліфікації вчителів цього напряму відповідно до вимог 

європейського освітнього простору, відсутність цілісного системного дослідження 

досвіду Республіки Польща щодо організації підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті та порівняння його з 

Україною, темою дисертаційної роботи обрано: «Системи підвищення кваліфікації 

учителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і 

Республіки Польща». 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконано відповідно до науково-дослідної теми Чернігівського інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського «Науково-методичний 

супровід розвитку інноваційного освітнього середовища в регіоні, створення умов 

для безперервної освіти педагогічних працівників» (державний реєстраційний номер 

0119U100100). Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої 

ради Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 5 від 

25.05.2017 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі 

освіти, педагогіки і психології (протокол № 4 від 20.06.2017 р.). 

Об’єкт дослідження – підвищення кваліфікації вчителів України та Республіки 

Польщі. 

Предмет дослідження – системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті України 

й Республіки Польща у їх порівняльному аналізі. 

Мета дослідження – на основі цілісного наукового аналізу післядипломної 

педагогічної освіти в Україні та Республіці Польща здійснити порівняльний аналіз 

систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній педагогічній освіті досліджуваних країн задля врахування 

конструктивних ідей польського досвіду в Україні. 

Відповідно до об’єкта, предмета та мети визначено основні завдання 

дослідження: 

1. Вивчити стан проблеми у педагогічній теорії та практиці. 

2. Здійснити порівняльний аналіз базових понять дослідження в українському 

та польському науковому просторі. 

3. Розробити концепцію порівняльного дослідження систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України і Республіки Польща. 

4. Обґрунтувати критерії порівняння систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки 

Польща. 
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5. Дослідити систему підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України. 

6. Дослідити систему підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща. 

7. Здійснити порівняльний аналіз систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки 

Польща відповідно до визначених критеріїв. 

8. Виявити конструктивні ідеї польського досвіду підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів, визначити напрями його 

впровадження в українську систему післядипломної педагогічної освіти. 

Теоретичну основу дослідження становлять: наукові положення та висновки: 

філософії сучасної освіти (В. Андрущенко, В. Кремень, В. Огнев’юк), підвищення 

кваліфікації вчителів у системі безперервної освіти (А. Кузьмінський, Л. Лук’янова, 

Т. Сорочан), методології порівняльної педагогіки (О. Локшина, А. Сбруєва), теорії 

освітніх систем та їх розвитку (Т. Дмитренко, В. Олійник), неперервної професійної 

освіти (С. Гончаренко, Н. Ничкало, С. Сисоєва), розвитку педагогічної освіти 

(І. Зязюн, В. Луговий), підготовки фахівців у закладах вищої освіти (В. Бондарь, 

С. Мартиненко), педагогічної підготовки вчителів (Н. Журавська, М. Солдатенко); 

теорії і практики післядипломної педагогічної освіти (Н. Протасова, В. Швидун, 

І. Якухно), зокрема з підготовки та професійного розвитку вчителів природничо-

математичних предметів (М. Бирка, Є. Смирнова-Трибульска, О. Теплицький), 

зарубіжного досвіду педагогічної освіти (І. Андрощук, Н. Клясен, С. Шандрук); 

підготовки вчителів та змін в їх освіті (З. Квєчіньскі (Z. Kwieciński), Т. Лєвовіцкі 

(T. Lewowicki), В. Оконь (W. Okoń), Ф. Шльосек (F. Szlosek)), навчання, доучування і 

вдосконалення вчителів, інтегрованої концепції освіти вчителів (Ч. Банах 

(Cz. Banach), стратегії розвитку освіти Ч. Купішєвіч (Cz. Kupisiewicz), дослідження з 

предметних і дидактичних компетентностей вчителів географії та студентів-

географії-кандидатів на вчителів (В. Осух (W. Osuch), стандартизації неперервної 

професійної освіти (Х. Беднарчик (H. Bednarczyk)), академічної освіти дорослих 

(Ю. Пултужицкі (J. Półturzycki). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%BE%20%D0%86$
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Методологічна основа дослідження представлена на філософському, 

загальнонауковому, конкретнонауковому й технологічному рівнях. На 

філософському рівні – положення про нерозривний зв’язок культури й освіти, 

єдності теорії та практики; логічного й історичного, загального й часткового; 

визначення базових принципів пізнання досліджуваного явища. На рівні 

загальнонаукової методології – положення про цілісність, комплексність, 

структурність, відкритість та зворотний зв’язок; демократизацію і гуманізацію 

підвищення кваліфікації у післядипломній педагогічній освіті; принципах 

системності, єдності смислів й цілей, пріоритету спрямованості розвитку освітніх 

систем на утвердження цінності людини і людського, тотожності векторів 

часткового і загального в еволюції педагогічної емпірії (заклад, система освіти 

країни – регіональний, світовий освітній простір). На рівні конкретно наукової 

методології – концептуальні ідеї порівняльної педагогіки з метою аналізу 

педагогічного досвіду Республіки Польща щодо проблеми підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті. На 

технологічному рівні – методи проведення дослідження української й польської 

систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів, 

вивчення тенденцій їх розвитку із залученням широкого кола джерельної бази. 

Концепція дослідження ґрунтується на розумінні системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

як такої, що складається із взаємопов’язаних компонентів, функціонування яких 

спрямовано на вирішення освітньо-виховних завдань професійного вдосконалення 

та розвитку вчителів, досягнення педагогічних цілей щодо приведення їх фахової 

компетентності у відповідність до потреб особистості, держави та технологічного 

розвитку суспільства.  

Провідною концептуальною ідеєю дослідження обраної проблеми є 

пріоритетність монографічного дослідження систем підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті в Україні й 

Республіці Польща з подальшим системним порівняльним аналізом за напрямами, 

які визначаються обґрунтованими критеріями порівняння. 
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Системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті в обох країнах досліджувалися на засадах 

порівняльного, системного, структурно-функціонального, аксіологічного, 

андрагогічного, компетентнісного підходів.  

Системний підхід сприяв розгляду досліджуваних явищ як самостійних 

цілісних системних утворень, які є складниками більших систем – національних 

систем післядипломної педагогічної освіти, та водночас такими, що мають подібні 

структури й структурні компоненти, функціонування яких здійснюється з метою 

професійного й особистісного розвитку українських і польських учителів.  

Порівняльний підхід дав змогу здійснити порівняльний аналіз систем 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті в Україні та Республіці Польща, з’ясувати подібні й відмінні 

їх риси, здійснити їхнє зіставлення та порівняння з метою виокремлення напрямів 

використання конструктивних ідей польського досвіду в Україні. Порівняльний 

аналіз проводився відповідно до обґрунтованих критеріїв порівняння.  

Структурно-функціональний підхід застосовувався у процесі аналізу 

особливостей організації і функціонування систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті в обох країнах, 

характеристики діяльності мережі освітніх закладів, у яких здійснюється 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України й Республіки Польща. 

Аксіологічний підхід дав змогу порівняти властивості систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

як осередків упровадження європейських і національних цінностей в освітній 

простір обох країн, що визначено ідеями й спонуканнями, які висуваються 

суспільством у вигляді норм та ідеалу професійної діяльності вчителів. 

Андрагогічний підхід у дослідженні сприяв порівнянню форм і методів 

підвищення кваліфікації українських і польських вчителів, здійснюваного на засадах 

освіти дорослих, що уможливило виявлення ідей конструктивного досвіду у 
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питаннях забезпечення безперервної освіти вчителів, організації інтегрованого 

навчання, пошуку варіативних підходів до змісту й технологій навчання. 

Застосування компетентнісного підходу дало змогу проаналізувати системи 

компетентностей вчителів природничо-математичних предметів у процесі 

підвищення кваліфікації в післядипломній освіті України й Республіки Польща, 

дослідити компетентнісний формат навчальних програм підвищення їх кваліфікації.  

Для вирішення поставлених завдань на різних етапах наукового пошуку 

використано комплекс методів наукового дослідження, а саме: теоретичних – 

системний аналіз із метою розгляду підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті як педагогічної системи, 

структурний аналіз – задля розгляду структури підвищення кваліфікації вчителів; 

теоретичний аналіз – з метою визначення основних напрямів дослідження проблем 

розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів; системно-структурний та 

системно-функціональний аналіз – для виділення основних структурних 

компонентів системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні й Республіки 

Польща, виявлення та обґрунтування тенденцій розвитку систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

в обох країнах; порівняльний аналіз – для зіставлення змісту понять, що 

функціонують в українському та польському науковому просторі; аналіз та 

узагальнення для вивчення монографічних досліджень з теорії та практики освіти, 

української й польської педагогічної літератури; абстрагування, конкретизація та 

узагальнення теоретичних положень із метою аналізу понятійного апарату 

дослідження; метод вивчення наукової літератури, офіційних звітів, нормативно-

правових документів; аналіз автентичної наукової літератури (переклад та 

уточнення термінів і понятійної бази, вияв їх аналогів, зіставлення значення понять з 

урахуванням різного специфічного тлумачення з метою адаптації понятійного 

апарату освітніх систем в українському і польському науковому просторі); 

емпіричних – порівняння за однією ознакою, декількома ознаками та порівняння 

різних етапів у розвитку педагогічного явища; метод дослідної бесіди; 

статистичних – оброблення та систематизація наукових фактів; верифікація 
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отриманої інформації шляхом зіставлення даних, оприлюднених у різноманітних 

наукових джерелах; кількісного оброблення результатів дослідження: групування; 

таблиці, рисунки – з метою систематизації та презентації результатів дослідження. 

Джерельну базу дослідження становлять українські (636 джерел) і автентичні 

матеріали (278 джерел), які вивчалися мовою оригіналу (273 польською, 

5 англійською), серед яких: 

 аналітичні звіти, дослідницькі та політичні звіти, зокрема: Зарубіжний 

досвід професійної підготовки педагогів: аналітичні матеріали (2017), Національний 

звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 (2018), 

Результати Всеукраїнського моніторингового опитування викладання та навчання 

серед директорів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (за методологією 

TALIS). Анотований звіт (2018), Моніторинг освіти та навчання 2019. Європейська 

комісія (Monitor edukacji i kształcenia 2019. Komisja europejska) (2019); 

 міжнародні документи, які містять положення декларацій, комюніке, 

концепцій, рекомендацій і стратегій Європейського Союзу, що характеризують 

сучасну освітню політику модернізації педагогічної освіти в Європейському Союзі;  

 законодавчі акти, нормативно-правові документи України, що координують 

систему підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті, зокрема, закони: України «Про повну загальну середню 

освіту» (2020), «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про професійний 

розвиток працівників» (2012);  

 концепції, які відображають сучасні зміни у системі післядипломної 

педагогічної освіти і підвищення кваліфікації вчителів, серед яких: Концепція 

розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (2020), Концепція цілісної 

Системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у м. Києві 

(проєкт) (2020), Концепція математичної освіти 12-річної школи (проєкт) (2018), 

Концепція освіти дорослих в Україні (Л. Лук’янова, 2016); 

 монографії українських учених, які досліджували проблему післядипломної 

педагогічної освіти (О. Дубасенюк, Н. Клокар, О. Локшина, Н. Ничкало, В. Олійник, 

http://lib.iitta.gov.ua/5474/


33 
 

О. Отич), колективні монографії (за заг. ред. В. Береки, за заг. ред. Ф. Ващука, за 

ред. В. Кременя, Т. Левовицького, В. Огнев’юка, С. Сисоєвої));  

 наукові праці українських учених, які досліджували питання підвищення 

кваліфікації вчителів, у тому числі фахівців природничо-математичних предметів, у 

післядипломній освіті України (Ю. Арешонков, О. Бабкова, Є. Бачинська, М. Бирка, 

С.  Болсун, П. Грабовський, В. Гравіт, К. Гораш, А. Веліховська, В. Вітюк, 

Л. Зазуліна, О. Захар, А. Зубко, Н. Лісова, Л. Ляховська, О. Норкіна, В. Олійник, 

О. Онаць, Н. Протасова, В. Руссол, В. Саюк, І. Сотніченко, Б. Сітарська, 

М. Смирнова, Є. Смирнова-Трибульска, Н. Ткачук, В. Шарко, Н. Чепурна); 

 публікації дослідників, які розкривають проблеми функціонування системи 

підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті (Л. Васильченко, 

О. Волярська, Л. Горбунова, А. Дробін, О. Дубасенюк, В. Кірман, В. Копілевич, 

Л. Лісіна, Л. Оліфіра, Г. Романчук, Т. Руснак, І. Якухно);  

 публікації науковців, які досліджували проблеми педагогічної освіти 

Республіки Польща (І. Андрощук, Ю. Грищук, М. Карпуленко, Н. Клокар, 

І. Янкович);  

 звіти керівників закладів післядипломної педагогічної освіти щодо 

діяльності освітніх закладів (2019; 2020);  

 навчальні програми підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів різних закладів післядипломної педагогічної освіти; 

 законодавчі акти, нормативно-правові документи Республіки Польща, 

зокрема: Закони Республіки Польща «Про систему освіти» (1991), «Про вищу 

освіту» (2005), «Про освіту» (2016), «Карта вчителя» (1982); 

 монографії та наукові праці польських учених, які досліджували питання: 

професійного розвитку та вдосконалення вчителів – A. Коморнічак 

(A. Komorniczak), Р. Квасьніца (R. Kwaśnica), Х. Квятковска (H. Kwiatkowska); 

Ю. Кужма (J. Kużma), М. Черепаняк-Вальчак (М. Czerepaniak-Walczak); 

Б. Кенджєрска (B. Kędzierska), Д. Пірог (D. Pirog), К. Потирала (К. Potyrała); 

міжнародні вимоги до підготовки і професійного вдосконалення вчителів (TALIS) – 

К. Хернік (K. Hernik), К. Маліновска (K. Malinowska), Р. Півоварскі (R. Piwowarski), 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%BE%20%D0%86$
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Я. Пшевлоцка (J. Przewłocka); підвищення кваліфікації вчителів – А. Яжембска 

(A. Jarzębska); форми професійного вдосконалення – К. Денек (K. Denek), Х. Дибек 

(H. Dybek); модель системи вдосконалення вчителів Польщі – А. Круль (A. Król), 

T. Мішке (T. Miszke); підготовки вчителів – Х. Беднарчик (H. Bednarczyk), Е. Бухчіц 

(E. Buchcic), М. Бучковска-Ґоля  (M. Buczkowska-Gola), Я. Ґолік  (J. Golik), 

 І. Жебер-Джіковска (I. Żeber-Dzikowska), К. Жегналек (K. Żegnałek), Б. Кенджєрска 

(B. Kędzierska), К. Потирала (К. Potyrała); післядипломної педагогічної освіти – 

Ю. Полтужицкі (J. Półturzycki), В. Блажеєвські (W. Błażejewski); Я. Таркота 

(J. Tarkota); реформування освіти – Ч. Банах (Cz. Banach), М. Чапля (M. Czapla), 

Я. Фазляґічь (J. Fazlagić), Е. Кажімєрчак-Ґригєль (E. Kazimierczak-Grygiel), середньої 

освіти – Д. Боровскі (D. Borowski), У. Ґриґєр (U. Grygier), Б. Каролюс (B. Karolus), 

А. Клімчук (A. Klimczuk), М. Скажиньскі (M. Skarzyński), А. Херма (A. Herma), 

К. Чюрей (K. Ciurej);  

 енциклопедії, словники, науково-допоміжні бібліографічні покажчики, в 

яких відображено професійні терміни у сфері підвищення кваліфікації і 

професійного вдосконалення вчителів в Україні й Польщі.   

Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження полягають в 

тому, що:  

вперше охарактеризовано систему підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща за 

обґрунтованими критеріями (нормативно-цільовий, структурно-інституціональний, 

змістово-процесуальний, прогностично-розвивальний). Відповідно до нормативно-

цільового критерію – класифіковано нормативно-правове забезпечення підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

за трьома рівнями: міжнародний (міжнародні нормативно-правові акти); 

загальнонаціональний (нормативно-правові акти Республіки Польща); регіональний 

(нормативні документи воєводств); муніципальний (нормативні документи 

повіту / гміни); локальний (нормативні документи закладів удосконалення вчителів). 

Відносно структурно-інституціонального критерію – охарактеризовано структуру 

системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 
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післядипломній освіті Польщі, яка функціонує на чотирьох рівнях: центральному 

(загальнонаціональному); регіональному (освітні заклади здійснюють свою 

діяльність на рівні воєводств); місцевому (освітні заклади, що працюють на рівні 

повітів і гмін); локальний (на рівні закладів середньої освіти). Відповідно до 

змістово-процесуального критерію – конкретизовано цілі та завдання підвищення 

кваліфікації польських учителів природничо-математичних предметів, визначено 

зміст, періодичність і тривалість, основи організації освітнього процесу та 

регламентації основних його процедур (діагностики, навчання, контролю, атестації 

тощо). Відповідно до прогностично-розвивального критерію – визначено тенденції 

розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті Республіки Польща (глобалізація освітнього 

процесу; універсальність й всебічна безперервна відкрита освіта; інформатизація; 

наповнення надпрофесійними компонентами; диверсифікованість напрямів, рівнів, 

структур; високий рівень децентралізації; уніфікація світових стандартів). 

Здійснено порівняльний аналіз систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України та Республіки 

Польща; розроблено прогностичну модель системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України з урахуванням 

конструктивних ідей польського досвіду. 

Визначено напрями використання ідей конструктивного досвіду Республіки 

Польща з підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів в 

Україні (стандартизація післядипломної педагогічної освіти; впровадження нової 

системи забезпечення ефективності підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів; забезпечення моніторингу якості освітнього процесу в 

системі підвищення кваліфікації вчителів; сприяння участі вчителів закладів 

загальної середньої освіти в освітніх програмах і проєктах професійного розвитку й 

підвищення кваліфікації вчителів; створення програм безперервного навчання 

фахівців; децентралізація управління системою післядипломної педагогічної освіти; 

гуманізація і демократизація підвищення кваліфікації вчителів);  
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 удосконалено змістово-технологічне наповнення навчальних програм 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті; форми і методи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів; 

  подальшого розвитку набули положення про розвиток системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України з урахуванням конструктивних ідей досвіду Республіки Польща. 

Теоретичне значення результатів полягає в тому, що здійснено порівняльний 

аналіз змісту базових понять дослідження в українському та польському науковому 

просторі, зокрема, таких понять, як: «післядипломна освіта» (studia podyplomowe), 

«підвищення кваліфікації вчителів» (podnoszenie kwalifikacji nauczycieli), 

«вдосконалення вчителів» (doskonalenie nauczycieli), «система вдосконалення 

вчителів» (system doskonalenia nauczycieli), кваліфікаційні курси й курси 

вдосконалення (kursy kwalifikacyjne i doskonalące). Встановлено логічні зв’язки між 

поняттями, які використовуються в українському та польському науковому 

просторі, що складають науковий тезаурус дослідження системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

Республіки Польща; теоретично обґрунтовано критерії порівняння (нормативно-

цільовий, структурно-інституціональний, змістово-процесуальний, прогностично-

розвивальний) систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України та Польщі; обґрунтовано компоненти 

прогностичної моделі системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України з урахуванням 

конструктивних ідей польського досвіду. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у розробленні та 

впровадженні навчально-методичного забезпечення для викладачів і слухачів 

системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів, що 

містить навчально-методичний посібник «Професійний розвиток і підвищення 

кваліфікації вчителів у післядипломній освіті України й Республіки Польща», 

методичні рекомендації «Модернізація змісту, форм і методів підвищення 
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кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України з урахуванням досвіду Республіки Польща» для слухачів закладів 

післядипломної педагогічної освіти, розроблено навчальні плани і освітні програми 

підвищення кваліфікації вчителів, збагачено зміст модулів «Сьогочасний стан 

розвитку природничо-математичної освіти», «Тенденції розвитку освіти 

ХХІ століття». 

Матеріалами дослідження збагачено зміст навчальних модулів, а саме темами: 

«Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу у викладанні 

природничих предметів», «Професійне вдосконалення вчителів Республіки 

Польща», «Організація міжнародного проєкту «У пошуках Ейнштейна – Академія 

Розумів», «Зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України та Польщі», 

«Перспективні напрями впровадження польського досвіду у підвищення 

кваліфікації українських фахівців»; реалізації освітнього модуля «Якість вищої 

освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського 

Союзу» («Higher Education Quality and Its Support: Ukraine's movement towards the 

European Union» 3587094-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) у рамках Проєкту 

«Еразмус+: Жан Моне». 

Основні положення дисертаційного дослідження можуть бути використані для 

розроблення і вдосконалення нормативно-правового забезпечення й мережі системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті, модернізації змісту, форм і методів підвищення кваліфікації 

українських фахівців, а також у практичній роботі закладів вищої освіти, вищої 

професійної освіти, післядипломної освіти та перепідготовки, для оновлення 

навчальних програм підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів, методичних рекомендацій щодо професійного розвитку і підвищення їх 

кваліфікації. Прогностичний матеріал дослідження може бути основою подальших 

наукових розвідок, пов’язаних із розвитком системи післядипломної педагогічної 

освіти в Україні. 
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Результати дослідження впроваджено в освітній процес Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 

(довідка № 20/01-13/432 від 30.06.2020), Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (довідка №184 від 22.06.2020), Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (довідка №121 від 

17.06.2020), Донбаського державного педагогічного університету (довідка №68-20-

322/1 від 16.06.2020), Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (довідка №73-19-211/1 від 19.03.2019). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати роботи 

обговорено на науково-практичних і науково-методичних конференціях різних 

рівнів, зокрема: міжнародних – «Викладач і студент: умови особистісно-

професійного зростання» (Черкаси, 2014); «Неперервна освіта нового сторіччя: 

досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 2017); «Наука без кордонів – розвиток у 

21 столітті – 2018 році» («Science without boundaries – development in 21st century –

 2018») (Будапешт, 2018); «Педагогіка та психологія в епоху збільшення потоку 

інформації – 2019» («Pedagogy and Psychology In an Era of Increasing Flow of 

Information – 2019») (Будапешт, 2019); «Педагогіка та психологія в епоху 

глобалізації – 2019» («Pedagogy and Psychology in the age of globalization – 2019») 

(Будапешт, 2019); «Актуальні проблеми науки та освіти – APSE – 2020» (Actual 

Problems of Science and Education – APSE – 2020) (Будапешт, 2020); всеукраїнських – 

«Проблеми сучасної природничо-математичної освіти», присвяченій видатному 

українському математику Георгію Вороному (Чернігів, 2017); «Розвиток творчих 

здібностей учнів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін» 

(Чернігів,  2017); «Проблеми сумісності й наступності в процесі інтеграції системи 

освіти України в європейський освітній простір» (Чернігів, 2017); «Інформаційні 

технології в освітньому процесі 2018» (Чернігів, 2018); «Проблеми сучасної 

природничо-математичної освіти», присвяченій 150-й річниці від дня народження 

видатного математика Георгія Вороного (Чернігів, 2018); «Інформаційні технології в 

освітньому процесі 2019» (Чернігів, 2019); «Чернігівські методичні читання з фізики 

та астрономії. 2019» (Чернігів, 2019); «Новітні технології сучасного суспільства» 
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(НТСС-2019) (Чернігів, 2019), а також під час співпраці з іноземними фахівцями 

галузі вищої освіти в рамках Програми ЄС Ерасмус+: напрям Жан Моне («Higher 

Education Quality and Its Support: Ukraine's movement towards the European Union» 

3587094-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) (2019); під час стажування за 

польсько-українським проєктом із педагогічної підготовки «Інтернаціоналізація 

вищої освіти. Нові та інноваційні методи виховання. Впровадження міжнародних 

освітніх проєктів у фінансовій перспективі ЄС» (Polish-Ukrainian Project on 

Pedagogical Training. «Internationalization of higher education. New and innovative 

methods of education. Implementation of international educational projects in the EU 

financial perspective») (Варшава, Польща, 2018). 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

«Розвиток загальнокультурної компетентності вчителів математики у системі 

післядипломної освіти» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти) було захищено у 2014 році. Матеріали та результати кандидатської 

дисертації в тексті докторської не використовувалися. 

Публікації. Результати дослідження представлено в 43 публікаціях, серед яких: 

2 одноосібні монографії; 1 навчально-методичний посібник; 1 методичні 

рекомендації; 1 програма підвищення кваліфікації; 21 стаття у наукових фахових 

виданнях України; 4 статті у зарубіжних періодичних наукових виданнях і 

виданнях, які входять до наукометричних баз даних; 8 статей у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій; 4 публікації у науково-методичних виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації українською, 

англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаних джерел (636 найменувань, із них 278 іноземними 

мовами) та 8 додатків на 20 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 

502 сторінки, з них 410 сторінок основного тексту. Робота містить 15 таблиць і 

5 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-

МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ й 

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

У розділі подано системний аналіз як основу методології дослідження систем 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України і Республіки Польща; здійснено порівняльний аналіз 

базових понять дослідження в науковому просторі України і Республіки Польща; 

проаналізовано проблему підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті в педагогічній теорії; обґрунтовано 

концепцію дослідження та критерії порівняння систем підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і 

Республіки Польща. 

 

1.1. Системний аналіз як основа методології дослідження систем 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті  

 

В умовах розбудови української державності, входження країни до 

європейського освітньо-культурного простору система підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті потребує 

реформування і змін. Постає питання про необхідність створення нової системи 

професійного вдосконалення фахівців, яка б підтримувала процеси глобалізації в 

освіті, сприяла адаптації до європейських стандартів та одночасно була спрямована 

на застосування власного накопиченого досвіду в цій сфері.  

Проблеми вітчизняної системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті спонукають до вивчення 

зарубіжного досвіду професійної педагогічної освіти, здійснення порівняльного 

дослідження її з системами професійного вдосконалення вчителів країн 
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Європейського Союзу, а зокрема Республіки Польща. Саме сучасна діалектика 

порівняльних досліджень дає можливість розглядати предмет дослідження в 

контексті його постійного розвитку [180, с. 11], що є найбільш важливим для 

прогнозування подальшого функціонування системи професійного вдосконалення 

українських фахівців у майбутньому.  

Зауважимо, що будь-який науковий пошук має бути відсторонений від простої 

констатації стану освітньої системи, а натомість, спрямовуватися на розвиток, 

реконструкцію або нову її інтерпретацію. Порівняльне дослідження систем 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті різних країн, насамперед, спрямоване на краще розуміння 

цього педагогічного явища в освітній системі кожної країни окремо та пошук 

адекватного узагальнення даних з метою його вдосконалення. Так, на зміну 

описовому підходу до дослідження «чужого» приходить потреба вивчення явищ і 

процесів у взаємозв’язках і взаємозалежностях «спільного», його культурно-

історичній зумовленості, а також акцентування на еволюційному та 

самоорганізаційному характері освітніх змін, що розширює можливості для 

розвитку методології порівняльних досліджень [348]. 

Для розв’язання проблеми подальшого розвитку вітчизняної системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті потрібна ефективна методологія (гр. methodos – спосіб, метод; 

logos – наука, знання – сукупність певних теоретичних уявлень, методів, засобів 

пізнання), зокрема «системна методологія, яка розглядає об’єкт пізнання як систему, 

що функціонує в середовищі і взаємопов’язана з цим середовищем» [64, с. 8].  

Як зазначено у наукових джерелах, «порівняння систем або підсистем освіти 

різних країн з метою об’єктивного оцінювання перспектив використання 

позитивного досвіду іншої країни в практиці освіти рідної країни на основі 

виявлення спільного й відмінного, станів, процесів, причин, тенденцій і загальних 

закономірностей є вихідним концептом компаративного педагогічного дослідження, 

найбільш поширеного в сучасній світовій практиці» [180, с. 3]. Водночас сучасне 

конструктивістське компаративне дослідження спрямоване на системний аналіз 
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явищ і процесів, що суттєво розширює об’єкт наукового пошуку [348]. 

Використання системного аналізу як прикладного аспекту теорії порівняння систем 

в освіті є одним із методів комплексного дослідження їхніх властивостей і 

відношень, які погано піддаються спостереженню та складні для безпосереднього 

пояснення [64, с. 9].  

Отже, зростаюча роль досліджень підвищення кваліфікації українських 

учителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті порівняно з 

відповідними процесами в інших країнах підсилює важливість розвитку методології 

порівняльних досліджень та запровадження системного аналізу, який, на нашу 

думку, є методологічною основою цілісного системного дослідження і практичного 

впровадження позитивного досвіду розвитку польської системи професійного 

вдосконалення вчителів.  

У зв’язку з цим, зупинимося більш детально на розгляді та визначенні як 

самого поняття «системний аналіз», так і основних понять, пов’язаних із ним. 

Системний аналіз утвердився в науці в другій половині ХХ століття. Цей період 

розвитку людства ознаменувався різноманітними й кардинальними відкриттями, 

більшість із яких були викликані появою системного світогляду й широким 

застосуванням системного аналізу. Подолання старих уявлень і методів у 

природничих й технічних науках, відкриття нових фундаментальних 

закономірностей об’єктивного світу зумовили кількісні і якісні зміни в суспільстві 

та сприяли, зокрема, швидкому розвитку сучасної техніки. Поява принципово нових 

методів та принципів дослідження дала плідні результати – на межі вже відомих 

раніше наук виникли нові наукові дисципліни та напрями. У сфері досліджень 

помітно підвищився інтерес до методологічних аспектів системних принципів. 

Методологічні дослідження набули відображення в розв’язанні завдань, пов’язаних 

із побудовою загальної теорії систем.  

У наукових джерелах зазначено, що розуміння теорії систем і системного 

аналізу дає змогу уникнути значної кількості помилок у прийнятті управлінських 

рішень на рівні держави, що пояснює можливі наслідки їхнього впливу на різні 

підсистеми складного і взаємозалежного суспільного організму [331].  
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Системний аналіз на сьогодні набув широкого застосування в різних галузях 

людської діяльності, зокрема в освітній, політичній, економічній, управлінській, та 

розглядається як узагальнена універсальна методологія розв’язання великих 

проблем, які погано формалізуються [345, с. 23]; сукупність методологічних засобів, 

які використовуються для підготовки та обґрунтування рішень щодо складних 

проблем політичного, військового, соціального, економічного, технічного та 

наукового характеру [332, с. 5]. 

Також системний аналіз розглядається як прикладна наука, що орієнтована на 

з’ясування причин реальних труднощів, що викликані «джерелом проблеми» 

(зазвичай це конкретна організація, установа, підприємство, колектив), та на вибір 

варіантів їх усунення [332, с. 5]; наукова дисципліна, яка на основі системно 

організованих, структурно взаємозв’язаних та функціонально взаємодіючих 

евристичних процедур, методологічних засобів, математичного апарата, 

програмного забезпечення й обчислювальних можливостей комп’ютерних систем та 

мереж забезпечує в умовах концептуальної невизначеності отримання та 

накопичення інформації про досліджуваний предмет для подальшого формування 

знань про нього як єдиний, цілісний об’єкт з позицій поставлених цілей дослідження 

і прийняття раціонального рішення в умовах різноманітних багатофакторних 

ризиків [172, с.16]. 

Як зазначено в науково-педагогічній літературі, логічним постає висновок 

стосовно методологічного підходу для вивчення сутності та оцінювання однієї з 

найбільших його підсистем – освіти. Використаний підхід має бути рівноправним 

щодо інших елементів, тобто бути системним. Важливість системного аналізу в 

освіті важко переоцінити, оскільки вона є чинником віддаленої перспективи, 

закладає фундамент, генерує розвиток усіх інших елементів суспільства, сприяє 

зростанню його продуктивних сил [331]. Отже, упровадження системного аналізу в 

дослідження з метою удосконалення потребує і сфера підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни, що 

сприяло б виробленню необхідної науково обґрунтованої концепції розвитку 

загальної природничо-математичної освіти, яка б реалізувалася шляхом формування 
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системних знань, що продукуються в результаті взаємодії і синтезу природничих, 

математичних і суспільних дисциплін.   

Сучасні дослідження свідчать, що «поки ще немає єдиної точки зору стосовно 

змісту поняття «системний аналіз» та сфери його застосування, проте є достатні 

підстави для виділення принаймні чотирьох відмінних між собою трактувань 

системного аналізу, а саме [64, с. 82]: як одного з конкретних методів вибору 

найкращого розв’язання проблеми (задачі); як конкретного методу пізнання 

(протилежність синтезу); як будь-якого аналізу будь-яких систем, аналізу систем на 

основі системної методології; як конкретного теоретико-прикладного напряму 

дослідження, що базується на системній методології та має певні принципи, методи 

і сферу застосування. 

Загальне визначення системного аналізу як сукупності певних наукових 

методів та практичних засобів розв’язання різноманітних проблем, що виникають у 

всіх сферах цілеспрямованої діяльності людини, на основі системного підходу та 

зображення об’єкта дослідження у вигляді системи [64, с. 82] вважатимемо 

найбільш прийнятними для використання за основу в цьому дослідженні, що 

сприятиме застосуванню системного аналізу як методологічної основи для 

порівняльного дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща. 

Закцентуємо увагу на тому, що порівняльне дослідження підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

країн на основі системного аналізу як методології концептуального підходу вимагає 

застосування певних методів дослідження. Таким концептуальним підходом у 

здійсненні порівняльного дослідження на основі системного аналізу, на наш погляд, 

слугує саме системний підхід.  

Це підтримує думку більшості науковців, які вважають, що методологія 

системного аналізу ґрунтується на системному підході до вивчення педагогічних 

явищ [44]. Системний аналіз як сукупність методологічних засобів порівняльного 

дослідження на конкретно-предметному рівні посідає особливе місце [139, с. 109]. 

Зокрема, як зазначено в енциклопедичному виданні, «сутність системного аналізу 
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полягає в комплексному дослідженні великих і складних об’єктів (систем), вивченні 

їх як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин. У свою 

чергу, методологія наукового пізнання неможлива без системного підходу» 

[65, с. 12]. 

Під системним підходом розуміють сукупність загальнонаукових 

методологічних принципів (вимог), в основі яких лежить розгляд об’єктів як 

систем [191]. До переліку цих вимог належать такі [191, с. 33]: а) виявлення 

залежності кожного елемента від його місця і функцій у системі з урахуванням того, 

що властивості цілого не можна звести до суми властивостей цих елементів; б) 

аналіз того, наскільки поведінка системи зумовлена як особливостями її окремих 

елементів, так і властивостями її структури; в) дослідження механізму взаємодії 

системи й середовища; г) вивчення характеру ієрархічності, притаманного цій 

системі; д) забезпечення всебічного багатоаспектного опису системи; є) розгляд 

системи як динамічної цілісності, що розвивається. 

Принцип системного підходу вимагає у процесі порівняльного аналізу розгляду 

досліджуваних елементів не як окремих феноменів, а як властивостей або 

результату взаємодії властивостей внутрішніх підсистем аналізованої системи та 

зовнішніх середовищних систем з урахуванням глобальних впливів. Виникає 

потреба маркування явищ і процесів у галузі освіти досліджуваної країни як 

результатів саморозвитку автентичних систем, визначення й виокремлення векторів 

еволюції автентичних систем, тенденцій і, головне, зіставлення 

системоформувальних елементів [348]. 

Потрібно зауважити, що методологія системного аналізу складного об’єкта, 

вивчення та пізнання процесів, які протікають у ньому, пов’язані з теорією пізнання. 

Підхід до її вивчення передбачає розгляд цього об’єкта як системи. Зокрема, це дає 

змогу розглядати досліджуваний об’єкт – «підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті» –  одночасно «як 

систему, що функціонує в середовищі й взаємопов’язана з цим середовищем» 

[64, с. 8], та як структурний елемент більш складної системи – післядипломної 



46 
 

педагогічної освіти, яка також має численні зв’язки з іншими структурними 

елементами (системами) і входить до системи вищої освіти. 

Система є одним з основних понять системного аналізу, до яких також 

належить підсистема, елемент тощо. Підкреслимо, що визначення системи 

передбачає виділення певних категорій явищ досліджуваного об’єкта і є вихідною 

категорією для конкретного наукового пізнання поняття «підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті».  

Існує ціла низка визначень системи, що виникли в результаті складної і 

тривалої еволюції в історії пізнання, але жодне з них, узяте конкретно, не 

характеризує повною мірою її сутність [145, с. 46]. Відтак, постає необхідність 

їхнього комплексного розгляду.  

Зокрема, система (грец. systema – складене з частин, з’єднане) – категорія, що 

визначає об’єкт, організований у значенні цілого, де енергія зв’язків між елементами 

системи перевищує енергію зв’язків із елементами інших систем [329, с. 915]. 

Система – це «сукупність елементів, що перебувають у взаємних зв’язках 

співпідпорядкування й координації та утворюють певну цілісність» [26, c. 175]. 

Система – це ціле, що складається зі з’єднаних частин, множини елементів, які 

перебувають у співвідношеннях і зв’язках один з одним і утворюють визначену 

цілісність, тобто єдність певної структури. У цьому визначенні можна виділити одну 

загальну складову – цілісність системи, тобто єдність будь-яких об’єктів [145, с. 46].  

Під системою також розуміють складні структури, які взаємодіють із 

навколишнім середовищем як єдине ціле, а великі системи та складні системи 

містять значну кількість елементів та підсистем. Система – це сукупність 

взаємозв’язаних елементів, відокремлена від зовнішнього середовища, що діє з цим 

середовищем як єдине ціле. Система – це засіб досягнення мети. Це визначення 

базується на тому, що будь-яка діяльність людини має цілеспрямований характер. 

Відповідність мети й системи неоднозначна, оскільки різні системи можуть 

орієнтуватись на одну мету, а одна система може мати різні цілі [172].  

Отже, досить часто поняття системи характеризують через її ознаки та 

властивості. Проаналізовані визначення можна об’єднати в одне, а саме: система – 
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це функціонально визначена, структурно впорядкована множина елементів з 

адаптивною реорганізацією [172, с. 17]. Зовнішні та внутрішні функції систем, їхні 

ієрархічні або однорівневі структури характеризуються відповідними обмінними 

потоками, адаптивна організація та дезорганізація систем є визначальними для 

їхнього існування властивостями. Елемент – це найпростіша неподільна частина 

системи, властивості якої визначаються конкретним завданням. Елемент завжди 

пов’язаний із самою системою. Елемент складної системи може бути, у свою чергу, 

складною системою в іншому завданні. Підсистема – компонент системи, як 

об’єднання елементів, але за масштабом він менший, ніж система в цілому [172, 

с. 17]. 

У процесі дослідження ми дійшли висновку, що сутність поняття «система» 

відображає сукупність загальних (формальних) і конкретних (змістових) визначень 

поняття «система підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті». Таким чином характеризуються найбільш 

істотні властивості досліджуваної системи й основні її системні принципи, зокрема: 

багатокомпонентність; цілісність; взаємозалежність елементів, а також їхніх 

властивостей, функцій та інших параметрів; залежність поведінки системи від 

поведінки її окремих елементів, їхніх властивостей та структури; залежність 

системи та зміна її властивостей відповідно до впливу середовища; ієрархія системи 

(кожна ланка системи, з одного боку, є більш обмеженою структурною системою, а 

з іншого, є частиною (компонентом) вищої системи; множинність підходів до 

вивчення кожної системи через принципову складність їхньої структури та 

властивостей. 

Уважаємо, що основні ознаки системи притаманні такому явищу, як 

«підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті», зокрема це: наявність найпростіших одиниць – елементів, 

які її складають; підсистем – результатів взаємодії елементів; компонентів – 

результатів взаємодії підсистем, які можна розглядати у відносній ізольованості, 

поза зв’язками з іншими процесами та явищами; внутрішньої структури зв’язків між 

цими компонентами, а також їхніми підсистемами; певного рівня цілісності, 
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ознакою якої є те, що система завдяки взаємодії компонентів демонструє 

інтегральний результат системоутворювальних зв’язків, які об’єднують компоненти 

й підсистеми як частини в єдину систему; зв’язку з іншими системами зовнішнього 

середовища. 

Розгляд підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів 

у післядипломній освіті як певної системи, що має множину взаємопов’язаних 

елементів, компонентів, підсистем, визначені функції, цілі, склад, структуру, сприяє 

визначенню її загальних характеристик, зокрема: цілісності, структурності, 

функціональності, взаємозв’язку із зовнішнім середовищем, ієрархічності, 

цілеспрямованості та самоорганізації. Узагальнення сучасних наукових поглядів на 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті як систему сприяє її розгляду в значенні педагогічної системи 

– організованого об’єкта, що здійснює управління процесом передачі й засвоєння 

передового педагогічного досвіду, взаємодію між різними взаємопов’язаними 

структурними компонентами, об’єднаними однією освітньою метою – розвитком 

індивідуальності й особистості вчителя; складної неперервної змінної системи 

управління, що розв’язує освітньо-виховні завдання професійного вдосконалення 

вчителів, за допомогою якої досягаються педагогічні цілі, зокрема узгодження 

професійних знань, умінь та компетентностей вчителів з потребами й вимогами 

сучасного інтегрованого суспільства. 

Зазначимо, що системний аналіз є процесом розгортання принципу системності 

(найбільш загального поняття, яке визначає всі можливі прояви систем) у 

методологічний комплекс [334, с. 12]. Його застосування до суспільного явища – 

«підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті» – є важливим не тільки стосовно його функціонування й 

розвитку, але і щодо сукупності фактів, подій, ідей, що розкривають етіологію 

досліджуваного явища, причини виникнення, форми існування тощо. Історія 

розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті засвідчує, що формування властивостей 

системності зазначеного процесу зумовлене потребами суспільства й досягненнями 
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педагогічної освіти України, що на певному етапі відкрило шлях до становлення 

системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті.  

Саме системність демонструє здатність до пояснення перехідних, 

нестаціонарних процесів [334, с. 12], у яких у певний момент свого розвитку 

перебуває сучасна система підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті і які є актуальними для здійснення 

її порівняльного дослідження із відповідними структурами в освіті інших країн.  

Необхідно зауважити, що в сучасних наукових працях, присвячених 

дослідженню процесу підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті, 

використання поняття «системність» для узагальнення таких понять, як «системний 

аналіз» і «системний підхід», посідає особливе місце, про що свідчить їх часте 

використання в науково-педагогічній літературі. Зокрема, системний аналіз як 

методологічна основа дисертаційних досліджень застосовується у працях 

А. М. Зубко [128], С. В. Королюк [156], І. І. Сотніченко [328], Н. М. Чепурної [349] 

та інших дослідників. Системний підхід як методологічний спосіб пізнання фактів, 

явищ, об’єктів, процесів у їхній цілісності використовується В. Ю. Бачинською [10], 

З. М. Жигаль [111], розглядається як шлях до підвищення ефективності будь-якої 

діяльності (В. В. Вітюк [36]), є методологічним підґрунтям для створення моделі 

інформаційного забезпечення професійного вдосконалення вчителів 

(К.В. Гораш [45]), є основою для дослідження системи професійного розвитку 

педагогів ( І. Андрощук [1]). 

Зазначимо, що в педагогічній літературі поняття «системний підхід», «принцип 

системності», «системний аналіз» і «системний метод» переважно вживаються як 

синонімічні. Водночас у процесі проведення педагогічного дослідження поняття 

«системний підхід» і «системний аналіз» необхідно розрізняти. Так, якщо 

системний підхід – це принцип пізнання, то системний аналіз є процесом, своєрідне 

розгортання принципу системності в методологічний комплекс. Крім того, 

системний аналіз застосовується не тільки щодо функціонування й розвитку тих чи 

інших систем, але і стосовно сукупності фактів, подій, ідей тощо [334, с. 12]. 
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Як зазначає І. М. Дудник [64], «системний аналіз – це своєрідна творчість, що 

потребує для кожного конкретного випадку, конкретного об’єкта (проблеми) 

застосування специфічного алгоритму, бо універсальні алгоритми не в змозі 

ефективно розв’язати розмаїтість конкретних задач» [64, с. 95]. У своєму 

дослідженні науковець розкриває декілька варіантів алгоритму системного аналізу, 

що відтворюють точки зору провідних учених та відповідних наукових концепцій. 

Усі вони розглядають певні стадії, етапи, операції, які дають змогу досягти мети 

системного аналізу [64, с. 95]. 

Для дослідження системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті скористаємося алгоритмом 

системного аналізу, запропонованим П. М. Орловським [229, с. 165], який виділяє 

три узагальнені етапи системного аналізу – постановка завдання, побудова і 

структуризація моделі (системи), прийняття й реалізація способу розв’язання 

проблеми. Відповідно до таких етапів виділяють стадії алгоритму системного 

аналізу – виявлення проблеми, створення й дослідження системної моделі, 

підготовка й вирішення проблеми [64, с. 95].  

Зокрема, для виявлення проблеми подальшого розвитку системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України, на нашу думку, важливим є врахування того факту, що вона існує нині в 

умовах взаємопов’язаного освітнього простору, у якому відображаються 

загальноєвропейські та світові тенденції розвитку освіти країни – це є одним із 

нових явищ, породжених процесами глобалізації й інтеграції, які панують у світі.  

Отже, реформування системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті має відбутися шляхом приведення 

її у відповідність до світових, європейських і національних стандартів, що є 

актуальною проблемою педагогічної науки і практики. Виникає потреба в 

проведенні системного аналізу досліджуваного явища з метою створення в 

подальшому концепції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, яка передбачатиме її 

системний опис та функціонування, сприятиме глибшому осмисленню, тлумаченню, 
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вивченню головних ідей щодо визначення сутності, змісту й форм професійного 

вдосконалення фахівців. У цьому контексті посилюється необхідність здійснення 

порівняльного дослідження розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України та країн 

Європейського Союзу, зокрема Республіки Польща.  

Актуальність проблеми розвитку вітчизняної системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті полягає в 

тому, що здійснення професійної діяльності вчителя відбувається в умовах 

зростання прозорості державних кордонів, що потребує врахування позицій 

української освіти у структурі європейської освіти, яка містить безліч різноманітних 

національних освітніх систем. Усе це вимагає перегляду мети підвищення 

кваліфікації фахівців з огляду на «зростання професійної й географічної мобільності 

працівників і роботодавців, що більше не обмежується місцевим, регіональним або 

навіть національним ринком праці, а охоплює всю Європу і світ» [30]. 

Суспільні зміни відкривають шлях до трансформацій у системі підвищення 

кваліфікації українських учителів, і важливим у цьому процесі є використання 

досвіду країн Європейського Союзу, зокрема Республіки Польща як члена 

європейського освітнього простору, найближчого територіального сусіда та країни,  

близької за історією й культурою.  

Одним з етапів системного аналізу в порівняльному дослідженні є побудова і 

структуризація моделей (систем) підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща.  

Як зазначають українські дослідники В. В. Ковальчук, Л. М. Моісєєв, «умовою для 

адекватного та поглибленого пізнання системи є застосування комплексу сучасних 

методів дослідження, зокрема створення множини різноманітних моделей» [145]. 

Для побудови моделі системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України скористаємося моделлю 

професійного вдосконалення вчителів України, розробленою С. Соколовою, 

М. Голдзінською (M. Gołdzińska) [570], яку схарактеризовано за такими складовими: 

1) нормативно-правова база для підвищення кваліфікації; 2) професійне 
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вдосконалення педагогічних кадрів професійних шкіл (види та форми навчання, 

методика професійного вдосконалення педагогічних працівників; 3) професійне 

вдосконалення педагогічних кадрів та викладачів закладів вищої освіти (терміни та 

періодичність навчання працівників, зміст професійного вдосконалення 

педагогічних та наукових кадрів закладів вищої освіти, види та форми занять, 

результати професійного вдосконалення); 4) співпраця системи підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів та наукових кадрів з науковими підрозділами; 5) 

інформаційно-методичні бази даних (інноваційні банки на основі досвіду 

викладання). 

Для створення моделі системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща узагальнимо 

досвід щодо структуризації і побудови моделі професійного вдосконалення вчителів 

Польщі, розробленої С. Соколовою, М. Голдзінською (S. Sokolova, M. Gołdzińska ) 

[570], та моделі системи професійного вдосконалення вчителів Польщі, описаної 

дослідниками А. Круль, Т. Мішке (A. Król, T. Miszke) [449].  

Зокрема, професійне вдосконалення вчителів Польщі (С. Соколова, 

М. Голдзінська (S. Sokolova, M. Gołdzińska) [570]) характеризують через такі 

складові, як: 1) правові аспекти системи професійної освіти вчителів; 2) організація 

системи підготовки вчителів у Польщі (центральний рівень, рівень воєводства, 

локальний (місцевий) рівень, приватні центри підготовки вчителів); 3) фінансування 

навчання вчителів; 4) якість у системі підготовки вчителів; 5) форми підвищення 

кваліфікації вчителя (курси та тренінги, електронне навчання, стажування в 

закладах освіти).  

На думку, А. Круль, Т. Мішке (A. Król, T. Miszke) [449], опис моделі системи 

вдосконалення вчителів Республіки Польща має здійснюватися в такій 

послідовності: 1) визначення професійного вдосконалення вчителів та його форми; 

2) елементи системи професійного вдосконалення вчителів; 3) складові системи 

професійного вдосконалення вчителів; 4) завдання закладів професійного 

вдосконалення вчителів; 5) форми виконання статутних завдань державними 
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закладами професійного вдосконалення вчителів; 6) фінансування закладів 

професійного вдосконалення вчителів. 

За основу дослідження педагогічного явища «підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті» як системи для 

кожної країни окремо доцільно використовувати модель методології педагогічного 

системного підходу, розроблену А. Г. Кузнєцовою [166,  с. 75], яка передбачає 

реалізацію таких етапів: визначення педагогічного об’єкта та представлення його в 

цілісній взаємодії з середовищем; визначення спеціальної дослідницької позиції з 

метою виділення в педагогічному об’єкті педагогічної системи; формування 

методологічної програми; визначення методики системного дослідження як 

сукупності методів, прийомів та засобів задля дослідження педагогічного об’єкта; 

формування методики практичного дослідження. 

Звернемо увагу на те, що застосування системного аналізу в методології 

порівняльного дослідження з окресленої наукової проблеми сприятиме розгляду 

особливостей і чинників, що впливають на розвиток системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, 

виявленню спільних та відмінних рис у розробленні систем підвищення кваліфікації 

фахівців України і Польщі, зокрема щодо змісту, форм і методів професійного 

вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів у післядипломний 

період, його мети, зовнішніх і внутрішніх зв’язків тощо.  

До зазначених особливостей можна віднести характерні ознаки будь-якої 

педагогічної системи, а саме: відтермінування результатів, нестійкість чинників, що 

впливають на неї, велике значення людського фактора тощо. При цьому пояснення 

проблем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті потрібно здійснювати з урахуванням їхніх просторових і 

часових відмінностей, розгляду їхнього наукового тезауруса шляхом аналізу 

визначень понять на національному рівні. Доцільним є встановлення єдиних 

критеріїв для порівняльного аналізу цих педагогічних явищ у післядипломній освіті 

України й Республіки Польща. 
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Розмірковуючи над вибором критеріїв порівняння систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

різних країн, що використовуються в системному аналізі: «оптимізаційні» – 

найкращий варіант розв’язання відповідає максимальному або мінімальному 

значенню цього критерію; «обмежувальні» – установлюють «діапазон бажаних 

значень найсуттєвіших характеристик системи та дають змогу відмовитись від тих 

варіантів розв’язання, за якими хоча б одна характеристика не потрапляє в 

потрібний діапазон» [64, с. 89]). Звернемося до наведеного вище положення про 

розгляд досліджуваного об’єкта як педагогічної системи, що складається із 

взаємопов’язаних структурних компонентів, підпорядкованих спільній меті – 

підвищенню кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті.  

На нашу думку, під час установлення єдиних критеріїв порівняння доцільним є 

вивчення таких структурних компонентів системи, як-от: цілі, завдання, 

нормативно-правове забезпечення, структура, зміст, форми й методи підвищення 

кваліфікації вчителів. 

Важливим етапом проведення системного аналізу є створення в подальшому 

нової концепції системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті, оскільки «зміна системи завжди 

пов’язана з її проєктуванням, характеризується, передусім, вихідними даними й 

використовуваними методами» [175]. При цьому основними принципами системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті мають стати взаємозв’язок теорії і практики, змінюваність, 

різноманітність форм, неперервність, багатовимірність, багаторівневість, відкритість 

[379]. 

Доцільним під час вироблення концепції розвитку системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті є 

використання позитивного зарубіжного досвіду щодо трансформації змісту, форм і 

методів професійного вдосконалення фахівців, зокрема врахування результатів 

упровадження таких доктрин перехідного періоду, які упроваджувалися на певних 
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етапах розвитку системи професійного вдосконалення вчителів, а саме [76]: 

доктрини саморозвитку та самоосвіти педагогів; доктрини неперервної освіти; 

доктрини критичної діагностики; доктрини, яка зосереджується на підготовці 

учителя-дослідника, учителя-творця, учителя-практика, що схильний до рефлексії, 

або вчителя-керівника [468]. 

Варто наголосити на тому, що запланованим результатом проведення 

системного аналізу в порівняльному дослідженні системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й 

Республіки Польща є створення в перспективі сучасної концепції розвитку 

вітчизняної системи професійного вдосконалення фахівців.  

Отже, застосування в процесі наукового пошуку системного аналізу як 

методології – сукупності теоретичних уявлень, методів, засобів пізнання, що 

ґрунтується на використанні системного підходу – сприятиме дослідженню 

особливостей підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України, розгляду цього суспільного явища як 

системи, що репрезентована через єдність взаємопов’язаних елементів (цілей, 

структури, змісту, форм, методів), вивченню чинників, що впливають на 

функціонування досліджуваної системи, виявленню спільних і відмінних тенденцій 

розвитку відповідної структури в Республіці Польща, визначенню напрямів 

використання позитивного досвіду іншої країни задля професійного вдосконалення 

фахівців України.  
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1.2. Порівняльний аналіз базових понять дослідження в науковому 

просторі України і Республіки Польща 

 

Системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України й Польщі як педагогічні системи 

описуються за допомогою понять, які їх репрезентують. Вони і складають 

сукупність базових понять дослідження та відображають його методологічний 

інструментарій. Водночас у системі педагогіки застосування наукового лексикону 

відображає зв’язки між словами певної мови, сукупність термінів, які належать до 

однієї чи кількох галузей знань зі встановленими між ними зв’язками [26, с. 327]. 

Відтак, визначення базових понять досліджуваної проблеми сприяє створенню 

додаткових можливостей для порівняльного аналізу систем підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України та 

Республіки Польща. 

Розкриття сутності поняття «система підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті» потребує визначення 

базових понять, до яких, насамперед, відносимо поняття «учитель», «учитель 

природничо-математичних предметів». Зазначимо, що в українському науковому 

просторі проблему підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті можна схарактеризувати через поняття 

«підвищення кваліфікації вчителів», «система підвищення кваліфікації вчителів», 

«післядипломна педагогічна освіта». У польському науковому просторі 

аналогічними цим поняттям є «професійне вдосконалення вчителів», «система 

професійного вдосконалення вчителів», «післядипломна освіта вчителів».  

Поняття «учитель» в українському контексті окреслюється різними 

значеннями: учитель у широкому суспільному значенні – мислитель, громадський 

діяч, який сприяє формуванню поглядів і переконань людей, допомагає їм знайти 

свій шлях у житті [44, с. 341], «людина, яка є авторитетом у певній галузі, яка 

впливає на інших, передає свій досвід, знання, є для них прикладом» [320].  

У педагогічному, більш вузькому значенні, учитель, – це фахівець, який проводить 
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навчальну й виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів [44, с. 

341], «особа, яка навчає, викладає якийсь навчальний предмет у школі»; «людина, 

яка є авторитетом у певній галузі, яка впливає на інших, передає свій досвід, знання, 

є для них прикладом» [320]. 

Учителеві належить вирішальна роль в освіті та суспільстві. Саме через 

діяльність учителя реалізується державна політика, спрямована на зміцнення 

інтелектуального й духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки й 

техніки, збереження і примноження культурної спадщини [57]. На думку 

В. Г. Кременя, передусім учитель має бути підготовлений до нової професійної ролі. 

Йдеться про те, що він не може вже бути абсолютним носієм знань, наглядачем за 

учнем. Він має бути людиною, що супроводжує процес самопізнання й 

саморозвитку дитини, скеровує й динамізує його відповідно до конкретних 

сутнісних задатків кожної дитини. У цій площині нової професійної ролі треба 

розглядати готовність учителя до реалізації нових функцій навчального процесу – не 

лише забезпечити засвоєння учнем суми знань, а й навчити його застосовувати 

знання, отриману інформацію. Без ефективного виконання освітою цих функцій ми 

як країна не зможемо бути конкурентоспроможними [161]. 

Учителю відводиться провідне місце в Новій українській школі як фахівцю 

нової формації, який перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень, 

успішному, умотивованому, компетентному, здатному стати агентом сучасних змін 

[216]. Він виконує в освітньому процесі ролі наставника, коуча, фасилітатора і 

тьютора, має академічну свободу, володіє навичками випереджувального 

проєктного менеджменту (планування й організації навчання, розроблення 

навчально-методичного забезпечення, оцінювання тощо). Нова місія вчителя 

розглядається в контексті європейського професіоналізму зі збереженням кращих 

ментальних українських характеристик, європейського виміру педагогічних якостей, 

що потребує фахівців, адаптованих до сучасних соціокультурних умов, спроможних 

до неперервного самонавчання, саморозвитку та самовдосконалення, засвоєння 

нових професійних ролей і функцій, отже, професійно мобільних [216]. 
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Базовим поняттям системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща є «учитель» – 

«авторитетна мудра людина, яка має великий вплив на людей» [555], «людина, яка 

займається навчанням інших» [556], «професійно займається освітою – навчанням, 

вихованням інших; педагог» [557]. На думку M. Османського (M. Ochmański), 

професія вчителя бере свій початок у глибокій давнині та є однією з найстаріших у 

світі. Протягом століть вона зазнала численних перетворень і вдосконалень [497]. 

У польському словнику синонімів поняття «учитель» трактується так: як 

людина, яка віддана певній ідеї та проголошує її (агітатор, апологет, активіст, 

експонент, проповідник, гуру, провісник, ідеолог, розповсюджувач, представник, 

першовідкривач, популяризатор, преторіанець, пропагандист, оратор, сіяч, 

послідовник, борець, поборник, розповсюджувач, оратор, послідовник); у значенні, 

що використовувалося раніше (майстер, вихователь); учитель у колишніх приказах 

(бакалавр, наставник, дидакт, вихователь, інструктор, наставник, тьютор); у 

контексті шанованого вчителя (експерт, керівник, майстер, наставник, тренер) [569]. 

Також учитель розглядається як особа, яка передає знання (авторитет, 

репетитор, наставник, лідер, науковий керівник, педагог, професор, викладач, 

еталон); у навчальному контексті (ад’юнкт, вихователь, лектор, доповідач, референт, 

інформатор, викладач); як особа, яка навчає когось (коуч, демонстратор, інструктор, 

тренер); як особа, що відповідальна за навчання (педагог-теоретик, наставник, 

інструктор, стажист); стосовно вищої школи (доцент, лектор, академічний учитель, 

той, хто проводить навчання, той, хто проводить заняття, вихователь, викладач); у 

шкільному контексті (викладач) [569]. 

У словнику польської мови поняття «учитель» розкривається як людина, яка 

здійснює навчання інших (переважно професійно), викладає певний предмет, 

проводить уроки [555]. Згідно з педагогічним словником (за ред. В. Оконя 

(W. Okoń)), «учитель»  – «це особа, яка передає знання, навчає жити в суспільстві. 

Учитель навчає, виховує та розвиває учнів (дітей, підлітків, дорослих), що 

перебувають під його опікою. Це значення сформульоване під впливом нових 

педагогічних тенденцій у результаті значної еволюції педагогічної думки. Воно 
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наближає нас до більш важливого положення – учитель стає вчителем, коли він 

розвивається. Робота вчителя залежить від його учнів, програм і освіти (тобто 

навчання та виховання), від зовнішніх умов, але насамперед від самого вчителя» 

[500, с. 256]. 

Польський науковець В. Оконь (W. Okoń) підкреслює, що остання залежність 

зумовлена двома чинниками – особистістю учителя і його кваліфікацією. Від 

особистості вчителя залежить його ставлення до роботи: під постійним 

спостереженням учнів він стає для них зразком або ж навпаки. Бажаним взірцем він 

стає передусім тоді, коли, не вважаючи себе досконалим учителем, постійно працює 

над собою як людиною, як спеціалістом і педагогом, коли керується у своєму житті 

своїми ідеалами та істинами добра і краси. Він любить своїх учнів, поважає їхню 

волю і намагається підготувати їх до життя [500, с. 256]. 

В. Оконь (W. Okoń) уважає, що не менш значущою особистісною 

характеристикою педагога є його кваліфікація. Важливими є розуміння цілей 

навчання та виховання, уміння застосовувати потрібні методи та засоби, створювати 

відповідні умови, що дають змогу досягти бажаних змін у вихованні особистості, 

здійснювати різноманітну педагогічну діяльність (когнітивну, емоційну та 

практичну), що одночасно сприяє розвитку самого вчителя. Обидва чинники є 

взаємозалежними. Перший, на думку науковця, має значний вплив на підготовку 

фахівців-кандидатів на посаду вчителя, розуміння власної ролі, самопізнання 

педагогів, але на нього досі мало звертають увагу в спеціалізованих закладах із 

підготовки фахівців, другий – на формування вчительських компетенцій, що 

підпорядковані безпосередньо розумінню власної ролі [500, с. 256].  

Водночас у сучасних польських реаліях глибоких суспільно-політичних і 

культурних змін останніх років найвагомішою вважається сфера освіти. Тому саме 

вчителі найбільш відповідальні за творення якісно нового життя, нового 

суспільного, культурного й освітнього порядку – через нові знання, нові враження, 

формування нових особистостей, демократичного способу мислення й діяльності.  

На думку польської дослідниці Б. Сітарської (B. Sitarska), сучасний учитель – 

це мудрий, критичний, чуйний і компетентний педагог. Це не тільки хороший 
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спеціаліст, а й водночас розумний, відповідальний керівник і координатор, який 

уміє ставити учням завдання для їхнього розвитку, також він мусить бути 

критичним стосовно власної дисципліни, постійно ставити перед собою вимоги 

щодо розв’язання основних проблем у професійній діяльності [317]. Роль, яку 

виконує сучасний учитель у Республіці Польща, – це роль вдумливого практика-

новатора й інтелектуала, який здійснює свідомо і професійно суспільно-педагогічну 

та культурну діяльність у школі й найближчому оточенні. Маючи на увазі 

виконання його фахової ролі, сучасного вчителя в Європі називають 

трансформативним інтелектуалом [309, с. 3]. 

Дослідник Ч. Банах (Cz. Banach) уважає, що сучасний учитель – це не тільки 

людина, що дивиться в майбутнє, готує до нього себе й людей, що її оточують, але й 

новатор, майстер і творець особистості молодих, а в майбутньому дорослих людей, 

відкритих для нових ідей [371]. Описуючи вчителя сучасної реформованої школи, 

Ю. Кужма (J. Kużma) (стверджує, що вчитель повинен мати принаймні 10 

оптимальних рис, із яких складаються його професійні компетенційні переваги, 

зокрема бути емпатичним, шанобливим, відповідальним за себе й учня, 

партнерським, турботливим, мислячим раціонально, творчо й самостійно, 

компетентним, соціальним та культурним [461]. 

Як зазначає К. Жегналєк (K. Żegnałek), професія вчителя – це спеціальна 

професія. До вчителя суспільство висуває багато вимог. Навколо проблеми 

визначення поняття «учитель» відбувається багато дискусій. Воно є предметом 

багатьох наукових досліджень, що, як правило, стосуються розуміння, яким є 

«гарний учитель», якими рисами особистості він має характеризуватися. Зазначимо, 

що в пам'яті залишаються лише найкращі вчителі. Проте їх небагато [621]. 

Узагальнюючи різні підходи до тлумачення поняття «учитель», зазначимо, що воно 

окреслюється різними контекстами: у широкому суспільному значенні – це особа, 

яка передає знання, навчає, як потрібно жити; у педагогічному, більш вузькому 

значенні, учитель – це фахівець, який професійно займається навчанням і 

вихованням інших.   
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Розглянемо поняття «учитель природничо-математичних предметів». В Україні 

до вчителів природничо-математичних предметів відносять фахівців, які здобули 

професійну підготовку в закладах вищої освіти України в межах галузей знань 0401 

«Природничі науки» (напрями підготовки 6.040101 «Хімія», 6.040102 «Біологія», 

6.040104 «Географія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування»), 0402 «Фізико-математичні науки» (напрями 

підготовки 6.040201 «Математика», 6.040203 «Фізика») та 0403 «Системні науки та 

кібернетика» (напрям підготовки 6.040302 «Інформатика») [240].  

До вчителя природничо-математичних предметів висуваються загальноосвітні 

вимоги та вимоги, які безпосередньо стосуються специфіки викладання його 

предмета. Змістом освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ), їхнім основним 

структурним компонентом є кваліфікаційні вимоги, представлені у вигляді переліку 

здатностей фахівця розв’язувати типові завдання професійної діяльності та виражені 

певними вміннями. Ці характеристики покликані забезпечити реалізацію основних 

виробничих функцій. Наприклад, освітньо-кваліфікаційні характеристики магістра 

за спеціальністю 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» 

(напрям підготовки 0101 «Педагогічна освіта») містять типові завдання щодо 

діяльності й уміння, якими мають володіти випускники закладу вищої освіти та 

вчителі, котрі вже здійснюють педагогічну діяльність. Зокрема, до них належать такі 

характеристики вчителя, як: уміння здійснювати дослідження математичних 

відображень ідеалізованих об’єктів; математичне моделювання природничих, 

технічних, економічних та соціальних явищ і процесів; прикладні дослідження в 

галузі математики; забезпечення безпеки людей на виробництві; планування 

(проєктування) навчально-виховної роботи; проведення навчальних занять; 

розроблення й використання дидактичних засобів; здійснення психолого-

педагогічних і методичних досліджень, оформлення їхніх результатів; ведення 

документації; підвищення кваліфікації, науково-дослідна робота [240].  

Саме такі аспекти діяльності вчителів природничо-математичних предметів 

висвітлено у змісті освітньо-кваліфікаційних характеристик, котрі розкривають 

загальноосвітні здатності фахівців розв’язувати проблеми й завдання, необхідні для 
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здійснення його соціальної діяльності [240]. Вони містять такі вміння, як [240]: 

здатність до ефективних міжособистісних комунікацій та комунікацій з 

організаціями; здатність вести здоровий спосіб життя і пропагувати його серед свого 

оточення; здатність реалізовувати права і свободи людини та громадянина; здатність 

до аналізу соціально-економічної ситуації, власних можливостей і переоцінювання 

набутого досвіду в умовах розвитку науки й мінливої соціальної практики; здатність 

розуміти й пояснювати феномен культури; здібності психологічні та педагогічні.  

Зокрема, урахування основних положень, що передбачені Національною 

рамкою кваліфікацій, – системного і структурованого за компетентностями опису 

кваліфікаційних рівнів, упровадженого «з метою введення європейських стандартів 

та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до 

компетентностей фахівців» [265], дає змогу реалізовувати на практиці перехід до 

нового покоління галузевих стандартів вищої освіти, які базуються на 

компетентнісному підході до організації освітнього процесу.  

Дослідження українських науковців (П. Грабовський [48], О. Норкіна [219], 

В. Саюк [306], Є. Смирнова-Трибульска [322]) містять опис ключових 

компетентностей, якими має володіти сучасний учитель (навчальні – уміння 

вчитися; громадянська; загальнокультурна; інформаційна; соціальна, 

здоров’язберігаюча). Усі вони розглядаються як об’єкти формування та контролю в 

документах державного зразка, котрі регламентують діяльність учителя 

природничо-математичних предметів. Зіставлення освітньо-кваліфікаційних 

характеристик, наведених у галузевих стандартах вищої освіти, з описом цих 

компетентностей свідчить про наявність певних відмінностей щодо їхнього змісту.  

У Республіці Польща особливого значення набуває професійна підготовка 

вчителів природничо-математичних предметів із метою практичного втілення ідей 

шкільної реформи [217] та їх вдосконалення як одного із головних чинників 

зростання якості людського капіталу, джерела нових ідей та потенціалу динамічного 

розвитку економіки та суспільства в цілому. Саме природничо-математичні 

предмети значною мірою спрямовані на пізнання наукової картини світу, 

формування світоглядних позицій учнів, розвиток їхніх творчих здібностей, 
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логічного мислення, здатності до дослідницької діяльності, що значною мірою 

сприяє успішній адаптації людини в житті [217]. У зв’язку з суспільними 

очікуваннями, що стосуються сучасного вчителя, особлива увага як у теорії, так і в 

навчальній практиці приділяється освіті вчителів, їхній фаховій підготовці. 

З’являється багато напрямів, концепцій, методів та стратегій навчання [317, с. 3]. 

До кандидата на посаду вчителя ставляться вимоги, які стосуються як його 

кваліфікації, так і моральних характеристик та здоров’я [164]. Зокрема, в основному 

документі «Карта вчителя» (1982), який регулює систему професійного зростання та 

проблеми забезпечення роботою вчителів, – зазначено, що посаду вчителя може 

займати тільки особа, яка, по-перше, має вищу освіту з відповідною педагогічною 

підготовкою або закінчила заклад із педагогічної підготовки та працює відповідно 

до отриманої кваліфікації, по-друге, дотримується основних моральних принципів і, 

по-третє, здоров’я якої відповідає нормам, які необхідні для здійснення професійних 

обов’язків [430].  

Усі ці риси певною мірою формуються в майбутніх фахівців під час здобуття 

кваліфікації вчителя в закладах спеціалізованої підготовки. Як зазначає дослідник 

Ч. Купішєвіч (Cz. Kupisiewicz), майбутні вчителі беззастережно мають бути готові 

до реалізації певних завдань, які зазвичай передбачають передачу знань та досвіду, 

стимулювання пізнавальної та практичної діяльності, а також інноваційних 

здібностей, розвиток системи цінностей, формування ставлень і характеру, 

формування та розвиток інтересів, створення умов для поєднання теорії та практики, 

підготовку до раціонального та систематичного самоконтролю й самооцінювання 

напряму та результатів власної роботи, організацію соціального життя дітей та 

молоді в школі, підготовку до систематичного та самостійного навчання протягом 

усього життя [456]. 

Опис кваліфікацій вчителів природничо-математичних предметів у Республіці 

Польща здійснюється відповідно до документа «Класифікація професій та 

спеціальностей для потреб ринку праці та сфери його застосування (Розпорядження 

Міністерства праці та соціальної політики «Про класифікацію професій та 

спеціальностей для потреб ринку праці та сфери її застосування» від 07 серпня 
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2014 року) [589] і мають певні особливості. Зокрема, існують різні кваліфікаційні 

рівні вчителів – це «академічний вчитель» (представники цих спеціальностей мають 

право викладати в закладах вищої освіти); учитель навчання молодших та середніх 

шкіл (крім учителів професійної освіти), учитель початкової школи та фахівець з 

виховання молодших дітей [589].  

Вищезазначений документ відображає передбачені за положенням такі 

спеціальності вчителів природничо-математичних предметів, як: 231001 Академічні 

вчителі – біологічні науки, 231002 Академічні вчителі – хімічні науки, 231005 

Академічні вчителі – фізичні науки, 231008 Академічні вчителі – математичні науки 

(напрям 2310 «Академічні вчителі»); 233001 Учитель біології, 233002 Учитель хімії, 

233004 Учитель фізики і астрономії, 233005 Учитель географії, 233015 Учитель 

математики (напрям 233 Учителі професійного навчання молодших та середніх шкіл 

(крім учителів професійної освіти); 234111 Учитель математики в початковій школі, 

234115 Учитель природи в початковій школі (напрям 234 Учителі початкової школи 

та фахівці з виховання молодшої дитини) [435, с. 40]. Зокрема, до природознавчих 

предметів належать такі: а) природа в початкових школах; б) біологія, хімія, 

географія, фізика в гімназіях; в) біологія, хімія, географія, фізика (як базова, так і 

поглиблена) і предмет, що доповнює природу в школах понадгімназійних [560]. 

Зазначимо, що входження Республіки Польща до Європейського Союзу 

зобов’язало уряд країни до імплементації низки освітніх програм, що діють на 

сьогодні в Європейському Союзі, зокрема такі, як-от: Лісабонська стратегія, 

навчання протягом усього життя – LLL (тривалий термін навчання), адаптація до 

європейської та національної рамки кваліфікацій, забезпечення якості освіти 

відповідно до Європейської кредитної системи професійної освіти та підготовки 

(ECVET) [450].  

Так, характерною ознакою є дотримання вимог щодо здійснення освіти та 

виховання, а також складових компонентів цього процесу, як-от: організація 

навчання, організація та управління учнівським колективом, методи передачі знань, 

контроль та оцінювання робіт учнів, організація позашкільної діяльності, співпраця 

з керівництвом школи та викладацькою групою закладів професійного 
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вдосконалення та самоосвіта, організованість, наявність професійних публікацій, 

інтелектуальна діяльність, прагнення до прогресу на роботі, відповідальність за 

вихованців [398]. 

Тому вимоги, які висуває польська держава перед учителями природничо-

математичних предметів, досить високі. Зокрема, учитель математики має добре 

знати свій предмет, опанувавши такі знання та вміння: розуміння значення 

математики для суспільства та її застосування, розуміння ролі й важливості 

доведення в математиці, а також припущення (гіпотези); розуміння будови 

математичних теорій, використання математичного апарату для побудови та аналізу 

простих математичних моделей в інших науках; знання основних теорем з відомих 

розділів математики; знання основних прикладів, що ілюструють конкретні 

математичні поняття; спростування помилкових гіпотез або неправдивих міркувань; 

знання вибраних понять і методів математичної логіки, теорії множин та дискретної 

математики, що містяться в основах інших дисциплін тощо [561]. Фахівець також 

має володіти навичками щодо здатності здійснювати правильні математичні 

міркування, формулювати теореми й визначення, використовувати обчислення 

висловлювань і квантифікатори; уміннями правильно використовувати 

квантифікатори також у повсякденному мовленні; знаннями для наведення простих 

та середньої складності доказів, використання методу повної індукції; уміннями 

визначати функції й рекурентні співвідношення; знаннями щодо використання 

системи класичної логіки для формалізації математичних теорій тощо [561].  

Спільними рисами для фахівців природничо-математичних предметів є 

визначені соціальні компетенції – усвідомлення рівня власних знань і розуміння 

необхідності подальшої освіти; уміння точно сформулювати запитання, що 

поглиблюють розуміння теми або відтворення втраченої частини міркування; 

уміння фахівців працювати в команді, розуміння необхідності систематичної роботи 

з усіх проєктів, які мають довгостроковий характер; розуміння й оцінювання 

важливості інтелектуального права власності у своїй власній діяльності та 

діяльності інших людей; здатність діяти етично; розуміння необхідності 

популяризації видатних досягнень вищої математики; навички самостійного пошуку 
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інформації в літературі, іноземними мовами зокрема; уміння формулювати думки 

щодо основних завдань математики [611]. Варто зазначити, що в чинному 

законодавстві до загальних компетентностей віднесено соціальні, комунікативні, 

особистісні, екологічні, етичні тощо (наприклад, володіння професійною 

термінологією; уміння діяти в нестандартних ситуаціях; працювати в команді; 

дотримуватися професійної етики; запобігати конфліктним ситуаціям тощо) [197].  

Важливою характеристикою представників учительської професії є визнання 

вчителя «особистістю, яка безперервно удосконалюється, розвивається, таким 

чином підвищуючи свою професійну кваліфікацію» [563, с. 97]. Тому в польському 

педагогічному просторі існує таке поняття, як «професійне вдосконалення вчителів» 

(«doskonalenie zawodowe nauczycieli»), що в розумінні українських дослідників 

визначається як «підвищення кваліфікації учителів».  

У науковому просторі України змістовий аналіз поняття «підвищення 

кваліфікації» засвідчив, що це поняття часто ототожнюється із приведенням 

педагогічних знань, умінь і компетентностей у відповідність до вимог модернізації 

системи освіти [357], досягненням особистістю бажаних професійних характеристик 

упродовж певного проміжку часу. 

Визначення підвищення кваліфікації фахівців розглядається як форма навчання 

в післядипломний період на базі вищої освіти, що дає змогу розширити, поглибити 

та оновити знання, уміння, навички, сформувати/розвинути ціннісні установки для 

успішного виконання професійних/посадово-функціональних обов’язків [129, с. 64], 

покликана реалізовувати принцип «навчання впродовж життя» або «неперервного 

навчання» [503], складова загальної системи неперервної освіти особистості [161], 

що дає змогу вчителеві підвищувати свій професійний рівень протягом усього 

періоду педагогічної діяльності.  

У нормативних документах це поняття визначається як набуття особою нових 

та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної 

діяльності або галузі знань [276]. Як зазначено в енциклопедії освіти за редакцією 

В. Кременя, «головною метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є 

приведення фахової та посадово-функціональної компетентності працівників освіти 
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у відповідність до потреб та вимог суспільства на конкретно історичному етапі 

соціально-економічного розвитку українського суспільства та інтегративних 

процесів у всесвітньому освітянському просторі» [65, с. 675]. 

Основними напрямами підвищення кваліфікації вчителів на сьогодні 

вважаються [181]: розвиток професійних компетентностей (знання навчального 

предмета, фахових методик, технологій); формування у здобувачів освіти спільних 

для ключових компетентностей умінь (ст. 12 Закону «Про освіту»); психолого-

фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки; 

створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами (до таких дітей, 

зокрема, можуть бути віднесені діти з інвалідністю, обдаровані діти, діти з 

національних меншин, діти, які не встигають опанувати навчальну програму з 

різних причин тощо); використання інформаційно-комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі, зокрема електронного навчання, інформаційної та 

кібернетичної безпеки; мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-

етична компетентності; розвиток управлінської компетентності (для керівників 

закладів освіти та їхніх заступників) тощо. 

При цьому слова «основні напрями» і «тощо» означають, що це не вичерпний 

перелік напрямів підвищення кваліфікації та компетентностей, на вдосконалення 

яких має спрямовуватися підвищення кваліфікації. Ніхто не може педагогічному 

працівникові заборонити чи обмежити його право «вільно обирати» будь-які 

програми підвищення кваліфікації (їхні модулі тощо), форми й види підвищення 

кваліфікації, а також вільно обирати суб’єкта підвищення кваліфікації [357]. 

Як зазначено в українському термінологічному словнику, підвищення 

кваліфікації учителів – це найпоширеніший вид післядипломної педагогічної освіти. 

Завдяки існуванню такого виду додаткової освіти здійснюється відновлення й 

поглиблення здобутих раніше професійних знань, удосконалення ділових якостей 

працівників, задоволення їхніх освітніх потреб, пов’язаних із професійною 

самореалізацією [351]. 
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Організація підвищення кваліфікації учителів відбувається завдяки мережі 

закладів освіти – інститутів та академій післядипломної освіти, а також 

спеціалізованих підрозділів закладів вищої освіти. Окрім того, допомога вчителеві 

надається в методичних кабінетах, що працюють у містах, районних центрах, 

об’єднаних територіальних громадах. Однією з форм підвищення кваліфікації у 

міжкурсовий період є також самоосвіта й самовдосконалення вчителів. 

У польському науковому просторі, на відміну від України, більш поширеним є 

поняття «професійне вдосконалення вчителів», що, на думку польського дослідника 

А. Круль (A. Król), визначається як неперервний процес, який починається від 

прийняття рішення про вибір професії й триває протягом усього періоду діяльності, 

до моменту виходу вчителя на пенсію [450]. Професійне вдосконалення вчителів 

охоплює навчання впродовж усього життя, тобто підвищення, завершення та 

оновлення професійної кваліфікації вчителів та набуття нових компетентностей і 

навичок, методичні консультації, які розглядають як підтримку вчителя у виконанні 

поточних професійних завдань та його професійний розвиток [574].  

Поняття «професійне вдосконалення вчителів» у польській педагогічній 

літературі також трактується і як результат цього «цілеспрямованого, спланованого 

й неперервного процесу, що полягає в розширенні професійних компетенцій 

учителів, підвищенні їхнього професійного рівня через курси підвищення 

кваліфікації» [534], «збільшенні та зміні професійної компетентності й кваліфікації, 

розвитку універсальної особистості учителя» [450].  

Польський дослідник Ч. Банах (Cz. Banach) стверджує, що вдосконалення є 

інструментом адаптації до постійно змінюваної ситуації та збагачення кваліфікації, 

який  якнайкраще визначає потреби молодих учителів та способи організації 

самоосвіти й підвищення їхньої майстерності [370]. Узагальнене визначення цього 

поняття наведене в педагогічному словнику-лексиконі (українсько-англійсько-

польський), що подає вдосконалення вчителів (пол. doskonalenie nauczycieli) як 

важливу складову системи підготовки педагогів поза закладом освіти, де вчитель 

працює, яка полягає в наданні допомоги фахівцям-початківцям у період професійної 

адаптації, актуалізації знань із педагогіки та предмета викладання під час 
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самостійної професійної діяльності, ознайомлені з новими здобутками науки, 

допомозі в розширенні або заміні спеціалізації, організації різних форм 

індивідуальної або колективної самоосвіти вчителів, наданні допомоги в 

самостійній дослідній праці [26, с. 200]. 

У польському освітньому просторі поряд з поняттям «удосконалення вчителів» 

(doskonalenie nauczycieli) існує інше поняття – «підвищення кваліфікації вчителів» 

(podnoszenie kwalifikacji nauczycieli), що вживається не так часто. У словнику 

польської мови подано роз’яснення щодо значення поняття «підвищення 

кваліфікації»: це англійський термін «гідна робота», що був створений 

Міжнародною організацією праці (програма «Гідна праця») (Międzynarodową 

Organizację Pracy (program «Godna praca») [555]. 

На думку польських дослідників, досягнення високого рівня кваліфікації 

вчителів складає додаткову цінність для суспільства і має виявлятися, насамперед, у 

підвищенні якості освіти [415, с. 57]. Професія вчителя характеризується 

необхідністю оновлення наявних знань, набуття нових навичок. Кожен учитель має 

бути орієнтований на постійне підвищення своєї кваліфікації та розвиток 

індивідуальності. Конкурентний ринок праці змінює вимоги до вчителів і школи. 

Система професійного просування також мотивує вчителів до підвищення 

кваліфікації, що покращує якість шкільної роботи [425]. 

У польських аналітичних джерелах щодо розвитку освіти зазначено, що 

підвищення кваліфікації на сьогодні – це неминучий процес, що викликаний 

необхідністю йти в ногу з сучасним стрімким соціально-економічним розвитком у 

суспільстві. Це процес гнучкого реагування на мінливе оточення, що відбувається, 

зокрема, завдяки роботі вчителів, професійно освічених фахівців, які готують своїх 

учнів діяти в наближених до праці умовах [399, с. 16]. 

Ще одне поняття – «система освіти» – в українському законодавстві визначено 

як «сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх 

програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів 

освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері 

освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними» 
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[276]. Одночасно, поняття «система підвищення кваліфікації учителів» у 

післядипломній освіті в науково-педагогічній літературі та дослідженнях 

українських учених тлумачиться як складова неперервної освіти педагогічних 

працівників [96]. Вона має на меті забезпечення кожному освітянину можливості 

поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок, 

підвищення рівня кваліфікації та професійної компетентності відповідно до 

сучасних вимог суспільства й особистісних потреб фахівця, удосконалення його 

наукового й загальнокультурного (загальноосвітнього) рівня, стимулювання 

розвитку творчого та духовного потенціалу [71]. 

Саме система підвищення кваліфікації є гнучкою, спрямованою на майбутнє 

сферою, покликаною забезпечити запити та потреби суспільства в професійному 

вдосконаленні та розвитку освітянських кадрів, формуванні в них нової філософії 

освіти та системи цінностей, інноваційного мислення, здатності до створення нового 

освітнього середовища та реалізації освітніх реформ, а також інших новоутворень 

особистості, необхідних для здійснення професійної діяльності в умовах постійних 

змін і невизначеності [225].  

Під системою підвищення кваліфікації також розуміють «систему соціального 

типу, яка є складовою системи післядипломної освіти, генеральною метою якої є 

створення оптимальних умов для виконання замовлення суспільства щодо рівня і 

якості (професіоналізму, культури, здібностей) підготовки кваліфікованих кадрів» 

[223, с. 23]. Система підвищення кваліфікації визначається центральною складовою 

підсистемою педагогічної післядипломної освіти фахівців. Її призначення полягає в 

забезпеченні зростання професійного рівня вчителя протягом усієї його педагогічної 

діяльності з урахуванням набутого ним досвіду та особистісних змін [128]. 

Неперервне підвищення кваліфікації фахівців спрямоване не тільки на 

послідовне вдосконалення їхніх професійних якостей, збагачення й оновлення 

наявної суми знань і умінь вчителя, а й на розвиток особистісних його рис, 

задоволення індивідуальних освітніх потреб, забезпечення соціального захисту та 

повнішої самореалізації фахівців у процесі професійної діяльності. Усі ці завдання в 

повному обсязі постають перед системою підвищення кваліфікації вчителів [128]. 
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Аналізуючи організацію сучасної системи підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів, науковці зазначають, що вона має складну будову і містить 

загальнодержавний, обласний, районний (міський), шкільний та самоосвітній рівні 

[138]. Справжніми науково-методичними й навчальними центрами в регіонах стали 

обласні інститути післядипломної педагогічної освіти та академії неперервної 

освіти. В основі функціонування закладів підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів перебуває освітній процес як система організації навчально-розвивальної 

діяльності, у центрі якої – органічна єдність і взаємозв’язок викладання й учіння, що 

спрямовані на досягнення цілей підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних 

працівників [138]. 

Система підвищення кваліфікації вчителів має низку переваг порівняно з 

базовою професійною освітою – вона менш інерційна і здатна реагувати на швидкі 

соціально-економічні й техніко-технологічні умови, має безпосередній двосторонній 

зв’язок із практикою, що дає змогу швидше отримати освітній результат; 

контингент, що навчається, здатний критично оцінювати пропоновані інновації, він 

може безпосередньо брати участь в їхній апробації, розвитку й реалізації [138, c. 46]; 

є найважливішим складником неперервної освіти, адже її ефективна організація, 

наповнення новим змістом, результативність використовуваних андрагогічних 

методів, технологій, неперервність курсового і міжкурсового періодів як цілісного 

андрагогічного циклу тощо є не тільки вимогою часу, а передусім, визначальним 

показником діяльності інституцій післядипломної педагогічної освіти [312]. 

Сучасна система підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті 

спрямована на максимальне задоволення професійно-фахових, індивідуально-

особистісних, соціокультурних запитів замовників освітніх послуг, створення такого 

диференційованого акмеологічного простору, який мотивує до постійної творчої 

самоактуалізації в професійному та особистісному вимірах шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти, передбачає впровадження багатоваріантних 

освітньо-професійних програм, моделей, форм освіти дорослих, реалізацію 

інноваційних методологічних підходів, андрагогічних технологій тощо. Це могутній 

чинник поглиблення професійного досвіду, взаємозбагачення фахівця новими 
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перспективними знаннями, розвитку професійних компетентностей, нескінченного 

творчого пошуку [312]. 

Отже, під системою підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни можемо розуміти 

підсистему системи підвищення кваліфікації фахівців. Це педагогічна система, яка є 

складовою неперервної освіти фахівців, «генеральна мета якої – створення 

оптимальних умов виконання замовлення суспільства щодо рівня і якості 

(професіоналізму, культури, здібностей)» підготовки кваліфікованих педагогічних 

кадрів у галузі природничих наук і математики [223, с. 23]. 

Натомість, потрібно зазначити, що польські дослідники виокремлюють інші 

підходи у визначенні системи підвищення кваліфікації педагогів у післядипломній 

освіті й використовують термін «система професійного вдосконалення вчителів» 

(пол. system doskonalenia nauczycieli), що, на нашу думку, більш точно окреслює 

сутність досліджуваного явища. Так, характеризуючи систему вдосконалення 

вчителів у Республіці Польща як цілісну систему, A. Коморнічак (A. Komorniczak) 

розкриває сутність цього поняття через його взаємопов’язані елементи (завдання, 

цілі, організацію, форми вдосконалення) [441].  

Визначаючи професійне вдосконалення вчителів важливою складовою системи 

підготовки фахівців, що відбувається за межами закладу освіти, де вчитель працює, 

В. Оконь (W. Okoń) виділяє основні її завдання, серед яких допомога молодим 

учителям в адаптації до професії, у період професійного самоствердження, надання 

педагогічних знань під час оновлення предмета, сприяння в поширенні або зміні 

спеціальності, ознайомлення їх із досягненнями науки [500, с. 78]. Цілі системи 

професійного вдосконалення вчителів, на думку Х. Дибек (H. Dybek), 

розкриваються через реалізацію «викликів», що постають перед освітою, – це зміни 

у вимогах, що висуваються до вчителів з боку громадськості й системи освіти, що 

відбуваються під впливом політичних, соціально-економічних та демографічних 

змін, зміни у кваліфікації вчителя, які є результатом вимог, пов’язаних із розвитком 

педагогічних наук, а також удосконаленням самої системи освіти [398].  
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Організація системи професійного вдосконалення польських учителів 

здійснюється через діяльність Осередка розвитку освіти (ORE – Ośrodek Rozwoju 

Edukacji), кураторів освіти, через воєводські заклади професійного вдосконалення 

вчителів, центри педагогічної творчості вчителів, відомчі центри професійного 

розвитку фахівців [437]. Заклади професійного вдосконалення вчителів є 

установами, які навчають дорослих, реалізуючи ідею неперервної освіти. Вони 

працюють для певних професійних груп, що дає змогу слухачам удосконалювати, 

доповнювати та оновлювати свою професійну кваліфікацію та набувати нових 

навичок [491]. 

Аналіз поняття «професійне вдосконалення вчителів у Польщі» призводить до 

розуміння його як системи – «сукупності елементів і зв’язків, а також залежностей 

між ними, що утворює окреслену цілісність статичного або динамічного характеру» 

[500, с. 377]. Зокрема, польські науковці A. Круль (A. Król), T. Мішке (T. Miszke), 

розкриваючи сутність системи професійного вдосконалення вчителів, розглядають її 

як сукупність структурних компонентів і зазначають, що «окрім зовнішнього 

(позашкільного вдосконалення) є вдосконалення за місцем роботи педагога та 

індивідуальне у формі самоосвіти» [450]. Підвищення фахового рівня педагогів 

відбувається шляхом їхньої участі в лекціях, конференціях, семінарах та 

обговореннях, що відкриті для спільного користування і в закладах післядипломної 

освіти, зокрема з метою здобуття іншої спеціальності [624].  

Серед принципів освітньої діяльності, що беруться до уваги в роботі 

спеціалізованих установ із підвищення кваліфікації вчителів Республіки Польща, 

виокремлюють взаємозв’язок теорії і практики, змінюваність, різноманітність форм, 

безперервність, багатовимірність, багаторівневість, відкритість [379]. 

Необхідно підкреслити, що однією з найпоширеніших форм удосконалення 

вчителів у Польщі є курси підвищення кваліфікації. Завдяки їхньому 

функціонуванню створюються широкі можливості для розвитку теоретичних і 

практичних навичок польських фахівців. Більшість із цих курсів підтримує розвиток 

учителів стосовно реалізації інструментальних цілей освіти, що досягається 

впровадженням перевірених методик професійної практики (технічна підготовка, 
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виховничо-опікунські навички й компетентності, психолого-педагогічна підготовка, 

компетентності в галузі інформаційних технологій) [379].  

Завданнями таких курсів, що організовуються, зокрема, для вчителів 

природничо-математичних предметів, є: «підвищення ефективності навчання в 

галузі природничих предметів і математики; підтримка вчителів у діяльності, яка 

пов’язана з функціонуванням шкіл у місцевих середовищах; підтримка вчителів у 

сприянні розвитку математичних і природних інтересів та здібностей учнів; 

поширення цілісного підходу до вивчення навколишнього світу; поліпшення 

інформаційно-комунікаційних технологій у роботі вчителів математики та 

природничих наук; спрямування здатності педагогів до формування соціально 

бажаних поглядів, таких як толерантність, надійність, комп’ютерна безпека та дії 

для постійного розвитку». Ці напрями професійного вдосконалення польських 

фахівців характеризуються вузькою спрямованістю і коротким терміном 

проходження від 12 до 18 годин. Їхня тематика має досить різноманітний характер 

(«Виховання мотивації учнів до роботи на уроках математики», «Е-навчання на 

платформі Moodle», «Новий основний навчальний план з математики», «Нові 

виклики в методології та дидактиці», «Як підготувати цікавий урок хімії в 

початковій школі» тощо) [460].  

Отже, як справедливо зазначено в польських педагогічних джерелах щодо 

професійної педагогічної освіти, учителі мають право на здійснення вибору за 

власним бажанням [503]. Так, A. Коморнічак (A. Komorniczak) відмічає, що в 

сучасній цивілізації, яка характеризується високими темпами розвитку науки й 

техніки, учитель повинен мати можливість використовувати наявні пропозиції в 

системі вдосконалення вчителів, її спеціалізованих установах. Але варто 

підкреслити той важливий та істотний факт, що всі інституції стануть 

безпорадними, якщо вчитель не буде мати глибоко розвинених потреб та здатності 

постійно вдосконалювати свою кваліфікацію, керувати власним особистісним і 

професійним розвитком [441]. 

Поняття «підвищення кваліфікації вчителів» пов’язане з поняттям 

«післядипломна педагогічна освіта», тому доцільно розглянути визначення цього 
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концепту окремо та здійснити порівняння з науковим тезаурусом в освітньому 

просторі України й Республіки Польща.  

Головною метою післядипломної освіти проголошено [138, c. 45]: 1) 

задоволення потреб господарського механізму у кваліфікованих кадрах та гнучке 

реагування на зміни, що відбуваються в суспільстві; 2) забезпечення умов для 

постійного підвищення кваліфікації фахівців, безперервного розвитку потенціалу 

кожного спеціаліста, його інтелектуального та загальнокультурного рівня, здобуття 

професійно необхідних знань та вмінь; 3) забезпечення здобуття нової кваліфікації, 

нової спеціальності на основі раніше здобутої в закладах освіти й досвіду 

практичної роботи, поглиблення професійних знань та умінь за фахом; 4) 

упровадження гнучкої системи неперервної освіти та самоосвіти громадян, 

забезпечення освіти дорослих упродовж усього життя. 

Поняття «післядипломна освіта» визначене в Законі України «Про освіту» як 

«набуття нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі 

здобутої вищої, професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти 

та практичного досвіду» [276]. Вона є ланкою в національній системі неперервної 

освіти, що покликана забезпечити фахове вдосконалення громадян, поглиблення, 

розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок; здобуття нової 

кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутого раніше рівня 

освітньої та професійної підготовки й набутого практичного досвіду та 

індивідуальне самостійне навчання людини незалежно від віку [138, c. 44].  

Післядипломна педагогічна освіта – галузь освіти дорослих, яка забезпечує 

неперервне вдосконалення професійних знань, умінь та навичок учителя шляхом 

підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації та стажування на основі 

новітніх технологій, досягнень науки й виробництва [65, с. 682]. 

Українська дослідниця І. Я. Жорова, досліджуючи проблему розвитку 

професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти, 

розглядає післядипломну освіту «як середовище професійного розвитку педагогів, 

що є невід’ємною частиною неперервної освіти. Це передбачає розгляд 

післядипломної освіти як цілісної інституціональної та соціальної системи з 
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характерними для неї інтегративними якостями і взаємопов’язаними компонентами 

(цілі діяльності, принципи, функції, зміст, організаційні форми і методи роботи 

тощо)» [112, c. 6]. Функціонування післядипломної освіти визначає її «як відкриту 

педагогічну систему, що передбачає взаємозв’язок із соціальним середовищем та 

зумовлює здатність до саморегулювання й саморозвитку відповідно до потреб 

суспільства і  професійних запитів педагогів» [112, c. 7]. 

Основною метою післядипломної педагогічної освіти є розвиток професійної 

самосвідомості педагогів, формування їхньої готовності до оновлення змісту 

педагогічної діяльності в умовах модернізації освітньої галузі, забезпечення 

відповідної науково-теоретичної і практико орієнтованої підготовки компетентних 

фахівців. Зазначена мета реалізується через формування в системі вищої та 

післядипломної педагогічної освіти загальних суттєвих компонентів професійної 

компетентності педагога [37]. До пріоритетних завдань післядипломної педагогічної 

освіти українські дослідники відносять надання фахівцям певної суми знань та 

формування в них вмінь і навичок у межах кваліфікаційних характеристик, вимог до 

фаху, різних професійних стандартів тощо [6].  

У Законі України «Про освіту» (2017) [276] визначено, що післядипломна 

освіта охоплює: спеціалізацію – профільну спеціалізовану підготовку з метою 

набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості 

в межах спеціальності; перепідготовку – освіту дорослих, спрямовану на професійне 

навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями); підвищення 

кваліфікації – набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих 

компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань [276]. 

Піcлядипломна педагогічна освіта виходить на пріоритетне місце в сучасних 

освітніх системах, оскільки вона забезпечує освіту людини упродовж більшої 

частини її життя [138], уважається одним із пріоритетних освітніх напрямів, 

безпосередньо пов’язаних з перспективами розвитку освіти, оскільки вона 

вважається найбільш гнучкою складовою процесу фахового зростання людини 

[353]. Ця галузь освіти, порівняно із базовою професійною, має певні переваги, а 
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саме: вона є менш інерційною і здатна реагувати на швидкі соціально-економічні 

зміни; має безпосередній двосторонній зв’язок з практикою [353, с. 86]. 

Післядипломна освіта охоплює декілька напрямів діяльності, що сприяють 

зростанню професіоналізму вчителя: професійна перепідготовка, підвищення 

кваліфікації, науково-методична робота, безперервне інформаційне забезпечення 

цілісного педагогічного процесу й аналіз його результатів [19]. Поняття 

«післядипломна освіта» містить велику кількість компонентів, зокрема: 

спеціалізація, інтернатура, підвищення кваліфікації, перепідготовка, самостійна 

творча робота, стажування тощо. До її найбільш масових і розвинених компонентів 

належить система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що охоплює такі 

рівні: обласний інститут, регіон (місто, район), методична робота в школі [36, с. 4].  

Отже, порівняно з системою підвищення кваліфікації вчителів, післядипломна 

освіта визнається як більш складна педагогічна система, що покликана відігравати 

важливу роль у розв’язанні проблеми забезпечення якісного підвищення 

професійної компетентності вчителів, розвитку в них цілісного комплексу 

професійно-особистісних якостей, співзвучних вимогам часу [36].  

Як справедливо зазначає Н. Г. Протасова [294], сучасний стан післядипломної 

освіти педагогів об’єктивно відображає складні процеси перетворення, які 

відбуваються в нашому суспільстві з усіма труднощами та здобутками. Сьогодення 

післядипломної освіти педагогів визначає не тільки її стан у майбутньому, а й стан 

школи завтрашнього дня, стан усієї освіти країни, оскільки завдяки своїй специфіці 

післядипломна освіта педагогів має яскраво виражене прогностичне спрямування й 

набуває особливого державного значення [294]. 

Система післядипломної педагогічної освіти має такі компоненти, а саме: цілі 

діяльності, що детермінуються вимогами суспільства до школи; зміст освіти; 

організаційні форми, методи роботи з педагогічними кадрами; умови, які 

забезпечують нормальне функціонування системи; органи управління, науково-

методичне забезпечення, навчально-матеріальна база; результати функціонування. 

Аналіз розвитку компонентів засвідчив, що вони забезпечують цілісність системи, 
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оптимальність її функціонування, комплексне вдосконалення і визначають тенденції 

розвитку освітньої галузі [329].  

Система післядипломної педагогічної освіти ґрунтується на концепції 

неперервної освіти, яка прийнята за стратегічну в усіх цивілізованих країнах світу. Її 

головними принципами є системність, безперервність, індивідуалізація навчання, 

фундаменталізація, гуманізація та гуманітаризація освіти [138]. Вона має 

забезпечити оптимальні умови для самореалізації особистості шляхом переходу до 

моделі неперервного професійного розвитку в умовах формальної, неформальної та 

інформальної освіти; створення гнучкого, конкурентного освітнього середовища, 

модернізації змісту, форм, методів, технологій навчання; упровадження сучасних 

програм підвищення кваліфікації відповідно до соціально-педагогічних запитів і 

особистісно-професійних потреб фахівців, які забезпечують їм свободу вибору 

місця, термінів, змісту навчання за індивідуальної освітньої траєкторії впродовж 

життя; забезпечення випереджувального характеру надання освітніх послуг в 

умовах глобалізації і відкритості інформаційного освітнього простору; участі 

фахівців у різних формах академічної мобільності; акумулювання кращих практик 

розвитку професійної мобільності педагогічних працівників; надання ефективного 

науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців [313]. 

Таким чином, післядипломна педагогічна освіта в Україні розглядається як 

один із пріоритетних освітніх напрямів, пов’язаних з перспективами розвитку 

освіти. Вона є більш гнучкою складовою процесу фахового зростання людини, ніж 

базова професійна освіта, здатною реагувати на швидкоплинні соціально-економічні 

зміни та має безпосередній зв’язок з практикою. 

У науковому просторі Республіки Польща післядипломна освіта (studia 

podyplomowe) вчителів визначається як форма навчальної діяльності для людей з 

вищою освітою чи освітою еквівалентною до вищої. Відповідно до принципу 

неперервності в освіті, особи, які здобувають післядипломну освіту, доповнюють, 

розширюють і поновлюють свою професійну освіту в академічних установах 

(placówkach akademickich). Навчання за програмою післядипломної освіти має різні 

цілі: підготовка до роботи, удосконалення професійної компетентності з метою 
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підвищення шансів на ринку праці, розширення знань і навичок, не пов'язаних із 

професійною роботою, особистісний розвиток, підтримка інтелектуальної діяльності 

[483]. Як зазначає Ю. Пултуржицкі (J. Półturzycki), післядипломна освіта 

спрямована, зокрема, на того, хто навчається, а не на заклад освіти чи осіб, які 

надають освіту [520, с. 143]. Сутність післядипломної освіти полягає в 

неперервності освіти, що призводить до постійного вдосконалення знань і розвитку 

особистості. Тому післядипломна освіта стає формою академічної освіти дорослих, а 

водночас, вона виконує функцію навчання без відриву від роботи [520, с. 143].  

Розвиток післядипломної освіти в Польщі упродовж останніх років пов’язаний 

з тим, що знань, здобутих під час підготовки в закладах вищої освіти, недостатньо 

на все життя, зростання інформації та поява нових галузей науки зумовлюють 

необхідність доповнення та оновлення знань, а випускникам, які виходять на ринок 

праці сьогодні, у процесі своєї діяльності доводиться кілька разів змінювати свою 

спеціальність або професію, щобільше, вимоги, що стосуються кваліфікації, 

постійно зростають під тиском сучасних технологій, що потребує набуття ними 

здатності їх розуміти й опановувати [520]. Таким чином, щодо важливості розвитку 

післядипломної освіти для вчителів думки науковців України і Республіки Польща 

збігаються – це насамперед розбудова національних систем підвищення кваліфікації 

вчителів, неперервний розвиток професіоналізму фахівців, збагачення їхньої 

духовної культури та вдосконалення особистісних рис учителів. 

Отже, на основі теоретичного аналізу наукових джерел України й Республіки 

Польща нами здійснено порівняльний аналіз базових понять, які використовуються 

в науковому просторі цих країн, визначено сутність і зміст базових понять 

дослідження, а саме: «учитель природничо-математичних предметів» / «nauczyciel 

przedmiotów przyrodniczych i matematycznych», «підвищення кваліфікації 

вчителів»/«podnoszenie kwalifikacji nauczycieli», «система підвищення кваліфікації 

вчителів»/ «system doskonalenie nauczycieli». Перспективами проведення подальших 

розвідок у даному напрямі, на нашу думку, є уточнення й узгоджене тлумачення з 

погляду професійного розуміння в науковій літературі досліджуваних країн таких 

важливих понять, як «неперервна освіта» і «професійний розвиток учителів».  
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1.3. Проблема підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті в педагогічній теорії  

 

Дослідження системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті не можливе без ґрунтовного 

аналізу досліджень, в яких здійснено теоретичні й методичні узагальнення щодо 

здійснення професійної підготовки та вдосконалення фахівців. У цьому контексті 

цінність накопичених матеріалів у дослідженнях науковців полягає у великому 

практичному їх потенціалі, можливості порівняння з аналогічними результатами 

вітчизняних й зарубіжних праць та висунення на цій основі конструктивних ідей 

щодо розвитку української системи підвищення кваліфікації вчителів.  

Здійснений науковий аналіз обраної проблеми у педагогічній теорії, показав що 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України досліджувалась у таких аспектах: теоретичні основи 

функціонування системи підвищення кваліфікації вчителів (А. Кузьмінський [167], 

Н. Протасова [294]); розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у 

системі післядипломної освіти (І. Жорова [112]); розробка системи професійного 

розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін (М. Бирка [12]); організація 

освітнього процесу (Л. Зазуліна [116], К. Гораш [45]); упровадження 

компетентнісного підходу до процесу підвищення кваліфікації вчителів 

(П. Грабовський [48], О. Норкіна [219], В. Саюк [306], Є. Смирнова-Трибульска 

[322]); педагогічні засади самоорганізації вчителів (Ю. Арешонков [6], Є. Бачинська 

[10]); теоретичні засади методичної підготовки вчителів в умовах неперервної 

освіти (В. Шарко [352]); розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-

предметників (С. Болсун [18], В. Вітюк [36], І. Сотніченко [328], Н. Ткачук [339]). 

Проаналізуймо більш детально зазначені вище наукові праці українських 

дослідників. Зокрема, важливе значення для дослідження системи підвищення 

кваліфікації вчителів як складника післядипломної освіти мають ідеї, викладені 

вченим А. Кузьмінським у дослідженні «Теоретико-методологічні засади 

післядипломної педагогічної освіти в Україні» [167]. «У дисертації обґрунтовано 
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теоретико-методологічні засади (сутність, структура, функції, принципи, 

особливості та умови розвитку) післядипломної педагогічної освіти як підсистеми 

неперервної педагогічної освіти, підсистеми післядипломної освіти педагогічних 

кадрів. Проведено системний аналіз зародження, еволюції змісту, організаційних 

форм і наукових основ післядипломної педагогічної освіти в Україні, запропоновано 

її періодизацію, проаналізовано основні тенденції розвитку післядипломної 

педагогічної освіти в розвинених країнах» [167]. 

А. Кузьмінським теоретично обґрунтовано основні функції й напрями 

післядипломної педагогічної освіти: «надання методичної допомоги педагогам в 

організації самоосвіти, поліпшення інформаційного забезпечення, освоєння 

інноваційних методів виховання учнів, реалізація досягнень психолого-педагогічної 

науки в практичній діяльності. Розглядаються організаційно-педагогічні умови 

професійного розвитку педагога у системі післядипломної педагогічної освіти, 

зокрема, адаптація й формування соціальної відповідальності. Досліджено 

особливості технології й управління навчальним процесом у закладах системи 

післядипломної педагогічної освіти. Виходячи з того, що найважливішою 

професійною якістю педагога є його методологічна культура, розкрито 

методологічні основи навчального процесу в сучасних умовах. Обґрунтовано 

стратегію й розроблено концептуальні засади розвитку післядипломної педагогічної 

освіти в Україні» [167]. 

Вивчення наукових публікацій дозволяє стверджувати, що система підвищення 

кваліфікації вчителів розуміється як підсистема післядипломної освіти, що надає 

можливість скористатися результатами досліджень, в яких розглядаються питання 

післядипломної освіти вчителів, зокрема і вчителів природничо-математичних 

предметів. Так, Н. Протасова у своїй праці «Теоретико-методичні основи 

функціонування системи післядипломної освіти педагогів в Україні» [294]  

наголошує на тому, що «цілісна педагогіка післядипломної освіти залишається мало 

розробленою» [294]. Розкриваючи проблему післядипломної освіти вчителів, 

дослідниця зазначає, що «офіційне визнання значення післядипломної освіти і 

прийняття відповідних документів, які регулюють діяльність цієї галузі освіти, ще 
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не свідчать про те, що її реальна вагомість визначена та усвідомлена і стала 

провідною ідеєю діяльності профільних установ і закладів освіти» [294, с. 15].  

Як справедливо зазначає Н. Протасова, «цінність системи післядипломної 

освіти в основному вбачають у тому, що вона робить свій внесок у справу 

здійснення затверджених на цей момент економічних і політичних цілей та завдань, 

а не в тому, що післядипломна освіта вдовольняє право індивіда або групи людей на 

ендогенний розвиток» [294]. Зокрема, розвиток системи післядипломної освіти 

вчителів характеризується об’єктивно існуючими, суттєвими зв’язками явищ освіти 

і суспільного життя, серед яких її «залежність від об’єктивних і суб’єктивних 

чинників суспільного життя, єдність і взаємозв’язок розвитку та збагачення в 

процесі післядипломної освіти загальнокультурної (загальноосвітньої), фахово-

кваліфікаційної та функціональної складових сукупної культури вчителя, 

взаємозв’язок післядипломної освіти вчителя з його активною самоосвітою, 

саморозвитком і самовихованням, залежність ефективності післядипломної освіти  

від доцільно організованої діяльності та розумно побудованого спілкування в її 

процесі» [294, с. 13]. 

Дослідження І. Жорової «Розвиток професіоналізму вчителів природничих 

дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр. ХХ – початок ХХІ 

ст.)» ґрунтується на системно-хронологічному підході до розгляду основних 

детермінант, змісту, форм і методів розвитку професіоналізму вчителів 

природничих дисциплін у системі післядипломної освіти як складного і 

суперечливого, неперервного і гетерохронного процесу, що відбувається під 

впливом суспільно-політичних, структурно-організаційних, змістовно-

технологічних, галузевих освітніх чинників [112, с. 3]. 

Актуальність дослідження І. Жорової [112] підтверджується перманентними 

змінами в освітній галузі, соціально детермінованою потребою суспільства у 

вдосконаленні професійної компетентності педагогів, потребою створення нових 

підходів до реалізації природничої освіти в освітніх закладах на основі врахування 

новітніх досягнень природознавства і традиційних уявлень про генезис живої 

природи; необхідністю пошуку продуктивних підходів до професійного розвитку 
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вчителів природничих дисциплін, їхньої самоосвіти, суспільно зумовленою 

необхідністю реформування системи післядипломної педагогічної освіти на основі 

кращого світового досвіду, збереження національної автентичності [112, с. 3]. 

Дослідниця виокремлює в історії розвитку професіоналізму вчителів 

природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України в 40-х роках ХХ – 

на початку ХХІ століття чотири періоди: І період (1940–1958 рр.) – організаційно-

пошуковий (перший субперіод – 1940–1948 рр.; другий субперіод – 1949–1958 рр.); 

ІІ період (1959–1967 рр.) – адаптаційнополітехнічний; ІІІ період (1968–1990 рр.) – 

реформаторсько-новаторський (перший субперіод – 1968–1974 рр.; другий 

субперіод – 1975–1983 рр.; третій субперіод – 1984–1990 рр.); ІV період (1991–2014 

рр.) – технологічно-творчий (перший субперіод – 1991–2000 рр.; другий субперіод – 

2001–2014 рр.) [112, с. 9]. 

Дослідження М.  Бирка присвячено системі професійного розвитку вчителів 

природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті. Професійний 

розвиток учителів природничо-математичних дисциплін вчений розглядає як 

«спрямований поступовий перехід шкільних педагогів, що викладають одну або 

декілька природничо-математичних дисциплін до більш досконалого стану 

педагогічної продуктивності, який відбувається впродовж професійної діяльності 

під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників» [12, с. 138]. Поняття «система 

професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у 

післядипломній освіті» розкривається як «єдиний комплекс структурних і 

функціональних компонентів (форм, методів, засобів, умов і змісту)», а її 

системоутворювальним фактором вважає професійний розвиток учителів 

природничо-математичних дисциплін [12, с. 136]. 

Провідною ідеєю дослідження вченого є розуміння професійного розвитку 

вчителя природничо-математичних дисциплін як обов’язкової складової його 

професійної діяльності, що забезпечує фахове зростання вчителя відповідно до 

вимог соціуму та індивідуальних освітніх потреб. Дослідником розроблено та 

методологічно обґрунтовано авторську систему професійного розвитку вчителів 

природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті, ефективність 
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застосування якої зумовлена її вдосконаленням у трьох взаємозалежних послідовних 

підсистемах: проєктно-цільовій, метою якої є врахування вимог інформаційного 

суспільства, нормативно-правового забезпечення системи освіти, особистих освітніх 

потреб учителів, теоретико-методологічних основ і авторського бачення 

професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін; 

організаційно-технологічній підсистемі, що базується на чинних нормативних і 

методичних засадах організації післядипломної освіти вчителів на курсах 

підвищення кваліфікації та їхньої методичної роботи в міжкурсовий період та має на 

меті визначення індивідуальної траєкторії професійного розвитку, яка втілюється в 

індивідуальній програмі неперервного професійного розвитку вчителя природничо-

математичних дисциплін; діагностично-результативній підсистемі професійного 

розвитку, яка має забезпечити розроблення та використання діагностичної методики 

оцінювання рівня сформованості інформаційної, інноваційно-педагогічної, 

самоосвітньої, особистісно-організаційної та рефлексивної складових професійного 

розвитку вчителя природничо-математичних дисциплін упродовж усього періоду 

професійної діяльності [12, с. 5]. 

Результати дослідження І. Сотніченко [328] підтверджують ефективність 

системи підвищення кваліфікації як основної ланки п’ятирівневої структури 

(освітній простір України, освітній простір області, освітній простір району (міста), 

освітній простір закладу освіти, освітній простір учителя) організації безперервної 

професійної освіти фахівців, яка забезпечує умови для вдосконалення й 

систематичного розвитку професійної компетентності вчителів, підвищення їхньої 

майстерності та загальної культури, оперативного використання у практичній 

діяльності надбань психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду 

[328]. 

Запропонована І. Сотніченко модель підготовки вчителів до профільного 

навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації визначена як 

«багатовимірний двокомпонентний цілісний педагогічний процес, що включає 

курсове підвищення кваліфікації, науково-методичний і організаційно-педагогічний 

супровід вчителя профільної школи у міжкурсовий період, який будується на основі 
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сучасних підходів і дидактичних принципів, є відкритим і здатним до саморозвитку» 

[328, с. 10]. Зазначена діяльність ґрунтується на комплексі сучасних науково 

обґрунтованих підходів і на системі методологічних, загальнопедагогічних, 

андрагогічних, дидактичних і психологічних принципів [328, с. 15].  

П. Грабовський, проаналізувавши проблеми післядипломної освіти вчителів 

природничо-математичних предметів, акцентує увагу на необхідності розвитку 

інформаційної компетентності вчителів, що автор вважає складником професійної 

компетентності педагога та тлумачиться ним як «здатність і готовність на основі 

динамічної комбінації знань, умінь і практичних навичок використовувати 

інформаційні технології, передусім інформаційно-комунікаційні технології та 

електронні освітні ресурси, для підтримки професійної діяльності з навчання учнів 

шкільних природничо-математичних предметів» [48, с. 13]. Розвиток інформаційної 

компетентності вчителя природничо-математичних предметів у післядипломній 

освіті визначено як «системний і закономірний процес прогресивних змін 

особистості педагога під час підвищення кваліфікації щодо здатності використання 

інформаційних технологій у своїй професійній і повсякденній діяльності» [48, с. 13]. 

Цінною є розроблена вченим структурна модель розвитку інформаційної 

компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній 

освіті, що містить цільовий, діагностично-мотиваційний, змістовий, процесуальний, 

оцінно-проєктувальний, результативний компоненти. Модель відображає сутність 

розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті шляхом використання сучасних інформаційно-

комунікаційних словесних, наочних та технічних засобів навчання [48]. 

О. Норкіна зауважує, що інформаційно-комунікаційні технології є важливим 

засобом підвищення ефективності розвитку дослідницької компетентності вчителів 

математики в післядипломній освіті. Дослідниця розробила авторську модель 

розвитку цієї важливої характеристики сучасного учителя, що складається з 

цільового (мета, завдання, методологічні підходи, принципи), операційно-

технологічного (види інформаційно-комунікаційних технологій і методика їх 

застосування), оцінювально-результативного (критерії, показники та рівні розвитку 
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дослідницької компетентності вчителів математики) блоків і потребує 

упровадження низки організаційно-педагогічних умов для ефективної реалізації 

[219].  

У дисертаційному дослідженні В. Саюк [306] зазначено, що особливого 

значення набуває проблема розвитку професійної компетентності вчителів 

географії, діяльність яких пов’язана з фаховою поліфункціональністю, 

багатопредметністю, розгалуженістю емоційно-комунікативної сфери взаємодії з 

учнями тощо. Як зазначає дослідниця, розвиток професійної компетентності вчителя 

географії у системі післядипломної освіти – це складний, багатогранний процес, що 

охоплює усі сторони навчально-освітнього простору [306]. Уперше автором у 

цілісному аспекті актуалізовано й досліджено проблему розвитку професійної 

компетентності вчителів географії в системі післядипломної педагогічної освіти, 

розроблено модель професійної компетентності вчителя географії як змістової 

основи професійного розвитку, подальшого удосконалення набули організаційно-

педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителів географії [306]. 

Проблемні завдання післядипломної освіти, яка забезпечує вдосконалення 

професійних знань, умінь, навичок фахівців, відповідно до інноваційних процесів, 

зокрема підготовку вчителів природничих спеціальностей до здійснення 

оцінювальної діяльності, представлено в дослідженні О. Бабкової [8].  

Дослідниця вважає, що необхідність розвитку цієї професійної риси зумовлена 

провідними положеннями компетентнісного підходу, на яких ґрунтується 

Державний стандарт базової і середньої освіти (оцінювання ключових, 

загальноосвітніх і галузевих компетентностей школярів), потребою у визначенні 

змісту та структури готовності вчителів природничих спеціальностей до 

оцінювальної діяльності, виробленні єдиного наукового підходу до розуміння її 

сутності, а також актуальною потребою в постійному оновленні знань щодо 

сучасних міжнародних стандартів оцінювання та вмінь з організації оцінювальних 

процедур [8]. «Вирішення питань з означеної проблеми вбачається у коригуванні 

змісту, форм і методів курсів підвищення кваліфікації, методичного супроводу 
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міжкурсового періоду післядипломної освіти, особливої організації діяльності 

методичних об’єднань вчителів» [8, с. 14]   

Вивчення та узагальнення дослідження Н. Ткачук [339] дає змогу констатувати, 

що нові підходи до організації освіти в старшій школі зумовлюють необхідність 

подальшої модернізації системи підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній 

освіті. Як зазначає Н. Ткачук, «освіті та суспільству потрібні вчителі, які б 

сприйняли зміни, адаптувалися до них, трансформували нову освітньо-світоглядну 

парадигму і працювали на рівні потреб часу» [339, с. 6], а це потребує проведення 

додаткових досліджень, з’ясування й оцінювання реального стану готовності 

педагогів природничих дисциплін до професійної діяльності в умовах профільного 

навчання. 

Серед дисертаційних досліджень, в яких відображено окремі аспекти процесу 

підвищення кваліфікації у післядипломній освіті України, можна виокремити працю 

Ю. Арешонкова, в якій розглянуто педагогічні засади самоорганізації слухачів 

системи післядипломної педагогічної освіти [6]. Аналізуючи педагогічні умови 

підвищення ефективності самоорганізації слухачів системи післядипломної 

педагогічної освіти, Ю. Арешонков акцентує увагу на педагогічних засадах 

самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти, наголошуючи 

на тому, що процес удосконалення підготовки слухачів системи післядипломної 

педагогічної освіти набуде більшої ефективності за таких умов, як: актуалізація 

мотивації до педагогічної самоорганізації; реорганізація організаційного впливу на 

професійну свідомість учителя з урахуванням надбань педагогічної синергетики; 

оптимізація форми підвищення професійної кваліфікації на основі впровадження 

деонтологічних принципів [6]. 

В. Арешонков акцентує увагу на тому, що навчальні плани та програми 

складають на основі узагальнених суспільних вимог, не зважаючи на потреби 

конкретної особистості [6]. При цьому розвиток загальної культури вчителя, його 

суб’єктивної сфери та стимулювання притаманних людині прагнень до 

самоактуалізації та самореалізації відсуваються на другий або й третій план. Як 

зазначає науковець, під час проходження післядипломного підвищення кваліфікації 
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«вчитель залишається переважно пасивним об’єктом, який перебуває в руках 

компетентних викладачів. Результативність навчання визначають за ступенем 

опанування певного обсягу знань та наявністю відповідних умінь і навичок, які в 

подальшій практичній діяльності можуть не знадобитися й залишитися 

незатребуваним скарбом. Серйозною вадою традиційних підходів до 

післядипломної освіти є нехтування певними особливостями освіти дорослих, 

зокрема такою, що, на відміну від учня або студента, для дорослої людини процес 

навчання перестає бути провідною діяльністю» [6]. 

В. Бачинська наголошує на важливій ролі системи підвищення кваліфікації 

вчителів у системі післядипломної освіти, «основне завдання якої полягає у 

створенні умов для оновлення знань і вмінь учителів та формуванні потреби в 

особистісному і професійному вдосконаленні» [10]. Пояснюється це, насамперед, 

кардинальною зміною в сучасних умовах теоретико-методологічних засад 

виховання, що вимагає високого рівня психолого-педагогічної підготовленості 

педагога [10]. На її думку, підготовка вчителів до класного керівництва набуває 

ефективності за умов забезпечення єдності й наступності курсового й міжкурсового 

періодів підвищення кваліфікації та залучення учителів до участі в роботі 

проблемно-тематичних курсів; цілеспрямованого відбору змісту, організаційних 

форм і методів методичної роботи та розроблення й реалізації цільових програм 

підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної компетентності; проєктування 

динамічних організаційних структур методичної роботи з класними керівниками на 

всіх рівнях системи підвищення кваліфікації. Автор пропонує власну методику 

підготовки вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації. 

Як відмічає С. Болсун у праці «Розвиток педагогічної техніки вчителя в процесі 

підвищення кваліфікації» [18], «у зв’язку з посиленням вимог до майстерності 

вчителя з метою ефективного здійснення впливу на особистість учня в сучасних 

умовах підвищується інтерес до досконалого опанування освітянином педагогічною 

технікою. Таке формулювання питання актуалізує проблему розвитку педагогічної 

техніки вчителя в системі підвищення кваліфікації, стимулює процес розкриття й 
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повного використання творчого потенціалу сучасного вчителя, що визначається в 

умінні ефективно впливати на вихованців» [18]. 

У своїх дослідженнях С. Болсун звертає увагу на визначальне місце та роль 

педагогічної техніки в загальній системі підвищення кваліфікації, підкреслює 

значущість цього процесу. Як зазначає дослідниця, «робота з удосконалення 

педагогічної техніки вчителя, який вже має відповідну освіту, кваліфікацію і досвід 

професійної діяльності, суттєво відрізняється від роботи з формування педагогічної 

техніки студентів, що зумовлено своєрідністю мети й завдань системи підготовки 

спеціалістів і системи післядипломної освіти. Саме тому цілком закономірними є 

інші підходи до змісту й організації освітнього процесу в системі підвищення 

кваліфікації педагогів» [18, с. 3]. «Принципово важливе значення має встановлення 

вихідних положень, на яких він будується. На основі загальних принципів 

андрагогіки було визначено такі положення: системно-структурний підхід до 

розв’язання проблеми; результативність здійснюваної діяльності; особистісно 

зорієнтований підхід до вчителів у процесі вдосконалення педагогічної техніки, 

інтеграція, особистісно-гуманістична орієнтація та активність учителів» [18, с. 9]. 

Аналізуючи проблему оновлення системи підвищення кваліфікації вчителів 

через упровадження освітніх інновацій та якісного інформаційного забезпечення 

освітнього процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти, дослідниця 

К. Гораш [45] розробила технологію створення інформаційного забезпечення 

впровадження освітніх інновацій в інститутах післядипломної педагогічної освіти та 

визначення рівнів його якості, розробила рекомендації з практичного застосування 

моделі інформаційного забезпечення впровадження освітніх інновацій у систему 

підвищення кваліфікації вчителів, удосконалила зміст підвищення кваліфікації 

вчителів науково-методичними матеріалами для викладачів і методистів закладів 

післядипломної педагогічної освіти, районних методичних кабінетів, міських 

методичних центрів та керівників закладів загальної середньої освіти [45].    

Потрібно зауважити, що сьогодні виникає необхідність пошуку нових підходів 

до системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті, які б були зоорієнтовані, насамперед, на особистість вчителя. 
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У зв’язку із цим значення набуває практичне втілення ідей і принципів діалогізації 

освітнього процесу.  

Так, дослідниця Л. Зазуліна [116] наголошує на необхідності перебудови, 

насамперед, системи підвищення кваліфікації вчителів як однієї з основних його 

ланок. Найважливішими принципами філософії в галузі освіти вчена вбачає в 

гуманізації й демократизації суспільних взаємин, що «орієнтує педагогічний процес 

на особистість учня, формування гуманістичної спрямованості якої передбачає, 

насамперед, розвиток її діалогічної свідомості та мислення, діалогічного буття» 

[116]. Вона наголошує на тому, що «діалог на локальному та глобальному рівнях є 

способом спілкування та розуміння, співіснування iсторично різних культур, 

засобом продуктивного мислення та розвитку особистостi, концептуальною 

основою освiти» [116]. Цінними, на наш погляд, є теоретично та експериментально 

розроблена Л. Зазуліною дидактико-діалогічна модель підвищення кваліфікації 

вчителів, уточнення нею системи діалогічних понять, визначення параметрів, 

критеріїв і показників ефективності курсової підготовки вчителів. 

Зауважимо, що освітній процес у закладах післядипломної педагогічної освіти, 

в яких здійснюється підвищення кваліфікації вчителів, має свої особливості, що 

зумовлені специфікою навчання дорослих людей з вищою освітою та досвідом 

професійної педагогічної діяльності. Усе це актуалізує питання розроблення нових 

технологій, методик навчання вчителів, пошуку нових підходів до організації 

освітнього процесу в системі підвищення кваліфікації вчителів.  

Отже, важливу проблему моделювання навчання вчителів в системі підвищення 

кваліфікації вчителів у своїй праці розкриває українська дослідниця Н. Білик [15]. 

На думку Н. Білик, основним стратегічним напрямом розвитку післядипломної 

педагогічної освіти, зокрема її підсистеми підвищення кваліфікації вчителів, є: 

«послідовна інтеграція до європейського освітнього простору, досягнення 

збалансованості між попитом і пропозицією фахівців на ринку праці, постійна 

робота з науково-педагогічними та педагогічними працівниками; упровадження 

нових концепцій і технологій, суттєве поліпшення науково-методичного 

забезпечення процесу навчання» [15, с. 3]. 
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У педагогічній теорії також досліджувалися питання розвитку професійно-

особистісних якостей вчителів-предметників в системі післядипломної освіти, 

зокрема яке значення в цьому відіграє система підвищення кваліфікації вчителів. Як 

зазначає В. Вітюк, на сучасному етапі розвитку системи професійного 

вдосконалення вчителів «виникає необхідність вироблення нових підходів до 

організаційно-педагогічних засад, змісту та методичного забезпечення процесу 

підвищення кваліфікації вчителів. Йдеться про такий підхід до процесу підготовки 

та післядипломної освіти, який би сприяв інтеграції професійного й особистісного в 

їхній діяльності» [36, с. 3]. Дослідниця вказує на недостатність у визначенні шляхів 

розвитку таких професійно-особистісних якостей вчителя, як: «прагнення до 

новаторства на базі сучасних наукових знань і досвіду, творче ставлення до своєї 

професійної діяльності, гуманістичний характер спілкування з учнями, 

усвідомлення себе носієм національної культури та полікультурності» [36, с. 7].  

Науковими напрацюваннями В. Вітюк [36] є здійснення комплексного 

критичного аналізу стану розвитку професійно-особистісних якостей учителів-

предметників, досліджено роль у цьому системи підвищення кваліфікації вчителів, 

розроблено й експериментально перевірено програму розвитку професійно-

особистісних якостей учителів-предметників на всіх рівнях підвищення кваліфікації 

(школа-район-область) та експериментально апробовано організаційно-педагогічні 

умови освітнього процесу навчання вчителів. 

Як зазначає українська дослідниця М. Навроцька у своєму дослідженні: 

«Професійний імідж педагога стає тим основним ресурсом, що забезпечує високий 

престиж й успішність функціонування системи освіти загалом і конкретного закладу 

освіти, зокрема. Педагог завжди був і залишається ключовою фігурою в сфері 

освіти, яка найтісніше пов’язана зі становленням особистості того, хто навчається. 

Від рівня його професіоналізму, педагогічної майстерності, психологічної 

грамотності, приємної зовнішності, лексики, жестів, погляду та інших чинників 

залежить успішність процесу педагогічної взаємодії і створення навколо себе 

позитивного іміджу» [206, с. 1]. «Розвиток професійного іміджу сучасного педагога 
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має відбуватися впродовж усього його життя, зокрема у системі післядипломної 

освіти» [206, с. 1]. 

У праці М. Навроцької «вперше теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено педагогічні умови розвитку професійного іміджу педагога в системі 

післядипломної педагогічної освіти (формування у педагогів позитивної мотивації 

до розвитку власного іміджу в процесі моделювання професійного ідеалу; створення 

творчого інформаційно-розвивального освітнього середовища; залучення педагогів 

до розвитку власного іміджу через самоосвіту засобами комп’ютерних технологій); 

розроблено модель розвитку іміджу педагога в системі післядипломної педагогічної 

освіти, яка поєднує взаємообумовлені блоки: концептуальний (мета, завдання, 

принципи, складові професійного іміджу педагога), діяльнісно- змістовий (напрями 

підготовки педагогів, форми, методи та засоби) та результативний (критерії,  

показники, рівні та результат)» [206, с. 3]. 

Дослідниця В. Луніна зауважує: «запит на творчість учителя, здатного 

працювати іноваційно є приріоритетним як для вітчизняної, так і для європейської 

педагогіки в цілому» [187, с. 5]. Поняття «творчий потенціал учителя» 

розкривається науковцем як «складна динамічну характеристику особистості 

педагога, інтегровану сукупність пізнавального ресурсу, творчих можливостей і 

здібностей, готовності до інноваційної педагогічної діяльності, здатності до 

творчого саморозвитку та самовдосконалення» [187, с. 10]. 

Метою дослідження В. Луніної є теоретичне обґрунтування, розробка й 

експериментальна перевірка структурно-функціональної моделі розвитку творчого 

потенціалу вчителя в окремому закладі післядипломної педагогічної освіти. Також 

досліднецею визначено детермінанти, що забезпечують розвиток творчого 

потенціалу вчителів: «актуалізація й мотивація потреби у творчому 

самовдосконаленні професійної діяльності; залучення до неперервного навчально-

методичного процесу підвищення кваліфікації; посилення інноваційної 

спрямованості пізнавальної діяльності; використання в навчально-методичному 

процесі особистісно-діяльнісних і творчих підходів, інноваційних навчальних 

технологій і методик; створення творчого розвивального освітнього середовища; 
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стимулювання практичної інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності» 

[187, с. 10]. 

Проблему розвитку медіакультури вчителів у закладах післядипломної 

педагогічної освіти розглядає в своєму дослідженні І. Колеснікова [147]. Дослідниця 

зазначає, що «одним із дієвих механізмів підготовки педагога до використання 

медіаосвітніх ресурсів у професійній діяльності є післядипломна педагогічна освіта, 

яка забезпечує запит держави щодо підвищення професіоналізму педагогічних 

кадрів, здатних компетентно й відповідально виконувати професійні обов’язки, 

упроваджувати інноваційні технології в освітній процес, а також задовольняє 

індивідуальні освітні потреби педагогів у професійному та особистісному 

зростанні» [147, с. 1]. Дослідницею розроблено модель розвитку медіакультури 

вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти, яка включає цільовий, 

змістовий, операційний, результативний блоки та впроваджену поетапно в процес 

курсової підготовки вчителів (підготовчий, процесуально-діяльнісний, 

результативний етапи) [147]. 

Підсумовуючи зазначимо, що у працях науковців розглядалися теоретичні 

основи функціонування системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни, система професійного 

розвитку вчителів, упровадження компетентнісного підходу до процесу підвищення 

кваліфікації вчителів, теоретичні засади методичної підготовки вчителів в умовах 

неперервної освіти, підготовка вчителів до профільного навчання старшокласників. 

Проаналізувавши дослідження, присвячені підвищенню кваліфікації вчителів у 

післядипломній освіті України, ми дійшли висновку, що в них досить ґрунтовно 

розроблені теоретичні й практичні засади підвищення кваліфікації вчителів (цілі, 

зміст, організація, принципи, форми і методи), наявні спроби створення моделей 

розвитку професійної компетентності вчителів, також досліджені окремі питання 

розвитку особистісних якостей учителів, розглянуто психолого-педагогічні засади 

їхнього професійного розвитку й підвищення кваліфікації.  

Водночас потрібно зауважити, що у науковій літературі проблеми підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 
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України висвітлені фрагментарно. У контексті дослідження професійного 

вдосконалення вчителів учені переважно аналізують підвищення кваліфікації 

вчителів за окремими спеціальностями (учителі математики, фізики, хімії, біології), 

відтак, залишаючи поза увагою міжпредметні зв’язки у навчанні природничо-

математичних предметів та інтегроване навчання як чинник оптимізації 

природничо-математичних дисциплін. Отже, природньо виникає необхідність 

проведення більш ґрунтовного дослідження педагогічного явища «підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній 

освіті», зведення окремих теоретичних положень та узагальнення їх до єдиної 

системи.  

http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/intehrovane-navchannya-yak-chynnyk-optymizatsiji-pryrodnycho-matematychnyh-dystsyplin/
http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/intehrovane-navchannya-yak-chynnyk-optymizatsiji-pryrodnycho-matematychnyh-dystsyplin/
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1.4. Концепція дослідження та критерії порівняння систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній 

освіті України і Республіки Польща 

 

Дослідження обраної проблеми базувалося на науково обґрунтованому 

положенні про те, що система підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни є важливим ресурсом 

відтворення людського капіталу, а також ефективного соціального, економічного, 

політичного, духовного та культурного розвитку держави. Нові можливості, що 

відкриваються перед громадянами України: відкритість додаткових ринків праці в 

інших країнах-членах Європейського Союзу, право на вільне пересування в межах 

території Європейського Союзу – зумовлюють необхідність перегляду змісту 

підвищення кваліфікації вчителів, удосконалення форм і засобів освітнього процесу, 

вироблення національних стандартів післядипломної педагогічної освіти на рівні 

міжнародних вимог, спрямованих на підготовку конкурентоспроможних фахівців, 

розвиток їхніх компетентностей відповідно до вимог Європейського Союзу. 

За таких умов актуальним є порівняльне дослідження систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України й Республіки Польща, що спрямоване на виявлення їхніх спільних рис та 

національних особливостей з метою реалізації намірів України щодо реформування 

системи підвищення кваліфікації українських фахівців, спрямування її подальшого 

розвитку на послідовну інтеграцію до європейського освітнього простору, 

досягнення збалансованості між попитом і пропозицією ринку праці на рівні країні 

та на міжнародному рівні.  

Методологічною умовою проведення дослідження є положення про важливість 

урахування історичних та культурних особливостей України й Республіки Польща, 

їхнього впливу на розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів як складової післядипломної педагогічної освіти країн у 

цілому та встановлення відповідності їхніх системних властивостей з потребами 

українського й польського суспільства. 
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У контексті зазначеного вище актуальності набуває визначення концепції 

дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща, реалізацію якої 

доцільно, на нашу думку, здійснити через такі етапи: обґрунтування критеріїв 

порівняльного дослідження; визначення особливостей структурних компонентів 

систем підвищення кваліфікації вчителів; порівняння компонентів систем 

підвищення кваліфікації фахівців та виокремлення подібних тенденцій розвитку 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті обох країн; розроблення пропозицій щодо реформування 

вітчизняної системи підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті 

країни. 

У науково-педагогічних джерелах поняття «концепція дослідження» 

розглядається як складова методології дослідження, до якої належать вихідні, 

ключові, фундаментальні, філософські, загальнонаукові й педагогічні положення 

(теорії, концепції, гіпотези), що мають методологічний зміст [114, с. 152]. Також 

концепцію дослідження можна розуміти як абстрактне поняття, що характеризує 

основну ідею досліджуваного явища [196], опис завдання, функцій, дій, 

стратегічних цілей, процесу міркування [381] або основну ідею теорії, головний 

задум, ідею чи план нового, оригінального розуміння [66].  

Відтак, ми керуватимемося узагальненим в освітньому просторі поняттям 

концепції як «сукупності наукових поглядів на здійснення дослідження та 

організації певного педагогічного явища» [196]. У нашому дослідженні таким 

явищем є система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті країни, зокрема України й Республіки Польща, та 

концепція дослідження як сукупність наукових підходів до формування 

стратегічного розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України, що регламентується на 

управлінському рівні, зокрема особливості реалізації положень освітньої політики 

на загальнодержавному, регіональному, локальному рівнях. 
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Провідною концептуальною ідеєю дослідження обраної проблеми є 

пріоритетність монографічного дослідження систем підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті окремо в 

Україні й Республіці Польща. Системний аналіз у вивченні обраної проблеми сприяє 

здійсненню цілісного порівняння систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті в обох країнах, 

визначенню тенденцій їх розвитку та напрямів використання в Україні позитивного 

досвіду іншої країни. 

Порівняльне дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів України й Республіки Польща здійснювалося 

шляхом реалізації декількох етапів. Перший етап – обґрунтування й визначення 

критеріїв порівняння за подібністю структурних компонентів систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

(цілей, завдань, нормативно-правового забезпечення, структури, форм і методів). 

Другий етап – визначення особливостей компонентів системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

обох країн.  

Третій етап – порівняння компонентів систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й Польщі за 

визначеними критеріями, виокремлення подібних тенденцій розвитку систем 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті обох країн. Четвертий етап – розроблення пропозицій щодо 

реформування вітчизняної системи підвищення кваліфікації вчителів у 

післядипломній освіті країни.  

Концепція дослідження ґрунтується на засадах порівняльного підходу, 

представленого в наукових працях провідних учених педагогічної науки 

(С. Бабушко [9], О. Локшина [180; 181]), системного (А. Кузнєцова [166], 

Ю. Сурмін [334], С. Сисоєва [316]), структурно-функціонального (О. Будник [21], 

Є. Гориславець [47], О. Лисенко [176]), аксіологічного (Ю. Бойчук [17], Т. Варенко 

[28], С. Вітвицька [34]), компетентнісного (І. Андрощук [134], П. Грабовський [48]), 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://enpuir.npu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C+%D0%84.+%D0%9E.
http://enpuir.npu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C+%D0%84.+%D0%9E.
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андрагогічного (Т. Гаман [42], В. Буренко [19], І. Лебедєва [173], Л. Лук’янова 

[185; 186], ,) для розгляду систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща. 

Ми підтримуємо думку науковців про те, що підхід до дослідження є однією з 

провідних характеристик його методології та тільки комбінування різних підходів 

дає змогу повною мірою вибудовувати методологію проведення досліджень [472]. 

Тому використані підходи в дослідженні систем підвищення кваліфікації фахівців 

післядипломної освіти України і Польщі потребують більш детального їх розгляду. 

Порівняльний підхід дав змогу здійснити зіставний аналіз систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України й Республіки Польща, який було виконано на основі визначених та 

обґрунтованих нами критеріїв порівняльного дослідження, зокрема: з’ясування 

спільних та відмінних рис компонентів, що входять до цих педагогічних систем; 

здійснення їхнього зіставлення та порівняння з метою виокремлення тенденцій 

розвитку систем підвищення кваліфікації фахівців у післядипломній освіті країн; 

виділення напрямів використання позитивного досвіду Республіки Польща з 

досліджуваного питання.  

Системне зіставлення вітчизняного й польського педагогічного досвіду сприяло 

глибокому осмисленню проблеми. Виявлення спільних та відмінних рис змісту 

поняття «система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті» в національних вимірах обох країн, вивчення 

причинно-наслідкових зв’язків для пояснення динаміки змін відповідно до 

тенденцій їхнього розвитку в національних системах підвищення кваліфікації 

вчителів у післядипломній освіті сприяло посиленню практичного характеру 

дисертаційного дослідження та напрацюванню рекомендацій щодо реформування й 

підвищення ефективності освітнього процесу українських інститутів. 

У процесі дослідження системний підхід реалізувався з позицій основного 

підходу здійснення системного аналізу, що слугувало методологічною основою для 

порівняльного дослідження обраної проблеми.  
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За основу системного дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України та Республіки 

Польща використано модель системно-педагогічного дослідження, що розроблена 

А. Г. Кузнєцовою [166, с. 73]. За цією моделлю, для розгляду систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

країн обрано такі епістемілогічні рівні, як [166]: онтологічний (виділення 

педагогічного об’єкта та його представлення в цілісній взаємодії з середовищем); 

гносеологічний (визначення спеціальної дослідницької позиції з метою виділення в 

педагогічному об’єкті педагогічної системи як об’єкта пізнання); методологічний 

(формування методологічної програми як інваріативного алгоритму – процедури 

системного дослідження педагогічного об’єкта); визначення методики системного 

дослідження як сукупності спеціальних методів, прийомів та засобів задля 

дослідження педагогічного об’єкта; праксеологічний (формування методології 

практичного дослідження з метою цілісного перетворення реального цілісного 

педагогічного об’єкта). 

Отже, системний підхід до дослідження використано з метою формування 

усвідомленої методологічної позиції дослідника, що ґрунтується на розгляді 

об’єктів вивчення у вигляді систем (О. В. Клименюк [139], Ю. П.  Сурмін [334]). 

Системний підхід у дослідженні як «методологічний напрям вивчення складних 

явищ педагогічної галузі наукового пізнання» [212] слугував визначенню процесу 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів як цілісної 

педагогічної системи – організованого об’єкта, що забезпечує управління процесом 

професійного вдосконалення вчителів, взаємодію між різними взаємопов’язаними 

структурними компонентами, які об’єднані однією освітньою метою – розвитком 

індивідуальності й особистості вчителя. Це складна неперервна змінна система 

управління, що розв’язує освітньо-виховні завдання професійного вдосконалення 

вчителів, за допомогою якої досягаються педагогічні цілі, зокрема адаптація 

сформованих компетентностей фахівців до рівня особистих потреб і вимог 

сучасного суспільства. 
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Застосування системного підходу в дослідженні дало змогу визначити  критерії 

порівняння систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті країн (нормативно-цільовий, структурно-

інституціональний, змістово-процесуальний та прогностичний-розвивальний). 

Системний підхід використано для аналізу структури та змісту підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, 

що потребувало розгляду цієї проблеми в кількох основних аспектах, а саме: як 

самостійного цілісного системного утворення, що має свою структуру; як складника 

ще більшої системи – системи післядипломної педагогічної освіти; як сукупності 

характеристик особистості фахівця, які постійно розвиваються й удосконалюються. 

Завдяки застосуванню системного підходу під час вивчення процесу підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

забезпечено відкритість та зворотний зв’язок відповідно до конкретної мети – 

розвитку досліджуваного педагогічного явища.  

Системний підхід не існує у вигляді чіткої методологічної концепції. Це 

сукупність пізнавальних принципів, дотримання яких дає змогу певним чином 

спрямувати конкретні дослідження [212]. Зокрема, урахування принципів 

системного підходу до дослідження (принципу розвитку, принципу цілісності, 

принципу функціонально-структурної побудови) дало змогу визначити стратегію 

дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України та Польщі, у межах якої було 

використано структурно-функціональний підхід. 

Сутність структурно-функціонального підходу полягає у виділенні в системах 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України й Республіки Польща структурних елементів 

(компонентів, підсистем), визначенні їхньої ролі та функцій. Опис структури систем 

підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті країн дав змогу 

схарактеризувати їх у статиці, а розгляд функцій їхніх компонентів – дослідити 

явища в динаміці та вcтановити між компонентами наявні залежності. 
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Аналіз структури систем підвищення кваліфікації вчителів в обох країнах 

здійснювався за допомогою методу класифікації – «багатоступеневого, послідовного 

поділу досліджуваної системи з метою систематизації, поглиблення й здобуття 

нових знань щодо побудови системи, складу її елементів, підсистем, компонентів, 

особливостей внутрішніх і зовнішніх зв’язків» [212]. Це дало змогу описати системи 

підвищення кваліфікації фахівців у післядипломній освіті України й Польщі як 

багатовимірні феномени з ієрархічною структурою, які мають багаторівневий 

характер (загальнонаціональний, регіональний, локальний рівні), що якнайкраще 

сприяє організації освітнього процесу професійного вдосконалення вчителів. 

Найбільш очевидними їхніми складовими в післядипломній освіті країн є установи, 

які, спільно співпрацюючи у своїх правових і адміністративних межах, 

забезпечують процес професійного вдосконалення вчителів. 

Установлення характеру взаємозв’язків між компонентами сучасних систем 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів 

післядипломної освіти України й Польщі дало підстави для висновку, що вони 

мають суспільно-державний характер, є варіативними й гнучкими, а також 

побудовані з урахуванням як різноманітних потреб фахівців щодо їхнього 

неперервного професійного вдосконалення й розвитку, так і вимог суспільства до 

цих явищ. 

Це дало змогу розглядати системи як «структурно-функціональну цілісність, в 

якій кожний елемент (підсистема, компонент) має певне функціональне 

призначення, яке має узгоджуватися із загальними цілями системи в цілому» [212]. 

Цілісність систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті обох країн убачаємо в єдності структурних 

компонентів процесу професійного розвитку й підвищення кваліфікації фахівців 

(цілей, завдань, нормативно-правового забезпечення, змісту, форм і методів), що 

спрямовані на досягнення очікуваного результату. 

Одним із найважливіших підходів для порівняльного дослідження систем 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України й Республіки Польща було обрано аксіологічний. 
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Аксіологічний підхід не тільки проголошує людину як найвищу цінність суспільства 

й самоціль суспільного розвитку, але й дає змогу вивчати явища, зокрема й 

педагогічні, з точки зору закладених у них можливостей для задоволення потреб 

людини [17]. Саме це положення зумовило його вибір для дослідження процесу 

підвищення кваліфікації фахівців у післядипломній освіті України й Польщі.  

Використання аксіологічного підходу в дослідженні дало змогу порівняти 

властивості систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті країн як явища в освітньому просторі України й 

Польщі, а також дослідити якість освітніх послуг у сфері професійного 

вдосконалення фахівців, здатність задовольнити потреби окремої особистості, 

визначити ідеї й вимоги, що висуваються до неї суспільством у вигляді норми та 

ідеалу [200]. 

Аксіологічний (ціннісний) підхід базується на «понятті цінності як переваги 

певних смислів і побудованих на цій основі способів поведінки, цінностей 

суспільства – позитивно значущих явищ та їхніх властивостей, що пов’язані з 

соціальним прогресом» [200]. У руслі визначеного нами аксіологічного підходу до 

вивчення досліджуваних явищ педагогічні цінності розглядаємо як форму 

суспільної свідомості та норм, що регулюють процес підвищення кваліфікації 

вчителів у післядипломний період, виступають ідеальним відображенням 

професійного ідеалу, що реалізується в освітньому процесі.  

У професійному розвитку й підвищенні кваліфікації фахівців опануванню 

відповідних цінностей належить визначальне місце, зокрема вони зумовлюють 

ціннісно-смислове наповнення цього процесу. Саме формування компетентностей 

фахівців є важливим напрямом професійного розвитку вчителя, що спрямовує його 

розвиток та вдосконалення ціннісно-мотиваційної сфери, яка характеризується 

особистісними, соціальними й професійними цінностями – «найбільш визнаними і 

прийнятими орієнтирами поведінки та діяльності фахівця, які виражаються в 

ціннісних орієнтаціях особистості» [127, с. 39]. Це сприяло проведенню 

порівняльного аналізу систем підвищення кваліфікації фахівців із застосуванням 

компетентнісного підходу. 
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Компетентнісний підхід до розв’язання освітніх проблем передбачає 

оптимальне врахування інтересів учителів, усвідомлення важливості їхньої ролі у 

творенні сучасного суспільства та освітньої системи [251, с. 39]. Реалізація цього 

підходу дала змогу проаналізувати структуру компетентностей учителя природничо-

математичних предметів та систему їхнього оцінювання як результат підвищення 

кваліфікації українських і польських фахівців та здійснити їх порівняльний аналіз. 

Досліджено компетентнісний формат навчальних програм підвищення кваліфікації 

фахівців у післядипломній освіті країн, що дає змогу проаналізувати рівень 

підготовки викладачів системи підвищення кваліфікації фахівців, діяльність яких 

полягає «не стільки в «насиченні» слухачів якоюсь кількістю інформації, скільки в 

розвитку в них таких компетенцій, як уміння оперувати предметним змістом знань, 

проєктувати й моделювати свою діяльність» [155]. 

У дослідженні враховано сучасні тенденції розвитку систем підвищення 

кваліфікації фахівців країн з метою стандартизації змісту освітнього процесу 

підвищення кваліфікації фахівців як передумови забезпечення якісних освітніх  

послуг щодо професійного вдосконалення вчителів у національному просторі. При 

цьому особливу увагу приділено трансформації змісту підвищення кваліфікації 

учителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті на 

компетентнісних засадах із метою поліпшення перспектив зайнятості й успішної 

кар’єри фахівців.  

Застосування андрагогічного підходу до дослідження обраної проблеми 

сприяло порівнянню форм і методів підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща, 

виявленню ідей конструктивного досвіду практичної організації навчання польських 

учителів, визначенню можливих напрямів його впровадження в організації процесу 

навчання українських фахівців.  

Потрібно зауважити, що в умовах швидкої зміни змісту і пріоритетів у шкільній 

природничо-математичної освіти проблема професійного вдосконалення вчителів 

покладається головним чином на заклади післядипломної педагогічної освіти, 

завданнями яких є забезпечення непервного розвитку особистісно-професійної 
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компетентності вчителів. Одним із ефективних шляхів щодо її вирішення є вивчення 

освітніх потреб дорослої людини, зокрема громадян України й Республіки Польща. 

«Такий підхід дозволяє проаналізувати освітню ситуацію в країні, обґрунтувати 

механізми регуляції окремих підсистем сучасної освіти дорослих та виявити 

проблеми, які гальмують розвиток цієї освітньої галузі» [185]. 

Зокрема, навчання в контексті андрагогічного підходу допомагає дорослим 

враховувати власні (і своїх колег у навчанні) вікові, психологічні, соціальні, 

професійні особливості, використовувати набутий досвід під час навчання, 

визначати свої навчальні потреби, мету навчання й шляхи її досягнення, сприяє 

створенню умов, необхідних для самореалізації людини і підвищення ефективності 

та результативності її життєдіяльності [19]. 

Аналіз наукових праць В. Бабійчук [7], Н. Ничкало [215], В. Буренко [19], 

Л. Лук’янова [186], Н. Клокар [141], Н. Протасова [294], Т. Сорочан [325], 

В. Шарко [352], що присвячені питанням організації процесу освіти дорослих людей 

«дозволяє зробити висновок про те, що «освітній процес на курсах підвищення 

кваліфікації буде ефективним за умови реалізації андрагогічних засад, зокрема 

орієнтації на конкретні потреби того, хто навчається, для вирішення важливих 

професійних проблем: створення умов для забезпечення неперервної освіти 

учителів, забезпечення варіативних підходів до змісту, технологій навчання, а також 

реалізації випереджувального характеру навчання» [350]. 

Усі перераховані вище підходи класифіковані згідно з науковими галузями, які 

використовуються в порівняльно-педагогічних дослідженнях освітніх систем. 

Суттєвим, на нашу думку, є застосування аналітичних можливостей запропонованих 

підходів, що сприяло визначенню критеріїв («мірил, які слугують основою для 

оцінювання» [26, c. 85]) порівняння систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Польщі. У 

свою чергу, визначення ефективних критеріїв і правильне їх використання сприяло 

розробленню пропозицій щодо здійснення й інтенсифікації освітнього процесу 

професійного вдосконалення українських фахівців. 
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У межах нашого дослідження будемо послугуватися основними критеріями 

порівняння досліджуваного явища, що встановлені Н.Мойсеюк відповідно до 

компонентів педагогічного процесу (цільового, змістового, діяльнісного, 

результативного [200, с. 316]), які утворюють цілісну педагогічну систему.  

У цьому контексті набуває важливого значення аналіз розвитку системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті країни з метою визначення організаційно-педагогічних умов 

до реалізації освітнього процесу професійного вдосконалення фахівців, зокрема: 

формулювання цілей і завдань підвищення кваліфікації вчителів; визначення 

принципів відбору змісту підвищення кваліфікації, що спрямовані на адаптацію до 

потреб фахівців, суспільства й ринку праці; використання способів стимулювання 

вчителів до самостійної розбудови освітнього шляху та професійної кар’єри. 

Аналіз систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща здійснювався за 

такими критеріями: нормативно-цільовий (цілі, завдання, нормативно-правове 

забезпечення); структурно-інституціональний (структура, елементи, сторони, 

фінансування); змістово-процесуальний (зміст, форми й методи); прогностично-

розвивальний (тенденції розвитку). Було обґрунтовано показники, що розкривають 

зміст кожного критерію. 

Перший критерій – нормативно-цільовий – нормативно-правове забезпечення; 

характеризується визначеністю цілей і завдань підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни, що враховано 

в нормативно-правовому забезпеченні освітнього процесу. Цей критерій 

окреслюється такими показниками, як: спрямованість цілей й завдань на підвищення 

ефективності освітньої діяльності з урахуванням їхньої різноманітності: від 

загальної мети – усебічного й гармонійного розвитку особистості вчителя – до 

конкретних завдань удосконалення певних компетентностей чи їхніх складових. 

Також до основних показників критерію віднесено наявність державної програми 

модернізації системи підвищення кваліфікації фахівців, програм інноваційного 

розвитку системи професійного вдосконалення фахівців.  
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Другий критерій – структурно-інституціональний – у підвищенні кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни мають 

простежуватися всі ознаки педагогічної системи, логіка процесу, взаємозв’язок його 

елементів, цілісність. Цей критерій визначається за такими показниками: рівень 

структурної комплементарності систем, що вибудовується на основі чіткої ієрархії 

та охоплює загальнонаціональний, регіональний, локальний рівні управління; 

залученість відповідних суб’єктів, об’єктів, процесів, явищ до процесу підвищення 

кваліфікації вчителів; надання змоги поетапно розгорнути освітній процес, 

установити зв’язки між суб’єктами й об’єктами підвищення кваліфікації фахівців; 

показники якості інституціональної структури, що засвідчують якість приватних і 

державних інститутів, рівень мотивації щодо підвищення кваліфікації фахівців.  

Третій критерій – змістово-процесуальний – віддзеркалює змістову 

характеристику системи підвищення кваліфікації фахівців й характеризується 

узгодженістю рівня змісту із запитами й потребами особистості слухача, 

інтенсивністю використання вітчизняного й міжнародного ринку освітніх новацій. 

Важливим показником цього критерію є питання інформаційної складової  

освітнього процесу підвищення кваліфікації фахівців та закладів системи, де цей 

процес відбувається, що характеризує рівень її інформаційного насичення, 

повноцінність науково-методичного забезпечення процесу системи підвищення 

кваліфікації фахівців; наявність інформаційного середовища,  повнота 

забезпеченості науково-методичною літературою, періодичними та фаховими 

виданнями вітчизняних і зарубіжних видань; вільний доступ до мережі Інтернет. 

Змістова складова, у межах якої упорядковується інформаційний матеріал для 

професійного вдосконалення вчителів з урахуванням профілів посадово-

функціональних компетентностей. До змістової складової належать 

навчальний/навчально-тематичні плани, програми навчальних модулів, навчально-

методичне забезпечення підвищення кваліфікації на всіх етапах навчання. Форми й 

методи підвищення кваліфікації вчителів визначаються за такими показниками: 

методи освітньої діяльності, особливості взаємодії викладачів і вчителів, їхнього 

співробітництва, організації; упорядкованість освітнього процесу, що розкриває 
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рівень керованості змінами в системі підвищення кваліфікації; професійність 

педагогічних, науково-педагогічних кадрів системи підвищення кваліфікації, 

зокрема, їхня інноваційна компетентність – уміння продукувати, реалізовувати нові 

підходи до змісту, форм, методів навчання.  

Четвертий критерій – прогностичний – визначається за таким показником, як 

тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті. Підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті детерміноване 

соціокультурними процесами, що відбуваються в сучасному суспільстві. Тому під 

час визначення основних критеріїв виникає потреба врахувати основні чинники 

впливу: соціальні, економічні, дидактичні, організаційно-педагогічні, демографічні 

– що як безпосередньо, так і опосередковано впливають на функціонування й 

розвиток системи підвищення кваліфікації фахівців як в цілому, так і на рівні 

складових компонентів. 

Доцільність представленої концепції дослідження та критеріїв порівняння 

систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України і Республіки Польща обґрунтована також і тим, що 

«розроблення окремої методології для кожного порівняльного дослідження 

підтримується і провідними вітчизняними та європейськими науковцями-

компаративістами» [196].  

Важливим у цьому контексті для нашого дослідження є наукові розвідки 

науковців у галузі методології порівняльно-педагогічних досліджень 

А. Василюк [24], Н.  Лавриченко [171], О. Локшиної [181], Н. Ничкало [215], 

С. Цюра [348]. Окрім того, увагу привертають дослідження С. Бабушко [9], 

Н. Клясен [143], Т.  Кристопчук [162], Н.  Мельник [196]. 

Так, О. Локшина підкреслює, що «питання, які залишаються відкритими для 

спільноти українських компаративістів, охоплюють передусім, підбір методів для 

проведення порівняльно-педагогічних розвідок, їхню результативність, 

відповідність запитам національної освіти щодо виокремлення спільних з освітніми 

системами в зарубіжжі тенденцій розвитку, закономірностей, прогнозу для 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
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розробників освітньої політики в Україні [181]. Щодо системного підходу в 

дослідженні науковець зазначає, що його застосування до оцінювання зарубіжного 

педагогічного досвіду спрямовує процес дослідження у формат цілісного вивчення 

систем в освіті/регіонів у єдності внутрішніх зв’язків [181]. 

Н. Лавриченко у своїх дослідженнях виокремлює низку принципів, дотримання 

яких забезпечує наукову коректність зіставлення педагогічної емпірії в досвіді 

різних країн [171]. Дослідниця зауважує, що принцип дотримання системного 

підходу в дослідженні у процесі порівняльного аналізу потребує виконання низки 

вимог, а саме: тлумачення аналізованих елементів як складників системи освіти 

країни, культури; виявлення характеристик досліджуваного явища, що виникають 

унаслідок функціонування цілого або взаємодії властивостей внутрішніх підсистем 

та контексту середовищних систем; характеристика структури об’єкта загалом, 

процесів розвитку системи через їхні чинники, розроблення науково-методичних 

рекомендацій щодо впровадження елементів систем освіти однієї країни в іншій 

[171]. 

Т. Кристопчук уважає, що методологічною умовою проведення порівняльного 

дослідження педагогічної освіти в різних країнах є положення про важливість 

врахування історичних, політичних, економічних та культурних особливостей 

кожної країни та їхнього впливу на розвиток освіти в цілому. Монографічне 

дослідження педагогічної освіти в кожній країні сприяє верифікованому 

порівняльному аналізу тенденцій розвитку педагогічної освіти в цих державах. Його 

можливості забезпечують детальне, усебічне, глибоке вивчення та опис окремих 

явищ, процесів, виявлення причинно-наслідкових зв’язків їхнього розвитку. 

Методологічною основою монографічного дослідження є діалектична єдність 

загального, особливого, одиничного, а ефективність такого дослідження зростає, 

якщо воно здійснюється в комплексі з іншими методами [164, с. 71]. 

Н. Мельник зазначає, що у цілому реалізація концепції порівняльного 

дослідження педагогічних явищ в різних країнах є можливою за умови дотримання 

основних компонентів моделі цілісного порівняння цих явищ, що корелюється 

методологічними підходами (діалектичним, системно-цілісним, системно-
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історичним, синергетичним, акмеологічним, культурологічним, аксіологічним, 

парадигмальним тощо), методами їхньої реалізації (системним аналізом, 

історіографічним аналізом, хронологічним методом, порівняльно-історичним 

методом), провідними принципами здійснення компаративних досліджень 

(системного підходу, єдності смислів і цілей педагогічної діяльності, тотожності 

векторів часткового й загального, поліфундаментальності, неперервності освіти і 

зіставного аналізу) [196]. 

У свою чергу, С. Бабушко зазначає, що для порівняльного аналізу нормативно-

правового забезпечення освіти дорослих в освіті різних країн ефективними 

методами дослідження є порівняльно-аналітичний метод, загальнонаукові методи 

(аналіз, синтез, узагальнення та систематизація зібраного матеріалу), метод 

теоретичного узагальнення для визначення перспектив подальших наукових 

пошуків [9]. Поділяючи думку науковців, зазначимо, що встановлення 

закономірностей і тенденцій розвитку освітніх систем забезпечує прогнозування 

можливостей їхнього вияву в освітньому просторі країни, для якої проводиться 

дослідження, надає можливість запропонувати ідеї для вдосконалення педагогічного 

процесу в тих країнах, що підлягали вивченню, забезпечити їхнє зовнішнє 

незалежне оцінювання і прогнозування тенденцій, перспектив та завдань [338]. 

Отже, запропонована концепція дослідження обраної проблеми ґрунтується на 

пріоритетності системного аналізу у вивченні проблеми підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті окремо в 

Україні й Республіці Польща. Використані в процесі дослідження методологічні 

підходи (порівняльний, системний, структурно-функціональний, аксіологічний, 

компетентнісний та культурологічний) забезпечують комплексне бачення 

досліджуваного явища та сприяють опису структури національних систем 

підвищення кваліфікації фахівців у післядипломній освіті країн. Обґрунтовані 

критерії порівняння (нормативно-цільовий, структурно-інституціональний, 

змістово-процесуальний, прогностичний) та їхні показники сприяють проведенню 

порівняльного аналізу досліджуваних систем та об’єктивному оцінюванню систем 

професійного вдосконалення фахівців України і Польщі. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
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Висновки до розділу 1 

 

У розділі доведено, що системний аналіз слугує основою для розроблення 

методології дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща. 

Систему підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті визначено як цілісне утворення, що складається із 

взаємопов’язаних компонентів, функціонування яких спрямовано на вирішення 

освітньо-виховних завдань професійного вдосконалення, самовдосконалення, 

саморозвитку вчителів, досягнення педагогічних цілей приведення їхньої фахової 

компетентності відповідно до потреб особистості й запитів суспільства.  

Здійснено порівняльний аналіз базових понять дослідження в українському та 

польському науковому просторі. В українському науковому просторі проблема 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті визначається поняттями «підвищення кваліфікації вчителів», 

«система підвищення кваліфікації вчителів», «післядипломна педагогічна освіта». У 

польському – це «професійне вдосконалення вчителів» / «doskonalenie nauczycieli», 

«система професійного вдосконалення вчителів»/«system doskonalenie nauczycieli», 

«післядипломна освіта» / «studia podyplomowe», «підвищення кваліфікації 

вчителів» / «podnoszenie kwalifikacji nauczycieli». Встановлено, що у польському 

науковому просторі більш поширеним поняттям є «вдосконалення вчителів» 

(«doskonalenie nauczycieli»), що визначається як неперервний процес, що охоплює 

навчання впродовж усього життя, підвищення, завершення та оновлення 

професійної кваліфікації вчителів, набуття нових компетентностей і навичок, 

методичні консультації, що супроводжують підтримку вчителя у виконанні 

професійних завдань та його професійного розвитку.  

Проведено науковий аналіз проблеми підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у теорії, який засвідчив, що вченими 

вивчалися такі питання, як: розвиток педагогічної техніки вчителя у процесі 

підвищення кваліфікації; інформаційне забезпечення впровадження освітніх 
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інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників; організація 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів; система 

професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін; їхньої 

інформаційної та дослідницької компетентності засобами інформаційно-

комунікативних технологій; розвиток професійної компетентності вчителів 

географії у системі післядипломної педагогічної освіти. Зроблено висновок, що 

незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених підготовці й 

професійному вдосконаленню вчителів, проблема підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й Польщі не 

була предметом цілісного порівняльного аналізу.  

Розроблено концепцію дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки 

Польща, що ґрунтується на пріоритетності монографічного дослідження систем 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті з подальшим системним порівняльним аналізом за 

напрямами, які визначаються обґрунтованими критеріями порівняння.  

Обґрунтовано критерії порівняння систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України та Республіки 

Польща, а саме: нормативно-цільовий (нормативно-правове забезпечення, цілі, 

завдання підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті); структурно-інституціональний (наявність ознак педагогічної 

системи, логіка процесу, взаємозв’язок його елементів і цілісність); змістово-

процесуальний (змістова характеристика досліджуваних систем, узгодженість рівня 

змісту із запитами і потребами вчителів, інтенсивність використання освітніх 

новацій); прогностично-розвивальний (тенденції розвитку системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті). 

Основні положення розділу викладено у публікаціях автора [99, 102, 103, 105, 

108, 109].  
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РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-

МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ 

 

У розділі охарактеризовано нормативно-правове забезпечення підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів в Україні; організацію 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України; розглянуто зміст, форми і методи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті; 

виокремлено тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті. 

  

2.1. Нормативно-правове забезпечення підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів в Україні 
 

Окремою групою завдань, які постають перед системою підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, 

є розроблення нормативно-правового забезпечення освітнього процесу 

професійного вдосконалення фахівців на всіх рівнях його здійснення і 

запровадження механізмів забезпечення високої якості підвищення кваліфікації 

шляхом удосконалення управління відповідними освітніми закладами та 

установами. 

Під нормативно-правовим забезпеченням загальноприйнято розуміти 

сукупність законів, нормативних актів, положень, що розробляються державою й 

використовуються для урегулювання правових, соціальних, економічних відносин у 

суспільстві [9]. Отже, дослідження нормативно-правового забезпечення передбачає 

розгляд законів, нормативних актів, положень, урядових програм, що забезпечують 

реалізацію прав учителів природничо-математичних предметів на освіту впродовж 

життя та регулюють механізми їхнього професійного розвитку.  
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Головним є те що, у цих нормативно-правових документах актуалізується 

необхідність пошуку способів підвищення рівня професійних знань, умінь, 

ціннісних установок та інших характеристик сучасного вчителя природничо-

математичних предметів, підтримка та стимулювання окремих параметрів його 

педагогічної діяльності засобами післядипломної освіти [12, с. 6]. 

Зокрема, нормативно-правове забезпечення системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті є системою, 

до якої входять обов’язкові норми щодо встановлення правил діяльності та 

регулювання професійно-виробничих відносин у закладах освіти, які провадять 

освітню діяльність із підвищення кваліфікації працівників. Нормативно-правове 

забезпечення складається з різних за формою нормативно-правових актів – офіційно 

письмових документів, до яких належать закони та підзаконні акти. 

Формування нормативно-правового забезпечення управління системою 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті можливе на основі рівневого підходу (певної методологічної 

концепції, що у своєму розумінні наближається до системного підходу, але об’єктом 

дослідження в цьому випадку виступає не сама система, а її зміна (динаміка) за 

певною шкалою [177]). 

Нормативно-правове забезпечення управління системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України 

існує на таких рівнях: міжнародному (міжнародні положення); державному 

(нормативно-правові акти і положення України); регіональному (нормативні 

документи регіону (області)); муніципальному (нормативні документи 

міста/району/ОТГ); локальному (номативні документи закладу освіти, який 

здійснює підвищення кваліфікації вчителів) (таблиця 2.1). 

На міжнародному рівні, як можливий до впровадження у педагогічну практику, 

розглядається нормативно-правовий акт «Рекомендація МОТ/ЮНЕСКО про 

становище вчителів» (1996) [298]. У ньому відзначено необхідність існування такої 

системи професійної освіти, яка б була здатна залучити й утримати добре 
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Таблиця 2.1 

Класифікація нормативно-правового забезпечення системи підвищення кваліфікації вчителів 
природничо-математичних предметів 

 

Рівень Види документів Характеристика документів 

М
іж

на
ро

дн
ий

 

Міжнародні положення: Лісабонська 
стратегія навчання впродовж усього життя 
(2000), Рекомендації Європейського 
Парламенту та Європейської Ради «Про 
основні компетенції у процесі навчання 
протягом усього життя» (2006). 

Документи розроблені 
Європейським Союзом,  
стосуються неперервної освіти 
вчителів, навчання впродовж 
усього життя. Мають 
рекомендований характер та 
одночасно є засадничими у 
сфері державної політики 
України з питань підвищення 
кваліфікації вчителів у 
післядипломній освіті.  

За
га

ль
но

на
ці

он
ал

ьн
ий

 

Закони і нормативно-правові акти України: 
Конституція України (1996), Закони 
України «Про повну загальну середню 
освіту» (2020), «Про освіту» (2017), «Про 
вищу освіту» (2014), «Про професійний 
розвиток працівників» (2012), «Про 
інноваційну діяльність» (2002), Концепція 
розвитку педагогічної освіти (2018), 
Концепція «Нова українська школа» (2016), 
Національна стратегія розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року (2013) тощо. 

Актуалізована необхідність 
пошуку шляхів підвищення 
рівня професійної 
компетентності вчителів, 
створення сприятливих умов 
для їх професійного й 
особистісного розвитку 
засобами післядипломної 
освіти. Визнано проблему 
зменшення кількості вчителів 
природничо-математичного 
профілю та зниження якості 
їхньої підготовки. 

Ре
гі

он
ал

ьн
ий

 Нормативні документи регіону (області): 
накази, листи, розпорядження обласних 
управлінь/департаментів освіти. 

Мають рекомендаційний 
характер, зокрема це стосується 
організації діяльності закладів 
післядипломної педагогічної 
освіти. 

М
ун

іц
ип

ал
ьн

ий
 Нормативні документи 

міста/району/об’єднаної територіальної 
громади: накази, листи, розпорядження, 
довідки, рекомендації районних (міських) 
відділів (управління) освіти, відділів освіти 
об’єднаних територіальних громад. 

Мають наскрізний характер, 
охоплюють весь комплекс 
питань професійно-

особистісного розвитку 
вчителів.  

Л
ок

ал
ьн

ий
 

Нормативні документи закладів 
післядипломної педагогічної освіти: накази, 
листи, розпорядження, довідки, 
рекомендації інститутів післядипломної 
педагогічної освіти/ академій неперервної 
освіти.   

Визначають процедуру, види, 
форми, зміст, обсяг 
(тривалість), періодичність, 
умови, завдання та очікувані 
результати підвищення 
кваліфікації вчителів 
природничо-математичних 
предметів. 
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підготовлений, зацікавлений і енергійний викладацький склад та забезпечити 

підтримку вчителів щодо їхньої роботи в класі та їхнього професійного 

розвитку [298, с. 3].  

З урахуванням міжнародного документа «Рекомендації Європейського 

Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти 

впродовж життя» (2006) сформульовані положення про освіту дорослих: «Дорослі 

матимуть можливість набувати нові навички та вдосконалювати старі через 

запровадження системи узгодженого та повного навчання протягом усього життя» 

[299]. Цим документом також запроваджені загальноєвропейські еталонні рамки 

щодо основних компетенцій для надавачів послуг з освіти та професійної 

підготовки. Серед цілей освіти для дорослих указані такі: «удосконалення навичок, 

необхідних для інформаційного суспільства, та конкретні цілі, спрямовані на 

сприяння вивченню мов та загальне покращення якості європейської освіти» [299]. 

На державному рівні управління системою підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни ґрунтується на 

нормативно-правовій базі, до якої входять такі документі, як: Конституція України 

(1996) [149], Закони України «Про повну загальну середню освіту» (2020) [278], 

«Про освіту» (2017) [276], «Про вищу освіту» (2014) [259], «Про професійний 

розвиток працівників» (2012) [282], «Про інноваційну діяльність (2002) [273], 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013) [274], 

Концепція розвитку педагогічної освіти (2018) [153], Концепція реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

на період до 2029 року (2016) [293], Концепція розвитку природничо-математичної 

освіти (STEM-освіти) (2020) [285], Указ Президента України «Про оголошення 

2000/21 н. р. Роком математичної освіти в Україні» [275], Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.06.2020 року № 630 «Про затвердження плану заходів щодо проведення 

Року математичної освіти в Україні в 2020/21 н. р.» [267]. У цих та інших нормативно-

правових документах актуалізована необхідність пошуку шляхів підвищення рівня 

професійної компетентності сучасного вчителя природничо-математичних 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
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предметів, створення сприятливих умов для його професійного й особистісного 

розвитку засобами післядипломної освіти. 

В основу функціонування системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України покладено 

принцип вільного розвитку особистості в системі освіти, що триває протягом усього 

життя людини й практично ніколи не припиняється [276]. Це положення закріплено 

у статті 23 Конституції України, де вказано, що: «Кожна людина має право на 

вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і 

свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується 

вільний і всебічний розвиток її особистості» [149]. 

У Законі України «Про повну загальну середню освіту» (2020) [278] 

передбачено новації в питаннях реальної педагогічної автономії вчителя щодо 

підвищення кваліфікації за власним вибором та за кошти держави, зокрема 

передбачено проходження молодим учителем у перший рік роботи педагогічної 

інтернатури, у межах якої він отримуватиме наставника, який буде зобов’язаний 

надавати консультації молодому фахівцю та допомагати йому стати успішним 

учителем. Передбачено, що наставник отримуватиме додаткову 20% надбавку [278]. 

Закон надає більше можливостей для педагогічного зростання вчителів – 

установлює державні гарантії на підвищення кваліфікації фахівців та передбачає 

співфінансування з державного та місцевих бюджетів, можливість підвищувати 

кваліфікацію в недержавних провайдерів, створення нових центрів професійного 

розвитку вчителів. Документом визначені категорії педагогічних працівників, що 

мають право на проходження сертифікації, та права й обов’язки, яких набувають 

учителі у випадку її успішного проходження [257]. 

Законом «Про повну загальну середню освіту» [278] (ст. 51) кожному 

педагогічному працівникові гарантоване право на підвищення кваліфікації в 

комунальному закладі післядипломної освіти, розташованому на території 

відповідної (за місцем проживання такого педагогічного працівника) області, 

Автономної Республіки Крим, міст Києва чи Севастополя, що не обмежує його 

право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї 
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кваліфікації. Також варто чітко зрозуміти, що визначена Законом «Про повну 

загальну середню освіту» додаткова гарантія не заперечує визначеного базовим 

Законом «Про освіту» загального права педагогічного працівника вільно обирати 

суб’єкта підвищення кваліфікації [357]. 

У Законі «Про освіту» (2017) [276] підтверджено положення, що «освіта є 

основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку 

особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку 

суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Визнаючи 

метою освіти всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих здібностей, формування цінностей 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей, державою реалізується 

право кожного на отримання освіти впродовж життя, безперервне навчання з 

урахуванням особистісних потреб» [276].  

У цьому нормативному документі передбачено забезпечення професійного 

розвитку вчителів, який має здійснюватися через постійну самоосвіту, участь у 

програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види й форми професійного 

зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні працівники, мають сприяти 

їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації. Законом запроваджена 

добровільна сертифікація вчителів шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи, завданням якої є 

зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників з 

педагогіки та психології, практичних умінь щодо застосування сучасних методів і 

технологій навчання [276].  

Визнаючи провідну роль учителя в досягненні цілей освіти, цим документом 

держава спрямовує зусилля на забезпечення його професійного розвитку через 

збільшення кількості моделей підготовки вчителя, диверсифікацію підвищення 

кваліфікації фахівців, що здійснюється різними формами (курси при інститутах 

післядипломної педагогічної освіти, семінари, вебінари, онлайн-курси, конференції, 

самоосвіта). Учитель отримує право вибору місця і способу підвищення кваліфікації 

лише в закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або 
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провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, та в інших 

суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб (ч. 2 ст. 59 Закону) [357].  

Відповідно до п. 17 і п. 27 ч. 1 ст. 1 Закону, суб’єктом освітньої діяльності є 

фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), 

що провадить діяльність, спрямовану на організацію, забезпечення та реалізацію 

освітнього процесу у формальній та / або неформальній освіті. Крім того, пункт 9 

Порядку деталізує Закон, визначаючи, що суб’єктом підвищення кваліфікації може 

бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична 

чи фізична особа, зокрема фізична особа-підприємець, що провадить освітню 

діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-

педагогічних працівників [357]. 

У Законі «Про освіту» [276] вперше запроваджено накопичувальну систему 

визначення обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

У новому Законі «Про повну загальну середню освіту» [278] (ст. 27) визначено, що 

педагогічні працівники мають підвищувати свою кваліфікацію щорічно, а загальна 

кількість академічних годин для підвищення кваліфікації протягом п’яти років, яка 

оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути 

меншою за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин 

обов’язково мають спрямовуватися на вдосконалення знань, умінь і практичних 

навичок у сфері роботи з учнями з особливими освітніми потребами [357]. 

Необхідність підвищення кваліфікації впродовж п’яти років обсягом не менше 

150 академічних годин підкреслюється Концепцією розвитку педагогічної освіти (п. 

3.2). Ці документи визначають такі важливі положення щодо підвищення 

кваліфікації фахівців, як-от: організація безперервного професійного розвитку 

шляхом формальної, неформальної, інформальної освіти (ст. 8 Закону, п. 3.1 

Концепції); диверсифікація шляхів доступу до професійного зростання за рахунок 

забезпечення розмаїття моделей та програм, упровадження механізмів визнання 

результатів неформальної та інформальної освіти закладами освіти (ст. 9 Закону, п. 

3.2 Концепції); уможливлення доступу до найсучасніших знань усіх педагогів, 

зокрема надання можливостей вибору для вивчення найактуальніших курсів і 
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програм, запозичення практичного досвіду виконання професійних завдань та 

обов’язків від кращих педагогічних працівників (наставників) (ст. 33, 59 Закону, 

п. 3.3 Концепції); професійний розвиток педагогічних працівників у формі 

запровадження ваучера як гарантії реалізації академічної свободи педагогічного 

працівника щодо вибору виду, форми та суб’єкта підвищення кваліфікації в межах 

законодавства (ст. 59 Закону, п. 3.9 Концепції). 

У Концепції розвитку педагогічної освіти (2018) передбачені розгортання 

системи спеціальних заходів для професійної орієнтації молоді та популяризації 

педагогічної діяльності (п. 1.3, 1.5), організація освітнього процесу в умовах 

активного розвитку й оновлення інформаційного середовища, упровадження 

дистанційних форм комунікації з використанням сучасних ІТ-технологій (п. 3.4); 

забезпечення запитів молодих спеціалістів на поглиблену та спеціалізовану 

методичну підготовку в період педагогічної інтернатури та професійної адаптації 

(п. 2.6); долучення досвідчених педагогічних працівників із системи загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої 

освіти відповідних рівнів до викладання окремих програм чи проведення занять з 

фахівцями (п. 3.3, 3.4) [247]. 

У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (2016) [293] 

визначено проблему, яка потребує розв’язання – це суттєве погіршення якості 

загальної середньої освіти. У документі зазначено, що серед основних ознак 

загальної середньої освіти в Україні – наявність суттєвого сегмента високоякісної 

освіти, насамперед математичної та природничої (елітарна освіта) [293].  

Реформування педагогіки загальної середньої освіти передбачає перехід до 

педагогіки партнерства між учнем, учителем і батьками, що потребує ґрунтовної 

підготовки вчителів на основі нових методик і технологій навчання, зокрема 

інформаційно-комунікативних технологій. Для досягнення мети Концепції 

необхідно забезпечити стимулювання вчителя до особистого і професійного 

зростання та надання йому академічної свободи, а також матеріальне стимулювання, 

зокрема шляхом підвищення розрядів у Єдиній тарифній сітці [293].  
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У нормативному документі «Нова українська школа. Концептуальні засади 

реформування середньої школи» [216] визначено новий зміст освіти, заснований на 

формуванні компетентностей учнів, що потрібні для успішної самореалізації в 

суспільстві, зокрема задекларована ідея побудови сучасної школи нового часу, яка 

здатна підготувати компетентну особистість у галузі природничих наук і 

математики. До ключових компетентностей, які має опанувати випускник школи, 

належить математична компетентність та основні компетентності в природничих 

науках і технологіях. Математична компетентність учня визначена як культура 

логічного й алгоритмічного мислення, уміння застосовувати математичні (числові та 

геометричні) методи для розв’язання прикладних завдань у різних сферах 

діяльності, здатність до розуміння і використання простих математичних моделей, 

уміння будувати такі моделі для розв’язання проблем. Основні компетентності в 

природничих науках і технологіях розкриваються як наукове розуміння природи та 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності, 

уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати 

гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати) [216]. 

У Законі «Про вищу освіту» (2014) [259] гарантоване спеціалізоване 

вдосконалення освіти та професійної підготовки особи в післядипломний період 

шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та 

навичок. Процес підвищення кваліфікації вчителів у післядипломної освіти країни в 

основному описаний у відповідних статтях цього документа. Важливими 

залишаються положення правового акту щодо форм навчання (очна, заочна 

(дистанційна)) і їх поєднання (ст. 49), форм організації освітнього процесу 

(навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) та 

видів навчальних занять (лекція, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, 

консультація), можливостей закладів вищої освіти самостійно встановлювати інші 

форми освітнього процесу та види навчальних занять (ст. 50). У Законі окреслено 

обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників (ст. 58), 

визначено поняття «післядипломна освіта», «підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників» (ст. 60). 
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У Законі «Про професійний розвиток працівників» (2012) [282] наведене 

визначення правових, організаційних та методичних засад регулювання системи 

професійного розвитку працівників; визначено мету, принципи та основні напрями 

державної політики у сфері професійного розвитку працівників, повноваження й 

основні напрями діяльності роботодавців із зазначених питань [209]. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» (2002) [273] та «Положення про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (2000 зі змінами) [260] є 

базовими документами для здійснення інноваційного розвитку системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

країни. «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» у 

системі освіти розкриває поняття «інноваційна освітня діяльність у системі освіти» 

як діяльність, що спрямована на розроблення й використання у сфері освіти 

результатів наукових досліджень та розробок [260].  

Інноваційна освітня діяльність системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті є однією з основних 

складових її успішного функціонування, одним із перспективних шляхів 

організаційно-економічного розвитку системи професійного вдосконалення фахівців 

країни. Як наголошує дослідниця Н. В. Пєнцова, інноваційний розвиток 

післядипломної педагогічної освіти сприяє інноваційному розвитку усього 

суспільства. У свою чергу, побудова інноваційного суспільства вимагає 

невідкладних заходів щодо реформування системи підвищення кваліфікації вчителів 

у післядипломній освіті України, підвищення рівня і якості освітніх послуг щодо 

професійного вдосконалення фахівців [246].  

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

(2013) [274] на основі аналізу сучасного стану розвитку освіти визначено мету, 

стратегічні напрями та основні завдання, на виконання яких має спрямовуватися 

реалізація державної політики у сфері освіти. Розроблення Національної стратегії 

зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і 

конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, 

прискорення інтеграції України до міжнародного освітнього простору [274]. 
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У Національній стратегії визначено, що освітні процеси в Україні мають 

відповідати сучасним суспільним змінам, сприяти трансформаційним 

перетворенням, підвищувати якість освіти на інноваційній основі, розвивати 

наукову та інноваційну діяльність тощо [279]. У документі наголошено на тому, що 

незважаючи на досягнення, які відбуваються в галузі освіти – модернізація змісту та 

вдосконалення організації всіх ланок освіти, упровадження у вищу освіту принципів 

Болонського процесу, кредитно-модульної системи навчання тощо – нинішній 

рівень освіти в Україні не дає їй змоги повною мірою виконувати функцію 

ключового ресурсу соціально-економічного розвитку держави й підвищення 

добробуту громадян. Залишається низькою престижність освіти й науки в 

суспільстві [274].  

На виконання економічних реформ затверджено надзвичайно важливі для 

розвитку природничо-математичної освіти державні цільові програми, зокрема 

суттєвий внесок у розвиток шкільної природничо-математичної освіти було 

здійснено шляхом реалізації Державної цільової соціальної програми підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (2011) [58].  

У цій програмі підкреслено важливість впливу природничо-математичної 

освіти на всебічний розвиток учнівської молоді, а підвищення її рівня визнане 

стратегічним питанням державного значення. Одним із головних завдань держави 

на цьому етапі її історичного розвитку визнано «поліпшення якості шкільної 

природничо-математичної освіти; зміцнення матеріально-технічної та навчально-

методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, застосування новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення природничо-

математичних предметів, створення умов для подальшого розвитку інтересу 

учнівської молоді до природничо-математичних наук, забезпечення розвитку 

системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

загальноосвітніх навчальних закладів» [58]. 

Водночас аналіз Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року доводить, 

що причинами виникнення проблеми формування готовності педагогів до 
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підвищення якості природничо-математичної освіти є недосконалість змісту 

шкільної освіти внаслідок невизначеності пріоритетних напрямів навчання, 

перевантаження природничо-математичних предметів фактологічним і другорядним 

матеріалом, орієнтація педагогів на традиційні форми навчання учнів, а не на 

організацію пошукової діяльності, розвиток розумових якостей учнів, формування в 

них відповідних компетенцій, недостатній рівень кваліфікації педагогічних кадрів 

[58]. 

Основними завданнями системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті відповідно до цих документів є її 

реформування й розвиток, які мають набути випереджального неперервного 

характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в освітній галузі 

Україні. Підвищення якісного рівня освіти країни, а, отже, і системи підвищення 

кваліфікації фахівців має бути спрямоване на «забезпечення економічного зростання 

країни та вирішення соціальних проблем суспільства, необхідних для подальшого 

навчання і розвитку особистості. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення 

сталого демократичного розвитку суспільства» [274]. 

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті (1994) 

передбачено інтеграцію української освіти до європейського та світового освітніх 

просторів на засадах надання пріоритету національним інтересам, збереження та 

розвитку інтелектуального потенціалу нації, миротворчої спрямованості 

міжнародного співробітництва, підтримки системного і взаємовигідного характеру 

співробітництва, дотримання толерантності в оцінюванні здобутків освітніх систем 

закордонних країн та адаптації цих здобутків до потреб національної системи освіти 

[209].  

На практиці інтеграція України до світового освітнього простору вимагає 

постійного вдосконалення системи підвищення кваліфікації вчителів, зокрема 

природничо-математичних предметів, пошуку ефективних шляхів підвищення 

якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних 

технологій, забезпечення рівного доступу фахівців до якісного процесу підвищення 

кваліфікації, надання можливостей і свободи його вибору, модернізації змісту 
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освітнього процесу й організації його відповідно до світових тенденцій і вимог 

ринку праці, забезпечення неперервності освіти та навчання протягом усієї 

педагогічної діяльності, розвитку сучасної державно-громадської моделі управління.  

Вимоги до закладів вищої та післядипломної освіти, наукових, освітньо-

наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з 

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і 

спеціальностями встановлені Наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.10.2013  № 1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та 

закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають 

освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями» [262]. 

«Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою 

навчання» затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013  

№ 466 [268].  

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 р. 

№ 800 про Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників» [60], учителі зобов’язані щорічно підвищувати свою кваліфікацію. 

Визначено завдання, основні напрями, форми, види, особливості підвищення 

кваліфікації фахівців, механізми визнання результатів підвищення кваліфікації. 

Відповідно Порядку конкретні види, форми, напрями та суб’єктів підвищення 

кваліфікації педагогічний працівник обирає самостійно (п. 7). До видів підвищення 

кваліфікації належить навчання за програмою підвищення кваліфікації, зокрема 

участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, а 

також стажування (п. 6). При цьому основним видом підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників є «навчання за програмою підвищення кваліфікації». 

Також учителі мають змогу підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів 

підвищення кваліфікації (п. 9). Відтак, фахівці можуть не лише поєднувати форми 

підвищення кваліфікації, а й підвищувати кваліфікацію в різних суб’єктів [357].  
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У документі визначено, що одним із основних напрямів підвищення 

кваліфікації на сьогодні є розвиток професійних компетентностей (знання 

навчального предмета, фахових методик, технологій) (п. 15). Згідно з п. 8 Порядку, 

обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлений 

у годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі – ЄКТС, один кредит ЄКТС складає 30 годин) за накопичувальною 

системою [357]. Основні підходи щодо програм підвищення кваліфікації 

сформульовані у п. 10 Порядку, а саме: програма підвищення кваліфікації 

затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та має містити інформацію про її 

розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що 

встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення 

кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться 

(загальні, фахові тощо). 

Результати підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті, як і для всіх інших категорій педагогічних 

працівників, враховуються як обов’язкові під час проведення їхньої атестації та 

укладення трудового договору. Урегулювання державою питань, які стосуються 

атестації вчителів, відбувається на основі «Положення про проходження вчителями 

атестації на підтвердження/підвищення кваліфікаційної категорії, отримання 

звання» [272].  

На законодавчому рівні Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.12.2015 р. №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і 

педагогічних звань працівників та порядку їх присвоєння» [266] для вчителів 

створені умови, що сприяють виникненню особистісної зацікавленості в підвищенні 

кваліфікації фахівців, стимулюванню інтересу до неперервного вдосконалення 

фахового рівня. Зокрема, здійснюється диференційована оплата праці вчителів 

залежно від рівня категорії та звання, запроваджено фахові «східці» – різних 

категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», 

«спеціаліст вищої категорії», педагогічні звання «старший вчитель», «учитель-

методист», під час надання яких враховується професіоналізм учителя і 
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проходження курсів підвищення кваліфікації, що спонукає вчителів до активної 

професійної позиції, підвищення рівня викладання своїх предметів [266]. 

Отже, на загальнонаціональному рівні нормативно-правове і методичне 

забезпечення підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів здійснюється Міністерством освіти і науки України. У цьому контексті 

здійснює свою діяльність Центральний інститут післядипломної освіти (ЦІПО) 

Університету менеджменту освіти НАПН України. Серед напрямів діяльності 

закладу розробка нормативно-правового забезпечення інноваційних процесів у 

системі післядипломної освіти України в цілому та в управлінні освітнім процесом 

курсів підвищення кваліфікації. В установі розробляються нормативно-правові акти, 

спрямовані на стратегічне й системне забезпечення інновацій – концепція розвитку 

системи підвищення кваліфікації в ЦІПО, методичні рекомендації щодо 

розроблення стандартів післядипломної педагогічної освіти (стосовно підвищення 

кваліфікації фахівців системи освіти), (проєкт) стандарт професійної діяльності 

викладача системи освіти дорослих (андрогога), методичні рекомендації щодо 

розроблення освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації у ЦІПО. 

Робота з нормативно-правового забезпечення інновацій, що здійснюється закладом, 

має випереджувальний характер з орієнтацією на світові тенденції розвитку освіти 

та євроінтеграційну політику держави щодо освітньої галузі [333]. 

У нормативно-правових документах системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України на 

регіональному рівні підкреслено необхідність зосередження зусиль органів 

управління освітою обласних рівнів, науково-методичних служб за підтримки 

суспільства, держави, закладів професійного вдосконалення вчителів національного 

рівня на реалізації пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної системи 

професійного вдосконалення фахівців, подоланні наявних проблем, розв’язанні 

перспективних завдань її сталого розвитку.  

На регіональному рівні, в окремих випадках на муніципальному рівні,  

нормативно-правовим забезпеченням системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни вважаються 
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документи, які забезпечують діяльність закладів післядипломної педагогічної 

освіти. Так діяльність освітнього закладу Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка організовується згідно з 

нормативно-правовими актами закладу освіти (Наказ «Про підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників і керівників закладів освіти у 2018/2019 н. р. в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка» №602 від 11.07.2018р»).  

Освітній процес в закладах післядипломної освіти на цьому рівні відбувається 

на основі розробленого закладом «Положення про курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників» (Івано-Франківський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти) [252]. На тлі пандемії COVID-19 освітні заклади можуть 

вносити певні корективи у свої плани, що підтверджується відповідними 

документами. Прикладом може бути Наказ «Про організацію підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області в умовах продовження 

карантину» № 60 /01-06  від 26.03.2020 р., що вступив в дію з метою дотримання 

вимог щодо профілактики та нерозповсюдження коронавірусної інфекції в умовах 

запровадження карантин (Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних працівниківчеркаської обласної ради»  

(http://ippo.kubg.edu.ua/). 

До нормативно-правового забезпечення локального рівня належить 

«Положення про авторські творчі майстерні педагогів» при Івано-Франківському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, затверджене наказом 

головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 26. 04. 

2012 р. № 333 та зареєстроване в головному управлінні юстиції в Івано-

Франківській області від 07.05.2012 р. № 31/1128, що діє на підставі Наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2012 р. № 69 «Про 

створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів 

післядипломної педагогічної освіти» [284]. 

До нормативно-правового забезпечення локального рівня також можна віднести 

документи щодо підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів, що організовують діяльність закладів середньої освіти стосовно 

http://ippo.kubg.edu.ua/
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внутрішньошкільного професійного вдосконалення фахівців, забезпечення якості 

шкільної природничо-математичної освіти (накази закладу середньої освіти, 

протоколи засідань методичних об’єднань, педагогічної ради тощо). 

На сьогодні трансформаційні процеси у світі спонукають до зміни парадигм в 

освіті країн та відповідного пошуку нових підходів до професійного вдосконалення 

фахівців. Перехід до інноваційної моделі розвитку України сприяє глибинному 

реформуванню післядипломної педагогічної освіти – «провідною ідеєю стає 

гуманізація і людиноцентризм освітнього процесу, у центрі уваги перебуває 

компетентна, духовна, конкурентоздатна особистість учителя [251, с. 28]. Учитель, 

який добре знає свій предмет, здатний до навчання та самовдосконалення, стає 

основною педагогічною цінністю, без якої неможливе процвітання та економічне 

зростання української держави.  

Особливої актуальності набуває конкретизація цілісної освітньої системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України. Істотне значення має адекватне встановлення цілей і 

завдань процесу професійного вдосконалення вчителів з метою його покращення, 

що в дійсності забезпечує підвищення рівня готовності вчителів до виконання ними 

своїх професійних обов’язків. Зупинимося більш детально на розгляді цілей та 

завдань підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті, що формулюються в законах країни та наукових працях 

українських дослідників.  

У визначенні цілей підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті («ідеально прогнозованих 

результатів освітньої педагогічної діяльності» [65, с. 989]) відправним є положення 

про свідоме закладання суспільством наслідків, досягнення яких відбувається через 

функціонування досліджуваного явища та їхня залежність від специфіки суспільства 

й системи освіти в ньому [26, с. 211]. Пріоритетність підвищення кваліфікації 

фахівців в українському суспільстві безпосередньо пов’язана з економічним і 

культурним розвитком, соціальною стабільністю країни. Саме ефективне 

функціонування системи підвищення кваліфікації забезпечує високий рівень 
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професіоналізму фахівців та сприяє гармонійному поєднанню суспільних і 

особистісних інтересів [251, с. 24].  

Підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті як цілеспрямований процес неперервної освіти фахівців 

спрямоване на реалізацію цілої низки функцій (розвивальної, навчальної, 

інформаційної, дослідницької, прогностичної, виховної) й на практиці сприяє 

продуктивному самовдосконаленню й саморозвитку вчителів, їхній соціальній 

адаптації в суспільстві, яке динамічно розвивається в усіх сферах життєдіяльності.  

Цілі підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті як «кінцевий результат, якого прагнуть досягти органи освіти, 

розробляючи й реалізуючи державну освітню політику» [65, с. 989] визначаються 

досягнутим рівнем загальноосвітніх і професійних компетентностей, що 

здобуваються в процесі навчання. У подальшому це безпосередньо впливає на 

участь фахівців у демократичних процесах українського суспільства та їхній 

творчий вклад у культурне життя країни. Надання допомоги в особистісному 

розвитку вчителів, удосконаленні їхньої професійної компетентності передбачає 

впровадження змін у викладання шкільних предметів природничо-математичного 

профілю в закладах загальної середньої освіти. 

У контексті положення, що рівень освіти в цілому залежить від кваліфікації та 

майстерності вчителів, зокрема від їхніх людських, педагогічних та професійних рис 

[274], важливим постає розвиток творчої самореалізації особистості, забезпечення 

цілісного застосування нових знань і способів дій на практиці, створення умов для 

саморозвитку й самореалізації особистості педагога в процесі примноження і 

творчого застосування знань, умінь і цінностей в різних видах предметної 

діяльності. Отже, цільовою орієнтацією для підвищення кваліфікації  фахівців є 

процес цілісного розвитку особистості вчителя та примноження її творчого 

потенціалу.  

До головних цілей системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни віднесено опанування 

фахівцями сукупності новітніх знань у галузях природничих наук та математики,  
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формування відповідних умінь і навичок з урахуванням загальних закономірностей, 

тенденцій і особливостей розвитку природничої і математичної наукової освіти, 

залучення вчителя до розв’язання основних проблем шкільної природничо-

математичної освіти, ознайомлення з суперечностями й тенденціями її розвитку.  

Особливої уваги потребують питання вдосконалення фахової підготовки 

вчителів та, зокрема, фундаменталізації як найважливішого напряму підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті. 

Важливого значення набуває спрямованість підвищення кваліфікації вчителів на 

поповнення раніше здобутих фундаментальних знань базовими знаннями, які 

необхідні вчителю для виконання своєї професійної діяльності. Це сприяє 

становленню світогляду фахівця, усвідомлення ним своєї місії на основі сучасних 

уявлень про природничу науку й математику та методи навчання. Такий підхід 

надає змогу поглиблювати знання як з конкретного предмета, який фахівець 

викладає у школі, так і з усього комплексу пов’язаних з ним наук на основі 

поєднання природничо-математичних наукових і гуманітарних знань, а також 

розвивати професійні навички та задовольняти особистісні потреби, посилити 

відповідальність учителя перед суспільством за результати своєї праці. 

Великі обсяги знань й інформації на сучасному етапі потребують зміни вимог 

до вдосконалення професійної підготовки вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломний період. Розвиток уміння працювати з інформацією, 

опанування засобів інформаційних і комунікаційних технологій стають 

найважливішими складовими в структурі професійної готовності фахівців. 

Підвищення кваліфікації вчителів спрямоване на виконання інформаційної функції, 

головною метою якої є підвищення рівня інформаційно-комунікативної 

компетентності вчителя-предметника.  

Відповідно, інформаційна функція системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті розкривається через 

визначення завдань, що постають перед нею, які є конкретизацією цілей та 

передумовою утворення відповідних організаційних структур. Зокрема, це 

повноцінне забезпечення вчителів науково-методичною літературою, періодичними 
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та фаховими виданнями вітчизняних і зарубіжних видань, зокрема з активним 

використанням глобальної мережі Інтернет через надання дистанційних освітніх 

послуг, забезпечення електронними навчальними посібниками, комп’ютерно 

орієнтованими методичними системами навчання природничо-математичних 

предметів тощо. 

Важливою, на нашу думку, є реалізація на практиці науково-дослідницької 

функції системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті країни, що полягає в науково-методичному 

забезпеченні дослідницької діяльності вчителя, професійному супроводі, 

розв’язуванні питань щодо упорядкування управління науково-дослідницькою 

діяльністю вчителів природничо-математичних предметів. 

Практика доводить, що педагогові дуже часто доводиться узагальнювати як 

свій досвід (коли треба розповісти чи написати про нього), так і досвід своїх колег 

або навіть цілого вчительського колективу. Творчий учитель завжди прагне 

впровадити щось нове, перевірити його на практиці, щоб отримати вірогідні дані 

про результати свого впровадження. У цьому випадку він безпосередньо бере участь 

у власне дослідницькій діяльності [116]. Бути педагогом-дослідником – означає 

вміти знаходити нове в педагогічних явищах, виявляти в них невідомі зв'язки й 

закономірності, що потребує, передусім, загальної культури та високої фахової 

підготовки, певного досвіду навчально-виховної роботи й спеціальних знань і вмінь, 

притаманних саме дослідницькій роботі. Складність педагогічних явищ із 

незавершеністю їхнього логічного аналізу та недостатньою інформованістю про них 

актуалізує проблему наукового пошуку [114, с. 15]. 

Зокрема, науково-дослідницька діяльність учителів природничо-математичних 

предметів вирізняється своїм прикладним характером і в більшості випадків 

стосується вдосконалення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, 

підвищення результатів навчання учнів тощо. Вона складається з науково-

методичної роботи, власних наукових досліджень, наукового керівництва 

навчальними науковими проєктами, участі в конкурсах професійної майстерності 

міського, обласного, республіканського та міжнародного значення [109].  
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Від системи підвищення кваліфікації фахівців вимагають забезпечення на 

практиці педагогічного прогнозування, що в педагогічній літературі визначається як 

«отримання та використання випереджальної інформації про розвиток відповідних 

педагогічних і пов’язаних із ними об'єктів з метою оптимізації освітньої діяльності» 

[340]. 

Ціллю такої випереджальної інформації є орієнтованість фахівця на нове 

соціальне замовлення щодо завдань, змісту, якості та терміну шкільної природничо-

математичної освіти, де лейтмотивами стають перехід від знаннєво орієнтованої 

освітньої парадигми до компетентнісної, формування математичних і ключових 

компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві, 

переорієнтація змісту освіти на особистість, на забезпечення активної пізнавальної 

позиції суб’єкта навчання, організація навчання на основі врахування досвіду 

взаємодії учня з навколишнім світом, спрямованість освіти на реалізацію 

здібностей, інтелектуального, духовного і творчого потенціалу молодої людини, на 

вироблення стійких механізмів самонавчання, самовиховання і саморозвитку [20]. 

Домінантою має стати вміння вчителя робити вибір, що відповідає вимогам часу і є 

способом самовираження [251, с. 48].  

Саме зміни в галузі техніки, виробництва, освіти, комунікацій актуалізують 

нові вимоги до природничо-математичної підготовки професійних кадрів і 

спонукають до переосмислення традиційного змісту шкільної природничо-

математичної освіти, з’ясування тенденцій подальшого її розвитку з дотриманням 

наступності [58]. Отже, уважаємо, що цільовою компонентою процесу підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті є 

також реалізація випереджальної прогностичної функції, що пов’язано з 

необхідністю розвитку мотивації вчителя до постійного підвищення фахової 

майстерності.  

Серед основних завдань підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті є подолання їхньої вузької 

спрямованості на опанування знань лише в тій предметній галузі, де фахівці 

працюють. Важливою є підготовка вчителів до застосування в педагогічній 
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діяльності принципів партнерства, до співпраці з батьками, громадою й учнями, 

проте головним завданням залишається вмотивування фахівця до подальшого 

особистісного і професійного розвитку. Умотивований учитель, який має свободу 

творчості й розвивається професійно, – така вимога до представників цієї поважної 

професії, що розглядається в Концепції Нової української школи [152].  

Спрямованість на розвиток позитивних мотивів, що засновані на задоволенні 

нагальних потреб вчителів, можливості використання здобутих знань у практичній 

діяльності, є суттєвим аспектом освітнього процесу підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни. Лише 

за наявності високої мотивації слухачів до підвищення кваліфікації можливе 

результативне навчання, метою якого є цілеспрямоване використання освітнього 

потенціалу системи підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті. 

Мотивація вчителя визначається сукупністю його переконань і поглядів у 

питаннях персонального процесу навчання, поведінки викладачів, вимог щодо 

якості навчальних матеріалів тощо. Зазначимо, що самі цілі освітньої діяльності 

виступають безпосередніми мотивами, що спрямовують і регулюють процес 

підвищення кваліфікації фахівців [65, с. 989]. Передусім, це задоволення соціальних 

інтересів педагогів, матеріальних і моральних умов професійної діяльності та 

професійного зростання вчителя, підвищення його соціального статусу, адже 

соціальна структура особистості формується, насамперед, у професійній діяльності 

[251, с. 44]. Цілями підвищення кваліфікації педагогів стає підготовка до роботи в 

умовах реформування шкільної освіти.  

Ключовою ціллю підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті є досягнення професійної успішності педагога як 

джерела розвитку особистості. Так, у педагогічній літературі система підвищення 

кваліфікації вчителів розкривається як «органічна складова організаційно-

педагогічного супроводу неперервного процесу становлення професійної успішності 

фахівця» [117, с. 5]. Уважається, що підвищення кваліфікації фахівців як форма 

навчання в післядипломний період на базі вищої освіти дає змогу розширити, 

поглибити й оновити знання, уміння, навички, сформувати та розвинути ціннісні 
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установки фахівців для успішного виконання професійних і посадово-

функціональних обов’язків [129, с. 64].  

Цілі підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті визначаються головними цінностями, що панують у 

суспільстві й можуть різнитися залежно від історично-культурних особливостей 

розвитку країни. Гнучкість цілей передбачає їхню зміну відповідно до суспільно-

політичних та соціально-економічних перетворень, які відбуваються в українському 

суспільстві. Так, створення економіки нового типу під впливом процесів 

глобалізації, поглиблення інтеграційних процесів в освіті, входження до єдиного 

освітнього європейського простору спонукають до уточнення цілей і виявлення 

якісно нових завдань у сфері підвищення кваліфікації фахівців, формування 

особистісної системи цінностей учителя. 

Природним є віднесення до цілей підвищення кваліфікації фахівців посилення 

виховної функції освітнього процесу, яка базується на сьогодні на поєднанні 

традицій українського народу з системою загальних європейських цінностей, понять 

і норм. Так, сучасна європейська цивілізація сформувалася на основі узагальнення 

традицій багатьох культур, серед яких цінується свобода людини, демократія, 

толерантність, солідарність, почуття відповідальності, працелюбність, відкритість 

[251, с. 21]. На нашу думку, важливим для ефективного розвитку української 

системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті є прийняття розвитку полікультурної освіти та виховання як 

визначальної цілі створення європейського простору вищої освіти, що зафіксовано в 

документах країн Європейського Союзу [164, с. 37]. 

Спрямованість цілей на посилення ефективності освітньої діяльності вчителя в 

системі підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті відображає їхню різноманітність: від загальної мети – 

усебічного й гармонійного розвитку особистості вчителя – до конкретних завдань – 

забезпечення необхідного рівня фундаментальних компетенцій, а саме: 

використання законів природничих наук; застосовування методів математичного 

аналізу та моделювання; виявлення природничо-наукової сутності проблем; 
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застосовування для розв’язування фахових проблем відповідного фізико-

математичного апарату; оперування фізичними термінами та поняттями; 

формулювання фізичного підґрунтя явищ та процесів; дослідження фізичних явищ і 

процесів; застосування комп’ютерних технологій для розв’язання фахових завдань; 

засвоєння теоретичних основ педагогіки; розвиток психологічної компетентності 

педагогів; удосконалення мовної підготовки; розвиток правової культури та 

правосвідомості фахівців [307, с. 10]. 

У загальному розумінні цілями системи підвищення кваліфікації вчителів є 

вдосконалення науково-теоретичних і науково-методичних знань і професійних 

компетенцій учителів відповідно до вимог державних освітніх стандартів, 

освітнього середовища, задоволення запитів учителів у здобутті новітніх 

професійних знань (предметних, педагогічних, загальнокультурних) і набуття 

досвіду організації освітнього процесу відповідно до сучасних тенденцій розвитку 

освіти, допомога вчителям у реалізації їхнього творчого потенціалу, підвищення 

якості освіти в закладах середньої освіти [144]. 

Розглянемо завдання, які зумовлені вищезазначеними цілями підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті. 

Так, до основних завдань системи підвищення кваліфікації вчителів, зокрема 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, українські 

науковці відносять повне методичне структурування й процесуальність освітньої 

діяльності вчителів із метою свідомого і творчого опанування ними наукових знань, 

умінь, навичок у процесі підвищення кваліфікації з подальшим їхнім застосуванням 

у своїй професійній діяльності. Пepeд cиcтeмoю пiдвищeння квaлiфiкaцiї cтaвитьcя 

зaвдaння фopмувaти в учитeля вмiння aнaлiзувaти xiд i peзультaти cвoєї пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi, poзкpивaти пpичиннo-нacлiдкoвi зв’язки, a тaкoж нaцiлювaти вчитeля нa 

твopчий пoшук, нa пoдoлaння cтepeoтипу, нa вдocкoнaлювaння cвoєї пpoфeciйнoї 

мaйcтepнocтi [54]. 

До завдань підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті як освітнього процесу відноситься: оновлення та 

розширення знань, формування нових професійних компетентностей у психолого-
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педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності; засвоєння 

інноваційних технологій, форм, методів та 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 та 

перспективами їхнього розвитку; розроблення пропозицій щодо удосконалення 

освітнього процесу, упровадження у практику навчання кращих досягнень науки, 

техніки й виробництва; застосування інноваційних технологій реалізації змісту 

навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання [254]. 

Основними завданнями підвищення майстерності вчителів цієї категорії, що 

сприятиме покращенню якості шкільної природничо-математичної освіти, є 

оновлення їхньої когнітивної сфери із найбільш актуальних напрямів удосконалення 

та розвитку предметних освітніх галузей «Математика» і «Природознавство», 

стимулювання творчого зростання фахівців, формування їхніх професійних і 

педагогічних умінь. Особливістю цього процесу є те, що фахівці вже мають певний 

рівень знань, умінь та навичок, можуть критично ставитися до навчальних 

стандартів, бажають отримати навчально-методичну інформацію, необхідну для 

реалізації професійних функцій [27]. 

Аналіз педагогічної літератури дає змогу стверджувати, що на рівні особистості 

система підвищення кваліфікації вчителів як складова післядипломної освіти має 

розв’язувати завдання поєднання професійного та особистісного зростання, 

мотивації неперервного саморозвитку, розвитку сучасного стилю мислення 

(системності, гнучкості, динамізму), зростання рівня толерантності, 

конструктивізму, співробітництва, опредмечування теоретичних знань та 

узагальнення (теоретизація) життєвого досвіду, засвоєння особистістю ефективних 

стратегій та технік самореалізації, життєтворчості в провідних сферах життя 

(професійній діяльності, соціальному середовищі тощо), доопрацювання тих 

складових професійної діяльності, які за різних обставин не були опановані раніше, 
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напрацювання прийомів компенсації або подальшого розвитку тих якостей, які є 

недостатньо сформованими, створення власної системи діяльності, в якій органічно 

поєднуються індивідуальні якості та нормативні вимоги [251, с. 29]. 

Отже, теоретичний аналіз джерельної бази дає змогу визначити пріоритетні цілі 

системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів в 

післядипломній освіті України, а саме: особистісна орієнтація; постійне підвищення 

якості освіти, оновлення змісту та форм організації освітнього процесу відповідно 

до суспільних змін і вимог; сприяння інтеграції до європейського та світового 

освітніх просторів. 

Водночас аналіз чинних нормативно-правових документів засвідчив, що 

система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів як 

складник післядипломної педагогічної освіти фахівців потребує подальшого 

вдосконалення нормативно-правового забезпечення, розроблення стандартів, 

зорієнтованих на її модернізацію, реалізацію сучасних технологій професійного 

вдосконалення та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до вимог 

інноваційного розвитку освіти, забезпечення випереджувального характеру 

підвищення кваліфікації фахівців відповідно до потреб реформування системи 

освіти, викликів суспільного розвитку.  
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2.2. Організація підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України  
 

На сьогодні всебічне розроблення й апробація ідеї неперервної освіти в освітній 

галузі України призводять до необхідності приділення особливої уваги підвищенню 

професійної майстерності педагогічних працівників у системі післядипломної 

педагогічної освіти, в якій система підвищення кваліфікації фахівців є «єдиним 

механізмом переорієнтації педагогів щодо змісту, форм навчання, системи ціннісних 

орієнтирів та засобів комунікації» [318]. Організаційними принципами, на яких 

базується її функціонування, уважаються неперервність і наступність, науковість, 

відкритість і доступність, інноваційність, випереджувальний характер змісту, 

актуалізація професійного досвіду і стимулювання творчості користувачів освітніх 

послуг, поєднання особистісного і професійного розвитку фахівців, органічної 

єдності фундаментальних і прикладних наукових досліджень, економічної 

доцільності, автономії та самоврядування тощо [248, с. 30]. 

Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів 

у післядипломній освіті країни – це складне, цілісне утворення, що має 

багаторівневий характер й складається з окремих підсистем, які пов’язані між собою 

та кожна з яких створена для розв’язання специфічних завдань відповідно до змісту 

своїх функцій. В організаційній структурі системи підвищення кваліфікації фахівців 

виділено такі рівні: загальнонаціональний, що керується міністром освіти і науки 

України; регіональний (рівень області), керівництво яким здійснюють управління 

(департаменти) освіти і науки обласних державних адміністрацій; муніципальний 

(рівень міста/району/об’єднаної територіальної громади), що перебуває під 

управлінням районних (міських) відділів (управлінь)/відділів освіти об’єднаних 

територіальних громад; рівень закладу загальної середньої освіти, під керівництвом 

адміністрацій освітніх закладів (рис. 2.1). 

На загальнонаціональному рівні Міністерство освіти і науки України 

(https://mon.gov.ua/ua) відповідає за формування та реалізацію державної політики в  

 

https://mon.gov.ua/ua
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Рис. 2.1. Організаційна структура системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України 
 

освітній сфері, забезпечення державного нагляду за діяльністю закладів, установ та 

організацій, які надають освітні послуги, розроблення стратегії розвитку системи 

освіти, розроблення стратегічних документів і відповідних державних цільових 

програм, надання методичних рекомендацій, нормативно-правового забезпечення 

функціонування системи освіти, формування пропозицій щодо державного 

Академії неперервної 
освіти 

Муніципальний рівень 

Рівень міста/району/об'єднаної територіальної громади 

Управління / відділи освіти міських рад 

Органи управління освітою селищних / сільських рад 

Центри розвитку педагогічних працівників 

Локальний рівень 

Рівень закладу середньої освіти 

Адміністрація освітнього закладу 

Методичні об'єднання, педагогічні ради 

Всеукраїнський рівень 

Міністерство освіти і науки України 

Університет менеджменту освіти Національної 
академії педагогічних наук України 

Центральний інститут післядипломної освіти 

Український інститут розвитку освіти Інститут модернізації змісту освіти 

Інститути 
післядипломної 

педагогічної освіти 

Підрозділи закладів 
вищої освіти (філіали, 

факультети, відділення) 
 

Регіональний рівень 

Управління освіти і науки обласних державних адміністрацій 
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фінансування, визначення державних пріоритетів підвищення кваліфікації освітян, 

розроблення та затвердження умов провадження освітньої діяльності, здійснення 

ліцензування освітньої діяльності закладів, формування та забезпечення 

функціонування системи сертифікації педагогічних працівників, створення умов для 

підвищення їхньої кваліфікації, затвердження положень про акредитацію центрів 

сертифікації педагогічних працівників, акредитацію типових освітніх програм та 

інших заходів контролю якості освіти тощо [270]. 

Важливими є кроки, що здійснюються відповідно до Плану виконання завдань 

Концепції розвитку педагогічної освіти (2018) і спрямовані на підвищення 

кваліфікації фахівців закладів освіти, відповідно до вимог концепції «Нова 

українська школа». Окрім того, організовуються тренінгові навчання відповідно до 

Програми проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу 

«Природничі науки» для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти» на 

серпень 2018 – жовтень 2022 років» (наказ МОН України від 03.08.2018 № 863) [280] 

та Програми проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Електронний підручник для загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 

31.08.2018 № 957) [239, с. 198].  

Мережа закладів системи післядипломної педагогічної освіти, у яких 

відбувається професійне вдосконалення й особистісний розвиток учителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни, складає 24 

інститути післядипломної педагогічної освіти (академії неперервної освіти) 

комунальної форми власності, що діють у кожному регіоні країни, а також 

структурні підрозділи післядипломної освіти закладів вищої освіти державної 

форми власності, що відображено в таблиці 2.1 [239, с. 197]. У своїй діяльності ці 

заклади керуються Конституцією України, чинним законодавством України, 

наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі 

освіти й науки, рішеннями обласних рад, розпорядженнями голів обласних 

державних адміністрацій, розпорядчими документами управлінь освіти й науки 
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Таблиця 2.2 

Заклади післядипломної педагогічної освіти 

 

№ 
з/п Назва закладу вищої освіти 

1. Вінницька академія неперервної освіти 

2. Волинський інститут ППО 

3. Дніпровська академія неперервної освіти 

4. Донецький інститут ППО 

5. Житомирський обласний інститут ППО 

6. Закарпатський інститут ППО 

7. Запорізький обласний інститут ППО 

8. Івано-Франківський обласний інститут ППО 

9. Київський обласний інститут ПОПК 

10. Кіровоградський обласний інститут ППО імені Василя Сухомлинського 

11. Луганський обласний інститут ППО 

12. Львівський обласний інститут ППО 

13. Миколаївський обласний інститут ППО 

14. Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 

15. Полтавський обласний ІППО ім. М. В. Остроградського 

16. Рівненський обласний інститут ППО 

17. Сумський обласний інститут ППО 

18. Тернопільський обласний комунальний інститут ППО 

19. Харківська академія неперервної освіти 

20. Херсонська академія неперервної освіти 

21. Хмельницький обласний інститут ППО 

22. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради 

23. Чернівецький обласний інститут ППО 

24. Чернігівський обласний інститут ППО ім. К. Д. Ушинського 

 Складено за даними Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН. 
   Джерело: [239, с. 197]. 
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обласних державних адміністрацій, законодавством України в галузі освіти й науки 

та власними статутами. 

Науково-методичне, навчально-методичне та наукове забезпечення 

регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти здійснюють: Український 

інститут розвитку освіти, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 

освіти» Міністерства освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України.  

Український інститут розвитку освіти (https://uied.org.ua/) – це державна 

установа, що творить змістовий та методичний фундамент сучасної 

конкурентоздатної загальної середньої освіти, розробляє проєкти системних змін у 

галузі, допомагає закладам освіти та педагогам реалізовувати державну освітню 

політику. Інститут заснований 2019 року та належить до сфери управління 

Міністерства освіти і науки України [286]. Український інститут розвитку освіти 

займається організацією створення типових освітніх програм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у рамках освітньої реформи, організацією 

моніторингу та оцінки результатів професійного розвитку педагогів у рамках 

реалізації концепції «Нова українська школа». Серед завдань державної установи є: 

створення сучасного змісту базової середньої освіти (стандарту); підтримка 

професійного розвитку та зростання вчителів (розробка професійного стандарту 

вчителя, програми підвищення кваліфікації); сучасна навчальна література [296]. 

Державну наукову установу «Інститут модернізації змісту освіти» 

(https://imzo.gov.ua/) створено в 2014 році на базі державної наукової установи 

«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти». До основних завдань діяльності 

інституту належать такі: здійснення наукових досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок з реалізації завдань державних цільових програм у 

системі освіти; проведення науково-дослідної, проєктної діяльності з пріоритетних 

напрямів розвитку освіти; функціонування Національної освітньої електронної 

платформи; організація і проведення наукових, науково-практичних та науково-

методичних заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів) [133]. 
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Зокрема, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

виступає співорганізатором заходів щодо розвитку STEM-освіти в навчанні 

природничо-наукових дисциплін за такими напрямами: світовий досвід та 

перспективи розвитку викладання природничо-наукових дисциплін у контексті засад 

STEM-освіти, інноваційні технології навчання природничих дисциплін у закладах 

загальної середньої освіти; теоретико-методологічні аспекти формування STEM-

компетентностей у процесі навчання учнів, нормативно-правове забезпечення засад 

STEM-освіти в Україні, використання освітніх платформ для організації 

міжнародної проєктно-дослідницької STEM-діяльності, застосування інформаційно-

комунікаційних технологій та програмно-педагогічного забезпечення в навчанні 

природничо-наукових дисциплін за STEM-напрямами [133]. 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук України (http://umo.edu.ua/) має сприяти 

фаховому зростанню педагогічних кадрів різного рівня (підвищення кваліфікації, 

перепідготовка, спеціалізація, стажування тощо), проводити ґрунтовну науково-

дослідну та науково-методичну діяльність з визначення та реалізації державної 

політики у сфері післядипломної педагогічної освіти та освіти дорослих, проблем 

професійного розвитку фахівців, сприяти впровадженню в освітню діяльність ідей 

андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики, виконувати функції 

всеукраїнського навчального й науково-методичного центру післядипломної 

педагогічної та безперервної освіти [232].  

На всеукраїнському рівні здійснює свою діяльність Центральний інститут 

післядипломної освіти (ЦІПО) Університету менеджменту освіти НАПН України 

(http://umo.edu.ua/institutes/cippo). Заклад понад 65 років спеціалізується на освіті 

дорослих, підвищенні кваліфікації педагогів, підготовці та атестації наукових кадрів, 

науково-методичному супроводі освіти. ЦІПО є лідером післядипломної освіти 

України, активним учасником міжнародних проєктів і освітніх виставок, ініціатором 

і провайдером інновацій в освіті. До місії закладу належить дотримання принципу 

освіти впродовж життя, забезпечення професійного розвитку фахівців у цифровому 

світі, підтримка стратегії успіху в професійній діяльності [232]. 

http://umo.edu.ua/
http://umo.edu.ua/institutes/cippo
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Свою діяльність заклад спрямовує на задоволення запитів суспільства і потреб 

системи освіти щодо забезпечення якісно нового фахового рівня професіоналізму 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, здатних відповідально й 

ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах реформування галузі та 

високої конкуренції у професійному середовищі. Метою діяльності є надання 

споживачам і замовникам високої якості освітніх послуг у сфері післядипломної 

освіти відповідно до сучасних галузевих вимог та індивідуальних потреб фахівців.  

Діяльність ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

спрямована на реалізацію державної політики реформування системи освіти, 

Концепції «Нова українська школа» у сфері безперервного професійного розвитку 

фахівців та підвищення кваліфікації [232].  

Організація освітнього процесу в ЦІПО здійснюється за освітньо-

професійними / професійними програмами підвищення кваліфікації очної (денної), 

дистанційної, очно-дистанційної форм здобуття освіти, а також за індивідуальними 

програмами (графіками), за програмами особистісного та професійного розвитку, які 

реалізуються у формі тренінгів, семінарів, консультацій, майстер-класів, за 

програмами формальної та неформальної післядипломної освіти в Українському 

відкритому університеті післядипломної освіти (дистанційно). Відповідно до запитів 

і потреб споживачів освітніх послуг заклад пропонує тематичні, авторські, модульні 

курси підвищення кваліфікації, курси «Організація, яка навчається» тощо [232]. 

Освітній процес у ЦІПО ґрунтується на принципах андрагогіки й акмеології, 

зорієнтованості на освітню практику, цифровізації освітнього процесу, 

випереджувальності змісту підвищення кваліфікації, інтеграції, диференціації та 

індивідуалізації змісту підвищення кваліфікації, неперервності навчання, науково-

методичного супроводу слухачів у процесі підвищення кваліфікації науково-

педагогічними працівниками кафедр [232]. 

Одним із напрямів діяльності закладу є підвищення кваліфікації фахівців за 

різними категоріями слухачів, зокрема, за напрямами: педагогічні, науково-

педагогічні працівники галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» та працівники 

методичних служб [232]. Освітня програма, за якою здійснюється підвищення 
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кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників природничо-

математичного профілю, за обсягом має декілька варіантів: 120 год./4 кредити 

ЄКTС, 180 год./6 кредитів ЄКTС, 210 год./7 кредитів ЄКTС. Мета навчання за 

освітньо-професійною програмою полягає в удосконаленні управлінської, науково-

методичної та професійно-фахової компетентності викладачів та методистів кафедр, 

центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів післядипломної 

педагогічної освіти, сприянні їхньому професійному та особистісному розвитку в 

умовах соціальних трансформацій [232]. 

Зміст освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації викладачів та 

методистів кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів 

післядипломної педагогічної освіти визначається як науково обґрунтований зміст, що 

містить структуру навчання слухачів, основні вимоги до рівня їхніх знань і вмінь, 

розвиток методологічної, правової, комунікативної, професійно-педагогічної, 

психолого-фасилітативної, дидактичної, виховної, інформаційної, предметно-

наукової, андрагогічної, методичної компетентностей протягом усього міжкурсового 

періоду. Формами підвищення кваліфікації обрано очну двоетапну форму, очно-

дистанційну форму навчання та триетапну очно-дистанційну форму навчання [232]. 

Підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів) працівників методичних служб, методистів районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів) та керівників методичних об’єднань із предметів 

освітніх галузей Державного стандарту «Математика» та «Природознавство» за 

освітньо-професійною програмою полягає в удосконаленні управлінської, науково-

методичної та професійно-фахової компетентності фахівців, сприянні їхньому 

професійному та особистісному розвитку в умовах соціальних трансформацій [232]. 

Обсяг програми, що пропонується закладом, складає 210 год./7 кредитів ЄКTС, 

форма підвищення кваліфікації – триетапна очно-дистанційна модель навчання 

слухачів. Зміст програми передбачає розвиток компетентностей фахівців протягом 

навчання включно з міжкурсовим періодом. 
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Зазначимо, що важливість підвищення кваліфікації фахівців за цим напрямом 

пояснюється тим, що саме методисти забезпечують безпосередній зв’язок і 

спадковість міжкурсової перепідготовки вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті, методичну роботу в міжкурсовий період та їхню 

самоосвітню діяльність. Організація неперервного фахового розвитку цих категорій 

педагогічних працівників здійснюється відповідно до сучасних суспільних запитів і 

вимог та індивідуальних потреб слухачів через різноманітні види, форми та 

інноваційні моделі підвищення кваліфікації [232].  

На всеукраїнському рівні підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті реалізується майже у 20 

профільних педагогічних вищих навчальних закладах [130], до переліку яких 

належить інститут неперервної освіти Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. Навчально-науковий інститут неперервної освіти є 

структурним підрозділом державного вищого навчального закладу IV-го рівня 

акредитації – Національного педагогічного університету імені М .П. Драгоманова – 

флагмана в освітянській сфері, який очолює педагогічну освіту України та 

закордоном. Створення інституту зумовлене інтенсивністю процесів модернізації 

системи освіти, розвиток якої потребує прицільної уваги в умовах сьогодення [130].  

Серед запропонованих закладом курсів підвищення кваліфікації фахівців є такі, 

як: «Розвиток професійної компетентності вчителів загальноосвітніх предметів» за 

математичною і природничою галузями (150 годин); «Розвиток професійної 

компетентності методистів загальноосвітніх навчальних закладів» (150 годин); 

«Підвищення кваліфікації вчителів фундаментальних дисциплін (природничо-

наукової підготовки)» (150 годин) [169]. Заклад освіти здійснює підвищення 

кваліфікації за інтегрованими курсами «Природнича, мистецька» (учителі географії, 

біології, екології, хімії, природознавства, музичного, образотворчого мистецтва), 

«Математична, природнича, інформаційна» (учителі математики, фізики, 

інформатики) [169]. 

У процесі підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті країни важливу роль відіграють такі установи 

https://www.google.com/
http://www.npu.edu.ua/
http://www.npu.edu.ua/
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загальнонаціонального рівня, як: Державна служба якості освіти (http://sqe.gov.ua) та 

її територіальні органи, що здійснюють експертне оцінювання професійних 

компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників шляхом вивчення 

практичного досвіду їхньої роботи; Український центр оцінювання якості освіти та 

його регіональні центри, у яких організовується оцінювання фахових знань та умінь 

учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування; комісія, створена при 

Міністерстві освіти і науки України, що визначає результати сертифікації 

педагогічних працівників. 

До сфери діяльності Державної служби якості освіти України також належить 

надання для обговорення громадськістю проєктів щодо оцінювання результатів 

підвищення кваліфікації фахівців (Методика експертного оцінювання професійних 

компетентностей учасників сертифікації, розроблена на виконання Постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про затвердження 

Положення про сертифікацію педагогічних працівників»). Метою сертифікації є 

виявлення та заохочення фахівців з високим рівнем педагогічної майстерності, які 

володіють методиками компетентнісного навчання й новими освітніми технологіями 

та сприяють їхньому поширенню. Участь у сертифікації вчителі беруть на 

добровільній основі. Успішне проходження сертифікації зараховується як 

проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з 

присвоєнням йому наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням 

наявної вищої категорії (ст. 45 Закону України «Про освіту»). 

Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів, як складник післядипломної педагогічної освіти в Україні, забезпечує 

неперервний професійний розвиток і компетентнісне зростання фахівців відповідно 

до вимог державної політики в галузі освіти, запитів роботодавців і стейкхолдерів, а 

також потреб споживачів освітніх послуг. Особливого значення в цьому процесі 

набуває розвиток освітнього середовища закладів, у яких відбувається підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

на рівні регіонів. Урахування регіонального фактора забезпечує умови для 

осмислення змін на рівні державного управління, продукування прогресивних ідей, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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подолання наявних стереотипів. Саме в межах освітнього регіону з його науковим, 

соціально-економічним і культурним потенціалом та кадровим забезпеченням 

зароджуються й упроваджуються освітні новації, здійснюється розвиток 

регіональної системи освіти [362].  

Нині основною ланкою функціонування системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів на регіональному рівні є організація 

освітнього процесу інститутами післядипломної педагогічної освіти та академіями 

неперервної педагогічної освіти. Їхніми завданнями є поглиблення знань, умінь та 

фахових навичок у межах спеціальностей за відповідними програмами, 

систематичне оновлення та поглиблення професіоналізму фахівців [251, с. 24].  

У своїй діяльності заклади керуються Конституцією України (1996) [149], 

Законами України «Про повну загальну середню освіту» (2020) [278], «Про освіту» 

(2017) [276], «Про вищу освіту» (2014) [259], «Про професійний розвиток 

працівників» (2012) [282], «Про інноваційну діяльність» (2002) [273], указами 

Президента України, постановами уряду та Верховної Ради України, доктринами, 

концепціями, державними та регіональними програмами, власним статутом та 

іншими нормативно-правовими документами з питань освіти. 

Заклади наділені досить широкими повноваження щодо підвищення 

кваліфікації вчителів, зокрема вони мають право, здійснюючи освітній процес, 

визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних 

програм, розробляти та реалізовувати освітні (освітньо-професійні) програми в 

межах ліцензованих спеціальностей, самостійно визначати форми та засоби 

освітнього процесу, терміни навчання відповідно до ліцензованих напрямів освітньої 

діяльності, застосовувати сучасні інноваційні технології реалізації змісту освіти на 

засадах його диференціації, індивідуалізації, упровадження очно-заочної та 

екстернаційної форм навчання. 

Серед основних завдань закладів, які стосуються освітнього процесу 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті на регіональному рівні, є створення умов для підвищення 

кваліфікації фахівців, спеціалізоване вдосконалення освіти фахівців шляхом 
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поглиблення, розширення й оновлення їхніх професійних знань, умінь і навичок, 

науково-методичний супровід розвитку шкільної природничо-математичної освіти, 

координація діяльності та надання науково-методичної і практичної допомоги 

районним (міським) методичним службам області стосовно реалізації природничо-

математичної освіти в закладах загальної середньої освіти, міжнародна діяльність у 

галузях освіти «Математика» і «Природознавство» з метою вивчення та 

впровадження кращого досвіду, пропаганди та поширення здобутків у цих освітніх 

галузях на міжнародному рівні. 

На регіональному рівні здійснює свою діяльність один з найкращих закладів 

післядипломної педагогічної освіти – Комунальний навчальний заклад «Черкаський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 

обласної ради». Заклад  успішно забезпечує  реалізацію завдань державної політики 

в галузі дошкільної, середньої та позашкільної освіти, а також щорічно здійснює 

підвищення кваліфікації понад 4000 педагогічних працівників області.З метою 

підготовки педагогів області до активного впровадження STEM-освіти на базі 

інституту розпочав функціонування перший в Україні Навчально-тренінговий центр 

Центр STEM-освіти, оснащений на рівні сучасних вимог.  На сьогодні це 2 кабінети 

робототехніки (центр Lego-education та тренінговий центр), а також ресурсний центр 

та навчально-тренінгова аудиторія. Під час участі у тренінгах та практикумах 

педагоги області опановують спеціалізовані цифрові вимірювальні комплекси з 

фізики, хімії та біології, адаптовані під якісно нові можливості навчання. 

З метою підготовки педагогів області до активного впровадження STEM-освіти 

на базі інституту розпочав функціонування перший в Україні Навчально-тренінговий 

центр Центр STEM-освіти, оснащений на рівні сучасних вимог.  На сьогодні це 2 

кабінети робототехніки (центр Lego-education та тренінговий центр), а також 

ресурсний центр та навчально-тренінгова аудиторія. Під час участі у тренінгах та 

практикумах педагоги області опановують спеціалізовані цифрові вимірювальні 

комплекси з фізики, хімії та біології, адаптовані під якісно нові можливості 

навчання. 
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На муніципальному рівні обсягами і якістю освітніх послуг вирізняється з 

поміж інших закладів післядипломної педагогічної освіти України – Інститут 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

(http://ippo.kubg.edu.ua/). Цей заклад займає важливе місце в системі столичної 

освіти, науково-освітньому просторі України та світу. Університет на практиці 

реалізує стратегію відкритості для професійного розвитку педагогів міста Києва – 

щороку понад 38 тисяч педагогічних працівників закладів освіти та працівників 

методичних установ проходять навчання в закладі [122]. 

Освітній заклад пропонує інноваційну динамічну модель підвищення 

кваліфікації, що надає змогу фахівцям формувати індивідуальну освітню професійну 

траєкторію на основі вибору та поєднання 7 програм підвищення кваліфікації 

педагогів нової української школи (узагальнені дані відображено в таблиці 2.3). 
Таблиця 2.3 

Кількість педагогічних працівників, які підвищували кваліфікацію в ІППО Київського 
університету імені Бориса Грінченка за окремими програмами 

 

 
Джерело: [91]. 

 

Загалом за 2019 рік програми підвищення кваліфікації успішно опанували 16 

756 педагогів м. Києва, що на 3 113 осіб більше, ніж у 2018 році [122]. Протягом 

2018/2019 навчального року Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка здійснив підвищення кваліфікації для груп за 

напрямом «Природничо-математична освіта» (інваріантна частина) для учителів 

http://ippo.kubg.edu.ua/
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математики – 10; фізики, астрономії – 4; хімії – 3; біології, екології – 4; географії, 

економіки, природознавства – 3; економіки, географії – 1. 

Підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів 

здійснюється на факультетах підвищення кваліфікації академій неперервної освіти.  

Усього на рівні України нараховується чотири таких заклади, серед яких 

Дніпровська академія неперервної освіти (http://www.dano.dp.ua/uk/). Заклад 

нагороджений гран-прі «Лідер післядипломної освіти України» за результатами 

рейтингового виставкового конкурсу (2019 р.). За даними 2019 року курсове 

підвищення кваліфікації пройшли 19984 педагогічні працівники, з яких 10048 осіб – 

на курсах підвищення кваліфікації, 1001 – на тематичних курсах, 7434 особи на 

одноденних курсах практичного спрямування та 1501 – на курсах з питань охорони 

праці. Відповідно до програм, навчання на курсах підвищення кваліфікації було 

організовано для 117 категорій педагогічних працівників [123]. 

Головною метою діяльності академії на сьогодні є оновлення системи 

підвищення кваліфікації вчителів як складника системи безперервної освіти 

педагогів відповідно до вимог і запитів суспільства та інтеграції до світового 

освітнього простору в контексті збагачення їхніх професійних знань, подолання 

розриву між раніше здобутою ними фаховою підготовкою й новими вимогами до 

освіти держави й конкретного регіону. Діяльність закладу зосереджується на 

розв’язанні таких питань, як: формування професійної мобільності фахівців в 

умовах упровадження концепції Нової української школи, підвищення ефективності 

освітнього процесу шляхом його інтенсифікації, інформатизації, оновлення 

навчальних програм курсів підвищення кваліфікації вчителів, забезпечення 

диференційованого підходу з урахуванням категорій та кваліфікації фахівців, 

утілення сучасних педагогічних концепцій, стимулювання розвитку мотивації 

слухачів курсів підвищення кваліфікації до самоосвіти на дистанційному етапі 

навчання та в міжкурсовий період, розвиток регіонального цифрового освітнього 

простору, створення регіональної моделі STEМ-освіти тощо [123]. 

Важливим ресурсом системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті є структурні підрозділи інститутів 

http://www.dano.dp.ua/uk/
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післядипломної педагогічної освіти / академій неперервної освіти, якими є кафедри, 

відділи, наукові лабораторії, бібліотеки, читальні зали, музеї та інші структурні 

підрозділи, які здійснюють свою діяльність, що не суперечить чинному 

законодавству та функціонують згідно з положеннями про них.  

Трансформація наукових ідей у практику підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичного профілю в закладах післядипломної освіти  

забезпечується діяльністю наукових кафедр / лабораторій, які входять до їхнього 

складу, про що свідчить актуальність обраних цими підрозділами загальних 

наукових тем, у межах яких співробітники проводять науково-дослідницьку роботу, а 

саме: «Розвиток професійної компетентності вчителів природничо-математичних 

дисциплін на основі сучасних освітніх технологій» (кафедра природничо-

математичної освіти Дніпровської академії неперервної освіти), «Науково-методичні 

засади формування сучасних навчально-методичних комплектів з природничих 

предметів і технологій» (кафедра теорії і методик природничо-математичних 

дисциплін і технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти), «Методи прикладної екології як один з напрямів інноваційної 

моделі навчання на уроках еколого-природничого спрямування у концепції Нової 

української школи» (лабораторія науково-дослідного та навчально-методичного 

забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування, Тернопільський 

обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти). 

Так, робота кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

спрямована на забезпечення підвищення фахової кваліфікації вчителів біології, 

географії, інформатики, математики, фізики, хімії, організацію науково-методичних 

конференцій і семінарів, науково-методичне забезпечення навчання школярів основ 

математично-природничих наук, апробацію навчально-методичної літератури [122]. 

Методична робота, яку здійснює кафедра інституту, спрямована, насамперед, на 

зміну в учителя стереотипу, формування творчого підходу до роботи, активізацію 

його діяльності в до і післякурсовий періоди. Працівники кафедри надають 

консультації з питань підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з біології, 

http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=56
http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=56
http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=56
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географії, математики фізики, хімії, економіки, підготовки до державної підсумкової 

атестації учнів 9-х класів, навчання за профільними програмами, роботи з 

обдарованими учнями та підготовки їх до участі в конкурсах, турнірах, олімпіадах, 

організації роботи шкільного та районного методичних об’єднань учителів-

предметників, самоосвітньої діяльності вчителя та методики узагальнення 

передового педагогічного досвіду тощо [122]. 

Пріоритетними в роботі кафедри природничо-математичної освіти, структурний 

підрозділ факультету підвищення кваліфікації Дніпровської академії неперервної 

освіти є такі напрями: розроблення й упровадження нових форм підвищення 

кваліфікації фахівців, організація дистанційної роботи слухачів курсів, науково-

методичний супровід навчально-дослідної та науково-дослідної роботи вчителів та 

закладів освіти в галузі природничо-математичної освіти, вивчення, узагальнення та 

розповсюдження вітчизняного та зарубіжного передового педагогічного досвіду, 

перспективних педагогічних та інформаційних технологій, зокрема шляхом участі в 

конференціях, семінарах, конкурсах, виставках з метою підвищення професійної 

компетентності фахівців, організації та проведення конкурсів педагогічної 

майстерності вчителів, науково-практичних конференцій за природничо-

математичним профілем. У складі кафедри функціонує навчально-методична 

лабораторія природничо-математичних дисциплін, метою діяльності якої є 

формування пріоритетних напрямів дидактичної роботи, вивчення та впровадження 

передових форм і методів навчання, підвищення якості та ефективності викладання 

природничо-математичних предметів [343]. 

Актуальності набуває позитивний досвід у роботі лабораторії науково-

дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-

природничого спрямування (Тернопільський обласний комунальний інститут 

післядипломної педагогічної освіти) щодо підвищення кваліфікації фахівців закладів 

загальної середньої освіти та розвитку базової природничо-математичної освіти в 

контексті реалізації дидактичних принципів Нової української школи. Завданням 

лабораторії є організація та апробація інноваційної і дослідно-експериментальної 

роботи в закладах освіти (програма експерименту регіонального рівня «ЕКО-школа» 
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у закладах освіти Тернопільської області на 2019-2023 роки, проєкт «Вікові дерева 

Тернопільщини»). Працівники лабораторії створили сайт лабораторії, організовують 

обласні семінари, тренінги-навчання («Формування екологічно свідомої моделі 

поведінки в учасників освітнього процесу через призму дослідницької роботи у 

Новій українській школі») з метою ознайомлення із закордонним досвідом щодо 

здійснення компетентнісного підходу в навчанні та реалізації змістової лінії 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» залучають викладачів, студентів і 

волонтерів Університету сталого розвитку з міста Еберсвальде (Німеччина) [121].  

Заклади інститути (академії) післядипломної педагогічної освіти є осередком 

здобуття та поширення нових знань у системі підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів, каталізатором розвитку освітніх галузей 

«Математика» і «Природознавство» та реалізації інноваційних проєктів і програм, 

сприяють інтеграції освітніх закладів післядипломної освіти у процеси, що пов’язані 

зі входженням України до європейського і світового освітніх просторів. Як приклад, 

працівники Дніпровської академії неперервної освіти тісно співпрацюють із 61 

вітчизняною та міжнародною науковою установою, освітніми установами та 

закладами вищої освіти України, а також 40 громадськими організаціями. 

Дніпровська академія неперервної освіти є постійним учасником різноманітних 

виставок, презентацій [123]. 

Інтернаціоналізація має значний вплив на розвиток системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів як складової 

післядипломної освіти. У межах міжнародної діяльності заклади проводять заходи 

щодо створення цілісної системи співпраці із зарубіжними партнерами. З цією 

метою науково-педагогічні працівники Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка презентували в університеті 

м. Бамберг (Німеччина) та Німецькому інституті педагогічних досліджень 

(м. Франкфурт) результати упровадження школоорієнтованої моделі підвищення 

кваліфікації в м. Києві, у Німецькому інституті педагогічних досліджень 

(м. Франкфурт) – результати діяльності STEAM-табору в закладі освіти м. Києва, в 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eberswalde&usg=ALkJrhjw9Mv9fvRiV-lx9bW1hHWov76yPA
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університеті м. Кальярі (Італія) – результати психологічного супроводу педагогів, які 

розпочали діяльність в умовах реформи системи освіти [122].  

З метою обговорення сучасних проблем післядипломної освіти й конкретизації 

традиційних та інноваційних шляхів її розвитку заклади організовують Міжнародні 

науково-практичні конференції («Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, 

перспективи», «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз і 

практичний досвід», «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової 

соціокультурної реальності», «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в 

умовах сучасних освітніх змін», «Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії 

професійного розвитку педагога», «Передові наукові дослідження в Україні», очно-

дистанційні міжнародні науково-практичні семінари («Сучасна післядипломна 

освіта: традиції та інновації»). Інноваційним є проведення онлайн семінарів 

(«Дитиноцентризм як головний маркер забезпечення якості шкільної природничої 

освіти в умовах НУШ», Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти, VI Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та перспективи») [360].  

Важливим напрямом у роботі закладів післядипломної освіти є проведення 

заходів всеукраїнського і регіонального рівнів, що надає змогу фахівцям підвищити 

свій професійний рівень, а саме: науково-практичні семінари («Шкільна 

природничо-математична освіта як шлях до розвитку інноваційної економіки», 

«Самоосвітня діяльність як ефективна умова розвитку творчого потенціалу та 

професійної компетентності вчителя», «Вивчення географії в умовах переходу на 

нову навчальну програму»), науково-методичні семінари («Інформаційні технології 

та фізичний експеримент як засіб креативного навчання в закладах загальної 

середньої освіти», «Особливості вивчення математики після переходу на новий 

Державний стандарт»), семінари-практикуми («Самоосвітня діяльність вчителів 

природничо-математичних предметів в умовах оновлення змісту освіти»), 

інструктивно-методичні семінари («Шкільна географічна освіта у 2018/2019 

навчальному році: стан та перспективи»), навчальні семінари («Алгоритм вивчення, 

узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду»), круглі столи 

http://loippo.edu.ua/news/3253-oblasnij-instruktivno-metodichnij-seminar-shkilna-geografichna-osvita-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi-stan-ta-perspektivi
http://loippo.edu.ua/news/3253-oblasnij-instruktivno-metodichnij-seminar-shkilna-geografichna-osvita-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi-stan-ta-perspektivi
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(«Про підсумки експертного оцінювання професійних компетентностей учасників 

сертифікації. Виклики та перспективи»), створення колективних монографій 

(«Математична освіта: минуле, сьогодення, майбутнє»), міжрегіональні засідання 

кафедр, вебінари, практикуми, консультації, виставки [121].  

Нині набула поширення сучасна форма науково-методичної допомоги фахівцям 

– тренінги. Особливо актуальними та популярними вважаються тренінги з проблем 

моделювання нових нестандартних форм підвищення кваліфікації фахівців, з питань 

діджиталізації навчального процесу, використання гаджетів на уроці, тренінги 

керівників Нової української школи, міні-тренінги, тренінги з питань упровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій та здоров’язбережувальних технологій в 

освітній процес. Формати проведення тренінгів різноманітні, як очні, так і 

дистанційні [126]. 

Інноваційним, на нашу думку, є досвід Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти щодо організації тренінгів у форматі вебінарів з 

використанням платформи Adobe Connect Рro та серверу інституту. Такий формат 

набирає популярності, отримує схвалення за рахунок можливості зберігання 

контенту та використання в зручний час. Низку заходів заклад організовує на 

комерційній основі, зокрема, 14-годинний тренінг для вчителів природничо-

математичного циклу «Медіаосвіта на уроках», 12 годинний тренінг «Дисперсні 

системи» для вчителів хімії, участь в яких беруть фахівці різних галузей [126].  

Закладам післядипломної освіти відводиться важлива роль у забезпечені 

інформаційно-навчального середовища системи підвищення кваліфікації фахівців 

регіону, зокрема у створенні навчально-методичних, науково-методичних, 

інформаційно-освітніх, просвітницьких ресурсів на основі використання сучасних 

педагогічних, інформаційних й телекомунікаційних технологій. Активізація 

діяльності фахівців відбувається через віртуальні освітянські спільноти («Вчителі 

математики Волині», «Юні математики Волині», «Готуємося до ЗНО з математики»), 

метою яких є формування й розвиток професійної компетентності фахівців. 

Основними завданнями спільнот є проведення тематичних консультацій, методична 

підтримка та професійне зростання педагогів за рахунок широкого використання 
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засобів інформаційних технологій, обмін інформацією, досвідом роботи, поширення 

успішних педагогічних практик, можливість спілкування в чаті в режимі онлайн 

[120, c. 98]. 

Формування інформаційно-навчального середовища системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

на рівні регіонів забезпечується за допомогою дистанційної форми навчання, 

відкритого доступу до освітньо-інформаційних ресурсів та електронних засобів 

навчання. На сайтах закладів післядипломної педагогічної освіти фахівці мають 

можливість ознайомитися з методичною та науково-методичною літературою, 

інформаційними ресурсами з природничо-математичних дисциплін, новітніми 

освітніми технологіями й методиками у викладанні, матеріалами з підготовки та 

підвищення кваліфікації вчителів тощо.  

Перспективним є досвід функціонування сайту «Дистанційна освіта 

Харківської академії неперервної освіти», метою якого є забезпечення дистанційного 

етапу навчання. Навчальні матеріали (5 навчально-методичних комплексів (32 

матеріали для дистанційного етапу – навчальні модулі)) адаптовані до потреб 

слухачів та розміщені на сайті для самостійного опрацювання. Нововведенням в 

організації навчання в Центрі професійного розвитку працівників освіти академії 

стала організація протягом року 915 навчальних занять у режимі онлайн [125]. 

На базі Вінницької академії неперервної освіти організований дослідницько-

пошуковий проєкт «Модернізація науково-методичної роботи області з 

використанням кластерно-хмарних технологій» 2014-2015 н.р./2019-2020 н.р., метою 

якого є задоволення потреби кожного освітянина в неперервному підвищенні 

кваліфікації, професійному становленні, фаховому зростанні. У межах проєкту діє 

віртуальний регіональний методцентр моделі методичної служби в умовах 

децентралізації (http://metodclaster.vn.ua/). На платформі працює Відкритий 

освітянський «Перформанс», мережеві творчі фахові спільноти освітян, зокрема 

діють групи вчителів біології, географії, математики за такими напрямами: 

нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення, ефективне викладання та 

http://metodclaster.vn.ua/
https://drive.google.com/open?id=1AqRG09y1YPUlkFhTpgpk83oparQNy_pN
https://drive.google.com/open?id=1V71tr9W5tW3SALLfWWj9GUKyjOyEW9TQ
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навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, творчі квоти 

для фахової спільноти, он-лайн навчання для фахового зростання. 

Підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті відбувається також завдяки якісній роботі методичної служби 

на усіх рівнях (загальнонаціональному → регіональному → муніципальному → 

локальному), її діяльність має сприяти формуванню й функціонуванню 

вертикального інформаційного каналу від науки й прогресивного досвіду фахівців 

до вчителів. Методична служба має суттєве значення для функціонування закладів 

післядипломної педагогічної освіти, у яких здійснюється підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичного профілю.  

Основною метою діяльності методичних служб обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти визначено забезпечення динамічного 

професійного розвитку вчителів [184, с. 71]. Важливим є досвід Запорізького 

інституту післядипломної педагогічної освіти, на базі якого створені віртуальні 

методичні об’єднання вчителів Запорізької області освітньої галузі «Математика» 

(учителів математики, алгебри та геометрії, біології) та «Природознавство» 

(учителів екології, географії, фізики та астрономії, хімії) (http://zw.ciit.zp.ua), які 

містять віртуальні портфоліо методичних об’єднань міст/районів – 10, віртуальні 

портфоліо керівників методичних об’єднань – 19, віртуальні портфоліо вчителів – 

32, авторські ресурси – 42 блоги, корисні Інтернет-ресурси.  

Організація підвищення кваліфікації фахівців є основним напрямом роботи 

методичних працівників системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни. Робота методистів 

інститутів післядипломної педагогічної освіти/академій неперервної педагогічної 

освіти має певні особливості, вирізняється складністю й багатогранністю та не 

піддається звичайному нормуванню й облікові, як і праця вчителя. Методист 

закладу післядипломної педагогічної освіти, насамперед, має бути 

висококваліфікованим фахівцем з конкретного навчального предмета, уміти 

спланувати заходи щодо підвищення кваліфікації фахівців на засадах проєктивної 

педагогіки, ефективно організувати науково-методичну роботу з педагогічними 

https://drive.google.com/open?id=1V71tr9W5tW3SALLfWWj9GUKyjOyEW9TQ
https://drive.google.com/open?id=1g02eVqxEM66IM9Ynn9YPLI8TSMtFvNqe
https://drive.google.com/open?id=1g02eVqxEM66IM9Ynn9YPLI8TSMtFvNqe
https://drive.google.com/open?id=1aGpjepoUnvDwDrXaF8je2FQj2S0OMnYZ
http://zw.ciit.zp.ua/
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кадрами, спрямовану на підвищення їхньої фахової компетентності та забезпечення 

особистісного професійного розвитку [364].  

На муніципальному рівні функціонування системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті до вересня 

2020 року було представлене методичними службами, діяльність яких 

забезпечували науково-методичні/методичні центри (кабінети) управлінь освіти 

міської, селищної чи сільської рад. Створення таких установ та фінансування витрат 

на їх утримання перебувало в компетенції міської, селищної чи сільської рад (п. 5 ч. 

І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [7]). Зазвичай ці 

установи готували пропозиції щодо підвищення кваліфікації вчителів та подавали їх 

до відповідного закладу післядипломної педагогічної освіти, забезпечували 

навчально-методичний супровід викладання природничо-математичних предметів у 

закладах загальної середньої освіти. Методисти центрів мали можливість самостійно 

організовувати короткотермінові методичні сесії, майстер-класи, семінари та інші 

форми підвищення кваліфікації освітян [6, с. 3].  

Науково-методичні (методичні) установи (центрів, кабінетів) з вересня 2020 

року реорганізовано і створено районні, міські (районні у містах) центри 

професійного розвитку педагогічних працівників (п. 5 Перехідних положень Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» (2020)) [9]. Концепцією STEM-освіти 

(2020) передбачено, що центри професійного розвитку педагогічних працівників 

повинні стати важливими центрами впровадження природничо-математичної освіти 

(STEM-освіти) та проводитимуть свою діяльність на засадах персоніфікації, у тому 

числі з використанням технологій дистанційного навчання. Невід’ємною складовою 

природничо-математичної освіти (STEM-освіти) повинна стати мережа STEM-

центрів/лабораторій (у тому числі віртуальних), серед напрямів діяльності яких є 

забезпечення професійного удосконалення вчителів [8]. 

На рівні закладів загальної середньої освіти підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломний період забезпечують 

методичні об’єднання, творчі групи вчителів природничо-математичних предметів, 

шкільні педагогічні ради.  
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Обов’язковими в діяльності методичних об’єднань учителів природничо-

математичних предметів є організація семінарів, циклу відкритих уроків із заданої і 

визначеної тематики, що спонукає вчителя до постійного підвищення свого 

фахового рівня. Теми, що розглядаються на засіданнях методичного об’єднання, 

присвячені проблемам розвитку сучасної природничо-математичної освіти в 

закладах загальної середньої освіти, а саме: «Реалізація прикладної спрямованості 

змісту математики», «Інтеграція предметів природничо-математичного циклу»,  

«Міжпредметні зв’язки математики», «Шляхи вдосконалення роботи учителів щодо 

запровадження екологічного виховання учнів», «Формування ключових 

компетентностей учителя на основі компетентнісного підходу у викладанні 

предметів природничо-математичного циклу» тощо.  

На цьому рівні діють атестаційні комісії першого рівня («Типове положення 

про атестацію педагогічних працівників») [272], створюють умови для особистісної 

зацікавленості в підвищенні кваліфікації фахівців, стимулювання інтересу до 

неперервного вдосконалення їхнього фахового рівня. Визнання результатів засідань 

атестаційних комісій входить до системи заходів, спрямованих на всебічне 

комплексне оцінювання педагогічної діяльності вчителів природничо-

математичного профілю, за якою визначають відповідність фахівців займаній 

посаді, рівень їхньої кваліфікації, присвоюють кваліфікаційну категорію, 

педагогічне звання, що впливає на диференційований розмір оплати праці вчителів 

залежно від рівня кваліфікації та є матеріальною мотивацією для їхнього 

подальшого професійного розвитку й удосконалення. За Положенням атестація 

педагогічних працівників закладів освіти є обов’язковою [272]. 

Сьогодні відповідно до положень Концепції «Нова українська школа» 

посилюється вплив педагогічних рад закладів загальної середньої освіти на процес 

підвищення кваліфікації фахівців. За вчителем зберігається право щодо витрати 

годин на підвищення кваліфікації, особисто визначати щорічну їхню кількість 

відповідно до потреб власного професійному розвитку, а вже потім педагогічна рада 

узгоджує запити педагогів. Після проходження навчання вчитель має звітувати на 

педагогічній раді про результати навчання, що затверджується як факт підвищення 
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кваліфікації. Така процедура надає змогу учителю опановувати саме ті знання й 

навички, які йому необхідні. 

Змінений порядок фінансування підвищення кваліфікації вчителів сприяє 

підвищенню ролі закладів загальної середньої освіти в цьому процесі. Навчання для 

професійного зростання в освітньому закладі має плануватися на початку 

навчального року. Директори шкіл після затвердження кошторису на рік 

оприлюднюють загальний обсяг коштів, передбачений у цьому році на підвищення 

кваліфікації фахівців. Протягом наступних 15 календарних днів кожен учитель, який 

має право на підвищення кваліфікації за державні кошти, подає директору свою 

пропозицію. У ній має міститися тема програми, яка організація чи установа її 

здійснює, форма, тривалість, вартість послуг або підтвердження їхньої 

безкоштовності. Педагогічна рада затверджує програму на рік у межах наявних 

фінансів. Директор школи забезпечує укладання договорів між закладом освіти та 

суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації [357]. 

Одним із головних чинників, що зумовлюють успішність реформування 

системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті, є фінансове забезпечення на всіх її рівнях. Суттєвого 

значення для розвитку системи підвищення кваліфікації фахівців набуває 

збільшення державою обсягів фінансової підтримки місцевих бюджетів для 

вдосконалення кваліфікації педагогічних працівників, що спостерігається упродовж 

останніх років. Зокрема, збільшений у 2019 році на 86,9 % обсяг субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам дав змогу профінансувати підготовку 

тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. Виділені Міністерством освіти і науки України кошти  

були спрямовані для оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти, з 

яких найбільше (44,9 %) було виділено на переоснащення лабораторій з фізики 

(таблиця 2.4) [239, с. 206]. 
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Таблиця 2.4. 

Інформація щодо оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти у 2019 р. 
 

Лабораторії 
з фізики 

Лабораторії з фізики Лабораторії з хімії Лабораторії з біології 

Кількість, 
одиниць 

Сума, тис. 
грн 

Кількість, 
одиниць 

Сума, тис. 
грн 

Кількість, 
одиниць 

Сума, тис. 
Грн 

Усього 27 12450 22 6600 28 8550 

Складено за даними Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН. 
Джерело: [239, с. 206]. 

Законодавством передбачено подальше запровадження новацій щодо 

фінансування сфери підвищення кваліфікації вчителів уже починаючи з початку 

2020 року, зокрема внесено зміни також до Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого 

постановою КМУ від 04.04.18 р. № 237. Згідно з оновленим пп. 4 п. 4 Порядку № 

237, субвенцію отримуватимуть для підвищення кваліфікації вчителі, які 

забезпечують здобуття учнями 5–11 (12)-х класів загальної середньої освіти. 

Важливо, що фінансування освітніх послуг щодо підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті згідно із 

чинним законодавством здійснюється за кошти місцевих бюджетів (ст. 57 Закону 

України «Про освіту»). Окрім того, передбачено самостійне фінансування навчання 

фахівців, що застосовується у випадку проходження підвищення кваліфікації 

вчителями поза планом закладу освіти, у якому вони працюють. Згідно з планом, за 

працівниками на час підвищення кваліфікації із відривом від виробництва у 

визначених законодавством обсягах має зберігатися місце роботи (посада) та 

середній заробіток [357]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що використання ресурсів системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, 

насамперед, створює умови для реалізації права фахівців на їхній професійний 

розвиток відповідно до власних потреб, здібностей та інтересів.  

Передбачені суспільним замовленням послуги системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни 
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спрямовані на здійснення наукового, науково-методичного, навчально-методичного 

супроводу функціонування й розвитку системи підвищення кваліфікації фахівців, 

розв’язання завдань із розроблення наукового обґрунтування теорій і концепцій її 

модернізації, створення новітніх технологій і методів освітнього процесу, надання 

методичних рекомендацій та навчально-методичного забезпечення щодо здійснення 

шкільної природничо-математичної освіти.  

Основоположними принципами функціонування системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті є 

поєднання підходів на рівні всієї країни з широкою ініціативою місцевих органів 

управління освітою, необхідність неперервного підвищення кваліфікації фахівців 

протягом усього періоду їхньої педагогічної діяльності, узгодженість і спадкоємність 

складових на всіх її рівнях, випереджальний характер професійного вдосконалення 

вчителів з урахуванням перспектив розвитку системи освіти, досягнень педагогічної 

науки та актуального педагогічного досвіду.  

Таким чином, аналізуючи структуру сучасної системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни, ми 

дійшли висновку про необхідність подальшого її реформування в умовах 

децентралізації, трансформації її функцій від директивних до орієнтувальних на 

сервісний підхід, що супроводжує неперервний професійний розвиток фахівців, 

забезпечує науково-методичну допомогу, сприяє виробленню нових підходів до 

професійного вдосконалення вчителів. 
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2.3. Зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України 
 

Протягом усього періоду розбудови української держави відбувається 

оновлення змісту, модернізація форм і методів післядипломної освіти як середовища 

професійного розвитку вчителів, зокрема природничих дисциплін [112, с. 4]. На 

сьогодні зміни у змісті, формах і методах підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті пояснюються 

швидкими змінами в соціально-економічному житті країни, що є причинами 

трансформації змісту освіти в галузі природничо-математичних предметів у школі та 

широкого впровадження нових освітніх технологій [239]. 

Найбільшим викликом реформування освітньої галузі є готовність педагога до 

змін [221]. Нові підходи до організації шкільної природничо-математичної освіти на 

сучасному етапі та її переструктурування зумовлюють необхідність реформування 

системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті країни, «піднесення її на вищий рівень функціонування, що 

сприятиме розвитку професійної культури, творчого потенціалу, кращих якостей 

особистості педагога» [328, с. 14]. 

Важливим є впровадження компетентнісної моделі освітньої діяльності, 

урахування умов децентралізації управління освітою та автономії закладу освіти 

[221]. Підвищення кваліфікації вчителя має спрямовуватися на формування 

комплексу компетентностей, як під час активної діяльності на базі закладів 

післядипломної педагогічної освіти, так і у програмах підвищення кваліфікації за 

будь-якими іншими видами й формами професійного зростання [280]. До переліку 

компетентностей, які передбачені Типовою освітньою програмою організації і 

проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами 

післядипломної педагогічної освіти (п. 1.4), належать професійно-педагогічна, 

соціально-громадянська, загальнокультурна, мовно-комунікативна, психологічно-

фасилітативна, підприємницька, інформаційно-цифрова компетентності [271].  
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Здійснення гуманізації змісту освіти, антропоцентричної спрямованості 

навчання й виховання зумовлюють необхідність пошуку шляхів генезису 

професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти, 

що означено в державних освітніх документах та законодавчих актах. У контексті 

реалізації цих нормативно-правових документів сучасна система післядипломної 

освіти має забезпечити неперервне професійне вдосконалення вчителя природничих 

дисциплін, здатного здійснювати якісну освітню діяльність за змістовими лініями 

освітньої галузі «Природознавство» [112, с. 1]. 

В умовах певної конкуренції, що виникла останнім часом, на регіональному 

рівні в системі підвищення кваліфікації вчителів, створюються сучасні моделі 

підвищення кваліфікації фахівців, уживаються заходи щодо підвищення якості 

навчання, посилення привабливості для вчителів його змісту та умов навчання. 

Окрім того, оновлюються освітні програми підвищення кваліфікації за всіма 

напрямами, їхній зміст спрямовано на роз’яснення та просування ідей Концепції 

«Нова українська школа», заняття мають практико зорієнтований характер, для чого 

вивчається попит серед педагогів регіону, на заняттях використовуються активні та 

інтерактивні форми навчання [125]. 

Інноваційну динамічну модель підвищення кваліфікації фахівців, що надає 

змогу формувати індивідуальну освітню професійну траєкторію на основі вибору та 

поєднання декількох програм підвищення кваліфікації, пропонує Інститут 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

[122], а саме: Програма розвитку професійної компетентності (інваріантна складова 

– розвиток фахової компетентності; варіативна – розвиток комунікативної, 

інформаційно-цифрової, загальнокультурної, світоглядної, соціально-громадянської, 

фінансової, правової, фахової та психолого-педагогічної компетентностей, 463 

тематичні модулі, які опанували 1825 осіб); Програма розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників закладів освіти окремого району (285 

навчальних модулів, узяли участь 4392 педагоги); Програма розвитку професійної 

компетентності педагогів окремого закладу освіти (тренінги, майстер-класи на 

замовлення педагогічного колективу, безпосередньо в закладі освіти, у вільний від 
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уроків час, узяло участь понад 380 педагогів із 8 закладів освіти); Програма 

розвитку фахової компетентності для підвищення кваліфікації педагогів, які 

атестуються (узяв участь 3531 педагог); Програма розвитку професійної 

компетентності педагогічного персоналу закладу освіти (реалізується у 22 закладах 

освіти як дослідно-експериментально робота регіонального рівня, організація 

навчання безпосередньо в канікулярний час на основі виявлення освітніх запитів 

фахівців та адміністрації закладу освіти з урахуванням особливостей його 

діяльності, узяло участь 1786 педагогів) [122]. 

Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів 

у післядипломній освіті інтегрує різні види освітньої діяльності, поєднуючи її зміст 

в єдину соціальну систему, орієнтуючи його на соціальне замовлення та соціальні 

потреби українського суспільства. Зміст підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів як фахівців освітніх галузей 

«Природознавство» і «Математика» складає, насамперед, система знань, умінь і 

навичок, що забезпечують розвиток спеціальних здібностей учителя до виконання 

своїх професійних обов’язків. 

Для передачі змісту підвищення кваліфікації фахівців у післядипломній освіті 

надзвичайно важливою є форма («зовнішнє вираження, оформлення будь-якого 

змісту» [65, с. 452]), у якій реалізується процес професійного вдосконалення 

вчителів. Форма характеризується кількістю учасників взаємодії, місцем, часом і 

порядком здійснення. До форм організації діяльності системи підвищення 

кваліфікації вчителів належать колективні (масові), групові та індивідуальні. 

Уважається, що фopмa пiдвищeння квaлiфiкaцiї фахівців у післядипломній освіті – 

цe «cтiйкa, зaвepшeнa, oбмeжeнa зa мicцeм й чacoм кoнcтpукцiя цьoгo пpoцecу в 

єднocтi вcix йoгo кoмпoнeнтiв» [52]. Вибір форм організації освітнього процесу в 

системі підвищення кваліфікації вчителів забезпечується Законом України «Про 

освіту» (ст. 59), що надає фахівцям можливість самостійно обирати, у якій формі та 

де саме підвищувати свою кваліфікацію – «вид, форму та суб’єкта підвищення 

кваліфікації обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник» [276].  
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Варто зауважити, що саме курсове підвищення кваліфікації фахівців, яке 

«проводиться для набуття здобувачем освіти нових компетентностей у межах 

професійної діяльності або галузі знань» [276], залишається на сьогодні найбільш 

поширеною формою підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті країни. По закінченню курсового підвищення 

кваліфікації вчитель отримує посвідчення, що надає фахівцю можливість успішного 

проходження державної атестації. Під змістом курсового підвищення кваліфікації 

фахівців розуміють науково обґрунтовану систему дидактично та методично 

оформленого навчального матеріалу для різних кваліфікаційних рівнів фахівців, що 

передбачає єдиний взаємозалежний процес набуття знань та їх безпосереднього 

застосування на практиці [251, с. 30]. 

Як зазначають науковці, курси фахівців, що проходять при обласних інститутах 

післядипломної педагогічної освіти, академіях неперервної освіти, факультетах 

підвищення кваліфікації закладів вищої освіти, уважаються основною складовою 

частиною підвищення педагогічної майстерності й фахової кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті [252]. Підвищення 

ефективності освітнього процесу відбувається шляхом його інтенсифікації, 

інформатизації, застосуванням інтерактивних форм та методів зростання якості 

освітнього процесу через запровадження різних форм організації курсів 

(двотижневих, тижневих, очних, очно-дистанційних, тематичних на базі освітніх 

закладів, тренінгів) [123]. 

Зміст підвищення кваліфікації визначається професійною навчальною 

програмою, нормативними документами Міністерства освіти і науки України і 

репрезентований у навчальних планах, робочих навчальних програмах, підручниках 

і посібниках, методичних рекомендаціях, презентаційних матеріалах, у процесі 

навчальних занять.  

Уведення до змісту навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації 

навчальних технологій дає змогу розв’язувати актуальні завдання 

вдосконалення/самовдосконалення кадрового потенціалу системи освіти: 

взаємозв’язок, взаємодоповнення професійного вдосконалення й саморозвитку, 
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мотивації їх безперервності; підвищення ступеня усвідомлення фахівцем 

різноманітних подій, що виникають на всіх напрямах і рівнях його взаємодії з 

навколишнім світом: загальнолюдських, професійних, особистісних тощо; 

формування сучасного стилю мислення з його характерними ознаками: системністю, 

гнучкістю, динамізмом, перспективністю, історизмом, об’єктивністю, 

концептуальністю, аналітичністю, інноваційністю тощо; підвищення рівня 

діалогічності, толерантності, неупередженого ставлення до інших людей та їхніх дій, 

прагнення до конструктивізму, співпраці, досягнення консенсусу, відмова від 

конфронтації; опредмечування теоретичних знань й узагальнення (теоретизація) 

життєвого, професійного досвіду; засвоєння ефективних стратегій і технік 

самореалізації, життєтворчості, професійної діяльності; опанування складових 

професійної діяльності, які з різних причин не були засвоєні раніше, вироблення 

прийомів компенсації або подальшого розвитку тих рис, що є недостатньо 

сформованими; створення в кожного фахівця власної системи діяльності, у якій 

органічно поєднуються індивідуальні якості та нормативні вимоги [14, с. 41]. 

Зупинимося більш детально на дослідженні змісту, форм і методів навчання за 

програмами підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів, 

що організовується закладами післядипломної педагогічної освіти.  

Система навчання при Івано-Франківському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти передбачає такі форми, як: денна (очна) та її 

різновиди (інтегрована, бінарна, паралельна, додаткова, перманентна, поетапна, 

авторські творчі майстерні); очно-заочна (за індивідуальним планом окремих 

учителів у процесі роботи стаціонарних курсових груп); дистанційна; очно-

дистанційна; стажування. За змістом навчальних програм курси поділяються на: 

комплексні (за 1 спеціальністю); інтегровані (за 2–4 спеціальностями в одній 

курсовій групі); паралельні (паралельне навчання в іншій курсовій групі за іншою 

спеціальністю чи посадою); бінарні (навчання за двома посадами – основною як 

керівника та додатковою (за спеціальністю) шляхом проходження однотижневого 

спецкурсу за фахом); додаткові (додаткове навчання за іншою спеціальністю після 

основного навчання за фахом); проблемні (тематичні); зі спецкурсом; курси з 
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авторським спецкурсом (курси послідовників передового педагогічного досвіду); 

авторські творчі майстерні педагогічних працівників тощо. Тривалість курсів 

визначається їхньою специфікою, потребами й запитами слухачів [252].  

У педагогічній літературі зазначено, що саме очна форма навчання, як «спосіб 

організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їхню безпосередню участь в 

освітньому процесі» (ст. 9, Закон «Про освіту») [276], побудована на принципі 

особистого спілкування слухача курсів і викладачів під час лекцій та семінарських 

занять в установленому розкладом обсязі, дає змогу максимально розширити і 

зміцнити знання слухачів, на самостійне вивчення відводиться зовсім небагато тем, 

причому не найважливіших [346].  Так, комплексні курси для фахівців з математики 

за очною формою, які  організовані на базі Дніпровської академії неперервної освіти 

за програмою «Освітня програма організації і проведення курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників – учителів математики («спеціаліст першої 

категорії», «спеціаліст вищої категорії», двотижневі курси)» [234] мають загальну 

характеристику, що показана в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Загальна характеристика освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 

учителів математики («спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії», двотижневі 
курси) 

 
Курси підвищення кваліфікації Категорія слухачів Характеристика тематичного 

навчального плану курсу 

Кількість кредитів ЕСТS – 2. 

Змістових модулів – 2.  

Загальна кількість годин – 60 

Учителі математики першої 
та вищої категорій 

Форма навчання – денна, очна. 

Термін – два тижні  
Лекції – 24.  

Практичні заняття – 36.  

Вид підсумкового контролю:– 

залік 

Джерело: [234]. 

Аналіз навчальних планів підвищення кваліфікації вчителів математики 

(спеціалісти першої, вищої категорій, двотижневі курси) засвідчує, що однакова 

увага надається загальноосвітньому й фаховому модулю (додаток А). Про це 

свідчить розподіл годин навчального плану за модулями: загальноосвітній – 50% (з 

яких на педагогічну практику відведено 13%, на модульний контроль 
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загальноосвітнього модуля – 7%), фаховий – 50% (з яких на педагогічну практику 

відведено 13%, на модульний контроль фахового модуля – 7%).  

Зміст фахового модуля спрямовано на поглиблення знань вчителів з науково-

теоретичних основ шкільного курсу математики, проблем теорії та методики 

навчання математики, також він містить практикум з елементарної математики. 

Зміст загальноосвітнього модуля – на формування таких важливих компетентностей 

учителя, як мовленнєва й інформаційно-цифрова, розгляд методологічних проблем 

реформування системи освіти в контексті реалізації концепції Нової української 

школи. Розглядаються питання щодо освітніх вимірювань та тестових технологій, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, нормативно-правового забезпечення 

викладання курсу математики, проблеми сучасної науки та їх відображення в 

процесі навчання школярів. До змісту курсів входить також педагогічна практика, 

що передбачає ознайомлення слухачів з новими технологіями навчання математики 

на практиці з метою їх упровадження в особистий досвід роботи. Особлива увага 

звертається на аналіз ефективності використання підручників та інших засобів 

навчання на уроці, варіативність методів та прийомів роботи вчителя, роботу 

вчителя з учнями, які мають недостатню математичну підготовку [234]. 

Ми погоджуємося з думкою науковців, що на сьогодні варто використовувати 

багатовимірну модель змісту підвищення кваліфікації фахівців, який містить 

предметний, діяльнісний, мотиваційно-духовний компоненти [251, с. 19]. Вибір 

базової моделі змісту підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті є важливою проблемою організації професійного 

вдосконалення вчителів. Зокрема, комплексні курси (загальна підготовка, очні, 

форма інституційна, 60 год.) для вчителів фізики та астрономії «Формування 

ключових життєвих компетентностей учнів на уроках фізики та астрономії» 

(Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (додаток Б)) 

спрямовані на вдосконалення теоретичної та практичної підготовки вчителів у 

викладанні навчальних предметів у контексті реалізації вимог державних 

нормативних документів, Концепції реформування середньої освіти «Нова 

українська школа». Завданнями курсів є формування базових теоретичних понять, 
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практичних навичок слухачів щодо організації сучасного уроку фізики та астрономії 

в контексті Нової української школи [55].  

У процесі навчання передбачено вдосконалення науково-методичної підготовки, 

ознайомлення з актуальними проблемами базової і повної загальної середньої 

фізичної освіти, вимогами до викладання фізики, сучасною теорією уроку, 

висвітлення сучасних напрямів розвитку фізичної науки, методики викладання 

складних розділів і тем шкільного курсу фізики. Слухачі опановують технологію 

сучасного уроку на основі особистісно зорієнтованого підходу у викладанні, 

розглядають особливості уроку порівняно з традиційною системою навчання, 

сутність діяльнісного, диференційованого підходів у контексті особистісно 

орієнтованої системи навчання, надаються консультації щодо оновленого змісту 

навчальних програм, розвитку ключових компетентностей школярів засобами 

предмета, передбачається спілкування учителів з провідними фахівцями. 

Очікуваними результатами є підвищення рівня професійної компетентності [55].  

Підтримуючи ідею «випереджувального» характеру змісту підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, 

її спрямованості на саморозвиток фахівців, зазначимо, що організація навчання 

вчителів відбувається в контексті ідеї варіативності освітнього процесу, що 

зумовлена вимогами, висвітленими в державних документах, необхідністю 

опрацювання вчителем законодавчих і концептуальних матеріалів, науково-

методичних рекомендацій та одночасно визначається можливостями закладів, які 

здійснюють професійне вдосконалення вчителів.  

Завдяки варіативності освітнього процесу досягається більш ґрунтовне 

розкриття окремих питань природничої і математичної освіти, що прослідковується 

на рівні тематичного наповнення модулів програми підвищення кваліфікації 

фахівців та залежить від можливостей професорсько-викладацького складу закладів 

підвищення кваліфікації фахівців й запитів слухачів. Прикладом є програма курсів 

підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії «Реалізація компетентнісного 

підходу на уроках фізики та астрономії в новій українській школі» (обсяг – 30 год, 

форма – очна) [252], що організовані при Львівському обласному інституті 
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післядипломної педагогічної освіти. Розподіл годин за видами діяльності слухачів 

(додаток В) свідчить про використання модульної технології у складанні програми 

підвищення кваліфікації вчителів. Відповідно до структури програми, слухачам на 

вибір запропоновано модулі:  «Модуль 2. Сьогочасний стан розвитку фізики, як 

наукової дисципліни (6 год)» або «Модуль 2. Тенденції розвитку освіти ХХІ 

століття (6 год)» [252].  

Актуальним, на нашу думку, є навчання фахівців, організоване на базі 

Дніпровської академії неперервної освіти за освітньою програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників – учителів біології («спеціаліст першої 

категорії», «спеціаліст вищої категорії», «спеціаліст другої категорії») [237], що 

передбачає можливість реалізації на практиці декількох варіантів проведення 

інтегрованих курсів підвищення кваліфікації фахівців, що якнайкраще сприяє 

їхньому професійному зростанню (таблиця 2.6).  

Таблиця 2.6 

Загальна характеристика освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 

учителів біології («спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії», спеціаліст другої 
категорії) 

Курси підвищення 
кваліфікації 

Категорія слухачів Характеристика тематичного 
навчального плану курсу 

Кількість кредитів ЕСТS – 

2.  

Змістових модулів – 2. 

Загальна кількість годин – 

60 

Учителі біології, екології, які 
додатково викладають хімію 
або географію другої, першої 
та вищої категорій 

Форма навчання – денна, очна. 

Термін – два тижні. 
Лекції – 24.  

Практичні заняття – 36.  

Вид підсумкового контролю – залік 

Кількість кредитів ЕСТS – 

2.  

Змістових модулів – 2. 

Загальна кількість годин – 

60 

 

Учителі біології, екології та 
природознавства другої, 
першої та вищої категорій 

Форма навчання – денна, очна. 

Термін – два тижні. 
Лекції – 22. 

Практичні заняття – 38. 

Вид підсумкового контролю – залік 

Кількість кредитів – 1. 

ЕСТS – 1  

Змістових модулів – 1. 

Загальна кількість годин – 

30 

Учителі біології, екології та 
природознавства першої та 
вищої категорії 

Форма навчання – денна, очна. 

Термін – один тиждень. 

Лекції – 16. 

Практичні заняття – 14. 

Вид підсумкового контролю – залік 

Джерело: [237]. 

Зміст цієї навчальної програми містить такі важливі теми, як-от: 

«Методологічні проблеми реформування системи освіти в контексті реалізації 

концепції Нової української школи», «Мовленнєва компетентність учителя 
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природничо-математичних та технологічних дисциплін», «Основні педагогічні 

технології з розвитку компетентностей в учнів у сучасній школі», «Цифрові 

технології при навчанні природничо-математичних та технологічних дисциплін», 

«Офісні технології», «Освітні вимірювання та тестові технології», «Нормативно-

правове забезпечення охорони праці та, безпеки життєдіяльності суб’єктів освітньої 

діяльності», «Сучасні проблеми вірусології та імунології. Розвиток біотехнології та 

її сучасна роль», «Особливості психофізіологічного розвитку підлітку та їх вплив на 

формування навчальних здібностей та стан здоров’я», «Інтеграція аспектів 

екологічної безпеки життєдіяльності в освітній процес», «Нейропедагогічні основи 

освітнього процесу з природничих дисциплін», «Нормативно-правове забезпечення 

викладання курсу біології», «Вимоги до планування, організації та проведення 

сучасного уроку біології (практичне заняття)», «Методика формування 

компетентностей, умінь і навичок у процесі навчання біології» [237].  

Очікувані результати навчання за цією програмою охоплюють знання й 

розуміння методологічних основ сучасної освіти, концепції Нової української 

школи, принципів навчання біології, методів навчання біології, сучасних засобів 

навчання біології, стандарту освітньої галузі «Біологія», чинних програм з біології 

та екології, основних експериментальних програм, науково-методичних основ 

шкільного курсу біології та екології, сформовані вміння щодо планування та 

організації навчання біології за усіма видами чинних програм, користування 

сучасними засобами навчання біології, конструювання безпечного навчального 

середовища, моніторингу безпеки та здоров’я учнів, використання 

здоров’язбережувальних технологій навчання, диспозицій (цінності, ставлення), а 

саме: патріотизму, поваги до законів України, дитиноцентризму та цінності 

особистості, неперервної самоосвіти, наукового світогляду, об’єктивного ставлення 

до власних професійних досягнень [237]. 

Аналізуючи програми курсів підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів, що організовуються в різних закладах післядипломної 

освіти, ми дійшли висновку, що популярністю серед слухачів користуються 

інтегровані курси, які розроблені за 2-4 спеціальностями одночасно. Прикладом 
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такої форми професійного вдосконалення фахівців є курси за «Освітньою 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників – учителів географії 

та економіки, які додатково викладають біологію та природознавство» [238] на базі 

Дніпровської академії неперервної освіти (таблиця 2.7).  

Таблиця 2.7 

Загальна характеристика освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників - 

учителів географії та економіки, які додатково викладають біологію та природознавство 

 

Курси підвищення кваліфікації Категорія слухачів Характеристика тематичного 
навчального плану курсу 

Кількість кредитів ЕСТS – 2. 

Змістових модулів – 2.  

Загальна кількість годин – 60. 

Учителі географії першої та 
вищої категорії, які 
викладають економіку у 
профільних класах. 

Форма навчання – денна, очна. 
Термін – два тижні. 
Лекції – 22.  

Практичні заняття – 38.  

Вид підсумкового контролю –  

залік 

Джерело: [238]. 

 

До змісту курсів, з-поміж інших, увійшли такі важливі теми: «Науково-

теоретичні основи шкільних курсів географії та економіки» (теоретична 

спрямованість – структура шкільного курсу географії, наскрізні лінії та предметні 

компетентності в шкільному курсі географії, аналіз та синтез економічної 

інформації з метою використання в освітньому процесі, практична – використання 

квест-технологій у шкільному географічному краєзнавстві та використання квест-

технологій в освітньому процесі) та «Проблеми теорії та методики навчання 

географії», що присвячена викладанню методики формування предметних 

географічних, картографічних та просторових компетентностей учнів засобами 

географічних задач. Програма курсу містить блок «Практикум підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання з географії (тренінг)», що вміщує варіанти 

розв’язання тестових завдань із закритою відповіддю, завдання на відповідність, 

завдання з відкритою відповіддю та завдання з розгорнутою відповіддю формату 

зовнішнього незалежного оцінювання з географії, проведення аналізу графічної та 

картографічної інформації [238]. 

На сьогодні існує нагальна потреба в розробленні інтегральних проблемно 

орієнтованих навчальних курсів підвищення кваліфікації фахівців нового покоління, 
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а це вимагає міждисциплінарного синтезу та об’ємного поліпредметного системного 

бачення. У зв’язку з цим виникає необхідність подальшого переструктурування 

змісту підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті з позицій інтегративного підходу в змісті навчальних 

предметів, що відбувається з метою усунення другорядного та застарілого матеріалу 

та систематизації знань учнів [300]. 

Стратегічне оновлення змісту підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті відбувається з урахуванням змін 

змісту середньої освіти та відповідно до загальносвітових тенденцій формування 

змісту загальної природничо-математичної освіти, зважаючи на необхідність 

адаптації вітчизняної системи освіти до європейського освітнього простору. Так, у 

змісті курсів навчання фахівців при Львівському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти за оновленою програмою підвищення 

кваліфікації вчителів природознавства (обсяг – 30 год, форма  підвищення 

кваліфікації – очна) [289] передбачено вивчення спецкурсу «Елементи STEM-освіти 

в загальноосвітній школі» – 6 годин (таблиця 2.8).  

Таблиця 2.8 

Навчальний план підвищення кваліфікації вчителів природознавства 

№ 
з/п 

Назви спецкурсів 

А
уд

ит
ор

ні
 

го
ди

ни
 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

С
ем

ін
ар

сь
кі

 
за

ня
тт

я 

1.  Методологічні основи природознавства 6 4 2 - 

2.  Елементи STEM-освіти в загальноосвітній школі.  6 4 2 - 

3.  Сучасна наукова картина світу 6 4 - 2 

4.  
Сучасна критична теорія навчання-учіння-

виховання 
6 4 2 - 

5.  
Розвиток творчих здібностей учнів як педагогічна 
проблема 

6 2 4 - 

 Разом 30 18 10 2 

  Джерело: [289]. 
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Зазначимо, що необхідною умовою підвищення кваліфікації вчителів з 

використанням дистанційних освітніх технологій є ставлення до фахівців як до 

активних учасників освітнього процесу. Зазвичай слухач додаткових професійних 

освітніх програм із використанням дистанційних освітніх технологій вирізняється 

специфічними рисами суб’єкта навчання: самостійністю, усвідомленням себе 

самодостатньою особистістю, яка надає перевагу власній самоосвіті, 

самовихованню та саморозвитку. Наявність у вчителя унікального життєвого і 

професійного досвіду стає джерелом навчання його самого та інших колег, з якими 

він навчається [276].  

Дистанційна форма навчання, як «індивідуалізований процес здобуття освіти, 

що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій» [276], дозволяє 

оптимізувати освітній процес. Зокрема, навчальна програма підвищення кваліфікації 

вчителів фізики та астрономії (Полтавський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського) за умови її проходження за 

дистанційною формою передбачає збільшення загального обсягу й терміну навчання 

слухачів від 72 годин для денної форми навчання до 108 годин (3,6 кред.) [205], а 

організація дистанційної форми навчання відбувається так: 3,6 кред. (І етап (очний) 

– 0,3 кред., ІІ етап (дистанційний) – 3кред., ІІІ етап (очний) – 0,3 кред (таблиця 2.9). 

Таблиця 2.9 

Зміст програми підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії (форма навчання – 

дистанційна, кількість годин – 108 год./3,6 кред.), Полтавський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В .Остроградського 

 

Назва модулів Загальний 
обсяг кред. 

Модуль 1. Філософія освіти ХХІ століття 0,47 

Модуль 2. Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності та 
інклюзивної компетентності працівників освіти 

0,47 

Модуль 3. Законодавство про освіту та охорона праці 0,2 

Модуль 4. Організаційно-педагогічні засади розвитку професійних 
компетентностей учителя фізики та астрономії 

2,06 

Модуль 5. Інформаційно-комунікативні технології в діяльності педпрацівників 0,4 

Разом 3,6 

Джерело: [205]. 
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Аналіз освітніх програм підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті свідчить, що саме очно-

дистанційна форма як різновид дистанційного навчання фахівців є однією з 

основних. Це підтверджують дослідження останніх років, які показали, що очно-

дистанційна форма навчання є оптимальним варіантом реалізації Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи, а також зберігає вже відпрацьовану 

організацію освітнього процесу та реалізує принципи кредитності й модульності, 

вдало поєднує переваги очного та дистанційного навчання тощо [207, с. 39]. 

Курси підвищення кваліфікації вчителів фахівців за комбінованою формою 

навчання (поєднання очної (денної) та дистанційної форм) викладаються в умовах 

значного скорочення термінів аудиторного навчання слухачів та посилення 

значення їхнього самонавчання. Основними особливостями такої моделі є 

оптимальне поєднання переваг очного та дистанційного навчання, традиційних і 

новітніх засобів та інноваційних технологій навчання, диференціація змісту 

навчання відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик педагогічних 

кадрів, забезпечення базового рівня інформаційної культури вчителів [304].  

Очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у закладах післядипломної освіти за своїм змістом набуває 

форми самоосвіти, координування якою здійснюється за допомогою мережі Internet. 

Ця модель дає змогу поєднувати в єдиному освітньому процесі переваги очного та 

дистанційного навчання та охоплює три етапи (рис. 2.2).  
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2. Структура та параметри підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів за очно-дистанційною формою навчання 

Підвищення кваліфікації вчителів 
природничо-математичних предметів 

Форма навчання - очно-дистанційна 

І етап 

Очний 

0,3 кред./ 9 год. 

ІІ етап 

Дистанційний 

3 кред./ 90 год. 

ІІІ етап 

Очний 

0,3 кред./ 9 год. 
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Перший етап (очний) – організаційно-настановна сесія. Основними завданнями 

цього етапу є ознайомлення слухачів із сучасними дослідженнями у сфері професії, 

організацією та порядком підвищення кваліфікації, з платформою дистанційного 

навчання. Другий етап – дистанційний, основним завданням якого є керована та 

контрольована дистанційна робота слухачів. Третій етап (очний) – залікова сесія. 

Його основними завданнями є систематизація знань, умінь слухачів, заліки, захисти 

творчих робіт тощо. 

Формами організації освітнього процесу за умови дистанційного підвищення 

кваліфікації слухачів є самостійна робота, навчальні заняття, практична підготовка, 

контрольні заходи. Ефективність підвищення кваліфікації з використанням 

дистанційних освітніх технологій залежить від організації освітнього процесу, 

обліку психологічних особливостей того, хто навчається, та установок і активності 

самих слухачів [304].  

Дуальна форма підвищення кваліфікації фахівців у післядипломній освіті 

передбачає поєднання навчання в закладі післядипломної освіти на денній формі за 

спеціально розробленим графіком індивідуальних занять з навчанням на робочих 

місцях. Навчання за проблемними курсами (очно-дистанційні, форма – дуальна) для 

вчителів фізики та астрономії «Організація сучасного уроку фізики та астрономії» 

обсягом 60 год. (30 год. – очний етап + 30 год. – дистанційний етап) у Донецькому 

інституті післядипломної педагогічної освіти передбачає ознайомлення слухачів із 

сучасними технологіями навчання, вимогами до викладання фізики, сучасною 

теорією уроку, технологією проведення аналізу уроку, критеріями оцінювання знань 

з предмета, особливостями профільного навчання, а також заохочення педагогів до 

нових підходів у роботі, активної підтримки зрушень і змін, визначених у 

державних нормативних документах, реформування шкіл у контексті 

«перезавантаження» регіональної системи загальної середньої освіти. Слухачам 

надаються консультації щодо оновленого змісту навчальних програм з фізики, 

розвитку ключових компетентностей школярів засобами предмета. Очікуваним 

результатом є підвищення рівня професійної компетентності учителів фізики [55]. У 

цьому освітньому закладі за такою формою організовані курси для вчителів фізики 
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та астрономії «Упровадження інноваційних технологій у викладанні фізики та 

астрономії», а для вчителів хімії, біології – «Упровадження інноваційних технологій 

у викладання хімії та біології» [55]. Окрім того, ураховують різні напрями 

педагогічної діяльності, як-от: тематичні курси (очно-дистанційні, форма – дуальна 

з розрахунку на 60 год. (30 год – очний етап + 30 год – дистанційний етап) для 

вчителів хімії за такими темами: «Змістові наскрізні лінії як інноваційний 

інструментарій у викладанні хімії», «Система інтегрованих уроків з хімії і біології 

як засіб формування екологічної  грамотності і здорового життя учнів», 

«Інтегроване навчання природничих дисциплін як шлях до Нової української 

школи» [55]. 

Зокрема, актуальність упровадження курсу «Змістові наскрізні лінії як 

інноваційний інструментарій у викладанні хімії» пояснюється тим, що модернізація 

системи освіти пов’язана, насамперед, із уведенням до освітнього середовища 

інноваційних технологій, в основу яких покладені цілісні моделі освітнього процесу, 

засновані на діалектичній єдності методології та засобів їх реалізації [55]. Метою 

курсів є зорієнтувати педагогів на осмислення терміна «педагогічна технологія, 

завдання – підготовка творчої, конкурентоспроможної в постійно змінюваних 

умовах життя суспільства особистості, а очікуваними результатами – кожен слухач 

буде знати: яким має бути сучасний урок, як організувати й провести його, щоб 

отримати максимальну віддачу» [55]. 

Зміст курсів, форми, методи організації освітнього процесу відповідають 

сучасному рівню розвитку наук психолого-педагогічного циклу та сучасному 

світовому рівню розвитку наукової дисципліни, яку викладає педагогічний 

працівник у закладі освіти [287]. Дослідження показують, що вчителі, які вже 

займаються професійною діяльністю, мають своє бачення проблеми професійного 

зростання й уважають самоосвіту, курсове підвищення кваліфікації основними 

джерелами поповнення знань, засобом досягнення педагогічної майстерності [251, 

с.42]. Зокрема дієвою формою підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломний період є проходження 

проблемних/тематичних курсів, що мають різний термін проведення, вузьку 
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спрямованість і передбачають подальше практичне застосування в педагогічній 

діяльності слухачів. 

У межах проблемних курсів за інституційною (очною) формою «Застосування 

проблемно-інтегрованого навчання на уроках дисциплін природничого циклу» (60 

год) (додаток Ж), організованих Донецьким інститутом післядипломної педагогічної 

освіти, запланований аналіз тем з курсу природничих дисциплін, які вже 

піддавалися або ще не піддавалися інтеграції, зокрема стосовно методики 

проведення інтегрованих уроків, методів підвищення ефективності проблемно-

інтегрованих уроків, інтеграції біологічних та хімічних знань у вивченні екології, 

особливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках 

природничого циклу. Окрім того, у межах курсу передбачене проведення виїзних 

практичних занять. Очікуваними результатами є підвищення рівня професійної 

компетентності слухачів за умови впровадження проблемно-інтегрованого навчання 

[55].  

Тематичні (очні) курси за інституційною формою для вчителів дисциплін 

природничого циклу «Використання евристичних методів навчання у формуванні 

світогляду дитини» (30 год) (додаток Д) організовані в Донецькому інституті 

післядипломної педагогічної освіти. Їхньою метою є ознайомлення слухачів з 

основними евристичними методами пізнання природи та засобами їхнього 

застосування в практичній роботі педагога для формування світогляду учня. 

Завданнями курсів є формування в слухачів курсів базових теоретичних понять 

щодо дидактичної евристики, евристичної діяльності, формування критичного 

мислення, практичної організації евристичного підходу під час сумісної практичної 

педагогічної діяльності педагога та учнів [55]. 

Проблемні курси, що організовуються за програмою підвищення кваліфікації 

вчителів біології «Сучасні тенденції розвитку шкільної біологічної освіти» (30 год, 

форма – очна) [289] у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти, передбачають, що фахівець після їх закінчення демонструє вміння 

конструювати сучасне освітнє середовище, уміння конструювати та реалізувати 

сучасні програми навчання біології з використанням компетентнісних практик, уміє 
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застосувати інноваційні технології навчання в системі шкільної біологічної освіти 

для формування конкурентоздатної особистості та реалізовувати основні засади 

інтеграційного підходу, здатен моделювати уроки біології на основі сучасних 

технологій, в основі яких лежить компетентнісний підхід, та демонструє готовність 

до змін, гнучкість, постійний професійний саморозвиток [289]. 

Прикладом проблемних курсів для вчителів математики можуть бути курси, 

організовані за програмою підвищення кваліфікації фахівців «Методика підготовки 

учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики» (30 год, форма – 

очна) [288] на базі Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (Додаток Г). Вони спрямовані на підтримку рефлексії, професійного 

саморозвитку та, зокрема, підвищення методичної компетентності вчителя 

математики відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, опрацювання зі 

слухачами особливостей підготовки учнів до відкритих завдань зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики та використання в освітньому процесі 

нестандартних методів розв‘язування завдань з математики. Навчаючись за цією 

програмою, учасники курсів набувають здатності розв‘язувати рівняння, нерівності 

та системи рівнянь за допомогою класичних та нестандартних прийомів, створювати 

рівняння та нерівності з параметром відповідної складності, обґрунтовувати види 

перерізів, будувати перерізи в стереометричних тілах, демонструвати обізнаність у 

міжнародних освітніх вимірюваннях, здійснювати підбір навчального матеріалу на 

уроках математики з урахуванням міжнародних тенденцій навчання математики. За 

результатами підвищення кваліфікації видається сертифікат [288]. 

Отже, відбувається особливий продуктивно-перетворювальний процес щодо 

опанування педагогічного досвіду, упровадження новаторських ідей, інноваційного 

змісту педагогічного досвіду закладів післядипломної педагогічної освіти в масову 

педагогічну практику, умотивування фахівців закладів загальної середньої освіти до 

творчої трансформації свого індивідуального досвіду. Про це свідчать зміст і форми 

проблемних (тематичних) курсів, організованих освітніми закладами: «Інформальна 

та неформальна освіта вчителя в умовах оновлення змісту освіти» (очні, форма – 

інституційна, 60 год.), для вчителів біології, екології – «Організація творчої 
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діяльності учнів на уроках біології та екології» (очні, форма – інституційна, 60 год), 

«Підготовка школярів до олімпіад з біології та екології» (очні, форма – інституційна, 

30 год), для вчителів географії, економіки – «Використання мотиваційного та 

діяльнісного підходів на інтегрованих уроках географії та економіки» (очні, форма – 

інституційна, 60 год.), для вчителів географії – «Робота з обдарованими учнями – 

основна складова професійної компетентності сучасного вчителя географії» тощо.   

Актуальним залишається оновлення освітньо-професійних програм курсів 

підвищення кваліфікації з метою врахування сучасних потреб педагогів, розвитку 

їхньої мотивації до постійного самовдосконалення та формування особистої 

мобільності. Поряд із традиційними курсами підвищення кваліфікації акцентовано 

на пошуку та впровадженні інноваційних форм підвищення кваліфікації педагогів, 

які передбачають, окрім очно-дистанційної форми навчання, інтенсивні 

короткострокові тренінгові програми, обласні авторські лабораторії, школи фахової 

майстерності, інтернет-технології, віртуальні педагогічні спільноти, майстер-класи, 

відеоконференції, вебінари [120, c. 5]. 

Отже, курси різняться за терміном їх проведення – довгострокові й 

короткострокові. Так, короткостроковими є курси за програмою підвищення 

кваліфікації учителів фізики та астрономії «ClassLearningBook – інструментарій 

шкільних уроків фізики та астрономії» (8 год) при Львівському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти, які ставлять за мету забезпечення науково-

методичного супроводу формування професійної компетентності вчителів фізики та 

астрономії для реалізації основних завдань модернізації шкільної фізичної та 

астрономічної освіти в умовах цифрового аспекту реформ Нової української 

школи [288]. Їхнім спрямуванням є забезпечення й підтримка навчання, виховання 

та розвитку учнів в освітньому середовищі, рефлексія і професійний саморозвиток 

педагога, зокрема: опанування нових інтелектуальних інструментів, педагогічних й 

інформаційних технологій для тривалої імплементації стратегій цифрового навчання 

фізики та астрономії, опанування онлайнових сервісів для підтримки процесів 

навчання та викладання фізики та астрономії за допомогою інтерактивних модулів, 

індивідуалізація освітнього процесу за допомогою адаптованого та 



183 
 

персоналізованого навчання, відкриття нових можливостей завдяки онлайн-

інструментам для формального оцінювання на уроках фізики та астрономії, 

усвідомлення готовності педагогів до професійного розвитку та оцінювання ситуації 

в умовах розбудови Нової української школи [291]. 

Курсами, які мають короткостроковий термін проведення, є одноденні курси 

практичного спрямування для підвищення компетентностей педагогічних 

працівників «Моніторинг у роботі вчителів природничо-математичного циклу» 

(кількість кредитів – 0,2, змістових модулів – 1, загальна кількість годин – 6 ) [235] 

при Дніпровській академії неперервної освіти. Загальні положення освітньої 

програми курсу розроблені на основі Типової освітньої програми одноденних курсів 

практичного спрямування підвищення рівня компетентностей педагогічних 

працівників з питань моніторингу в освіті, що була створена на основі сучасної 

державної освітньої політики, концепції Нової української школи, Закону України 

«Про освіту». Зміст освітньої програми «Моніторинг у роботі вчителів природничо-

математичного циклу» містить такі теми, як: «Підходи до планування роботи та 

діяльності педагога природничо-математичного циклу щодо проведення 

моніторингових досліджень», «Моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів 

освіти», «Організація корекційної діяльності за результатами моніторингового 

дослідження» [235]. 

Перезавантаження змісту загальної природничо-математичної освіти 

(курикулярна реформа), інтеграція низки шкільних предметів, що належать до 

природничої галузі, викликає необхідність здійснення інтеграції змісту підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті. 

Зокрема йдеться про об’єднання фізики, хімії, географії та біології в єдиний предмет 

«Природничі науки» («Природознавство» в 1-6 класах та в 10-12 класах 

неприродничих профілів) за аналогією із загальноприйнятим у світі навчальним 

курсом «Science». У 7-9 класах передбачена інтеграція змісту освіти без об’єднання 

предметів [300].  

Так, у змісті короткострокових курсів у межах освітньої програми організації і 

проведення одноденних тематичних курсів практичного спрямування «Конструктори 
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інтегрованих уроків щодо впровадження курсу», який реалізує освітній заклад 

«Дніпровська академія неперервної освіти» (кількість кредитів – 0,2, змістових 

модулів – 1, загальна кількість годин – 6) розглядаються питання науково-

теоретичних засад реалізації інтегрованого навчання, упровадження Всеукраїнського 

експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки», створення 

практичного кейса проведення інтегрованих уроків, реалізації проектної діяльності 

на уроках природничо-математичних дисциплін як ефективної форми навчання, що 

забезпечує мотивацію до навчання та сприяє підвищенню рівня досягнень, 

допомагає у проведенні ранньої профорієнтації учнів [236]. 

Короткостроковим уважається навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«спецкурс» для вчителів природничого циклу «Застосування проблемно-

інтегрованого навчання на уроках дисциплін природничого циклу для розвитку 

ключових компетентностей учнів» (обсяг – 30 год. / 1 кред, термін – 3 дні, форма – 

інституційна) на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти [55]. Автори спецкурсу пояснюють його актуальність тим, що природничі 

дисципліни завжди вирізнялися тісною інтеграцією: біологічні процеси неможливо 

вивчити без розуміння хімії або фізики, фізичні явища мають значний вплив на 

розвиток біологічних систем, а географія виявляє глобальні закономірності розвитку 

біосфери [50]. Дистанційний спецкурс «Мобільне навчання як новий підхід в освіті» 

розрахований на вчителів математики всіх кваліфікаційних категорій, сприяє 

ознайомленню фахівців з різними підходами до впровадження мобільного навчання 

в навчальний процес. Його загальний обсяг складає 12 год., термін проведення – 

2 дні [55]. 

До короткотермінових форм підвищення кваліфікації належить засідання 

авторської творчої майстерні вчителів географії «Методи та методичні прийоми 

оцінювання предметних географічних компетенцій учнів», що передбачає 

організацію майстер-класу «Технології оцінювання предметної географічної 

компетентності учнів» на базі Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. Програма спрямована на розвиток 

професійних компетентностей учителів географії, її обсяг – 4 год. / 0,13 кред., форма 
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підвищення кваліфікації – інституційна (очна). Передбачається, що досягнутими 

результатами заходу стане удосконалення професійної майстерності, теоретико-

методологічної і методичної підготовки фахівців до навчання в умовах формування 

інформаційного суспільства на основі сучасних підходів до змісту, форм і методів 

навчання [330]. 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Круглий стіл «Хімічна 

освіта: стан, досвід, проблеми, перспективи»»  (обсяг – 3 год. / 0,1 кред., форма 

навчання – інституційна (денна)) має на меті розвиток професійної, мовно-

комунікативної компетентностей фахівців. Програма підвищення кваліфікації 

«Науково-практичний семінар «Упровадження STEM-освіти під час вивчення 

предметів «Математика» та «Інформатика»» (обсяг – 6 год, форма – інституційна 

(дистанційна)) спрямована на підвищення рівня фахової компетентності 

педагогічних працівників шляхом упровадження елементів STEM-освіти під час 

навчання математики та інформатики [330]. 

Метою навчання за програмою підвищення кваліфікації «Практикум 

«Пошуково-дослідницькі методи навчання природничим дисциплінам»», 

організованому для вчителів хімії і біології всіх кваліфікаційних категорій на базі 

Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти (обсяг – 8 год, форма – 

інституційна), є створення умов, за яких учителі ставлять дослідницькі пріоритети в 

навчанні юного покоління в авангард своєї діяльності. Очікуваними результатами 

опанування курсу є підвищення рівня професійної компетентності учителів 

дисциплін природничого циклу стосовно формування досвіду дослідницької 

діяльності школяра (Додаток Е). 

Отже, навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації – 

спецкурс, практикум, творча майстерня, круглий стіл, семінар, тренінг – передбачає 

комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем у галузі 

природничо-математичної освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-

правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної 

компетентності тощо [199].   
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Очно-заочна форма підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів здійснюється за індивідуальним планом окремих вчителів у 

процесі роботи стаціонарних курсових груп, що полягає в ознайомленні з 

теоретичним матеріалом відповідно до навчально-тематичного плану курсів 

підвищення кваліфікації. Зокрема, заочний етап підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломний період передбачає 

самостійну роботу слухачів без відриву від основної роботи. Основним завданням 

цього етапу є якісне забезпечення та супровід самостійної роботи слухачів з 

використанням технологій дистанційного навчання. 

Отже, аналіз змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів, організованого на базі Дніпровської академії 

неперервної освіти, Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти   

ім. М.В. Остроградського (таблиця 2.10), свідчить про перевагу курсової підготовки 

обсягом 60 год / 2 кред або 30 год / 1 кред за очною/ очно-дистанційною формами 

навчання тривалістю до 2 тижнів, використання кредитно-модульної системи 

організації освітнього процесу. Більшість інститутів використовують дві шкали 

оцінювання − Європейську кредитну трансферно-накопичувальну систему та 

національну. Показниками оцінювання в освітніх закладах є успішність підвищення 

кваліфікації, але її визначають без попереднього урахування навчальних досягнень 

кожного слухача, а лише за методом порівняння результатів навчання. 

Зміст підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

складається з таких модулів: 

Модуль 1. Педагогічний компонент. 

Модуль 2. Психологічний компонент. 

Модуль 3. Цифровий компонент. 

 



Таблиця 2.10 

Характеристика організації підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів в закладах післядипломної освіти   

Назва освітнього закладу 

Обсяг програми 

Форма 
навчання 

Термін Форми проведення навчальних занять 
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ль
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кі
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кі
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Зм
іс

то
ви

х 
мо

ду
лі

в 

1 2 3 4 5 6 7 

Дніпровська академія 
неперервної освіти 

60 2 2 денна, очна 2 тижні лекції – 24, практичні заняття – 36, вид 
підсумкового контролю– залік 

30 1 1 денна, очна 1 тиждень лекції – 16, практичні заняття – 14, вид 
підсумкового контролю – залік 

6 0,2 1 очна 1 день лекції – 0, практичні заняття – 6 

Донецький ОІППО  
 

60 

 

2 - дуальна І очний етап: 3 дні  
ІІ дистанційний етап: 1 місяць 

ІІІ очний етап: 3 дні  

лекція, практичне заняття, інструктивно-

методичне заняття, тренінг, конференція з 
обміну досвідом, «круглий стіл», консультація, 
дистанційна консультація, самостійна робота 60 2 – інституційна 2 тижні 

30 1 – очна 1 тиждень 

Львівський ОІППО  
 

30 1 4 очна 1 тиждень лекції – 10, практичні – 16, тренінги – 4 

8 0,2 – очна 1 день лекції – 2, практичні – 6 

Миколаївський ОІППО  
 

225 7,5 8 очно-
дистанційна 

І сесія – 2 тижні, 
ІІ сесія – 2 тижні 

інтерактивні заняття (лекції) – 56, навчальний 
тренінг – 16, практичні заняття – 78, самостійна 
робота – 75 

150 7,5 9 дуальна І сесія – 2 дні; ІІ сесія – 2 дні;  
ІІІ сесія – 2 дні; IV сесія – 2 
дні; V сесія – 2 дні 

інтерактивні заняття (лекції) – 14, навчальний 
тренінг – 26, практичні заняття – 38, самостійна 
робота – 75 

45 1,5 3 очно-

дистанційна 

3 дні інтерактивні заняття (лекції) – 14, практичні 
заняття – 16, самостійна робота – 15 

30 1,5 9 дуальна 3 дні навчальні тренінги – 10, практичні заняття – 20, 
самостійна робота – 15 

Полтавський ОІППО   

ім. М.В. Остроградського 

72 2,4 6-8 денна, очна 2 тижні 
лекція, практичне заняття, інструктивно-

методичне заняття, тренінг, конференція з 
обміну досвідом, «круглий стіл», консультація, 
дистанційна консультація, самостійна робота 

108 3,6 5 дистанційна І очний етап: 1 день, ІІ етап 
(дистанційний) – 3 місяці, 
ІІІ етап (очний) – 1 день 

30 1 – очна 1 тиждень 

 



Модуль 4. Інклюзивний компонент. 

Модуль 5. Державомовний компонент. 

Модуль 6. Фаховий компонент «Нормативно-правове та навчально-методичне 

забезпечення викладання біології і екології».  

Основу змісту курсів підвищення кваліфікації на базі Дніпровської академії 

неперервної освіти складають загальноосвітній модуль і фаховий модуль. Опис 

змісту курсів підвищення кваліфікації фахівців за модулями має більш 

деталізований характер:  

Модуль 1. Компетентісний потенціал предмета «Фізика та астрономія» в Новій 

українській школі. 

Модуль 2. Сьогочасний стан розвитку фізики як наукової дисципліни. 

Модуль 3. Сучасна методика викладання фізики та астрономії.  

Модуль 4. Фізичний кабінет середньої школи як необхідна умова здійснення 

повноцінного навчання (вимоги, засоби наочності, технології, правила техніки 

безпеки) [290]. 

Підсумовуючи, зауважимо, що сучасний етап розвитку системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

характеризується одночасним переосмисленням базових цінностей у змісті, формах 

і методах удосконалення фахівців. На зміну традиційним методам управління 

освітнім процесом, чітко лімітованій структурі курсів і навчально-тематичних 

планів підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів та 

формам проведення навчальних занять, приходять нові демократичні методи, що 

мають динамічну структуру змісту й форм організації освітнього процесу, у яких 

акцентовано на оцінюванні й узагальненні інноваційного досвіду вчителів. 

Саме курсове підвищення кваліфікації фахівців здатне забезпечити високу 

інтенсивність навчання, фундаментальність і системність навчальної інформації.  

Така форма підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів 

відрізняється за тривалістю, змістом, формами організації освітнього процесу. 

Загалом курси підвищення кваліфікації фахівців здійснюються за очною й очно-

дистанційною формами навчання й розробляються з урахуванням рівня кваліфікації 
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вчителів. Термін навчання коливається від 1 до 2 тижнів і залежить від обраної 

закладом післядипломної освіти навчальної програми підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів. Розповсюдженими є короткострокові 

форми підвищення кваліфікації – спецкурси, семінари, тренінги, майстер-класи, 

педагогічні майстерні тощо. 

Визначальним у виборі змісту, форм і методів підвищення кваліфікації фахівців 

у післядипломній освіті є врахування різних підходів до викладання природничо-

математичних предметів, варіативність програм, форм, технологій, що забезпечують 

передумови для свідомого вибору вчителів природничо-математичних предметів 

власної траєкторії підвищення кваліфікації, створення можливостей для розкриття 

особистісних рис учителя, спільна діяльність суб’єктів освітнього процесу, яка 

орієнтується на досягнення якісного результату, нелінійність та самоорганізацію 

системи професійного вдосконалення вчителів.  
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2.4. Тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України 

 

На сьогодні система післядипломної педагогічної освіти здатна до модернізації, 

динамічного розвитку та забезпечення сучасних вимог українського суспільства. 

Основними напрямами розвитку системи післядипломної педагогічної освіти є 

нормативно-правове забезпечення, запровадження накопичувальної системи 

професійного розвитку вчителів, використання можливостей інформальної освіти 

для їхнього професійного розвитку, формування та розвиток кадрового потенціалу 

освіти, який покликаний забезпечувати реалізацію державної освітньої політики в 

галузі та європейський вектор її розвитку [210, c. 138]. Отже, для дослідження 

системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів як 

складової системи післядипломної педагогічної освіти України важливо здійснити 

повний аналіз тенденцій її розвитку, які виникають унаслідок необхідності освітніх 

реформ, під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів та детермінують напрями 

цього розвитку. 

У ході дослідження обраної проблеми нами були виокремлені тенденції 

розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті, а саме: диверсифікація, відкритість, 

неперервність, фундаменталізація, інтеграція, демократизація, гуманізація. Для 

більш детального їх розкриття виникає необхідність звернутися до визначення 

поняття «тенденція» у науково-педагогічній літературі.  

Згідно із формулюванням, «тенденція» (з лат. tendentia – спрямованість 

розвитку якогось явища чи процесу) є формою визначення закономірностей, які 

загалом не мають іншої реальності, окрім тенденції, окрім наближення до чогось у 

тенденції [171, с. 21]. Водночас тенденцію схарактеризовано як базову категорію 

порівняльної педагогіки, що трактується не лише з позиції визначення напряму 

руху, а й у контексті якісних змін, що відбуваються під час цього руху [182]. 

Отже, тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів розглядаємо як явища, що спостерігаються в 
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післядипломній педагогічній освіті, які розвиваються під впливом зовнішніх і 

внутрішніх чинників та починають з часом закріплюватися й здатні досягати рівня 

характерних ознак системи професійного вдосконалення вчителів. 

Дослідження тенденцій розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті неможливий «без 

адекватної історико-культурної рефлексії генезису й основних тенденцій його 

формування у вітчизняній педагогіці, де форми і методи методичної роботи, мета і 

зміст післядипломної освіти визначалися соціокультурними, економічними й 

суспільно-політичними детермінантами розвитку суспільства» [112, с. 9].  

Ураховуючи характерні тенденції розвитку професіоналізму вчителів 

природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України в 40-х рр. ХХ – на 

початку ХХІ століття (Додаток З), які розкриваються у праці І. Я. Жорової [112], 

можна засвідчити поступову еволюцію системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни. 

Як зазначає дослідниця, проголошення державного суверенітету України 

зумовило оновлення парадигм у природничій освіті на національному підґрунті, а 

саме спостерігається спрямованість на найкращі зразки вітчизняного та світового 

досвіду: «гуманізація і гуманітаризація освіти; застосування новітніх освітніх та 

інформаційних технологій; створення передумов для ступеневої освіти; 

запровадження інтегрованих навчальних курсів. Зміст природничих дисциплін 

наповнювався українознавчою тематикою, вивільнявся від ідеологічних 

перекручувань і деформацій. У цьому контексті система післядипломної 

педагогічної освіти мала розв’язати важливу проблему: допомогти педагогам 

віднайти відповідну вимогам часу методологію діяльності» [112, с. 23]. 

Варто зазначити, що сучасні тенденції розвитку системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

інтегровані на різних рівнях, зокрема: на державному (удосконалення нормативно-

правової бази щодо розвитку професії вчителя природничо-математичних предметів 

як соціального інституту, спрямованість компетентності фахівця, підвищення 

ефективності управління, запровадження накопичувальної системи професійного 
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розвитку вчителів), на рівні системи (фундаменталізація освіти, її 

випереджувальний характер), на рівні освітнього процесу (інваріантність і 

варіативність, використання можливостей інформальної освіти, упровадження 

дистанційного навчання). 

Розкриємо тенденції на рівні держави, що інтегровані в нормативно-правовому 

забезпеченні системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України. 

Стратегічним напрямом розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни на сьогодні є 

методологічний, адже педагогічна освіта не може здійснюватися на застарілих 

методологічних засадах. Вивчення світового досвіду, оцінювання доцільності його 

впровадження у вітчизняний педагогічний простір сприяли зміні методологічних 

підходів, розробленню нових норм і принципів удосконалення фахівців. Новим 

концептуальним орієнтиром модернізації системи післядипломної освіти вчителів 

став компетентнісний підхід – багатоаспектне утворення, яке, передусім, стосується 

мети, змісту та результатів освітнього процесу й передбачає формування в особи 

певної системи компетентностей [80]. 

Зокрема, ця тенденція визначається на рівні Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

на період до 2029 року, схваленої розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988. 

Реформування системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України зумовлене соціокультурними викликами 

та новим соціальним замовленням – освіта потребує підготовки вмотивованих 

учителів, які матимуть свободу творчості, бажання професійно розвиватися 

впродовж життя, а головне, здатних організовувати освітній процес, спрямований на 

формування високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості з цілісним 

уявленням щодо природничої картини світу, розумінням глибинних зв’язків явищ і 

процесів навколишньої дійсності [216].  

Відповідно до Типової освітньої програми організації і проведення підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної 
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освіти [337], профілі базових компетентностей учителів на сьогодні визначаються у 

вигляді необхідного набору професійних компетенцій, серед яких професійно-

педагогічна, соціально-громадська, загальнокультурна, мовно-комунікативна, 

психологічно-фасилітативна, підприємницька й інформаційно-цифрова, на базі яких 

проєктуються програми підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті [337]. 

Реалізація цих ідей здійснюється шляхом трансформації змісту підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

на засадах компетентнісного підходу, реалізації компетентнісної моделі 

професійного вдосконалення фахівців, відповідно до якої на перше місце виступає 

не процес, а результат навчання, що піддається оцінюванню за концепцією 

вимірюваної якості і виражається в компетентностях людини. 

Упровадження компетентнісного підходу до професійного вдосконалення 

вчителя дає змогу найбільш точно визначити орієнтири в реформуванні системи 

підвищення кваліфікації фахівців з математики і природничих предметів, відборі 

сучасних методик і технологій освітнього процесу. Особливості організації 

підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті в контексті 

компетентнісного підходу висвітлено в наукових дослідженнях, які стосуються 

розвитку професійної (О. Онаць [228], М. Попель [255], В. Саюк [306]), 

інформатичної (Є. Смирнова-Трибульска [322]), інформаційної (П.  Грабовський 

[48]), дослідницької (О. Норкіна [219]), психолого-педагогічної (Н. Лісова [179]) та 

інших компетентностей фахівців. 

Особливого значення набуває проблема розвитку професійної компетентності 

вчителів, діяльність яких пов’язана з фаховою поліфункціональністю, 

багатопредметністю, розгалуженістю емоційно-комунікативної сфери взаємодії з 

учнями тощо. Учителі природничо-математичних предметів усе більше здійснюють 

у школі, поряд із навчанням і вихованням учнів, культурологічну, соціально-

психологічну, розвивальну, дослідницьку, проєктивну функції, створюють умови, 

що забезпечують освітній і духовний розвиток учнів. Їхня фахова досконалість усе 

більше характеризується рівнем компетентності, що визначає ефективність і 



194 
 

результативність педагогічних дій. Актуальність проблеми полягає в тому, що школі 

необхідні професіонали з високим рівнем професійної компетентності, які здатні 

працювати в умовах швидкого зростання обсягу  наукової інформації, готові 

опановувати та впроваджувати інноваційні освітні технології, сприяють розвитку 

пізнавальних інтересів та творчих здібностей учнів [306, с. 1]. 

Важливим аспектом професійного становлення вчителів є управління 

розвитком професійної компетентності молодого вчителя закладу загальної 

середньої освіти, що вважається ефективним за умов визначення змісту управління 

розвитком професійної компетентності молодого вчителя та механізму 

управлінського супроводу; реалізації системно-діяльнісного, компетентнісного, 

гностичного, функціонального, особистісного наукових підходів у процесі 

визначення структури та змісту професійної компетентності; урахування 

мотиваційних факторів у ставленні молодого вчителя до її розвитку; визначення 

концептуальних засад професійного саморозвитку молодого вчителя та їх реалізації 

в системі різнорівневої науково-методичної роботи; організованого проходження 

рівнів професійного становлення (індивідуальний почерк, індивідуальний стиль, 

професіонал, суперпрофесіонал) та ступенів розвитку (сходження від молодого 

вчителя – до вчителя-майстра); розроблення методики діагностування стану 

сформованості професійної компетентності молодого вчителя та її застосування в 

практиці роботи школи [228, с. 3]. 

Однією з найважливіших проблем педагогічної теорії й практики є виявлення 

залежності якості діяльності молодих учителів від рівня сформованості їхньої 

психолого-педагогічної компетентності. Розв’язання цієї проблеми можливе завдяки 

цілеспрямованій роботі з молодими вчителями в системі післядипломної освіти. 

Розвиток психолого-педагогічної компетентності дає змогу творчо здійснювати 

професійно-педагогічну діяльність, гуманізувати її, змінювати відповідно до 

конкретної педагогічної ситуації, досягаючи якісних результатів у навчанні, 

вихованні та розвитку учнів. Діагностичний підхід до методики розвитку психолого-

педагогічної компетентності молодих учителів сприяє вдосконаленню їхньої 

педагогічної майстерності та професіоналізму [179, с. 6]. 
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Сучасний учитель природничо-математичних предметів, насамперед, є носієм 

культурного й духовного змісту освіти, що потребує постійного вдосконалення 

загальнокультурної компетентності фахівця. Учитель має вільно і швидко 

інтегруватися до світового соціокультурного простору, адаптуватися до змін, що 

постійно супроводжують педагогічну діяльність. Усі ці риси певною мірою 

формуються в майбутніх учителів під час здобуття базової освіти в закладі вищої 

освіти, але не менш важливе значення для розвитку і становлення культури вчителя, 

підвищення рівня загальнокультурної компетентності має підвищення кваліфікації в 

післядипломний період, коли продовжується його поступальний гармонійний 

розвиток [97, с. 1]. 

Удосконалення інформаційної компетентності вчителів, що є однією з 

важливих особистісних характеристик, сприяє успішній професійній діяльності, 

соціальній захищеності фахівців в умовах становлення українського інформаційного 

суспільства. Це, своєю чергою, зумовлює необхідність модернізації підготовки 

вчителів, що активізує розвиток їхньої інформаційної компетентності. Визначене 

завдання особливо актуальне для післядипломної педагогічної освіти, яка покликана 

сприяти вдосконаленню та самовдосконаленню професійної майстерності вчителів 

закладів загальної середньої освіти, розвивати їхні творчі нахили, що забезпечує 

конкурентоспроможність педагогів на ринку праці [48, с. 1]. 

У післядипломній освіті розвиток дослідницької компетентності вчителів 

сприяє підвищенню якості освітнього процесу, створенню нових технологій 

навчання, постійному професійному зростанню вчителів упродовж усього життя. 

Дослідницька діяльність учителів природничо-математичних предметів базується на 

досягненнях психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду з 

актуальних проблем викладання предмета і проявляється в умінні використовувати 

інноваційні технології, обирати ефективні методи та форми організації навчально-

виховного процесу задля підвищення якості природничо-математичної освіти. 

Конкретизація проявів дослідницької компетентності в професійній діяльності 

фахівців дає змогу розглядати розвиток дослідницької компетентності як 

неперервний процес кількісних і якісних змін усіх компонентів досліджуваного 
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феномена, результатом якого є підвищення професійного рівня вчителів та якості 

природничо-математичної освіти [219, с. 7]. 

Отже, пріоритети вітчизняної освітньої політики щодо покращення професійної 

підготовки вчителів у післядипломний період спрямовують розвиток системи 

підвищення кваліфікації (складова післядипломної освіти) вчителів природничо-

математичних предметів на реалізацію компетентнісно орієнтованого освітнього 

процесу, результатом якого є вдосконалення їхньої професійної компетентності, а 

також підвищення наукового й загальнокультурного рівня. 

Тенденцією розвитку системи підвищення кваліфікації фахівців у 

післядипломній освіті України, що задекларована в документі «Державна 

національна програма «Освіта: Україна XXI століття» на загальнонаціональному 

рівні, є організація професійного вдосконалення вчителів на засадах пріоритетності, 

демократизації, гуманізації, гуманітаризації, відкритості та неперервності освіти 

[261]. 

Принцип пріоритетності освіти полягає у випереджальному характері її 

розвитку, оновленому ставленні суспільства до освіти, знань та інтелекту, а також у 

кардинально нових підходах до інвестиційної політики в освітній сфері (Державна 

національна програма «Освіта: Україна XXI століття» (1993) [261За своєю 

специфікою підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів, 

як складник післядипломної освіти фахівців, має яскраво виражене прогностичне 

спрямування й набуває особливого державного значення в питаннях удосконалення 

фахівців галузей «Математика» і «Природничі науки» та розвитку шкільної 

природничо-математичної освіти. Сьогодення системи підвищення кваліфікації 

фахівців визначає не тільки стан педагогічної освіти у майбутньому, а й стан 

закладу середньої освіти завтрашнього дня, стан усієї освіти країни, економічне 

положення держави загалом [294, с. 4]. 

У цих умовах проблема демократизації системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни в 

цілому й демократизації відносин учасників освітнього процесу, зокрема, стають 

винятково актуальними. Виразною стає тенденція поглиблення й розвитку 
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демократизації української системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни на всіх її рівнях. 

Відбувається демократизація освітнього процесу, в основу якого покладений 

принцип децентралізації організаційних форм підвищення кваліфікації фахівців. 

Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється в зручній для них формі із 

застосуванням формальної, інформальної або неформальної освіти як із відривом від 

виконання службових обов’язків, так і на робочих місцях (Закон України «Про 

освіту» (2017)). Поєднання традиційного курсового підвищення кваліфікації в 

закладах післядипломної освіти (формальна освіта), курсів, семінарів та інших 

заходів від неурядових установ з метою швидкого здобуття потрібних знань та 

навичок (неформальна освіта) і самоосвіти (інформальна освіта), що також підвищує  

професійний рівень фахівців, є найбільш оптимальним для забезпечення 

неперервного вдосконалення вчителів упродовж їхньої педагогічної діяльності. 

Доцільно згадати про перспективи актуальної зараз STEM-освіти, що складає 

послідовність курсів або програм навчання, які готують учнів до успішного 

працевлаштування, подальшого здобуття освіти та потребують опанування 

різноманітних технічних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і 

наукових понять [243]. Головна мета STEM-освіти полягає в реалізації державної 

політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення 

розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх 

освітніх рівнях, створенні науково-методичної бази для підвищення творчого 

потенціалу молоді та професійної компетентності науково-педагогічних працівників 

[242]. 

Для системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України розвиток STEM-освіти є важливим і 

пріоритетним процесом. Проте існує чимало проблем, що потребують 

першочергового розв’язання, зокрема: оновлення нормативно-правової бази, 

створення мережі регіональних STEM-центрів (лабораторій), розроблення науково-

методичного забезпечення та спеціальних засобів навчання, підготовка та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20170905/sp:max100#n127
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20170905/sp:max100#n127


198 
 

перепідготовка науково-педагогічних працівників, здатних утілювати завдання 

Нової української школи [242; 243]. 

Позитивним досвідом в українському просторі щодо демократизації процесу 

вдосконалення вчителів є діяльність благодійної організації «Вчителі за демократію 

та партнерство», зокрема реалізації програми впровадження новітніх інтерактивних 

технологій у практику роботи закладів загальної середньої освіти України – 

навчання й підвищення кваліфікації вчителів, викладачів педагогічних закладів 

вищої освіти, працівників системи післядипломної освіти, тренерів у сфері 

інноваційних методик, підготовка вчителів окремих предметів до впровадження 

інтерактивних технологій у викладання фізики [132]. Зазначимо, що завдяки 

реалізації принципу демократизації в підвищенні кваліфікації вчителів долається 

одноманітність організаційних форм удосконалення вчителів, усім учасникам 

освітнього процесу забезпечується можливість брати участь у формуванні змісту, 

підборі засобів, виборі форм занять, а також здійснюється перехід до системи 

управління підвищенням кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів, у якій особистість, суспільство й держава стають рівноправними 

суб'єктами, виникають партнерські відносини між учасниками освітнього процесу.  

Гуманізація процесу підвищення кваліфікації вчителів виявляється, 

насамперед, у відмові від авторитарних методів у стосунках зі здобувачами освітніх 

послуг, створенні умов для усвідомленої участі в освітньому процесі його учасників, 

повній відповідності завдань, засобів і методів можливостям тих, хто навчається. 

Окрім того, створюються умови для професійного й особистісного розвитку 

кожного учасника педагогічного процесу. Відтак, гуманізація системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіти 

країни полягає в утвердженні фахівця, насамперед, як людини – «найвищої 

соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні 

різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських 

цінностей, гармонії стосунків людини й навколишнього середовища, суспільства і 

природи» [261].  
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Підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті країни спрямоване, насамперед, на розв’язання проблеми 

переходу від розуміння і тлумачення спеціаліста лише в суто професійному аспекті 

до значно ширшого аспекту – особистісного. Тобто знання, уміння та навички з 

категорії мети освіти переходять до категорії засобів розвитку особистості фахівця, 

причому не особистості загалом, а конкретної особистості. Провідною ідеєю стає 

перенесення центра уваги на індивідуальні освітні потреби та можливості, усебічний 

і гармонійний розвиток особистості вчителя в процесі підвищення його фахового 

рівня, посилення ролі самоосвіти в професійному становленні та розвитку вчителя 

[217, с. 14]. 

Отже, гуманістичні та демократичні цінності в процесі підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України 

спрямовані на реалізацію особистісно зорієнтованої моделі вдосконалення фахівців, 

яка визначає й певну педагогічну етику з боку викладачів, зокрема утверджує 

особистісне спілкування, зумовлює потребу в діалогізації освітнього процесу, 

сприяє реалізації спеціально сконструйованих ситуацій вибору, успіху, самоаналізу, 

самооцінювання, самопізнання, а також підбору якісного навчально-методичного 

забезпечення, що відповідає освітнім потребам особистості вчителя. 

Можливість враховувати особистісні потреби кожного конкретного вчителя 

реалізується завдяки гнучкості й варіативності форм підвищення кваліфікації, де 

органічно поєднуються очні (денні), очно-заочні, очно-дистанційні форми навчання. 

Здатність гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються у світі й Україні, 

надання випереджального неперервного характеру освітньому процесу фахівців є 

основним завданням розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів як складника освіти країни.  

Особливістю розвитку системи сучасного професійного вдосконалення 

вчителів є поєднання, на перший погляд, суперечливих аспектів змісту освіти: його 

інформатизації та технологізації, а водночас, наскрізної гуманітаризації освітнього 

процесу, сутність якої полягає не в засвоєнні готових знань гуманітарного змісту, а 

у формуванні особливого світорозуміння. Тому головна мета освіти – навчити 
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людей спілкуватися і спільно виконувати загальні для них завдання на основі 

здобутих знань. У такому розумінні без гуманітарної компоненти величезний масив 

природничо-наукових знань виявляється зайвим [56].  

Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті поступово набуває ознак відкритої освітньої 

системи з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Дистанційні форми підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті спираються на принципи відкритої освіти – 

технології навчання, яка побудована так, щоб удосконалення фахівців відбувалося 

гнучким способом, незалежно від їхньої географічної віддаленості від суб’єктів 

освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації, та соціальних і 

тимчасових обмежень. Одним із найважливіших положень моделі відкритої освіти є 

відкрите планування та індивідуалізація освітнього процесу, основна мета якої 

полягає у формуванні для кожного слухача індивідуальної траєкторії навчання на 

основі врахування особистісних потреб, запитів та інтересів [222].  

Зауважимо, що функціонування системи підвищення кваліфікації вчителів, 

зокрема природничо-математичних предметів, у післядипломній освіті України 

потребує подальшого розроблення теоретико-методичних основ її як самостійної 

відкритої цілісної системи й органічного складника неперервної педагогічної освіти. 

Основу таких дій можуть скласти «положення щодо моделі відкритої освіти, а саме: 

підвищення ступеня свободи вибору педагогічними працівниками місця навчання, 

програми, часу та темпу підвищення кваліфікації в післядипломній освіті; 

посилення ролі самостійної роботи слухачів в освітньому процесі, перегляд 

принципів її організації, змісту та забезпечення; підвищення об’єктивності, 

достовірності та надійності педагогічного контролю й оцінювання кінцевих 

результатів освітньої діяльності» [222]. Відтак, розуміння системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

як системи відкритої і нелінійної передбачає нове ставлення до особистості вчителя, 

що є основою цієї системи.  
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В основу неперервного підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломний період закладені перспективні 

педагогічні технології, які формують зацікавлене ставлення фахівців до теоретичних 

знань як засобу розв'язання практичних завдань з професійної освіти та 

навчання [356]. Значну роль у цьому процесі відіграють інститути післядипломної 

педагогічної освіти / академії неперервної освіти, які здійснюють курсове 

підвищення кваліфікації фахівців, забезпечують науково-методичний супровід 

професійного вдосконалення вчителів у міжкурсовий період, організовують 

семінари, конференції, творчі майстерні з актуальних проблем шкільного курсу 

природничо-математичної освіти, дистанційні форми підвищення кваліфікації 

фахівців, а також створюють можливості для їхньої самоосвіти. Особливого 

значення набуває оновлення змісту підвищення кваліфікації вчителів, яке має 

відповідати вимогам суспільства щодо якісного професійного вдосконалення 

фахівців, застосування новітніх досягнень вітчизняної та світової науки й практики, 

а також врахування особистих потреб учителів.  

Тенденцію розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України у сфері впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій визнано одним із пріоритетів 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період 2021 року (2013) [274]. У 

цьому контексті особлива увага приділяється розвитку комп’ютерних 

інформаційних технологій як одному з механізмів використання досягнень науково-

технічного прогресу [58]. Цьому сприяє державна політика України в галузях 

інформатизації суспільного життя й освіти та розбудови інформаційного 

суспільства, яка представлена на законодавчому рівні Законом України «Про 

Національну програму інформатизації», Національною доктриною розвитку освіти 

України в ХХІ столітті, Законом України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», у яких наголошено на 

актуальності й доцільності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

в освітню галузь [277].  
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Інформатизація освітньої системи є впорядкованою сукупністю 

взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-

методичних, науково-технічних, виробничих й управлінських процесів, 

спрямованих на задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і 

телекомунікаційних потреб учасників освітнього процесу, розвиток 

інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту освітнього процесу 

шляхом упровадження комп’ютерних методів навчання й тестування (Концепція 

Національної програми інформатизації) [151, с. 10]. 

Інформатизація системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України є загальною тенденцією 

розвитку освіти європейських країн. Важливим є наповнення професійної діяльності 

вчителів надпрофесійними компонентами, що пов’язано із загальноосвітньою 

підготовкою фахівців, до якої належить уміння інтерпретації аналізу результатів 

діяльності, використання банку комп’ютерних даних у всіх сферах діяльності 

вчителя. Зокрема, зростає важливість ІТ-технологій у процесі підвищення 

кваліфікації фахівців з питань надання й отримання он-лайн консультацій, 

навчальних сюжетів, які розміщуються на сайті відеохостингової компанії 

«YouTube» [220].  

Основними підходами до підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломний період в умовах інформатизації освіти є 

необхідність перегляду змісту інваріантної та варіативної складових системи 

професійного вдосконалення вчителів з метою доповнення її курсами відповідно до 

загальних тенденцій, як-от: інформатизації суспільства й освіти, упровадження в 

освітній процес методів і засобів із використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, створення освітнього середовища та використання його засобів, 

забезпечення доступу до якісних інформаційних ресурсів.  

Зазначимо, що сучасна тенденція інформатизації системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломний період 

сприятиме реалізації освітньої політики країни, що «зумовлюється швидкими 

змінами в соціально-економічному, політичному житті країни, викликами 
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глобалізації, об’єктивними потребами підвищення якості управління в умовах 

децентралізації, необхідністю розроблення нових технологій саморозвитку й 

самовдосконалення вчителів з урахуванням їхніх особистісно-професійних запитів і 

потреб та професійного досвіду» [154]. 

Важлива тенденція розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів, 

зокрема вчителів природничо-математичних предметів, прослідковується на рівні 

розроблення державою положення про проходження вчителями атестації на 

підтвердження/підвищення кваліфікаційної категорії, здобуття звання (Наказ 

Міністрів України від 06.10.2010 р. №930 «Про затвердження Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників»). На законодавчому рівні Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. №1109 «Про затвердження переліку 

кваліфікаційних категорій і педагогічних звань працівників та порядку їх 

присвоєння» для вчителів створюються умови, що сприяють виникненню 

особистісної зацікавленості в підвищенні кваліфікації фахівців, стимулюванню 

інтересу до неперервного вдосконалення фахового рівня [266].  

Зокрема, здійснюється диференційована оплата праці вчителів залежно від 

рівня категорії та звання, запроваджено фахові «східці» на основі різних категорій 

(«спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», 

«спеціаліст вищої категорії»), педагогічних звань («старший вчитель», «учитель-

методист»), під час присудження яких враховується професіоналізм учителя і 

проходження курсів підвищення кваліфікації, що спонукає вчителів до заняття 

активної професійної позиції, підвищення рівня викладання предметів. У Законі 

України «Про освіту» (2017) передбачено професіональну й моральну 

характеристику педагогічного працівника, указано, що відповідність посаді 

педагогічного працівника визначається за результатами атестації. У документі 

зафіксовані додаткові можливості в цій сфері, зокрема право добровільного 

проходження вчителями сертифікації (Закон України «Про освіту» (2017)) [276].  

Тенденція до удосконалення управління системою підвищення кваліфікації 

вчителів у післядипломній освіті зафіксована в документі «Порядок підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 р. 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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№ 800 [60]. Зокрема учителю надано статус суб’єкта у процесі підвищення 

кваліфікації з можливістю обирати освітній заклад для вдосконалення свого 

професійного рівня. Окрім того, зазначено, що до обов’язкового підвищення 

кваліфікації можна буде зарахувати не лише навчання в інститутах післядипломної 

педагогічної освіти, а й інші профільні курси. У документі підтверджена головна 

стратегія на рівні держави – неперервність процесу підвищення кваліфікації 

фахівців – упродовж 5 років учитель має пройти не менше 150 годин підвищення 

кваліфікації, що є обов`язковою умовою атестації, та підвищувати кваліфікацію 

щороку обсягом 30 годин. 

Рушійними силами розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів на рівні самої системи як складової 

післядипломної освіти України є суперечності між вимогами щодо задоволення 

суспільних потреб, що висуваються суспільством, та індивідуальними інтересами й 

потребами фахівців, між темпами застарівання освіти, знань, інформації та 

швидкістю їх оновлення, між поглибленням і розширенням людського досвіду та 

природною обмеженістю можливостей людини в опановуванні їх, між 

вузькопрофесійною замкненістю професійної діяльності фахівця та всебічним і 

гармонійним розвитком особистості [294, с. 13]. Як актуальний напрям розвитку 

післядипломної освіти, педагогічне співтовариство висуває проблему подолання 

розбіжностей між результатами підвищенням кваліфікації фахівців, що традиційно 

фіксуються в її процесі й підсумкових показниках, і очікуваною успішністю 

вчителів у подальшій професійній діяльності [245].  

Оновлення системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів, яка спирається на традиції післядипломної освіти в 

Україні, але водночас на принципи гнучкості й мобільності, можливе шляхом 

посилення фундаментальності освіти (однієї з найважливіших складових реформи 

освіти) як можливості підвищити якість професійного вдосконалення фахівців. 

Отже, одним із основних завдань удосконалення професійної майстерності 

вчителів цієї категорії та підвищення якості шкільної природничо-математичної 
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освіти є оновлення когнітивної сфери фахівців з предметних освітніх галузей 

«Математика» і «Природознавство».  

Фундаменталізація процесу підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни як провідна тенденція 

розвитку вищої освіти здатна забезпечити умови для вдосконалення фахівця, 

підвищення рівня інтелектуального розвитку, творчого потенціалу, наукової 

культури мислення вчителя, дає змогу посилити його соціальний захист і підвищити 

конкурентоспроможність. Фундаменталізація підвищення кваліфікації фахівців дає 

змогу використовувати певною мірою базові університетські програми, які 

покликані забезпечити на високому рівні формування теоретичної основи знань, 

якісне професійне вдосконалення, а також сприяє розвитку кругозору фахівців [46]. 

Таким чином відбувається зміщення акцентів з практичної підготовки фахівця на 

вивчення фундаментальних законів природи та суспільства, розроблення 

принципово нових освітніх курсів, орієнтованих на формування у фахівців цілісних 

уявлень про наукову картину світу, системного рівня її пізнання [188]. 

Актуальним напрямом розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів є сприяння самостійному опануванню 

вчителями сутності й змісту методологічних положень (принципів) сучасної науки, 

фундаментальних законів пізнання та мислення, перенесення центру ваги з сумарної 

технології навчання на розвивальну [258]. Зокрема, для вчителів математики 

важливим напрямом підвищення їхньої кваліфікації та вдосконалення методичної 

підготовки є можливість розв’язання проблеми розвивального навчання. 

Привернення уваги фахівців саме до концепції розвивального навчання, відповідно 

до якої визнається, що цілі навчання й виховання підпорядковані законам розвитку 

й виступають як загальні форми, засоби розвитку. Так, однією з основних 

сформульованих цілей навчання математики в школі є розумовий розвиток учнів. 

Для вчителів математики важливість має результат їхньої педагогічної діяльності, 

зокрема належний рівень математичної підготовки молодого покоління, який 

убачається в тому, що математика як наука має великі можливості для 

інтелектуального розвитку особистості, зокрема логічного мислення, просторової 
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уяви та уявлень, алгоритмічної та інформаційної культури, установлення причинно-

наслідкових зв’язків, доказовості мислення, створення моделей. Такі можливості 

можуть бути реалізовані тільки завдяки провідній ролі вчителя математики, який 

постійно вдосконалює фундаментальну математичну, психолого-педагогічну й 

методичну підготовку, здатний організувати освітній процес відповідно до вимог 

сьогодення [319, с. 7]. 

Сучасний етап розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни характеризується 

тенденцією до посилення інтеграційних і міждисциплінарних зв’язків. Це 

пояснюється вимогою нової української школи щодо інтеграції змісту природничих 

предметів, що відображено в програмах-проєктах експериментального 

інтегрованого курсу «Природничі науки», створеному за методичними 

рекомендаціями Інституту модернізації змісту освіти. Інтеграція знань з різних 

предметних галузей та формування вмінь і навичок їх ефективного 

цілеспрямованого практичного використання – найважливіша умова підвищення 

якості сучасної системи освіти та реакція на замовлення суспільства [268, с. 5]. 

Виникає необхідність у пошуку якісно нових принципів відбору й систематизації 

знань, створенні інтеграційних курсів підвищення кваліфікації з математики і 

природничих наук, об'єднанні курсів за кожним із традиційних природничо-

математичних та гуманітарних предметів.  

Потрібно зауважити, що інтеграційний підхід передбачає, насамперед, 

багатовимірність і єдність освіти, одночасне й рівноважне функціонування трьох 

його елементів – навчання, виховання і творчого розвитку людини в їхньому 

взаємозв’язку і взаємообумовленості [322, с. 5].  

У зв’язку з цим, важливою є спрямованість системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті на розвиток 

творчості вчителя, що відбувається різними шляхами, серед яких підвищення 

фахового рівня вчителів через проходження регіональних і національних рівнів 

конкурсу «Учитель року». Участь у творчих змаганнях розкриває різні грані 

педагогічного таланту вчителів, сприяє їхньому професійному зростанню, мотивує 
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до відкриття нових знань. Його проведення стало стартовим майданчиком для 

багатьох учителів-новаторів, які на сьогодні залучаються до розбудови Нової 

української школи. Провідною ідеєю в цьому питанні залишається оновлення 

інформації, необхідність пошуку нових підходів до розвитку системи вдосконалення 

фахівців та створення відповідної інноваційної моделі, яка здатна переорієнтувати 

освітній процес на розвиток творчої особистості вчителя.  

Перспективними тенденціями розвитку на рівні організації освітнього процесу 

в системі підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України є педагогічна доцільність, виважене поєднання 

традиційних дистанційних технологій і методичних систем навчання фахівців, а 

також підвищення доступності, особистісної орієнтованості.  

Реалізація дистанційної форми професійного вдосконалення сприяє розв’язанню 

низки проблем, які в загальному вигляді формулюються, як: забезпечення 

доступності різноманітних ресурсів навчального призначення; отримання освітніх 

послуг щодо підвищення кваліфікації фахівців або зміни напряму їхньої професійної 

діяльності в зручний час, що відповідає очікуванням тих, хто вчиться; інтенсифікація 

освітньої системи; розвиток творчих й інтелектуальних здібностей учителів за 

допомогою відкритого й вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, 

зокрема доступних у мережі Інтернет; обмін даними, комунікативна діяльність на 

базі загальних інтересів, насамперед, освітніх і професійних; організація дозвілля, 

відпочинку, розвитку тощо [322, с. 4]. Дистанційні форми підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті спираються 

на принципи відкритої освіти. 

Необхідно відзначити, що на сучасному етапі розвитку системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України «відбуваються процеси, які мають яскраво виражену акмеологічну 

спрямованість впливу на людину і доводять, що без внутрішньої мотивації, 

стимулювання саморозвитку, суб’єкт-суб’єктних відносин неможливо здійснити 

реформування, модернізацію освітньої системи» [322, с. 5].  
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На рівні освітнього процесу в системі підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України 

спостерігається урізноманітнення форм удосконалення вчителів, спрямованість на 

поліпшення діяльності школи. Зокрема, курсове підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів охоплює такі напрями, як: підвищення 

кваліфікації вчителів, які мають першу, другу та вищу категорії; підвищення 

кваліфікації учителів, пов’язане з оновленням навчальних програм (планові та 

термінові зміни); підвищення кваліфікації з проблемних питань [251, с. 14]. 

Концепцію підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України вибудовують, «виходячи з ієрархії 

тенденцій, у якій тенденція гуманізації освіти набуває особливостей глобальної й 

конкретизується крізь тенденцію андрогогізації освітнього процесу, напрямами 

втілення якої є динамічність співвідношення теоретичного і практичного навчання, 

яке, своєю чергою, зумовлюється підвищенням інформаційної насиченості змісту 

післядипломної освіти педагогів» [294, с. 7]. Саме визнання андрогогічного підходу 

до підвищення кваліфікації вчителів математики і природничих предметів у їхній 

післядипломній освіті охоплює такі принципові положення: «провідна роль у 

власній освіті належить самому фахівцеві; навчання має виходити з індивідуальних 

особливостей того, хто навчається, відповідати його індивідуальним освітнім 

потребам та стимулювати зростання цих потреб; у процесі навчання слід 

використовувати внутрішні сили особистості, спиратися на природне прагнення 

людини до саморозвитку і самовдосконалення; навчальний процес відбувається у 

спільній діяльності тих, хто навчається, з тим, хто навчає» [294, с. 7]. 

Результативність курсової підготовки здебільшого залежить від організації 

освітнього процесу щодо підвищення кваліфікації фахівців. Тому під час його 

організації згідно з принципами андрагогіки, враховуються не лише мотивація, 

індивідуальні можливості та особливості фахівців, їхній життєвий досвід, але й 

надається можливість слухачам курсів брати активну участь у навчанні, створюється 

атмосфера взаємоповаги й душевного комфорту, забезпечується практична 

спрямованість змісту [19, с. 99]. Основними методами на курсах підвищення 
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кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів, які дають змогу 

реалізувати навчання дорослих у межах андрагогічного підходу, уважаються групові, 

ігрові, рефлексивні, змішані (комбіновані), бінарні, інтегровані (універсальні), методи 

порівняння, методи, створені на основі протилежностей, фундаментальні, методи 

дискусійного підходу, системні, концептуальні, ірраціональні, творчо-конструктивні, 

комп’ютерні, методи розв’язання пізнавальних завдань [173]. 

Потрібно зауважити, що одним із шляхів реалізації сучасних освітніх тенденцій 

системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті країни – демократичності, відкритості, доступності та 

неперервності – є забезпечення інформатизації освітнього процесу, спрямованого на 

задоволення освітніх і комунікаційних потреб його учасників. Значна кількість 

навчальних курсів, а також навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

потребують постійного оновлення. Більшість навчальних годин припадає на 

самостійну роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації. За таких умов 

забезпечити належну якість професійного вдосконалення вчителів можливо лише за 

допомогою інформатизації освітнього процесу. Масштаби й темпи інформатизації 

процесу професійного вдосконалення вчителів постійно зростають і поступово 

наближаються до необхідного рівня задоволення сучасних потреб фахівців. 

Потрібно зазначити, що інформаційно-комунікативна компетентність більшої 

частини викладачів системи підвищення кваліфікації фахівців у післядипломній 

освіті відповідають високим вимогам сьогодення. Існують електронні освітні 

платформи закладів підвищення кваліфікації вчителів, розробляються й активно 

використовуються блоги (сайти) кафедр природничо-математичних предметів 

інститутів післядипломної педагогічної освіти та академій неперервної освіти. 

Зокрема, у курсовому підвищенні кваліфікації фахівців повноцінність та 

ефективність освітнього процесу забезпечується шляхом реалізації модульності й 

варіативності його змістового наповнення. 

Найбільш перспективними на рівні освітнього процесу в системі підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, 

на нашу думку, також є диференціація змісту професійного вдосконалення фахівців 
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відповідно до їхніх особистісних потреб, застосування інтерактивних методів і 

діалогізація, розвиток творчого потенціалу, інформаційно-комунікаційної 

компетентності, стимулювання до самоосвіти й саморозвитку фахівців, заохочення 

їх до дослідної діяльності та наукової організації праці. Ці тенденції проявляються 

на теперішньому етапі, але не можуть повністю реалізуватися, оскільки обумовлені 

необхідністю вдосконалення структури самого освітнього процесу. 

Тенденції оновлення системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни актуалізують необхідність 

перегляду підходів до професійного вдосконалення викладацького складу закладів, 

на базі яких відбувається професійне вдосконалення фахівців. Цю проблему можна 

розв’язати шляхом застосування індивідуального підходу як з метою підвищення 

мотивації викладачів до самовдосконалення, так і для організації цього процесу. 

Актуальності набуває питання створення умов для професійного вдосконалення 

викладачів та методичного супроводу зазначеного процесу [129]. 

Отже, аналіз системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів в українському освітньому просторі свідчить про тенденції 

її розвитку, що характерні для професійної освіти більшості європейських країн, 

зокрема серед них можна відзначити такі, як: відкритість; неперервність; 

фундаменталізація; інтеграція; демократизація; гуманізація. Врахування таких 

важливих факторів, як необхідність модернізації освіти й потреба в професійному 

зростанні особистості, визначають тенденції розвитку сучасної освіти та  призводять 

до формулювання сучасної концепції системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів, яка ґрунтується на визнанні пріоритетності 

особистості в процесі розвитку її професіоналізму.  

Подальшого дослідження потребують тенденції розвитку вітчизняної системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті з урахуванням досвіду інших країн у питаннях, що 

стосуються демократизації управління освітнім процесом, подолання уніфікації 

освітніх закладів, орієнтації на ефективний європейський і світовий досвід,  

диверсифікації надання освітніх послуг, запровадження інноваційних технологій і 
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варіативних моделей професійного розвитку фахівців у системах формальної, 

неформальної та інформальної освіти.  

Отже, система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті, як і вся система освіти, завжди потребувала й 

потребуватиме інноваційних форм надання освітніх послуг. Водночас шукаючи нові 

підходи, маємо також усвідомлювати, що в системі інноваційного педагогічного 

навчання на перший план виходить потенціал педагога, його здатність бути 

суб’єктом інноваційної діяльності та готовності до реалізації інноваційної 

діяльності. 
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Висновки до розділу 2 

 

У розділі досліджено систему підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України відповідно до 

обґрунтованих критеріїв. 

Охарактеризовано і класифіковано нормативно-правове забезпечення 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України (міжнародні документи рекомендаційного характеру; 

нормативні документи рівня регіону / області, міста / району / об’єднаної 

територіальної громади, документи закладів післядипломної педагогічної освіти, 

документи закладів загальної середньої освіти). Також охарактеризовано і 

проаналізовано організаційну структуру і мережу закладів, в яких здійснюється 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів. Зокрема, 

здійснюють свою діяльність: на загальнонаціональному рівні – Державна установа 

«Український інститут розвитку освіти», Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти», Державний заклад вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, Центральний інститут післядипломної освіти 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, регіональному – інститути 

післядипломної педагогічної освіти / академії неперервної освіти / структурні 

підрозділи післядипломної освіти закладів вищої освіти, місцевому – центри 

професійного розвитку педагогічних працівників, методичні об’єднання, творчі 

групи вчителів. 

Проаналізовано зміст підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті. Встановлено, що змістова 

наповненість програм підвищення кваліфікації формується на міждисциплінарному 

рівні, а саме: методика навчання природничо-математичних предметів, педагогіка, 

психологія, філософія освіти, інформаційні технології, форми і методи засвоєння 

інформаційних технологій в освіті. 

Встановлено, що важливим для функціонування системи підвищення 

кваліфікації українських вчителів є впровадження компетентнісної моделі, яка 
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передбачає розвиток цілого комплексу (професійно-педагогічна, соціально-

громадянська, загальнокультурна, мовно-комунікативна, психолого-фасилітативна, 

підприємницька, інформаційно-цифрова) компетентностей, як у процесі активної 

діяльності на базі закладів післядипломної педагогічної освіти, так і програмах 

підвищення кваліфікації за будь-якими іншими видами і формами професійного 

зростання.  

З’ясовано, що організаційними формами підвищення кваліфікації вчителів в 

Україні є: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), 

дуальна, на робочому місці. До основних видів підвищення кваліфікації віднесено: 

навчання за програмою підвищення кваліфікації, участь у семінарах, практикумах, 

тренінгах, вебінарах, майстер-класах, стажування. Значним попитом у вчителів 

користуються підвищення кваліфікації за очною / очно-дистанційною формами 

навчання і короткострокові форми – курси, семінари, тренінги, майстер-класи, 

педагогічні майстерні тощо. 

Основними методами підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті є: групові, рефлексивні, змішані 

(комбіновані), бінарні, інтегровані (універсальні), творчо-конструктивні, 

комп’ютерні (навчання з використанням обчислювальної техніки та інформаційних 

технологій), методи вирішення пізнавальних завдань; мультимедійне навчання; 

завдання для самостійної роботи; розроблення індивідуальних і групових проєктів. 

Обґрунтовано тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України, зокрема: 

відкритість, неперервність, демократизація, гуманізація, диверсифікація підвищення 

кваліфікації, фундаменталізація підготовки, інтеграція предметів.  

Основні положення розділу викладено у публікаціях автора [81; 84; 85; 95; 96; 

97]. 
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РОЗДІЛ 3 

СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-

МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 

У розділі висвітлено нормативно-правове забезпечення підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки 

Польща; охарактеризовано організацію підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті; досліджено зміст, 

форми і методи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті; проаналізовано тенденції розвитку системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті. 

   

3.1. Нормативно-правове забезпечення підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки 

Польща 
 

Завдання системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті Республіки Польща розкриваються через 

«реалізацію «викликів», що постають перед освітою в цілому – це зміни у вимогах, 

які висуваються до вчителів від громадськості й системи освіти під впливом 

політичних, соціально-економічних та демографічних трансформацій, зміни у 

кваліфікації вчителя, що є результатом вимог, пов’язаних із розвитком педагогічних 

наук, а також удосконаленням самої системи освіти [398]. До таких «викликів» 

належать явища суспільного життя: глобалізація, динамічність і неперервність, 

утвердження демократичного стилю управління державою, розвиток технологій та 

ринкової економіки. Від учителя вимагається наявність критичного й рефлексивного 

ставлення до реальності та вміння відстоювати власну позицію. Здатність не тільки 

розрізняти наявні проблеми, а й передбачати їх у майбутньому, знаходити ефективні 
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шляхи їхнього розв’язання стає основою для професійного вдосконалення вчителів 

[379]. 

У сучасному світі, який характеризується високими темпами розвитку науки й 

техніки, учитель природничо-математичних предметів має змогу використовувати 

пропозиції, що створені в межах системи професійного вдосконалення вчителів 

Польщі в її спеціалізованих закладах. Водночас варто підкреслити той важливий 

факт, що всі інституції стають безпорадними, якщо вчитель не має глибоко 

розвинених потреб та здатності постійно вдосконалювати свою кваліфікацію, 

керувати власним особистісним і професійним розвитком [441]. 

Педагогічна діяльність учителя, як правило, відбувається в умовах вільного 

вирішення ним питання стосовно якості власної праці та виконання професійних 

обов’язків. Саме тому система педагогічної освіти Польщі піддається постійним 

суспільним обговоренням, а питання, як краще підготувати вчителя до роботи, 

залишається завжди відкритим [230, c. 145]. Польські дослідники зазначають, що на 

сьогодні вчитель повинен мати високий ступінь самостійності, розв’язувати 

проблеми, з котрими раніше не мав справу, щоб віднайти себе в цьому мінливому 

світі, зокрема у світі знань, опанувати професійні компетентності, набути 

індивідуальності й отримати визнання колег, учнів та їхніх батьків [464, с. 158].  

Сучасний вчитель має підвищувати свою професійну кваліфікацію, тому що 

світ постійно змінюється [486]. Мінливість і різноманітність ситуацій, із якими має 

справу фахівець, призводить до того, що «практика перестає бути сталою 

субстанцією, і кваліфікація вчителя не може мати застиглий вигляд. Вона постійно 

перебуває в стадії становлення і оптимальна лише тоді, коли перебуває в русі» [464, 

с. 158]. Можна погодитися із твердженням відомого польського вченого 

Т. Левовицького (T. Lewowicki), що «типовий вчитель – це, як і раніше, «високий 

професіонал» із супутніми знаннями педагогіки [468, с. 81]. 

Розмірковуючи, зокрема, про фахівців з математики, польські дослідники 

зазначають, що після закінчення освіти вчитель має постійно оновлювати власні 

знання й навички. Можливості неперервного професійного вдосконалення вчителів 

можуть мати суттєвий вплив на їхню роботу, досягнення, навички та ставлення, а 
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також на продуктивність та професійне задоволення [484, с. 122]. Крім того, 

прогрес, досягнутий учителями як результат професійного розвитку, з точки зору 

набутих знань і дисципліни в класі, впливає на навчання учнів. Це було 

підтверджено в результаті проведених досліджень: професійні вчителі позитивно 

впливають на досягнення учнів [484, с. 122].   

Обговорювані можливості не менш важливі для досвідчених учителів 

математики. Вони мають не лише стежити за навчальною програмою, але й уміти 

застосовувати різні методи відповідно до мінливих потреб учнів. Вони мають 

учитися впроваджувати нові матеріали й технології в освітній процес та 

використовувати результати досліджень у галузі освіти та викладання математики 

[484, с. 122]. Вони мають бути компетентними в обґрунтуванні, плануванні та 

викладанні математики, у визначенні та оцінюванні рівня навчальних матеріалів з 

метою виявлення стратегій навчання та ставлення учнів до математики, мотивації та 

стимулювання їхньої участі в математичній діяльності та допомоги учням, які мають 

труднощі з математикою. Учителі зобов’язані розвивати навички спілкування та 

співпраці з колегами по роботі, батьками учнів та організаціями поза межами 

школи, тобто адміністративними та державними органами в питаннях, пов’язаних з 

викладанням математики [484, с. 122]. 

Обов’язок, який покладається на вчителя, тісно пов’язаний із визначеною та 

соціально визнаною системою цінностей – етичних, моральних, мотиваційних, 

загальних і педагогічних, що належать до сфери професійної діяльності [447]. Праця 

вчителя є своєрідним «моральним зобов’язанням», а саме: по-перше, старанно 

передавати знання учню; по-друге, турбуватись про нього, доглядати та виховувати; 

по-третє, постійно вдосконалювати свої навички роботи й належним чином 

використовувати власні знання й навички в професійній діяльності [447]. 

Як зазначають науковці, важливою проблемою в польському освітньому 

просторі є реалізація творчого підходу до самої професії вчителя та процесу його 

професійного вдосконалення. Педагогічне новаторство вчителя може дати поштовх 

до розвитку педагогічної освіти Польщі [162]. Творчий учитель – це відкрита, 

допитлива та чутлива особа, яка шукає нові шляхи використання програмного 
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змісту в освітньому процесі [448]. Завжди варто пам’ятати, що викладацька 

кваліфікація вчителя має специфічний характер і вимоги, які встановлюються 

суспільством перед учителем, є нині дуже різноманітними. Це нелегко реалізувати 

через широкий спектр професійних ролей і завдань сучасного вчителя, виконання 

яких чітко характеризується сукупністю ознак, що визначають виховні та навчальні 

результати його роботи [447]. 

У сучасній Польщі серед нових концепцій підготовки та вдосконалення 

польських учителів вирізняється доктрина саморозвитку та самоосвіти вчителів 

(фахівці самостійно, незалежно один від одного, шукають способи розширення своїх 

знань і покращення навичок, визначають шляхи свого розвитку, прагнуть висувати 

нові ідеї та пропозиції для освітніх практик) і доктрина неперервної освіти (учитель, 

з огляду на характер його професії, завжди має дбати про власний розвиток шляхом 

застосування нових методів роботи з учнями) [468]. 

Відомі також такі теорії, як: доктрина критичної діагностики (учитель здійснює 

самодіагностику своїх знань, навичок для того, щоб ефективно працювати над 

заповненням прогалин та усунення недоліків засобами самопізнання) і доктрина, яка 

зосереджується на підготовці «учителя-дослідника» (проведення дослідження в 

процесі його педагогічної діяльності), «учителя- виробника» (разом з учнями він 

здобуває знання і вчиться, щоб поліпшити свою власну роботу, підвищити 

ефективність своєї діяльності), учителя-творця, учителя-практика, який схильний до 

рефлексії, або вчителя-керівника [468]. 

Ключова роль у підвищенні кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів відводиться спеціалізованим закладам професійного вдосконалення 

вчителів Польщі, завдання яких полягає в організації обов’язкового вдосконалення 

фахівців відповідно до напрямів освітньої політики держави, а також змін, що 

відбуваються в системі освіти, реалізації положень освітньої програми, зокрема 

опанування навчальних програм [539]. До основних напрямів освітньої політики 

польської держави, що беруться до уваги під час організації процесу підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів, належить виховання 

цінностей та формування патріотичних настроїв учнів, упровадження нового 
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основного навчального плану загальної освіти, розвиток незалежності, творчості та 

інноваційності учнів, формування цифрових компетенцій учнів і вчителів, безпечне 

та відповідальне використання ресурсів, наявних у мережі Інтернет [486].  

Потрібно зауважити, що пріоритети в змісті загальної середньої освіти 

Республіки Польща поступово змінюються. Так, уже з 2008 року в межах шкільної 

реформи були сформульовані конкретні завдання, викликані необхідністю 

звернення уваги на уведення до програм вивчення природничих предметів на рівні 

закладів загальної середньої освіти рекомендацій європейських освітніх середовищ з 

метою посилення мотивації та пробудження інтересу учнів до вивчення цих 

предметів та формування умінь, однаково важливих як для подальшого навчання в 

цій галузі, так і в повсякденному житті чи в майбутній професії [522]. 

У Розпорядженні Міністерства національної освіти і спорту Республіки Польща 

«Про основні навчальні програми дошкільної освіти та загальної середньої освіти в 

окремих типах шкіл» від 23 грудня 2008 року [598] передбачено посилення 

мотивації учнів закладів загальної середньої освіти до вивчення природничих 

предметів через ще більшу диференціацію необхідного рівня знань з цих предметів 

на III і IV освітніх етапах (поглиблений рівень) й збереження узгодженості цілей і 

змісту тих, що реалізовуються на III і IV освітніх етапах базового курсу, а також 

забезпечення неперервності навчання природничих предметів від І і II освітніх 

етапів (природнича освіта і природа), через вивчення предметів у середніх школах 

(біологія, хімія, фізика, географія) до IV етапу (біологія, хімія, фізика, географія на 

основному або поглибленому рівнях, додатковий предмет «Природа») зі 

збереженням на кожному етапі відповідного рівня знань і вмінь та застосування 

методів навчання, які відповідають віку учнів [598]. 

Основними завданнями реформи навчальних програм у природничій галузі 

стало формування різних як практичних (проведення експериментів, спостережень і 

вимірювань у лабораторних та природних умовах), так і інтелектуальних (розвиток 

причинно-наслідкового мислення, формулювання висновків, створення та 

оброблення інформації тощо) навичок учнів зі збереженням диференціювання рівнів 
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цього навчання на окремих освітніх етапах, а також відновлення відповідного місця 

лабораторного методу в навчанні природничих предметів у польській школі [621]. 

На сьогодні в закладах загальної середньої освіти Республіки Польща серед 

інших пріоритетів перевага надається викладанню природничо-математичних 

предметів. Це набуло відображення в Розпорядженні Міністерства національної 

освіти Республіки Польща «Про базові навчальні програми загальної освіти для 

середньої школи, технікуму та професійної середньої школи» від 30 січня 2018 року 

[597]. Окрім того, у концепції освіти сформульовані завдання до школи й вимоги 

щодо навчання учнів, які відображають ключові цілі та передумови реформи освіти, 

серед яких указано розвиток знань та навичок у галузі математики та природничих 

наук шляхом викладання біології, хімії, фізики та географії як окремих предметів 

уже на другому навчальному етапі із продовженням на третьому навчальному етапі, 

повернення до спіральної (поступової) схеми змісту/вимог до навчання, що дає 

змогу повторити, закріпити та поширити матеріал на наступних, вищих етапах 

викладання, заміна ідеї предметної інтеграції предметною кореляцією (у межах 

гуманітарних та наукових предметів) [566]. 

Згідно з цим документом, збільшується кількість годин, обов’язкових для 

проведення навчальних занять у загальноосвітніх і технічних загальноосвітніх 

школах (ІІІ ступінь освіти), обсяг тижневого навантаження годин з географії, 

біології, хімії та фізики, що викладаються на базовому рівні. Починаючи з 2019/2020 

навчального року, географію, біологію, хімію та фізику, завдяки збільшенню 

кількості годин основного обсягу, було введено до групи предметів (серед яких і 

математика), які викладаються в розширеному обсязі – 6 годин на тиждень [566]. 

Цим ще раз підкреслено важливість існування ефективної системи підвищення 

кваліфікації польських вчителів, які викладають природничо-математичні предмети: 

«якщо ми хочемо ефективно покращити якість освіти учнів, потрібна інша, ніж досі 

відома, модель професійного вдосконалення вчителя» [483]. 

Цілі підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Польщі описуються, насамперед, через якість результатів, 

яких мають досягнути фахівці, зокрема підвищення рівня їхньої компетентності, 
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оскільки «на сьогодні все більше поширюється думка, що підготовка до роботи, а 

також професійний розвиток і вдосконалення вчителя тривають постійно, 

охоплюючи всю особистість, і залежать від еволюції його компетенцій» 

(Р. Квашьніца (R. Kwaśnica) [463], Х. Квятковска (H. Kwiatkowska) [464], 

М. Черепаняк-Вальчак (М. Czerepaniak-Walczak) [384], З. Квечінскі (Z. Kwieciński) 

[467], Ю. Кужма (J. Kużma) [462]).  

За словами Х. Шівек (H. Siwek) [546], професійного вчителя інтегрованого 

навчання треба готувати в межах чотирьох компетенцій, які визначають 

ефективність його діяльності. До них належать актуальні знання про навчання й 

поведінку людини, інтерактивні навички, що зміцнюють процес навчання та 

співпраці між людьми, актуальні та сучасні знання з предмета, який учитель 

викладає, та знання з суміжних дисциплін, навички застосування технологій 

навчання, що підтримують навчання учнів і адаптовані до специфіки цього предмета 

та інтелектуального рівня учнів [546, с. 18].  

Зокрема, у викладанні математики важливим є створення можливостей для 

подальшого професійного вдосконалення вчителів інтегрованих предметів, які 

викладають математику, але не мають математичної освіти або мають спеціальну 

предметну кваліфікацію [558]. Проте не менш важливим є надання такої можливості 

досвідченим учителям математики. Учителі математики мають не лише 

реалізовувати навчальну програму, але також уміти адаптувати відповідні методи до 

потреб учнів, що постійно змінюються. Крім того, вони мають учитися 

впроваджувати нові матеріали й технології в освітній процес та використовувати 

результати досліджень математичної освіти та методики її викладання [558].  

Дослідники наголошують на тому, що останні реформи системи освіти в 

Польщі спрямовані на необхідність опанування нових компетентностей для 

вчителів. Розширення й підвищення кваліфікації (додаткова освіта, післядипломна 

освіта, спеціалізовані курси) – це забезпечення професійної безпеки фахівців та 

гнучких можливостей для працевлаштування вчителів, не кажучи вже про цінні 

навички та знання, які дають змогу краще та ефективніше працювати з дітьми [566]. 

Якщо вчитель розширює свою кваліфікацію і здобуває право викладати більше 
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предметів, він може успішно викладати кілька предметів, і вони не обов’язково 

мають бути пов’язані між собою, якщо він має достатньо знань з кожної дисципліни 

[566]. У такому випадку, метою навчання є підготовка до викладання нового 

предмета на рівні середньої школи. Запропонована вчителю програма надає 

учасникам знання стосовно сучасних методів роботи, відповідно до Розпорядження 

Міністерства національної освіти Республіки Польща «Про стандарти підготовки 

вчителів» від 17 січня 2012 року [601]. 

У польській педагогічній літературі виділяють чотири функції професійного 

вдосконалення вчителів – адаптивні, які часто називаються реалізацією (вступом до 

професійного життя), компенсаторні (підвищення компетенцій, навичок, 

кваліфікацій відповідно до нових вимог), функції оновлення (ознайомлення з 

новими досягненнями, знання, навички тощо) й реконструкції (прагнення до 

інновацій, змін і творчості в освіті) [446]. Як зазначають польські науковці, для 

правильного вдосконалення вчителя має значення, яка з функцій буде домінувати в 

його зусиллях у сфері професійного вдосконалення. Бажано, щоб це вдосконалення 

відігравало роль, передусім, стимулятора розвитку в професії, що розуміється як 

постійний процес становлення вчителя [446]. 

Загальні цілі професійного вдосконалення вчителів розкриваються через 

визнання його обов’язковим елементом професійного розвитку вчителя, що 

найчастіше ототожнюється з цілеспрямованим, спланованим та постійним процесом 

неперервної освіти, метою якого є підвищення та вдосконалення професійних 

компетенцій та кваліфікацій, усебічний розвиток особистості, який організований та 

впроваджений інститутами, що спеціалізуються за цим напрямом, а також 

відбувається в процесі самоосвіти та самовдосконалення, починаючи від вибору 

професії й протягом усього періоду професійної діяльності [450, с. 7].  

Так, основними цілями підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів, що здійснюється на робочому місці фахівців, є підвищення 

ефективності роботи освітнього закладу шляхом професійного розвитку його 

педагогічного персоналу. Конкретними цілями такого підвищення кваліфікації 

вчителів, що відбувається безпосередньо в освітньому закладі, де фахівець працює, є 
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вдосконалення вже набутої раніше й здобуття нової, оновленої кваліфікації, що 

відповідає освітнім процесам та змінам шкільної реальності, конкретизація 

навчальних, виховних і доглядових завдань у Польщі, практичне розв’язання 

шкільних освітніх проблем, координація виховної роботи та освітнього процесу, 

інтеграція вчителів навколо загальновизнаних цінностей, досягнення ними 

поставлених цілей щодо вдосконалення, а також спілкування та співпраця між 

членами педагогічної ради, обмін навчальними матеріалами та розповсюдження їх 

[513]. 

Ще більшої деталізації набувають цілі підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни під час 

проходження фахівцями тренінгів, які організовані закладами професійного 

вдосконалення вчителів. Так, заплановано, що вчителі природничих дисциплін у 

початковій, молодшій та вищій школах по закінченню навчання в Краківському 

інституті розвитку освіти (KIRE – Krakowski Institut Pozwoju Edukacji) розширюють 

свої знання у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Передбачено, що серед отриманих результатів у навчанні вчителі набудуть 

практичних знань і способів їх застосування у створенні навчальних ігор (вікторин) 

та вивченні освітніх активів природничих онлайн ресурсів [389]. 

Специфіка сучасного освітнього ринку праці в Польщі вимагає високої 

професійної підготовки вчителя для реалізації багатьох завдань у процесі навчання, 

а також неперервної освіти та професійного вдосконалення вже після його 

завершення, на робочому місці [508]. Унаслідок швидких соціально-економічних 

змін, прогресивного розвитку і зростання ролі сучасних технологій в освітньому 

процесі вчителі не тільки мають підвищувати свій професійний рівень, а й постійно 

вдосконалювати свою освіту, щоб мати можливість привабливим і ефективним 

способом досягти цілей навчання. Поглиблення освітніх проблем зумовлює 

необхідність постійного розвитку психолого-педагогічних компетенцій [501].  

На думку Д. Пірог (D. Pirog) [508], нині вчителі стикаються з проблемою 

постійної професійної підготовки. Це положення підтверджується результатами 

діагностування, що проводилося за програмою TALIS (The OECD Teaching and 
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Learning International Survey – Міжнародне опитування викладання та навчання в 

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку)), згідно з яким, до 

97% вчителів, які працюють в закладах загальної середньої освіти, заявили, що вони 

здобувають подальшу освіту в різних формальних та неформальних формах [508].  

Конкретизація цілей дає змогу визначити основні завдання, що постають перед 

системою підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Республіки Польща, зокрема «надання допомоги молодим 

учителям в адаптації до професії, у період професійного самоствердження фахівців, 

у ситуації оновлення предмета та педагогічних знань, ознайомлення з досягненнями 

науки, а також надання допомоги під час розширення або зміни спеціальності» [468, 

с.78].  

Для більш детального вивчення цілей і завдань системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

Республіці Польща звернемося до її нормативно-правового забезпечення на 

сучасному етапі її розвитку. 

Нормативно-правове забезпечення системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща 

має рівневий характер і складається з таких окремих рівнів: міжнародного 

(міжнародні нормативно-правові акти); загальнонаціонального (нормативно-правові 

акти Республіки Польща); регіонального (нормативно-правові акти воєводств); 

муніципального (нормативно-правові акти гміни); локального (нормативно-правові 

акти закладів удосконалення вчителів) (таблиця 3.1). 

На міжнародному рівні реформування системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті як складника 

педагогічної освіти Польщі спирається на рекомендації, викладені в документах 

міжнародних організацій (ЮНЕСКО, Римського клубу, Міжнародного товариства 

вчителів АТЕЕ), що базуються на дослідженнях передумов проведення реформ, 

зорієнтованих на майбутнє, і зумовлюють необхідність урахування в підготовці 

вчителів таких ідей, як: «учитися, щоб бути», «учитися для майбутнього», «учитися  
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Таблиця 3.1 

Класифікація нормативно-правового забезпечення системи підвищення кваліфікації вчителів 
природничо-математичних предметів Республіки Польща 

 

Рівень Види документів Характеристика документів 

М
іж

на
ро

дн
ий

 

Міжнародні положення: Лісабонська стратегія 
навчання впродовж усього життя (2000), 
Рекомендації Європейського Парламенту та 
Європейської Ради «Про основні компетенції у 
процесі навчання протягом усього життя» 
(2006), Рекомендації Європейського 

Парламенту та Європейської Ради «Про 
створення Європейської кваліфікаційної рамки 
для навчання впродовж усього життя» (2008), 
Рекомендації Європейського Парламенту та 
Європейської Ради «Про створення 
Європейської рамки кваліфікацій для 
безперервного навчання» (2009), Стратегія 
розумного та сталого розвитку – Європа 2020 
(2010). 

Мають характер обов’язковий 
до виконання, є засадничими у 
сфері державної політики 
Польщі з питань підвищення 
кваліфікації вчителів у 
післядипломній освіті.  
 

За
га

ль
но

на
ці

он
ал

ьн
ий

 «Карта вчителя» (1982) Закони Республіки 
Польща «Про систему освіти» (1991), «Про 
вищу освіту» (2005), «Про освіту» (2016), 
Розпорядження Міністерства національної 
освіти Республіки Польща «Про введення 
реформи шкільної системи» (1999), «Про 
заклади вдосконалення вчителів» (2009), «Про 
внесення змін до розпорядження про заклади 
вдосконалення вчителів» (2012)  
 

Передбачають постійне 
підвищення кваліфікації 
вчителів та зобов’язує прагнути 
до повного розвитку 
особистості 
 

Ре
гі

он
ал

ьн
ий

 Нормативні документи воєводств (документи 
педагогічного нагляду, співпраці з органами, 
що керують школами та установами в галузі 
методичного консультування для вчителів) 
 

Визначають пріоритети 
професійного вдосконалення 
вчителів на рівні воєводства  
 

М
ун

іц
ип
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 нормативні документи органів самоврядування 

повіту/ гміни (документи педагогічного 
нагляду, співпраці з органами, що керують 
школами та установами в галузі методичного 
консультування для вчителів) 
 

Визначають пріоритети 
професійного вдосконалення 
вчителів на рівні повіту/ гміни  
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Л
ок
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ьн

ий
 

Нормативні документи закладів 
вдосконалення вчителів  
 

Визначають форми і обсяг 
професійного вдосконалення 
вчителів 

 

для розвитку» тощо [53]. Особливе значення має міжнародний освітній звіт 

 ЮНЕСКО «Освіта: є в ній прихований скарб» (1996) [399], де освіта розглядається 

як необхідний інструмент суспільних змін [25, с. 25]. 

На думку польських дослідників, до міжнародних документів, які здійснили вплив 

на розвиток польської педагогічної освіти та стосуються організації неперервної 

освіти фахівців, їхнього навчання протягом усього життя, що розроблені 

Європейським Союзом, можна віднести такі документи, як: Біла книга «Навчання і 

учіння» (1995), Лісабонська стратегія навчання впродовж усього життя (2000), 

Рекомендації Європейського Парламенту та Європейської Ради «Про основні 

компетенції у процесі навчання впродовж усього життя» (2006), Програма дій 

«Освіта впродовж життя» на 2007-2013 роки (2006), Рекомендації Європейського 

Парламенту та Європейської Ради «Про створення Європейської рамки кваліфікацій 

для неперервного навчання» (2009), Стратегія розумного та сталого розвитку – 

Європа 2020 (2010) [372, с. 12].  

Як зазначає польський науковець В. Блажеєвскі (W. Błażejewski) [374], основні 

проблеми сучасної освіти країн Європейського Союзу, що свідчать про стан та 

освітні тенденції кінця ХХ століття, є суттєвими й схожими на виклики, з якими 

зараз стикається Польща. Вони знайшли відображення в документі, розробленому в 

1995 році Європейською Комісією, – Білій книзі Європейської комісії «Навчання та 

вчення. На шляху до суспільства, що навчається» (Варшава, 1997) [440].  

За словами польського дослідника В. Рабчука (W. Rabczuk), у Білій книзі 

зосереджено увагу на нових викликах, які стоять перед освітньою політикою 

Європейського Союзу та його членів-держав на початку ХХІ століття: провідна ідея 

цього документа полягала в тому, щоб в умовах глибоких змін у сучасному 

суспільстві розпочати масштабну дискусію щодо можливостей прискореного 

переходу країн Європейського Союзу до суспільства знань (społeczeństwa 
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kognitywnego) [540]. У Білій книзі як документі державної політики серед рушійних 

сил трансформацій суспільства, що відбуваються на сьогодні, указані явища 

глобалізації, створення ІТ-суспільств та здійснення науково-технічної революції, 

збільшення ролі людського фактору, залежності працівника від змін в організації 

праці, необхідності працівника не тільки адаптуватися до нових матеріальних умов 

праці, але також до зміни її форми [540]. З позиції української дослідниці 

А. В. Василюк [25], два міжнародні освітні звіти, Біла книга Європейської комісії 

«Навчання і учіння. На шляху до суспільства яке навчається» (1997) [440] і звіт 

ЮНЕСКО «Освіта: є в ній прихований скарб» (1996) [399] указують на освіту як на 

самодостатній феномен, цінність, а водночас, як на необхідний інструмент 

суспільних змін, розуміння світу та самоврядування [25, с. 133]. 

Система підвищення кваліфікації фахівців у післядипломній освіті Польщі 

спрямована на реалізацію програм та стратегій, що діють у Європейському Союзі, 

такі, як оновлена Лісабонська стратегія навчання впродовж усього життя – LLL (life 

long learning – навчання протягом усього життя). Відбувається адаптація до 

європейської та національної рамки кваліфікацій, забезпечення якості та передача 

досягнень європейської освіти [450]. Одним із головних завдань Лісабонської 

стратегії, прийнятої Польщею, є поширення доступу громадськості до освіти 

найвищої якості. Серед ключових заходів у сфері освіти, прийнятих у 

домовленостях європейських міністрів з професійної освіти і навчання та 

Європейської комісії у 2002 році, є підвищення якості та ефективності систем освіти 

держав Європейського Союзу у зв’язку з новими завданнями суспільства, що 

базується на знаннях та зміні методів й змісту викладання й навчання (Стратегія 

розвитку освіти на 2007 – 2013) [565]. До цього зобов’язує членство Республіки 

Польща в Європейському Союзі. Наслідком інтеграції Польщі до Європейського 

Союзу став поштовх до реалізації програми зростання рівня компетенції вчителів, 

пристосування до західноєвропейських стандартів [162]. 

У Рекомендації 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи «Про 

основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року 

[590] проголошені ключові компетенції та акцентовано на їх реалізації. У документі 
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«Рекомендація 2018/C189/01 Європейської ради «Про основні компетентності для 

навчання протягом усього життя» від 22 травня 2018 року [591] не лише зазначено, 

наскільки важливим є розвиток ключових компетентностей для особистості, але й 

визначені та розширені сфери компетенцій.  

Відповідно до цих документів, формуються ключові компетентності фахівців, 

що визначені документом 2006 року, як [590]: спілкування рідною мовою, 

спілкування іншими мовами, математична компетентність та основні або базові 

науково-технічні компетенції, інформаційні компетентності, здатність до навчання, 

соціальні та громадянські компетентності, ініціативність та підприємництво, 

культурна обізнаність та самовираження. До ключових компетентностей, 

визначених документом 2018 року, увійшли [591]: компетентності в розумінні та 

створенні інформації, компетентності багатомовності, математичні компетентності 

та компетентності в галузі природничих наук, технологічні, цифрові 

компетентності, особисті та соціальні компетентності у сфері навчання, 

громадянські компетентності, компетентності в підприємництві, компетентності 

щодо культурної обізнаності та самовираження [428]. 

Значущим документом для розвитку системи професійного вдосконалення 

вчителів природничо-математичних предметів, як складника педагогічної освіти 

Польщі, є Рекомендації Європейського Парламенту та Європейської Ради «Про 

створення Європейської кваліфікаційної рамки для навчання протягом усього 

життя» від 23 квітня 2008 року [588]. Розроблена Європейська кваліфікаційна рамка 

для навчання протягом усього життя (EQF – European Qualifications Framework) є 

загальноєвропейською довідковою базою обов’язкових систем кваліфікацій окремих 

країн. Кваліфікаційна рамка функціонує як інструмент перекладу, завдяки якому 

кваліфікації стають чіткими й простими для розуміння в різних країнах та системах 

в Європі. Дві основні цілі, зазначені в цьому документі, – це розвиток мобільності 

громадян та сприяння їхньому навчанню протягом усього життя [403].  

Перевагами Європейської рамки кваліфікацій є те, що вона встановлює 

загальний європейський орієнтир, який пов’язує різні національні системи 

кваліфікацій, і, відповідно, сприяє кращій комунікації між ними. Так буде створена 
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мережа незалежних, але взаємопов’язаних мереж зрозумілих для всіх систем 

кваліфікацій. Використовуючи результати навчання як загальний орієнтир, рамкова 

система сприяє порівнянню та передачі кваліфікацій між країнами, системами та 

установами, а відтак, набуває значення для широкого кола користувачів як на 

європейському, так і на національному рівнях. Більшість європейських країн 

прагнуть розробити національну рамку кваліфікацій, відображаючи Європейську 

рамку кваліфікацій. Ці дослідження необхідні для забезпечення процесу співпраці 

на рівні Європейського Союзу, а також для відповідного закріплення на рівні 

національному. Швидкий розвиток національної системи кваліфікацій з 2004 р. 

підтверджує необхідність підвищення прозорості в цій сфері і показує, які основні 

принципи лежать в основі загальновизнаної Європейської кваліфікаційної рамки 

(2009) [403]. 

«Програма навчання впродовж усього життя» на 2007–2013 роки [533], що 

затверджена рішенням Європейського Парламенту та Ради № 1720/2006 / ЄС від 15 

листопада 2006 року, присвячена створенню програми дій у сфері навчання 

протягом усього життя. У програмі зазначено, що Європейський Союз охоплює 

освітою значну кількість своїх громадян безпосередньо через програми навчання та 

підготовки. Загальною метою «Програми навчання впродовж життя» є сприяння 

розвитку Співтовариства як суспільства передових знань відповідно до цілей 

Лісабонської стратегії. Підтримуючи та доповнюючи діяльність держав-членів, ця 

програма має на меті сприяти обміну, співпраці та мобільності між системами освіти 

та навчанню в межах Співтовариства для досягнення глобального стандарту якості 

[533]. 

Важливість неперервної освіти, що має стати головною політичною програмою 

громадянського суспільства, показником соціальної єдності й зайнятості 

підкреслена в Міжнародному документі «Меморандум освіти протягом 

життя» [366], прийнятому Лісабонським самітом Ради Європи в березні 2000 року. 

До визначення неперервної освіти входить можливість здобуття ступенів та 

дипломів у вільний від роботи час, професійні курси, метою яких є, зокрема, 

підвищення кваліфікації персоналу, освіта для дорослих, друга освіта тощо. Також у 
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Меморандумі визначено такі принципи неперервної освіти, як: нові базові знання й 

навички для всіх, збільшення інвестицій у людські ресурси, інноваційні методики 

викладання й навчання, нова система оцінювання здобутої освіти, розвиток 

наставництва й консультування, наближення освіти до місця проживання [366]. 

У сфері професійної освіті та підготовки фахівців набуває особливого значення 

Європейська кредитна система професійної освіти та навчання (ECVET – European 

credit system for vocational education and training), що є потужним інструментом для 

посилення транскордонного співробітництва в галузі освіти та навчання [450]. У 

законодавчу базу Республіки Польща інтегровано Рішення Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) 2018/646 від 18 квітня 2018 року «Про спільну основу для 

забезпечення якісних послуг у галузі надання компетентностей та кваліфікацій» 

(Europass) [600]. 

У документі встановлено межі для розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком 

роботи або навчанням та керуванням професійною кар’єрою. Метою цього рішення 

є досягнення більшої прозорості кваліфікацій та компетенцій за допомогою 

портфелю документів, відомого як «Європас» (Europass), що використовується на 

добровільній основі фахівцями різних країн Європейського Союзу, зокрема Польщі. 

Цим рішенням також створені національні органи – Національні центри «Європас», 

які займаються впровадження системи «Європас» [600]. 

Зокрема, у документах «Європас» уміщена важлива й зрозуміла інформація 

щодо компетентностей та кваліфікації, які потрібні для працевлаштування в Європі. 

Цілями Europass є допомога фахівцям у презентації своїх компетентностей та 

кваліфікації для успішного працевлаштування за кордоном, заповнення власного 

резюме в Інтернеті. Це сприяє діяльності освітніх закладів, зокрема закладів 

професійного вдосконалення вчителів, створенню й передачі змісту освітніх 

програм європейського рівня [493]. 

Безпосередній вплив на систему професійного вдосконалення вчителів 

Республіки Польща має реалізація ідей стратегії «Європа 2020», що є продовженням 

першої ініціативи Європейського Союзу – Лісабонської стратегії, що 

впроваджувалася у Польщі з 2000 року в межах програми підтримки економічного 

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
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та соціального розвитку країн-членів ЄС на 2000–2010 роки [614]. Метою стратегії 

«Європа-2020» є забезпечення економічного відновлення Європейського Союзу 

після економічної та фінансової кризи, що підтримується низкою реформ, щоб 

створити міцну основу для розвитку та створення робочих місць до 2020 року. 

Стратегія стосується структурної кризи європейського господарювання та 

соціально-економічних питань, а також враховує такі довгострокові проблеми, як 

глобалізація, криза ресурсів та старіння суспільства [401].  

Стратегія «Європа 2020» – це довгострокова та всебічна програма соціально-

економічного розвитку, що реалізується в країнах Європейського Союзу з 2010 

року. Освіта є одним з основних напрямів реалізації цієї стратегії та сферою аналізу 

цього дослідження. Уважається, що освіта, разом з інноваціями та науковими 

дослідженнями, має вирішальне значення для інтелектуального розвитку 

суспільства. Основним документом є «Повідомлення комісії – Європа 2020: 

стратегія для розумного, сталого та всеосяжного зростання» (2010) [614]. 

Завдання, пов’язані з вимогами до рівня професійної освіти вчителів, містяться 

також у низці законодавчих актів польського уряду, серед яких стратегічний 

документ Комітету прогнозів «Польща у XXI столітті» (1997), що став основою для 

створення сучасної системи польської освіти та професійного розвитку 

педагогів [52]. Комітет прогнозів «Польща у XXI столітті» (1997) звернув увагу на 

ключові проблеми у сфері освіти в Республіці Польща до 2015 року, зокрема 

наголошено на потребі в принципово новій ролі сучасної освіти в контексті 

євроінтеграції та нових цивілізаційних викликів. У працях Комітету прогнозів 

«Польща у XXI столітті» містяться завдання, пов’язані з вимогами до рівня 

професійної підготовки вчителів. Робота Комітету Прогнозів «Польща 2000 Плюс» 

за підтримки Урядового центру стратегічного навчання була спрямована на 

розроблення Стратегії розвитку Польщі до 2020 року, а також проєкту 

«Довгоперіодичної стратегії тривалого та урівноваженого розвитку – Польща 2025» 

[457]. У вищеназваних документах розвиток освіти та науки визначено 

найважливішим пріоритетом [54]. 
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На загальнонаціональному рівні концептуальними для системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

Республіки Польща є положення Конституції Республіки Польща (1997) [445], у 

яких визнано провідну роль учителя в розвитку суспільства загалом та законів, що 

регулюють освіту в країні, а саме: «Карти вчителя» (1982) [430]; Законів  Республіки 

Польща «Про систему освіти» (1991) [494], «Про вищу освіту» (2005) [592], «Про 

освіту» (2016) [593], Розпорядження Міністерства національної освіти Республіки 

Польща «Про введення реформи шкільної системи» (1999), Розпорядження 

Міністерства національної освіти Республіки Польща «Про заклади вдосконалення 

вчителів» від 19 листопада 2009 року [593], Розпорядження Міністерства 

національної освіти Республіки Польща «Про внесення змін до розпорядження про 

заклади вдосконалення вчителів» від 26 жовтня 2012 року тощо [624]. 

Головною правовою основою системи освіти та її складника – системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті – є Конституція Республіки Польща (1997). У Конституції 

Польщі закріплено право громадян на загальний і рівний доступ до освіти [445]. 

Зокрема, у ст.70 розділу про основні свободи та права громадян Конституції 

передбачено: «Кожен має право на освіту… Державні органи забезпечують 

громадянам загальний і рівний доступ до освіти» [445]. Також цією статтею органи 

державної влади зобов’язуються забезпечити автономію вищих шкіл відповідно до 

принципів, передбачених законом [445]. 

Діяльність системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща ґрунтується на 

дії декількох нормативно-правових актів, серед яких «Карта вчителя» (1982; з 

подальшими змінами і доп.). У документі передбачено постійне підвищення 

кваліфікації вчителів. Так, учитель зобов’язаний прагнути до повного розвитку 

особистості (ст. 6: 3), учитель має вдосконалювати свої загальні та професійні 

знання, використовуючи право пріоритету на участь у всіх формах підвищення 

кваліфікації на найвищому рівні. Керівний орган педагогічного нагляду може 

зобов’язати вчителя до проходження професійного вдосконалення в конкретній 
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формі (ст. 12). Главою 7 а (ст. 70 а) документа забезпечене фінансування 

педагогічної освіти та постійного професійного вдосконалення [430].  

Першим актом для створення системи професійного вдосконалення вчителів у 

післядипломній освіті Польщі є Закон «Про систему освіти» (1991; з подальшими 

змінами) [494]. У ст. 78 Закону «Про систему освіти» (1991) зафіксовано обов’язки 

міністерства, що відповідає за освіту та виховання, визначено умови та порядок 

створення, реорганізації й ліквідації, організації та режиму роботи освітніх закладів 

професійного вдосконалення вчителів, зокрема сфери їхньої обов’язкової діяльності, 

також визначено завдання методичних радників, умови та порядок доручення ними 

завдань учителям, забезпечення вчителям доступу до різних форм професійного 

удосконалення та подальшої освіти, що сприятиме поліпшенню загальних знань і 

професійних навичок фахівців, а також надана можливість проведення деяких форм 

удосконалення та подальшої освіти вчителів освітнім закладам, вищим школам та 

їхнім підрозділами, іншим закладам, що мають бути акредитовані як державні 

(приватні) заклади професійного вдосконалення вчителів [494]. 

Відповідно до Закону «Про систему освіти» (1991) [494], Міністерство 

національної освіти Республіки Польща створює заклади професійного 

вдосконалення вчителів, які діють на загальнонаціональному рівні, і керує ними, а 

саме: Осередком розвитку освіти (ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji), Національним 

осередком підтримки професійної та неперервної освіти (Krajowy Ośrodek 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)), Центром «Полонія» для 

вчителів (Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN)) [450, с. 13]. 

У Законі «Про вищу освіту» (2005; з подальшими змінами) [525] визначено 

форми професійного вдосконалення вчителів. Так, серед основних заочних форм 

навчання, подальшої освіти та професійного вдосконалення вчителів указано 

післядипломну освіту, що вважається, відповідно до нормативно-правових 

документів, формою академічної освіти [525]. У нормативному документі подано 

визначення низки важливих понять. Так, під державним закладом розуміють заклад, 

створений компетентним органом, представленим державою або державною 

адміністрацією. Заклад недержавний (приватний) – це заклад, створений фізичною 
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або юридичною особою, яка не є юридичною особою держави або місцевого 

самоврядування. Зазначено, що післядипломна освіта, крім вищої освіти та 

докторантури, – це освіта, призначена для осіб, які мають диплом про вищу освіту 

[407]. В оновленому Законі «Про вищу освіту» від 18 березня 2011 року закріплено 

автономію вищих навчальних закладів та передбачено запровадження державних 

стандартів кваліфікацій, що дає змогу освітнім закладам самостійно визначати 

напрями підготовки та укладати навчальні програми до них [525]. 

У Законі «Про освіту» (2016) [526] закріплено можливість створення закладів 

професійного вдосконалення вчителів. Зокрема, у ст. 183 п. 1 документа зазначено, 

що з метою професійного вдосконалення вчителів можуть бути створені заклади 

(центри) вдосконалення вчителів («placówki doskonalenia») та п. 4. містить 

положення про те, що професійне вдосконалення вчителів проводять учителі, на 

яких покладені обов’язки методичних радників [526]. У документі (ст. 8. п. 5) 

зазначено, що Міністерство освіти і виховання Республіки Польща: 1) створює й 

координує діяльність державних закладів удосконалення вчителів, що діють на 

загальнонаціональному рівні; створює та утримує державні заклади вдосконалення 

вчителів (п.22) регіонального або надрегіонального значення, що здійснюють свою 

діяльність у межах завдань органів самоврядування воєводств; громади повіту і 

гміни можуть створювати для своїх потреб державні заклади вдосконалення 

вчителів і педагогічні бібліотеки й керувати ними (п.23) [526]. У ст. 183. п. 5. Закону 

наголошено на тому, що «недержавні заклади вдосконалення можуть створюватися 

й очолюватися юридичними та фізичними особами, які не є територіальними 

органами самоврядування [526]. 

У Розпорядженні Міністерства національної освіти і спорту Республіки Польща 

«Про виділення ресурсів на підтримку професійного вдосконалення вчителів між 

бюджетами індивідуальних воєводств, формами професійного вдосконалення» від 

29 березня 2002 року зазначено, що дофінансування відбувається за рахунок коштів, 

виділених у бюджетах керівними органами шкіл, воєводств та міністерства, 

компетентного в питаннях освіти й виховання, а також описано детальні критерії й 

процедури надання цих коштів [599]. 
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У Розпорядженні Міністерства національної освіти Республіки Польща «Про 

заклади вдосконалення вчителів» від 19 листопада 2009 року [593] вказано, що 

заклади вдосконалення вчителів мають підтримувати вчителів у питаннях 

підвищення їхньої кваліфікації. Зокрема, у документі наголошено, що на 

центральному рівні заклади професійного вдосконалення вчителів займаються в 

основному координацією завдань системи неперервної освіти вчителів, 

упровадженням нових програм підвищення кваліфікації та підготовки кадрів для 

цієї системи. З іншого боку, місцеві та регіональні установи несуть відповідальність 

за організацію та проведення різних форм професійного вдосконалення, зокрема за 

співробітництво та обмін досвідом під час семінарів, конференцій та тренінгів, 

упровадження нових програм навчання протягом усього життя та надають 

інформацію про наявні пропозиції щодо вдосконалення фахівців [593].   

У Розпорядженні Міністерства національної освіти Польщі «Про заклади 

вдосконалення вчителів» від 29 вересня 2016 року [594] визначено умови та порядок 

створення, реорганізації та ліквідації, а також організації та функціонування 

закладів професійного вдосконалення вчителів; завдання для методичних радників, 

умови та порядок доручення методичним радником завдань учителям; завдання, які 

можуть виконувати лише акредитовані заклади вдосконалення вчителів та державні 

заклади вдосконалення вчителів [594]. У Розпорядженні Міністерства національної 

освіти і спорту Республіки Польща «Про акредитацію закладів вдосконалення 

вчителів» від 20 грудня 2003 року [587] детально описано умови та порядок надання 

та зняття акредитації закладів вдосконалення вчителів. Також, у законодавстві 

Республіки Польща зафіксовано зміни до стандартів освіти вчителів, переліку 

предметів підготовки вчителів, розмірів стажувань та їхнього програмного змісту; 

необхідних компетентностей фахівців (знання іноземної мови на вищому рівні, 

використання інформаційних технологій). Зазначено, що важливими змінами в 

підготовці вчителів у вищих професійних навчальних закладах стало викладання 

двох предметів [565]. 

Кваліфікаційні курси за педагогічним напрямом організовуються на основі 

програм, розроблених відповідно до Розпорядження Міністерства науки і вищої 
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освіти Республіки Польща «Про стандарти підготовки вчителів» від 17 січня 2012 

року [601], і кваліфікуються, якщо кандидат відповідає умовам, викладеним у 

Розпорядженні Міністерства національної освіти «Про спеціальні кваліфікації, що 

вимагаються від учителів» від 1 серпня 2017 року [602].  

Так, у Розпорядженні Міністерства національної освіти Республіки Польща 

«Про спеціальні кваліфікації, що вимагаються від учителів» від 1 серпня 2017 року 

[602] зазначено: § 1. 1) спеціальна кваліфікація, що вимагається від вчителів, 

пов’язана, зокрема, з рівнем освіти та сферою його застосування стосовно окремих 

типів шкіл та типів закладів. У § 2 уточнюються такі поняття, як: 1) учитель – це 

викладач, репетитор та інший педагогічний працівник відповідно до ст. 1 Закону від 

26 січня 1982 р. – «Картка вчителя»; 2) педагогічна підготовка – це набуття знань та 

вмінь у галузі психології, педагогіка та детальної дидактики, що викладається 

обсягом не менше 270 годин спільно за галуззю (спеціалізацією) освіти та позитивно 

оціненою педагогічною практикою понад 150 годин [602]. Для викладання природи 

як додаткового предмета в школах залучають фахівців, кваліфікованих для 

викладання біології, географії, фізики чи хімії. Заняття може проводити група з двох 

або більше осіб, кваліфікованих для викладання біології, фізики, географії чи хімії 

[602]. 

У Розпорядженні Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща «Про 

стандарти освіти підготовки вчителя до виконання обов’язків вчителя» від 17 січня 

2012 року [601] і Розпорядженні Міністерства національної освіти Республіки 

Польща «Про спеціальну кваліфікацію, що вимагається від вчителів» від з 1 серпня 

2017 року [602], урегульовано такі положення, як: учитель зобов’язаний у своїй 

роботі формувати в учнів компетентності для навчання протягом усього життя, а 

отже, сам має бути прикладом щодо неперервної освіти. Скорочення кількості учнів 

у школах та студентів у вищих школах, безсумнівно, призведе до зменшення 

зайнятості на всіх рівнях освіти, що мобілізує більшість вчителів набувати 

кваліфікацію для викладання принаймні двох, а часто й більше предметів [439].  

Варто звернути увагу на те, що дослідження реформування системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 
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післядипломній освіті як складника педагогічної освіти в Республіці Польща 

здійснюється в контексті загальноєвропейських тенденцій щодо освітніх змін. 

Проведений аналіз документів свідчить, що нормативна база системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів є такою, як і для фахівців 

інших категорій. Розглянута вище нормативно-правова база забезпечує правове 

регулювання підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті Республіки Польща, а також реалізацію права 

кожного громадянина на можливість доповнення загальної освіти освітою для 

дорослих, набуття чи зміни професійної та спеціалізованої кваліфікації, поширення 

знань про принципи сталого розвитку та формування позицій системи підвищення 

кваліфікації фахівців, що сприяють організації професійного вдосконалення 

вчителів на місцевому, національному та глобальному рівнях.  

Зауважимо, що законодавство щодо професійного вдосконалення вчителів 

Польщі динамічно змінювалося упродовж останніх років, очікуються й подальші 

зміни. Нинішня освітня ситуація в системі підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країні пов’язана з так 

званими суттєвими змінами в структурі системи шкільної природничо-математичної 

освіти, а отже, і в її змісті, формах і методах професійного вдосконалення польських 

фахівців, що вимагає подальшого уважного вивчення документації в цій сфері.  
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3.2. Організація підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща 

Характеристика сучасної системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща 

базується на її позиціонуванні в польських наукових джерелах як цілісної системи, 

сутність якої розкривається через взаємопов’язані елементи – завдання, цілі, 

організацію й форми вдосконалення фахівців. Усі ці елементи надзвичайно важливі 

для розроблення освітнього процесу, оскільки вони регулюють діяльність учителів 

під час навчання [441]. 

З огляду на те, що вчитель є складовою частиною шкільної структури, що 

функціонує на багатьох рівнях, польський уряд розробив концепцію професійного 

розвитку фахівців, що адресована вчителям як колективу та школі як організації. 

Другим напрямом вдосконалення є заходи, здійснені самим учителем, який шляхом 

участі в конференціях та інших формах навчання, організованих різними закладами 

й установами, як державними, так і недержавними, збагачує й оновлює свої знання 

та професійні вміння [449, с. 5]. 

Серед принципів освітньої діяльності, що беруться до уваги в системі 

професійного вдосконалення вчителів Республіки Польща, виокремлюють 

взаємозв’язок теорії і практики, змінюваність, різноманітність форм, неперервність, 

багатовимірність, багаторівневість та відкритість [379]. До них також відносять 

основні принципи освіти дорослих, що визначають організацію та перебіг цього 

процесу: використання набутого раніше досвіду, принцип індивідуалізації та 

колективності, формування здатності до навчання та його неперервність [550]. Для 

вчителя, який проходить навчання, значення має правильно організований освітній 

процес. З цією метою польськими колегами викристалізовано такі принципи 

професійного вдосконалення фахівців, як: учитель, який навчається, відкриває для 

себе нові можливості для самореалізації; учитель допомагає кожному визначити свої 

прагнення у сфері оптимізації дій; учитель сприймає кожного як цінну людину й 

поважає його переконання й почуття; учитель прагне налагодити взаємну довіру й 

самодопомогу між учнями; учитель ділиться своїми думками щодо концепції 
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освітнього процесу, вибору матеріалу й методів, а також бере участь у спільному 

прийнятті рішень стосовно зазначених аспектів; учитель допомагає використовувати 

досвід учнів як джерело знань; застосовуючи різні методи, учитель презентує 

власний досвід як джерело освіти; учитель допомагає вихованцям залучати нові 

знання у сферу їхнього досвіду [472].  

Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті Республіки Польща функціонує на трьох рівнях: 

центральному (загальнонаціональному), що керується міністерством, 

відповідальним за освіту та виховання; регіональному (освітні заклади здійснюють 

свою діяльність на рівні воєводства), що підтримується самоврядуванням воєводств 

і відповідними керівниками освіти; місцевому (освітні заклади, що працюють на 

рівні повітів і гмін), що керуються органами місцевого самоврядування гміни 

(територіальні громади) та місцевими органами влади повіту [393] (рис. 3.1). На 

нашу думку, ще одним рівнем професійного (внутрішньошкільного) вдосконалення 

вчителів можна вважати рівень освітнього закладу, у якому безпосередньо 

працюють учителі. 

Професійне вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Польщі здійснюється та підтримується державними і 

приватними закладами вдосконалення вчителів (publiczne i niepubliczne placówki 

doskonalenia nauczycieli), державними та приватними закладами вищої освіти (szkoły 

wyższe) у формі післядипломної освіти (studia podyplomowe), педагогічними 

бібліотеками, кваліфікаційними курсами й курсами вдосконалення (kursy 

kwalifikacyjne i doskonalące), Центральною екзаменаційною комісією та окружною 

екзаменаційною комісією (Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje 

egzaminacyjne) (наприклад, програми вдосконалення з питань прогнозування та 

оцінювання (programy doskonalenia w zakresie diagnozowania i oceniana)), кураторами 

освіти (kuratorzy oświaty) проводиться психолого-педагогічне консультування [574].  
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Рис 3. 1. Організаційна структура системи професійного вдосконалення 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки 
Польща 

Відповідно до Закону «Про систему освіти» (1991) [494] (ст. 5), Міністерство 

національної освіти Республіки Польща створює заклади професійного 

вдосконалення вчителів на загальнонаціональному рівні, до яких належать Осередок 

розвитку освіти (ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji), Національний осередок 

підтримки професійної та неперервної освіти (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)), Центр «Полонія» для вчителів (Polonijne 

Загальнонаціональний рівень 

Осередок розвитку освіти (ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji) 
Національний осередок підтримки професійної та неперервної 

освіти (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej (KOWEZiU) ) 

Регіональний рівень 

Воєводські заклади (Wojewódzkie placówki) 

Регіональний осередок вдосконалення вчителів  
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM 

 

 

Заклади вищої освіти 
Szkoły wyższe 

 

Осередок розвитку польської освіти за кордоном 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) 

Центр «Полонія» для вчителів 

Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN) 

Муніципальний рівень/повіти/гміни 

Повітові заклади та заклади гмін 

 Осередок вдосконалення вчителів/ Повітовий центр освіти/ 
Центр місцевого самоврядування освіти 

Ośrodeк Doskonalenia Nauczycieli/ 

Powiatowe Centrum Edukacji/ Samorządowe Centrum Edukacji 

Локальний (внутрішньошкільний) рівень 

Педагогічна рада (rada pedagogiczna), 

Об’єднання за предметом і завданням 

(zespoły przedmiotowe i zadaniowe) 

https://www.womkat.edu.pl/
https://www.womkat.edu.pl/
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Centrum Nauczycielskie (PCN)) [449, с. 13]. Міністерство національної освіти 

Республіки Польща керує зазначеними закладами та відповідає за розроблення 

довгострокової стратегії підготовки вчителів, що базується на діагностуванні 

потреб, розробленні концепцій, підготовці правових основ, ініціюванні та 

моніторингу вжитих дій, оцінюванні ефектів та формулюванні висновків. Воно 

виконує свої завдання, делегуючи деякі обов’язки підпорядкованим установам 

загальнодержавного кола, серед яких Осередок розвитку освіти, Національний 

осередок підтримки професійної та неперервної освіти, Центр «Полонія» для 

вчителів [449, c. 10]. 

Центральним закладом професійного вдосконалення вчителів Республіки 

Польща є Осередок розвитку освіти. Заклад було створено 1 січня 2010 року шляхом 

об’єднання Центрального осередку вдосконалення вчителів (Centralnego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli) та Методичного центру психолого-педагогічної допомоги 

(Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej) [391].  

Законодавчою ціллю Осередку розвитку освіти (ORE) [Warszawa, 

Ал. Ujazdowskie 28; www.ore.edu.pl] є організація та реалізація заходів щодо 

підвищення якості освіти відповідно до державної освітньої політики у сфері 

загальної освіти та виховання відповідно до змін, внесених до системи освіти 

[449, c. 10]. Завданнями Осередку є підготовка вчителів до визначення та аналізу 

потреб розвитку освітніх закладів щодо якості освіти, спостереження за 

результатами зовнішніх екзаменів та результатами педагогічного нагляду, 

розроблення методів підтримки закладів загальної середньої освіти з метою 

використання результатів внутрішнього та зовнішнього оцінювання, створення 

системних проєктів підтримки шкіл, планування та розвиток програм професійного 

вдосконалення вчителів, підготовка та впровадження національних програм 

удосконалення вчителів, розроблення матеріалів та підготовка осіб, які реалізують 

ці програми [574]. Осередок розвитку освіти відіграє важливу роль у підготовці та 

впровадженні нової системи підтримки школи. Як загальнонаціональний інститут, 

він організовує і проводить заходи, спрямовані на вдосконалення системи освіти та 
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підвищення якості освіти відповідно до державної освітньої політики у сфері 

загальної освіти та виховання [483, с. 22].  

Одним із його основних обов’язків є підтримка осередків удосконалення 

вчителів, психолого-педагогічних консультаційних центрів, педагогічних бібліотек в 

організації й підтримці діяльності закладів освіти, налагодження мережі для 

співробітництва та самоосвіти вчителів. Осередок розвитку освіти має багаторічний 

досвід у сфері професійного вдосконалення вчителів [483, с. 22]. Так, відомий 

проєкт під керівництвом Осередку розвитку освіти «Система вдосконалення 

вчителів на основі всебічної загальної підтримки школи» («System doskonalenia 

nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół»), що 

спрямований на розроблення нової моделі підтримки школи, за яким 

найважливішою діяльністю є підготовка вчителів до виконання нових завдань. 

Зокрема проходять інтенсивні тренінги, у яких беруть участь працівники, що 

забезпечують функціонування закладів (організатори освітнього розвитку (SORE), 

працівники психолого-педагогічних консультаційних центрів, осередків 

удосконалення вчителів, педагогічних бібліотек). Проєкт корисний для формування 

необхідних компетентностей та підготовки до виконання професійних завдань [564]. 

Завданням Осередку є розроблення механізмів постійної допомоги відповідальним 

працівникам для підтримки шкіл у важливих для польської освіти сферах 

[483, c. 22]. 

Національний осередок підтримки професійної та неперервної освіти (Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)) [Варшава, вул. 

Спартанська 1Б; www.koweziu.deu.pl] є центральним, державним закладом 

удосконалення вчителів, що діє на загальнонаціональному рівні, діяльністю якого 

керує Міністерство національної освіти Республіки Польща [391]. Законодавчою 

ціллю KOWEZiU є мотивація, підготовка та координування виконання завдань у 

галузі професійної освіти та підготовки вчителів, професійної освіти вчителів для 

навчання дорослих [449, с. 10]. У закладі розробляються та впроваджуються освітні 

проєкти, пов’язані з послідовними етапами освітніх змін у Польщі. Осередок 

співпрацює з іншими центральними освітніми закладами, з державними установами 
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та неурядовими організаціями в країні й за кордоном, збирає, обробляє та 

розповсюджує педагогічну інформацію у сфері професійної освіти. З 1 липня 

2016 року Національний осередок підтримки професійної та неперервної освіти 

(KOWEZiU) увійшов до складу Осередку розвитку освіти (ORE) [391]. 

Полонійський учительський центр або «Полонія»  (Польська діаспора) Центр 

для вчителів (PCN – Polonijne Centrum Nauczycielskie) (Люблін, вул. 3 Мая 18 / 5а; 

www.pcn.lublin.pl) є частиною Осередку розвитку польської освіти за кордоном 

(Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – ORPEG). Заклад надає змістову та 

методичну підтримку вчителям за межами Республіки Польща, які викладають 

польську та інші предмети польською мовою [449, с. 10]. Центр для вчителів 

«Полонія» – освітній заклад, створений Міністерством Національної освіти 

Республіки Польща в 1991 році [516]. Його завданнями є складання програм для 

навчання та організація вдосконалення вчителів польської мови й інших предметів, 

що вивчаються польською мовою серед поляків, які мешкають поза межами Польщі, 

проведення діагностування з метою визначення рівня кваліфікації вчителів 

польської діаспори та інших осіб, які залучені до освіти в польських осередках, 

забезпечення вчителів, які беруть участь у формах професійного вдосконалення, що 

проводяться або організовуються Центром, підручниками та іншою дидактичною 

допомогою, підготовка та публікація інформаційних та методичних матеріалів, 

сприяння інноваційній та експериментальній діяльності щодо професійного 

вдосконалення вчителів польської діаспори [574].  

Відповідно до концепції діяльності Осередку розвитку польської освіти за 

кордоном (відкрито в 1991 році), із самого початку було передбачено його 

діяльність як закладу підтримки вдосконалення вчителів, які навчають польської 

мови та польської культури за кордоном. Це, насамперед, організація тренінгів за 

межами Польщі, на робочих місцях учителів, у Польщі та онлайн. Упродовж 

навчального року викладачі Центру «Полонія» для вчителів Осередку розвитку 

польської освіти за кордоном виїжджають до освітніх закладів для проведення 

курсів підвищення кваліфікації. Під час свят польські вчителі приїжджають до 

країни [574].  
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Відповідаючи потребам освітньої польської діаспори, Центр для вчителів 

«Полонія» Осередку розвитку польської освіти за кордоном з 2004 року також 

проводить кваліфікаційні курси та курси вдосконалення онлайн. Прикладом такого 

курсу є 40-годинний кваліфікаційний курс з підготовки викладання знань про 

Польщу в IV-VIII класах загальноосвітньої середньої школи за кордоном, що 

здійснюється відповідно до плану додаткової освіти. Загальною його ціллю є 

забезпечення учасників курсу знаннями та навичками, необхідними для розроблення 

та впровадження методики викладання здобутих знань, відповідно до програми 

додаткового навчання та планів додаткової освіти. Після закінчення курсу учасник 

знає структуру та зміст навчальної програми додаткової освіти IV-VIII класів 

закладів загальної середньої освіти та базової середньої освіти, знає програми для 

викладання знань про Польщу, уміє пристосовуватися до вимог та умов навчальних 

планів та розробляти їх, використовує різні інструменти для створення навчальних 

матеріалів, знає про освітні ресурси, які допомагають реалізувати знання про 

Польщу, зокрема про освітній портал «Включи Польщу!» («Włącz Polskę»), у 

матеріалах якого зроблено особливий акцент на знаннях з історії, суспільства та 

географії країни [574].  

Зокрема до курсу входить модуль природничого напряму «Елементи польської 

географії як частина програмних знань про Польщу». Після закінчення навчання 

учасники курсу користуються матеріалами, розміщеними на освітньому порталі 

«Включи Польщу!» («Włącz Polskę»). Учасником курсу може бути особа, яка 

відповідає вимогам, зазначеним у Розпорядженні Міністерства національної освіти 

Республіки Польща «Про спеціальну кваліфікацію, необхідну для вчителів» від 1 

серпня 2017 року. Умовою завершення курсу є активна участь в он-лайн навчанні, 

подання підсумкової роботи у вигляді двох програмних карток разом з матеріалами, 

що використовуються під час занять, розв’язання підсумкового тесту теоретичної 

частини кваліфікаційного курсу в предметній сфері знання географії Польщі та 

елементів методики їх викладання на рівні не менше 80% від загальної суми 

балів [574].  
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Методичний центр в Україні польської освіти, що розташований у місті 

Дрогобичі (http://znpu.org.ua/), сприяє підвищенню кваліфікації вчителів, які 

викладають польською мовою, у тому числі фахівців природничо-математичних 

предметів [622]. До методичної діяльності Центру належить методична підготовка 

вчителів (семінари, конференції, відвідування занять), індивідуальні консультації з 

використанням Інтернету, відкриті уроки, створення навчальних програм, 

методичних досліджень, планів уроків, підготовка підручників та методичного 

забезпечення для учнів, які проживають в Україні, мотивування вчителів та 

допомога ним у підвищенні їхньої кваліфікації, удосконалення мови та знань щодо 

сучасного культурного життя Польщі, співробітництво з Міністерством 

національної освіти, Міністерством науки і вищої освіти, Міністерством 

закордонних справ, Сенатом Республіки Польща, Посольством Польщі в Хожуві та 

іншими польськими консульствами, а також асоціаціями та фондами в галузі 

освіти [622]. 

У системі професійного вдосконалення вчителів Республіки Польща до 

державних організацій належать також Інститут досліджень у галузі освіти (IBE – 

Instytut Badań Edukacyjnych), Центральна екзаменаційна комісія (CKE – Centralna 

Komisja Egzaminacyjna), Воєводські бюро праці (WUP – Wojewódzkie Urzędy Pracy), 

Заклади вищої освіти (Wyższe uczelnie) [449]. 

Інститут досліджень у галузі освіти (IBE – Instytut Badań Edukacyjnych) 

(Warszawa, ul. Górczewska 8; www.ibe.edu.pl) – це науково-дослідний інститут, який 

працює під керівництвом Міністерства національної освіти Республіки Польща, 

проводить міждисциплінарні дослідження щодо функціонування та ефективності 

системи освіти в Польщі. Інститут бере участь у національних та міжнародних 

науково-дослідних проєктах, готує доповіді,  експертні висновки та виконує 

консультативні функції [449, c. 11]. Зокрема, Інститут здійснює аналіз результатів 

міжнародного дослідження PISA (Program for International Student Assessment – 

програма міжнародного оцінювання учнів) щодо визначення в польських школярів 

рівня математичної компетентності та компетентності з природничих наук. За 

http://znpu.org.ua/
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результатами цього аналізу формуються висновки щодо необхідних змін у питаннях 

розвитку професійного вдосконалення польських фахівців. 

Центральна екзаменаційна комісія (CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna) 

[Warszawa, ul. Lenartowskiego 6, Варшава, вул. Ленартовського 6; www.cke.edu.pl] 

виконує свої завдання за участю восьми підпорядкованих районних комісій з питань 

освіти. Ці завдання зводяться до підготовки та проведення тестування на 

підтвердження професійної кваліфікації, іспиту на підтвердження кваліфікації за 

професією та позашкільних іспитів. Центральна екзаменаційна комісія також несе 

відповідальність за підготовку та розповсюдження програм підготовки вчителів з 

питань діагностування та оцінювання, ініціювання й організації досліджень, аналізу 

та інновацій у галузі оцінювання та експертизи [449, c. 11]. 

Воєводські бюро праці (WUP – Wojewódzkie Urzędy Pracy) є організаційними 

одиницями воєводського самоврядування. До завдань цих установ належать 

моніторинг, аналіз та звітність про потреби регіонального ринку праці та 

розроблення системної інформації про ринок праці. Воєводські бюро праці готують 

річний Регіональний план дій з питань зайнятості та оцінюють ситуацію на ринку 

праці, надають послуги з професійної орієнтації, формулюють висновки на основі 

заяв керівників професійних освітніх закладів щодо початку навчання, беруть участь 

у пошуку роботи для фахівців за кордоном, беруть участь у реалізації регіональної 

політики ринку праці через виконання проєктів, що фінансуються Європейським 

Союзом [449, c. 11]. 

Професійне вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів, як і 

фахівців інших напрямів, забезпечується закладами професійного вдосконалення 

вчителів, закладами вищої освіти та іншими підрозділами системи освіти, чиї 

статутні завдання пов’язані з професійним удосконаленням фахівців [393].  

Заклади вищої освіти (Wyższe uczelnie) – державні установи, які, згідно з 

чинним законодавством, беруть участь у підвищені кваліфікації та професійному 

розвитку вчителів природничо-математичних предметів у післядипломний період. 

Вони є місцем для професійного вдосконалення вчителів через їхню участь у 

лекціях, конференціях, семінарах та заняттях, що відкриті для громадськості, а 

http://www.cke.edu.pl/
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також у формі післядипломної освіти, що надає змогу здобути кваліфікацію для 

викладання додаткового предмета чи нову професію. З січня 2016 року Заклади 

вищої освіти можуть проводити кваліфікаційні курси вчителів (Розпорядження 

Міністерства національної освіти Республіки Польща від 26 жовтня 2012 року). 

Окрім державних установ, існують також недержавні організації, що здійснюють 

професійне вдосконалення вчителів, а саме: заклади професійного вдосконалення 

(Zakłady Doskonalenia Zawodowego), Головна технічна організація та промислові 

заклади (Naczelna Organizacja Techniczna i Zakłady Branżowe), Ремісничі палати 

(Izby Rzemieślnicze), Приватні заклади вищої освіти (Uczelnie prywatne) [449, c. 12].  

Водночас потрібно зауважити, що професійне вдосконалення вчителів, яке 

здійснюється вищими закладами освіти у формі післядипломної освіти, не є 

прерогативою цих закладів освіти. Передусім, підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща 

здійснюється закладами професійного вдосконалення вчителів. З метою підвищення 

професійного рівня вчителів у країні функціонує 425 закладів професійного 

вдосконалення вчителів [393].  

Заклади професійного вдосконалення вчителів (Placówki doskonalenia 

zawodowego nauczycieli) – це установи, що функціонують для підтримки всебічного 

професійного вдосконалення вчителів. Вони можуть бути створені, трансформовані 

та ліквідовані міністерством, яке відповідає за освіту та виховання, органами 

місцевого самоврядування, а також юридичними або фізичними особами [449, с. 8]. 

Як зазначають польські дослідники А. Круль (A. Król), T. Мішке (T. Miszke), 

заклади професійного вдосконалення вчителів, відповідно до керівного органу, 

розподіляються на центральні – керівним органом є міністерство; регіональні – 

рівень воєводства; повіту і гміни – керівним органом є відповідно воєводське 

самоврядування, самоврядування повіту чи гміни. Залежно від статусу засновника 

органу професійного вдосконалення вчителів заклади поділяються на державні та 

недержавні [449, c. 6]. 

Заклади професійного вдосконалення вчителів сприймаються як один з 

елементів усієї системи підтримки, що складається з різних інституцій, зокрема 
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психолого-педагогічних консультаційних центрів та педагогічних бібліотек [393].  

До обов’язкових завдань державних закладів професійного вдосконалення вчителів 

на загальнонаціональному рівні належить підтримка державних закладів 

професійного вдосконалення вчителів, психолого-педагогічних консультаційних 

центрів, зокрема спеціалізованих консультаційних центрів, педагогічних бібліотек 

та вчителів-методичних радників, у сфері організації та реалізації допомоги 

закладам загальної середньої освіти та закладам мережі співробітництва й 

самоосвіти вчителів у виконанні їхніх завдань, зокрема розроблення та публікації 

інформаційно-методичних матеріалів, організації тренінгів для кандидатів у члени 

кваліфікаційних та екзаменаційних комісій з підвищення кваліфікації вчителів та 

ведення списків експертів [393]. 

Заклади професійного вдосконалення вчителів можуть бути акредитовані за 

згодою органу, що здійснює педагогічний нагляд, та можуть проводити 

кваліфікаційні курси у сфері педагогічної підготовки для вчителів практичного 

навчання професії, спеціальної освіти для вчителів практичного навчання професії. 

Фінансування державних закладів вдосконалення вчителів здійснюється за 

рахунок фінансових надходжень з ресурсів для їх управління із бюджетів керівних 

органів, зокрема освітньої субсидії, що розраховується відповідно до положень, 

передбачених регламентом, виданим Міністерством національної освіти Республіки 

Польща щодо щорічного розподілу освітньої частини загальної субсидії для 

місцевих органів управління. Ці кошти перераховуються підрозділам місцевого 

самоврядування на утримання закладів професійного вдосконалення вчителів, 

психолого-педагогічних консультаційних центрів, зокрема спеціалізованих 

консультаційних центрів, педагогічних бібліотек, закладів неперервної освіти та 

закладів практичного навчання. Професійне вдосконалення вчителів додатково 

фінансується з коштів, виділених у бюджетах органами управління закладом 

загальної середньої освіти – 1% від запланованих щорічних асигнувань на оплату 

праці вчителів, а також керівництвом воєводств – у цілому 5000 середніх зарплат 

учителя-стажиста, міністерством освіти та виховання – 5000 середніх зарплат 

учителя-стажиста [449]. 
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На рівні воєводства підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті відбувається у воєводських 

закладах – Осередках вдосконалення вчителів (Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia 

Zawodowego Nauczycieli). Створення та управління державними регіональними 

закладами професійного вдосконалення вчителів відповідно до Закону «Про систему 

освіти» (1991 р.) (ст. 5(6)) належить до компетенції воєводського самоврядування. 

Відповідно до Розпорядження Міністерства національної освіти Республіки Польща 

«Про заклади вдосконалення вчителів» від 19 листопада 2009 року, створюються 

центри, які діють по всій країні та підпорядковуються Міністерству національної 

освіти Республіки Польща, перебувають у розпорядженні воєводств чи під 

керівництвом місцевої влади. У документі визначаються умови та порядок 

створення, перетворення та ліквідації цих центрів, а також організація та 

функціонування засобів розвитку вчителів, зокрема сфери їхньої обов’язкової 

діяльності, завдання, які можуть виконувати лише акредитовані й державні осередки 

вдосконалення вчителів [596]. Отже, на підставі цього розпорядження воєводськими 

сеймами в 16 воєводствах створені та діють по всій країні 38 воєводських 

державних Осередків вдосконалення вчителів, які підпорядковується Міністерству 

національної освіти Республіки Польща. Завдання належить до стратегії воєводства, 

яка визначає програму розвитку освіти воєводства, заклади перебувають у 

розпорядженні воєводств, ними керує місцева влада [449]. 

До обов’язкових завдань воєводських осередків (ст. 5) входить співпраця з 

органами, що здійснюють педагогічний нагляд, у питаннях розроблення пріоритетів 

професійного вдосконалення вчителів на рівні воєводства, підготовка та реалізація 

програм з підготовки вчителів-методичних консультантів, проведення за потребою 

методичних консультацій для вчителів, управління педагогічною інформаційною 

системою воєводств, зокрема в контексті збору інформації про доступні форми 

вдосконалення вчителів, організація різних форм співпраці та обміну досвідом, 

зокрема семінарів, конференцій для навчання для вчителів різних типів освітніх 

закладів, підтримка ініціатив учителя, його самоосвіти і професійного розвитку, 

організація діяльності щодо підвищення кваліфікації вчителів, зокрема у співпраці з 
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керівними органами педагогічного нагляду, співпраця з органами, що керують 

школами та установами в галузі методичного консультування для вчителів [375]. 

Воєводські осередки вдосконалення вчителів можуть виконувати інші завдання у 

сфері професійного вдосконалення вчителів, покладені на них провідним органом 

влади, що відкриває широке поле для співпраці з професійними школами (szkołami 

zawodowymi) [375].  

Крім того, заклади зобов’язані формувати концептуальні ідеї щодо обсягу та 

способу організації форм професійного вдосконалення вчителів, надання 

консультацій, проведення заходів з удосконалення, зокрема семінарів, конференцій, 

лекцій та семінарів стосовно навчання з урахуванням особливостей предметів, які 

викладаються, що стосуються загальних знань та професійних умінь вчителів. Ці 

заклади виконують завдання, що надходять від учителів, які мають особливі запити 

та виконують обов’язки методичних радників. За згодою органу, який здійснює 

педагогічний нагляд, заклади вдосконалення вчителів на регіональному рівні 

можуть організовувати кваліфікаційні курси, окрім того, вищезазначені форми 

професійного вдосконалення вчителів можуть проводити заклади, які готують 

учителів, та заклади вищої освіти. Заклади професійного вдосконалення вчителів 

Польщі можуть також створюватися на рівні гмін і повітів (ст. 17) [375, с. 97].  

Отже, воєводські державні заклади вдосконалення вчителів займаються 

підготовкою та реалізацією навчальних програм та проєктів для вчителів регіону та 

методичних радників. Формами вдосконалення вчителів на цьому рівні, що 

реалізуються системою підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті Польщі, є кваліфікаційні курси, курси 

підвищення кваліфікації, тренінги, конференції, лекції, семінари.  

Воєводські заклади управляють системою підвищення кваліфікації воєводства, 

збирають та надають інформацію про наявні форми педагогічної освіти і 

професійного вдосконалення вчителів. З метою вдосконалення вчителів діють 425 

осередків удосконалення вчителів державної і недержавної форм власності [393]. 

Так, загалом на території Сілезького воєводства діють такі заклади вдосконалення 

вчителів: Регіональний осередок удосконалення вчителів у м. Бельско-Бяла, 
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Регіональний осередок вдосконалення вчителів в Ченстохові, Регіональний осередок 

вдосконалення вчителів у Катовіце, Регіональний осередок вдосконалення вчителів і 

педагогічної інформації в Рибніку, Регіональний осередок освітньо-методичний 

«Метис» у Катовіце, Самоврядовий осередок удосконалення в Ченстохові, 

Повітовий осередок методичного консультування і вдосконалення вчителів у 

Водзіславі Шльонському, Методичний осередок у Глівіце, Центр вдосконалення 

вчителів у Сосновці, недержавні заклади вдосконалення вчителів, яких загалом 

нараховується 51 [574]. 

У Малопольському воєводстві серед установ, які займаються вдосконаленням 

та підготовкою працівників освіти, нараховується 20 найбільших закладів освіти: 

Центр вдосконалення вчителів з Малопольським центром підготовки вчителів у 

Кракові, Новому Сончу, Освєнцимі та Тарнові; Повітовий центр освіти в Горліцях; 

Центр освіти місцевого самоврядування в Тарнові; Бескідський недержавний центр 

удосконалення вчителів у Сучі Бескідська; Навчальний центр фонду Homo Homini 

ім. Кароль де Фуко Марабут у Кракові; Галицький осередок удосконалення вчителів 

у Кракові; Інститут вдосконалення вчителів та працівників у Хшанові; Інститут 

освіти вчителів «Прогрес» у Кракові; Краківський інститут розвитку освіти в 

Кракові, Малопольський освітній центр у Рабці Здруй, Малопольський приватний 

осередок учителів у Кракові; Осередок удосконалення вчителів Малопольського 

воєводства при осередку творчої освіти «Кенгуру» в Кракові; Приватний осередок 

удосконалення вчителів «Grawen-edu» у Кракові; Приватний осередок 

удосконалення вчителів MENSANA в Кракові; Приватний осередок удосконалення 

вчителів Menos (Менос) в Кракові; Приватний осередок удосконалення вчителів 

WENA у Горлицях; Приватний осередок удосконалення вчителів у центрі Івана 

Павла II «Не бійтеся!» У Кракові; Приватний осередок удосконалення вчителів у 

Польському інституті інтегративної психотерапії у Кракові; Приватний заклад 

удосконалення вчителів у Ліманові; Приватний заклад удосконалення вчителів в 

освіті соціальної профілактики Адама Ринкевича у Кракові [509]. 

Тематика форм удосконалення вчителів географії Малопольського воєводства 

охоплює такі напрями, як: організація та управління навчанням (безпека в школі; 



251 
 

документування шкільної роботи; ефективність роботи директора; управління 

людиною, педагогічний нагляд, спостереження за заняттями та позашкільними 

заходами (поїздки, свята); правила відповідальності викладача, авторське право, 

трудове право; отримання коштів Європейського Союзу; імідж школи, просування 

школи; шкільне співробітництво з іншими установами), виховання, профілактика, 

спілкування в школі (агресія й насильство в школі, освіта для безпеки; медична 

освіта, перша допомога; емоції, депресія, суїцид; співробітництво з сім’єю студента; 

міжособистісне спілкування, методи розв’язання проблеми; консультування з 

питань кар’єри; профілактика наркоманії: алкоголь, наркотики, Інтернет; шкільний 

уряд; підтримка розвитку дитини: творчість, мотивація, управління стресом, 

управління часом, хобі); навчальні вимірювання, оцінювання, діагностика навичок 

учнів; розроблення та аналіз тестів; школа й система оцінювання з предмета; робота 

з учнями зі спеціальними потребами (діагностування, планування, підтримка роботи 

з учнем: хворим, з дисфункціями; індивідуалізація навчання; терапія розладів; 

методи й форми роботи з дисфункціональним учнем; методи й форми роботи з 

дисфункціональною сім’єю) [509]. 

Зокрема, Осередок удосконалення вчителів у Познані (Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu) організовує такі курси для вчителів: курси кваліфікаційні, 

курси вдосконалення (Kursy doskonalące предметне вдосконалення Doskonalenie 

przedmiotowe (DA), понадпредметного вдосконалення Doskonalenie 

ponadprzedmiotowe (DB), психолого-педагогічна допомога (Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna), мовні курси (Kursy językowe) [461].  

До структури Лодзького центру вдосконалення вчителів і практичного 

навчання (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)  

входить лабораторія математично-фізично-хімічної освіти (Pracownia Edukacji 

Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej http://pemfic.wckp.lodz.pl), лабораторія 

природничої і оздоровчої освіти (Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej) 

[524]. Так, завданням лабораторії природничої й оздоровчої освіти є зосередження її 

діяльності на методичному консультуванні та вдосконаленні професійних навичок 

учителів природознавства (природи, біології та географії), розробленні та реалізації 

http://odnpoznan.pl/produkty,pl,kursy-doskonalace.html
http://odnpoznan.pl/produkty,pl,doskonalenie-przedmiotowe.html
http://odnpoznan.pl/produkty,pl,doskonalenie-przedmiotowe.html
http://odnpoznan.pl/produkty,pl,doskonalenie-ponadprzedmiotowe.html
http://odnpoznan.pl/produkty,pl,doskonalenie-ponadprzedmiotowe.html
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проєктів, що спрямовані на створення умов для обміну досвідом та презентації 

організаційно-методичних рішень, орієнтованих на реалізацію загальноосвітньої 

навчальної програми, сприянні фахівцям усіх типів шкіл у підготовці учнів до 

предметних змагань та олімпіад, розвитку компетентностей учителів у сфері 

оцінювання навчальних досягнень учнів [524]. 

Найчастіше на рівні воєводств в осередках удосконалення вчителів професійне 

вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів у післядипломний 

період супроводжується діяльністю вчителів, на яких покладені обов’язки 

методичних радників. Вони також можуть бути зайняті в муніципальних міських 

установах або в муніципальних установах гмін [574]. Так, кількість методичних 

радників у 2008 р. складала 1733 особи, з яких 43,3%  працювали у Мазовецькому, 

Сілезькому та Подкопанському воєводствах. Кількість учителів незалежно від 

навчального предмета на одного методичного радника становила в середньому: 

сілезьких – 281, мазовецьких – 285, малопольських – 605. Так, зокрема кількість 

вчителів на одного консультанта відповідно до навчального предмета «біологія» 

складала – 159 учителів, інтегрованих предметів – 226 учителів [574]. 

Діяльність методичних радників (doradcy metodyczni – консультанти, досить 

часто в офіційних документах їх називають metodykami) є дійсно важливим 

елементом системи професійного вдосконалення фахівців. Як правило, це люди з 

добре налагодженими контактами з учителями. Як вважає польський дослідник 

Я. Таркота (J. Tarkota), важливою умовою їхньої успішної діяльності є їхня тривала 

залученість  до роботи з групами вчителів – тоді вчитель контактує з одним і тим 

самим радником протягом декількох років, звичайно, за бажанням самого вчителя 

(консультації не є обов’язковими) [574].  

Варто зауважити, що методичні радники не працюють на центральному рівні. 

Методичним радникам або методичним консультантам доручається опікуватися 

освітніми закладами протягом 3 років, в одному з них він працює. Вони 

безпосередньо співпрацюють із учителями, їхня діяльність полягає в проведенні 

уроків та відкритих (показових) занять, консультуванні, організації семінарів і 

тренінгів, ініціюванні форм співпраці між школами та освітніми закладами, 
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допомозі у виборі й адаптації або створенні навчальних програм, сприянні в 

здійсненні інноваційної діяльності, демонструванні власної позиції щодо 

вдосконалення вчителів [574]. 

На муніципальному рівні/повіту/гміни існує можливість створення та 

функціонування державних закладів удосконалення вчителів, що перебувають у 

підпорядкуванні повіту та гміну. Це врегульовано Законом «Про систему освіти» 

(1991) [494] ст. 5 (6а), відповідно до якого повіти та гміни враховують це завдання 

під час розроблення стратегії повіту з урахуванням програми розвитку освіти в 

межах повіту [449, с. 9]. На підставі Розпорядження Міністерства національної 

освіти Республіки Польща «Про заклади вдосконалення вчителів» від 19 листопада 

2009 року [593] Рада повіту призначає осередки професійного вдосконалення 

вчителів повіту. Нині зареєстровано 68 державних закладів професійного 

вдосконалення вчителів, що перебувають у підпорядкуванні повітів і гмін, повітових 

та комунальних громадських навчальних центрів [449, с. 9]. 

Обсяг завдань закладів професійного вдосконалення вчителів на рівні місцевого 

самоврядування визначається напрямами державної освітньої політики, змінами, 

унесеними до системи освіти, висновками з педагогічного нагляду та результатами 

зовнішньої експертизи. Заклади зобов’язані підтримувати школи та вчителів у 

впровадженні навчальних програм, зокрема розробленні навчальних планів, 

діагностуванні потреб учнів та індивідуалізації освітнього процесу, підготовці до 

аналізу результатів та висновків з педагогічного нагляду, результатів тестів й 

досліджень та визначенні діагностованих потреб у межах цього аналізу [393]. 

Повітові заклади та заклади гмін професійного вдосконалення вчителів 

(71 заклад), насамперед, організовують методичні консультації. Поряд з 

державними функціонують і недержавні (приватні) заклади вдосконалення вчителів 

(308 закладів) [574]. Прикладом такого закладу може бути Повітовий центр 

професійного вдосконалення вчителів в Пулавах (Powiatowe Centrum Doskonalenia 

Zawodowego Nauczycieli w Puławach). Заклад, здійснюючи свою діяльність, надає 

вчителям природничо-математичних предметів можливість здобувати сучасні 

знання та вдосконалювати навички, необхідні для роботи в сучасних закладах 
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загальної середньої освіти. Професіонали, які працюють у цьому освітньому закладі, 

поширюють ідею навчання впродовж усього життя [404]. Як зазначено в 

інформаційних джерелах, розміщених на сайті закладу, повітовий центр 

професійного вдосконалення вчителів у Пулавах відповідає сучасним потребам 

учителів, створюючи пропозиції для навчання, що є результатом діагностики потреб 

вчителів та аналізу пріоритетів Міністерства національної освіти Республіки 

Польща. Щороку заклад пропонує різноманітні форми вдосконалення, серед яких 

кваліфікаційні курси та курси вдосконалення фахівців, семінари, конференції, 

тренінги, спрямовані на вчителів різних спеціальностей, зокрема  природничо-

математичних предметів [404].  

Участь у професійному вдосконаленні також необхідна з точки зору 

просування фахівців кар’єрними сходинками, оскільки оцінювання професійних 

досягнень, що проводиться у випадку подання заявки на просування по службі, 

стосується ступеня реалізації плану професійного розвитку [393]. Учитель 

зобов’язаний професійно вдосконалюватися відповідно до потреб освітнього 

закладу, у якому він працевлаштований. Цей обов’язок реалізується через 

внутрішньошкільне професійне вдосконалення польських фахівців. 

Внутрішньошкільне вдосконалення (WDN – Wewnątrzszkolne Doskonalenie 

Nauczycieli) вчителів природничо-математичних предметів здійснюється через 

діяльність усієї педагогічної ради освітнього закладу або її підрозділу, у якому 

працює фахівець. Педагогічна рада планує, здійснює та оцінює власну роботу щодо 

розвитку школи, враховуючи власні потреби або труднощі, які виникають у роботі 

школи. Діяльність педагогічної ради відбувається відповідно до критеріїв дидактики 

вдосконалення (узгодження цілей, змісту, методів) і принципу відповідальності за 

власні рішення. Процес внутрішньошкільного вдосконалення вчителів не є 

стихійним і здійснюється винятково в межах підготовлених засідань педагогічної 

ради [531]. 

До тематичних напрямів підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів, що відбувається на робочих місцях, безпосередньо в 

освітніх закладах, де працюють учителі, належить зміст і методологія (оновлення та 



255 
 

розширення знання предмета, інноваційні методи та форми роботи з конкретних 

дисциплін, розроблення програм за предметами, упровадження мультимедіа в 

навчанні, організація змагань, ефективні стратегії навчання (мотивація, 

креативність, творчість), підтримка професійного розвитку вчителя, професійне 

просування вчителя, опрацювання документації, покращення використання на 

місцях іноземної мови, удосконалення комп’ютерних навичок, розв’язання 

професійних проблем учителя (професійне вигорання, гігієна голосу) та 

впровадження нової базової програми [509]. 

Формами внутрішньошкільного вдосконалення є педагогічна конференція 

(konferencja pedagogiczna), навчальна конференція (konferencja szkoleniowa), 

предметна конференція (konferencja przedmiotowa), навчальний день (dzień studyjny), 

семінари (seminaria), систематичне консультування (doradztwo systemowe), 

товариські семінари (seminaria), навчальна поїздка (wycieczka dydaktyczna), 

супервізійна група (grupa superwizyjna), командна підтримка (zespół wsparcia) [596].  

На рівні закладів загальної середньої освіти в системі підвищення кваліфікації 

учителів природничо-математичних предметів Польщі діють предметні об’єднання 

та об’єднання, пов’язані з виконанням якогось завдання (zespoły przedmiotowe i 

zadaniowe). До складу предметних об’єднань входять учителі закладу, які 

викладають саме цей предмет, споріднені предмети або спеціальності. Їхнє завдання 

полягає в співробітництві, метою якого є підвищення якості роботи школи через 

вироблення таких спільних, сумісних форм і методів роботи, які сприятимуть 

здобуттю високих результатів навчання. Керівник освітнього закладу, де працюють 

учителі, здійснює об’єднання фахівців у групи з метою виконання якогось 

конкретного завдання, що пов’язане з роботою школи. Після виконання завдання 

команда представляє результати своєї роботи та формулює висновки для подальшої 

діяльності. 

Так, напрямами діяльності об’єднання вчителів математичних та природничих 

предметів (учителів математики, біології, хімії, фізики, географії, інформатики), яке 

працює в молодшій середній школі Іоанна Павла II (село Крокова Поморського 

воєводства Пуцького повіту), з питань професійного вдосконалення вчителів є їхня 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wojew%25C3%25B3dztwo_pomorskie&usg=ALkJrhicFRGso0WpBjdNpBs_cGXi1F30jw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wojew%25C3%25B3dztwo_pomorskie&usg=ALkJrhicFRGso0WpBjdNpBs_cGXi1F30jw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%25C4%2599zyk_kaszubski&usg=ALkJrhgq2_m2GCJD1J67Jfjm9COat6UVJA
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участь у методичних конференціях, практикумах, тренінгах, зустрічах, що 

організовуються видавництвами, а також зустрічі та обмін досвідом з колегами, 

зустрічі зі шкільним психологом та батьками учнів, самоосвіта, взаємодопомога та 

обмін досвідом, удосконалення системи оцінювання з предмета, сприяння роботі 

предметних майстерень, підготовка навчальних посібників, тематичних газет, 

надання керівництву школи інформації про поточні потреби, пов’язані зі 

спеціалізацією цієї майстерні. 

Важливою формою внутрішньошкільного вдосконалення вчителів є їхнє 

стажування, що передбачає наявність педагогічного працівника, який працює на 

посаді керівника стажування. Керівник стажування (Opiekun stażu) – досвідчений 

або кваліфікований вчитель, призначений керівником школи, завданням якого є 

підтримка адаптації та розвитку вчителя-стажиста або вчителя за контрактом, якого 

доручають йому з метою методичного піклування. Керівник стажування допомагає 

молодому вчителю у підготовці та реалізації плану професійного розвитку, а також 

готує проєкт для оцінювання професійних досягнень за період стажування [449].  

До завдань керівника стажування належить співробітництво з учителем-

стажистом та надання йому підтримки у процесі адаптації до роботи за професією, 

зокрема під час ознайомлення вчителя-стажиста зі шкільною документацією, 

навчальною та виховною діяльністю закладу, розроблення плану його професійного 

розвитку, вибору правильних форм професійного розвитку, виконання професійних 

обов’язків, спостереження за проведеними керівником заняттями, а також 

спостереження за заняттями, що проводить учитель-стажист, обмін знаннями та 

досвідом з учителем-стажистом, зокрема обговорення занять, які він проводив сам 

та вчитель, заохочення вчителя-стажиста до прийняття професійних викликів, 

удосконалення знань і навичок в обсязі, необхідному для виконання функцій 

керівника практики [551].  

До обов’язків керівника стажування також входить повідомлення протягом 

семи днів після закінчення стажування керівнику школи висновку про професійні 

досягнення вчителя за період стажування, з аналізом проведених учителем заходів 

та описом рівня виконання вимог, необхідних для здобуття ступеня вчителя за 
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контрактом чи призначеного вчителя [430]. Правовою основою для діяльності 

керівника стажування є ст. 4 Закону «Карта вчителя» (1982) [430]. Такі форми 

професійного вдосконалення вчителів у післядипломній освіті, як методичне 

консультування та дистанційне навчання, можуть реалізовуватися як у школі, так і 

поза закладом загальної середньої освіти, залежно від прийнятої форми діяльності 

[449]. Серед польських колег дистанційне навчання стає все більш популярним як 

форма здобуття знань та збагачення власного досвіду шляхом участі в курсах та 

тренінгах, що проводяться з використанням інформаційних технологій [390]. 

Безпосереднім імпульсом для розвитку системи професійного вдосконалення 

вчителів стало впровадження дистанційного навчання в практику Національного 

осередку підтримки професійної та неперервної освіти, що було презентовано у 

2005 році директором Департаменту професійного розвитку та безперервної освіти 

Міністерства національної освіти Республіки Польща в «Концепції впровадження в 

польських умовах дистанційної освіти». На думку польських фахівців, відчутним є 

вплив нових тенденцій, але не можна ігнорувати такі мотиви учасників, як: 

можливість самостійного вибору місця й часу навчання (зазвичай, як частина 

двотижневих блоків, часові межі яких точно визначені), готовність перевірити «як 

це працює» і, ймовірно, бажання використати цей досвід у власній роботі зі своїми 

учнями [390]. 

Описуючи модель професійного вдосконалення вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща, і, зокрема, її 

форми, польські дослідники підкреслюють значення самоосвіти в цьому процесі. 

Самоосвіта – це форма самостійно ініційованої роботи вчителя, що полягає в 

придбанні та вивченні фахової й методичної літератури, дидактичних матеріалів, а 

також використанні Інтернет-ресурсів для розроблення й оновлення професійної 

майстерності та професійної компетентності [390]. 

Отже, підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Польщі здійснюється у двох юридично-адміністративних 

системах – державній та недержавній (приватній) – залежно від статусу, який має 

засновник закладу професійного вдосконалення вчителів. Завданням закладів 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=https://www.librus.pl/akty-prawne/karta-nauczyciela/obwieszczenie-marszalka-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-13-kwietnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-ustawy-karta-nauczyciela/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhj92R-S6EwWp5chmrkNI19yd2g5tw#karta-nauczyciela
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=https://www.librus.pl/akty-prawne/karta-nauczyciela/obwieszczenie-marszalka-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-13-kwietnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-ustawy-karta-nauczyciela/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhj92R-S6EwWp5chmrkNI19yd2g5tw#karta-nauczyciela
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=https://www.librus.pl/akty-prawne/karta-nauczyciela/obwieszczenie-marszalka-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-13-kwietnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-ustawy-karta-nauczyciela/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhj92R-S6EwWp5chmrkNI19yd2g5tw#karta-nauczyciela
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професійного вдосконалення вчителів є діагностування потреб з питань неперервної 

освіти вчителів, що організовується на основі опитування фахівців, розроблення 

програм і форм удосконалення з використанням новітніх методичних й дидактичних 

знань, організація відповідних форм професійного вдосконалення, проведення 

оцінювання окремих форм вдосконалення. 

Таким чином, на підставі узагальнення офіційних документів, науково-

педагогічних джерел і методичної літератури встановлено, що в системі підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

Республіки Польща професійне вдосконалення фахівців забезпечується на 

загальнонаціональному, регіональному, муніципальному/повіти/гміни, локальному 

рівні, здійснюється закладами професійного вдосконалення вчителів, закладами 

вищої освіти та іншими підрозділами системи освіти, статутні завдання яких 

пов’язані з професійним удосконаленням вчителів та безпосередньо в освітніх 

закладах за місцем роботи (внутрішньошкільне вдосконалення вчителів). 
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3.3. Зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів природничо- 

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща 
 

У післядипломній освіті Республіки Польща нині існує достатня кількість 

пропозицій щодо форм («способи навчання й організація навчання» – Закон «Про 

вищу освіту» (2005) [525]) і змісту підвищення кваліфікації вчителів, а тому кожен 

польський учитель, який має бажання розвиватися, може знайти щось цікаве для 

себе [496]. Підвищення кваліфікації вчителів, зокрема фахівців природничо-

математичних предметів, здійснюється в зовнішніх установах (так зване підвищення 

кваліфікації поза школою), на робочому місці вчителя (внутрішньошкільне 

вдосконалення) та індивідуально, як самоосвіта [450].  

Форми підвищення кваліфікації вчителів, що реалізуються в закладах поза 

межами місця роботи фахівців (зовнішні інститути), також належать до 

інституційних форм, що найчастіше ототожнюються з призначенням і 

функціонуванням установ, у яких відбувається навчання – Заклади вищої освіти 

(Wyższe uczelnie) і заклади освітніх програм професійного підвищення кваліфікації 

вчителів (Placówki programy edukacyjne doskonalenia zawodowego nauczycieli) [446]. 

Такі форми передбачають підвищення кваліфікації за програмою післядипломної 

освіти, набуття кваліфікації в післядипломній освіті, а також курси підвищення 

кваліфікації, кваліфікаційні курси, семінари, конференції, методичні зустрічі та інші 

короткострокові форми [513]. 

Підвищення професійного рівня вчителів природничо-математичних предметів 

може відбуватися за програмою післядипломної освіти фахівців. Проходження 

навчання за цією формою надає можливість учителю здобути додаткові знання та 

навички, збагатити та розширити професійну майстерність, водночас, сприяючи 

розв’язанню різноманітних професійних ситуацій, але не дає змоги здобути 

додаткову професійну кваліфікацію. Перебіг занять регулюється основними 

потребами слухачів, тому курси не є стандартизованими в термінах, у кількості 

семестрів та навчальних годин [446]. 
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Зокрема організація підвищення кваліфікації вчителів математики за 

програмою післядипломної освіти «Сучасні методики викладання математики» на 

базі Вищої школи Відділення імені Богдана Янського у Кракові (Szkoła Wyższaim. 

Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie) [567] максимально задовольняє 

вимоги фахівців, які вже здійснюють професійну діяльність. Заняття відбуваються у 

вільний від роботи час – у п’ятницю ввечері, у суботу та неділю й тривають 2 

семестри.  

Для зручності 40% занять проводиться на платформі електронного навчання (e-

learningowej) у формі лекцій. Навчання адресоване випускникам закладів вищої 

освіти із педагогічною підготовкою, які планують підвищити свою кваліфікацію 

щодо використання елементів інформатики у викладанні математики в середніх 

школах (ліцеях, технікумах і професійних школах). Змістове наповнення цієї форми 

підвищення кваліфікації вчителів здійснюється за такими напрямами, як: робота з 

обдарованими учнями, робота зі слабкими учнями, конструювання завдань, цілісне 

оцінювання, методи активізації навчання учнів, навчання за методами проєктів і 

вебквестів, економіка на уроках математики, методи статистики в школі, 

використання графічного калькулятора у викладанні математики, комп'ютер у 

діяльності вчителя, викладання предмета з використанням інтерактивної дошки, 

історія математики в математичних класах [488]. У змісті навчання вчителів 

природничо-математичних предметів за програмою післядипломної освіти 

передбачено розгляд тем у галузі педагогіки, психології, загальної дидактики й 

спеціальної методики.  

Серед освітніх пропозицій для здобувачів післядипломної педагогічної освіти 

найбільш популярним є напрям із педагогічної підготовки. Таке положення 

пояснюється, насамперед, основною вимогою до вчителя – «особи, яка проводить 

навчально-виховні заняття з дітьми та молоддю і яка, незалежно від вікової групи 

учнів, повинна мати педагогічну підготовку» [459]. Здобуття післядипломної освіти 

за новою кваліфікацією регулюється Розпорядженням Міністерства науки і вищої 

освіти Республіки Польща «Про стандарти підготовки вчителів» (2012) [601] та 

Розпорядженням Міністерства національної освіти Республіки Польща «Про 
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внесення змін до Розпорядження про спеціальну кваліфікацію, необхідну для 

вчителів» (2012) [603]. 

Здобуття післядипломної освіти за напрямом педагогічної підготовки 

розраховане на випускників з вищою освітою з кваліфікацією не нижче першого 

ступеня із базової підготовки (також після закінчення бакалаврату), які не мають 

педагогічної кваліфікації, необхідної для роботи вчителем. Навчання передбачає 

вивчення психолого-педагогічних дисциплін, основного предмета, додаткових 

предметів і проходження педагогічної практики. Випускники отримують сертифікат 

про закінчення післядипломної освіти на підставі проходження навчальних занять і 

складання випускного іспиту [535]. 

Курс «Педагогічна підготовка» Вищої школи менеджменту «Освіта» у Вроцлаві 

(studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania «Edukacja» we Wrocławiu), що 

відповідає цьому напряму післядипломної освіти фахівців, дає змогу здобути 

педагогічну кваліфікацію, тобто пройти педагогічну підготовку, яка відповідає 

освітнім стандартам [535]. Підготовка вчителів передбачає здобуття знань і вмінь у 

галузі педагогіки, психології, загальної дидактики й спеціальної методики за умови 

поєднання організації навчання з педагогічною практикою. Після закінчення курсу 

слухачам надається право викладати в школі. Навчання триває 3 семестри, загальна 

кількість годин – 445, зокрема 150 годин практики. У навчальній програмі 

передбачене вивчення таких дисциплін, як: «Психологія пізнавальних процесів», 

«Психологія емоцій і мотивації», «Психологія в освітніх ситуаціях», «Соціальні 

комунікації», «Сучасні проблеми педагогіки з елементами історії освіти», 

«Проєктування системи освіти», «Освітнє право», «Загальна дидактика», «Методика 

викладання предмета», «Культура слів і емісія голосу». Наприкінці навчання 

виділено години на таку форму навчання, як «дипломний семінар». З поважних 

причин керівник закладу, у якому здійснюється навчання, може вносити зміни до 

навчальної програми [535]. 

Професійні кваліфікаційні курси (kwalifikacyjne kursy zawodowe) надають змогу 

отримати нову роботу, завершити навчання, удосконалити свої навички, підтримати 

розвиток професійної кар’єри вчителя. Це позашкільна форма неперервної освіти, 
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освітня програма, що враховує базову (основну) освіту за професією у сфері однієї 

кваліфікації. Після її завершення дозволено скласти іспит на підтвердження 

кваліфікації в цій професії в межах уже визначеної кваліфікації [459]. 

Зокрема, кваліфікаційні педагогічні курси для вчителів надають можливість 

фахівцю виконувати обов’язки вчителя відповідно до вимог Міністерства 

національної освіти Республіки Польща. Навчальна програма таких курсів, що 

організовані Осередком вдосконалення вчителів у Варшаві, розрахована на 420 

годин (270 годин + 150 годин практики за професією) і зазвичай закінчується 

іспитом. Щоб учителі мали змогу пройти такий курс стаціонарно, заняття 

відбуваються у вихідні дні й заклад організовує навчання в різних містах Республіки 

Польща (Гданськ, Гдиня, Катовіце, Краків, Щецин, Варшава, Вроцлав) [459]. Курс 

складається з декількох теоретичних модулів і викладається протягом декількох днів 

під керівництвом кваліфікованих фахівців. Проходити дистанційне навчання з 

кваліфікаційних педагогічних курсів можуть особи, які не мають можливості 

відвідувати звичайний курс. Їм пропонують пройти інтернет-курс, що також 

передбачає 270 годин теорії й 150 годин практики [459]. 

Однією з найкращих пропозицій для польських учителів природничо-

математичних предметів у підвищенні їхньої кваліфікації є електронне навчання за 

допомогою онлайн-курсів, які організовані на epedagog.edu.pl [459]. Дуже важливо, 

що така форма професійного вдосконалення фахівців відповідає всім вимогам 

Міністерства національної освіти Республіки Польща. Курси електронного 

навчання, що запропоновані на цій платформі, здійснюються за усіма стандартами 

Міністерства національної освіти Республіки Польща та керуються освітнім 

закладом, на базі якого вони організовуються. Такі курси заощаджують час учителя 

й гроші на дорогу до обраного місця навчання, додатково надається можливість 

завершити весь курс, не виходячи з дому, тому що екзаменатор приходить до 

вчителя на іспити протягом 3 робочих днів з моменту проходження курсу на 

платформі [459]. 

Важливим аспектом підвищення кваліфікації вчителів, зокрема природничо-

математичних предметів, є здобуття додаткової кваліфікації, що відбувається 
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завдяки проходженню кваліфікаційних курсів за відповідною спеціальністю 

освітньої галузі. Набута додаткова кваліфікація з викладання інших предметів є 

гарною можливістю забезпечення повної зайнятості фахівців та способом 

запобігання втраті роботи для багатьох учителів [496, с. 45].  

Кваліфікаційний курс «Біологія і географія» [373], що викладається в Осередку 

вдосконалення вчителів «Освіта» у сучасному навчальному центрі для вчителів у 

Вроцлаві (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli «Edukacja». Nowoczesny ośrodek szkolący 

nauczycieli we Wrocławiu), є освітньою пропозицією для фахівців, які хочуть здобути 

кваліфікацію для викладання додаткового предмета, зокрема біології та географії. 

Курс призначений для випускників із вищою освітою, які вже мають педагогічну 

підготовку. Навчаючись за цим курсом, учитель здобуває предметну та методичну 

підготовку для викладання біології й географії. Освітня траєкторія дає змогу 

випускникам набути необхідних компетенцій та навичок, які вони будуть 

використовувати в професійній практиці. Набуття знань та вмінь відбувається в 

необхідному для проведення занять обсязі, що відповідає змісту шкільної програми 

предметів «Біологія» і «Географія», відповідно до чинного законодавства 

Міністерства національної освіти Республіки Польща [373].  

Організоване в цьому освітньому закладі навчання розраховане на 3 семестри, 

що складає 470 навчальних годин, зокрема 120 практичних годин. Наприклад, під 

час підготовки до викладання предмета «Біологія» вивчаються такі дисципліни, як: 

«Клітинна біологія» (6 годин); «Хімічний склад організмів» (3 години); «Біологічне 

різноманіття – віруси, бактерії, гриби» (12 годин); «Фізіологія рослин» (6 годин); 

«Біологічне різноманіття – безхребетні та хребетні тварини» (16 годин); «Побудова 

та функціонування людського тіла» (28 годин); «Генетика та генна інженерія» (10 

годин); «Основи екології, охорони навколишнього середовища та охорони природи» 

(10 годин); «Еволюційна біологія» (6 годин); «Фізіологія тварин» (6 годин); 

«Дидактика викладання біології» (60 годин) [373]. 

Підготовка до викладання предмета «Географія» передбачає вивчення таких 

дисциплін, як: «Картографічна основа географії» (3 години); «Астрономічні основи 

географії» (6 годин); «Сфери земної оболонки» (18 годин); «Основи формування та 
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охорони навколишнього середовища» (2 години); «Регіональна географія світу» (35 

годин); «Фізична географія Польщі» (5 годин); «Соціально-економічна географія 

Польщі» (14 годин); «Регіональна відмінність Польщі» (4 години); «Населення 

світу» (10 годин); «Економічна диверсифікація світу» (15 годин); «Принцип сталого 

розвитку» (3 години); «Дидактика викладання географії» (60 годин) [373]. 

Курси підвищення кваліфікації є однією з найпоширеніших форм підвищення 

професійності й компетентності вчителів у післядипломній освіті Республіки 

Польща. Завдяки їхньому функціонуванню створюються широкі можливості для 

розвитку теоретичних і практичних навичок польських фахівців. Завданням курсів 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Польщі є підвищення ефективності шкільного навчання в 

галузі математики й природничих наук, підтримка вчителів у діяльності, що 

пов’язана з функціонуванням шкіл у місцевих середовищах, підтримка вчителів у 

сприянні розвитку математичних і природничих інтересів та здібностей учнів, 

поширення цілісного підходу у вивченні навколишнього світу, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у роботі вчителів, розвиток їхньої 

здатності до формування таких соціально важливих поглядів учнів, як 

толерантність, надійність, комп’ютерна безпека та прагнення до постійного 

розвитку [496].  

Така форма підвищення кваліфікації польських фахівців має вузьку 

спрямованість і короткий термін проходження від 12 до 18 годин. Тематика має 

досить різноманітний характер, зокрема охоплює такі теми: «Виховання мотивації 

учнів до навчання на уроках математики», «Е-навчання на платформі Moodle», 

«Новий основний навчальний план з математики», «Нові виклики в методології та 

дидактиці», «Як підготувати цікавий урок хімії в початковій школі» тощо [460].  

Прикладом такої форми підвищення кваліфікації польських учителів може бути 

п’ятнадцятигодинний курс, що розрахований на вчителів природи, біології, 

географії початкових шкіл і гімназій із теми «Планування навчальної роботи на 

основі нового базового навчального плану [458]. Він упроваджений Центром 

удосконалення та практичної підготовки вчителів у місті Лодзь (Łódzkie Centrum 
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Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego). Теми занять охоплюють такі 

важливі питання, як: загальні положення реформування програми природничо-

математичних предметів; планування роботи вчителя на основі відповідних 

правових актів; створення освітніх програм та їхня модифікація й адаптація до 

потреб та здібностей учнів; розроблення матеріалів, що підтримують дидактичний 

процес. Участь у роботі цього курсу дає змогу підготувати учасників навчання до 

організації семінарів для вчителів природи, біології та географії відповідно до 

запланованих змін у шкільній програмі [458].   

Осередком вдосконалення вчителів у Познані [460] організовано декілька 

курсів підвищення кваліфікації для вчителів математики. Курс «Майстерня праці 

ефективного вчителя математики» (12 годин) розрахований на фахівців усіх типів 

шкіл. Учасники курсу після успішного його закінчення здобувають знання щодо 

принципів ефективної комунікації з учнями та їхніми батьками, створення ситуації 

позитивної мотивації учнів у процесі навчання, уміння використовувати способи 

проведення занять, уміння обирати методи й форми роботи для розвитку здібностей 

учнів, планування освітньої діяльності, використання стратегії подолання складної 

поведінки учнів [460].  

У змісті курсу розкриваються важливі теоретичні та практичні аспекти 

діяльності сучасного вчителя математики, а саме: принципи ефективної комунікації 

в школі, мистецтво мотивації учня, необхідність і методи індивідуалізації 

викладання на уроках математики. Учителів знайомлять з прикладами ефективних 

методів роботи в математичних класах, зокрема щодо роботи з учнями з різними 

освітніми потребами, групової роботи як способу активізації учнів під час уроку, 

розвитку вчителя математики в ролі вихователя, стратегії подолання важкої 

поведінки учнів, позитивної практики учасників занять – обміну досвідом [460]. 

За результатами проходження курсу «Аналіз результатів залікового іспиту з 

математики в контексті підвищення якості роботи школи» для вчителів, які 

викладають математику в закладах загальної середньої освіти Польщі передбачено, 

що після закінчення курсів учасники набудуть таких професійних рис, як уміння 

проаналізувати результати іспиту, використовувати висновки з цього аналізу для 
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вдосконалення власної педагогічної майстерності, планувати свою роботу на основі 

рекомендацій, вибирати правильні методи роботи з учнями для підвищення 

ефективності навчання. Змістовим контентом курсів є положення та етапи 

шкільного аналізу результатів зовнішнього іспиту, висновки зі звіту Осередку 

розвитку освіти та аналізу базового навчального плану, успіхи та невдачі учнів у 

контексті перевірених навичок під час іспиту з математики, підготовка учня до 

екзамену – пропозиція навчальних вправ [460]. 

Програму курсу «Я роблю ставки на математику та GeoGebra» (32 год) 

розраховано для фахівців шкіл різного типу. Лекції та семінари проводяться у формі 

восьми чотиригодинних зустрічей (один раз на місяць) за темами з окремих модулів. 

Після закінчення курсів учителі набувають знання щодо функцій безкоштовного 

навчального програмного забезпечення GeoGebra, здатність підготувати навчальні 

матеріали для моделювання стереометричних завдань і створення графіків функцій, 

уміння ефективно реалізовувати вимоги з базового навчального плану з математики, 

здатність краще підбирати завдання на дослідження та доведення, орієнтуватися у 

використанні методів активізації мотивації учнів, обмінюватися знаннями та 

співпрацювати в предметній групі, застосувати набуті знання з предмета та 

методично-дидактичні компетентності в ефективному викладанні математики. 

Учасники мають змогу впливати на вибір контенту програми, що пройшла 

апробацію, відповідно до своїх потреб. Відбувається обмін досвідом та дидактичними 

напрацюваннями. Існує електронна підтримка для надання детальної інформації 

стосовно планування занять. З питань проведення цих курсів заклади співпрацюють з 

Інститутом математики, факультетом електротехніки, Познанським технологічним 

університетом, Варшавським центром GeoGebra в Університеті соціальних та 

гуманітарних наук (SWPS – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) [460].  

Ключове значення серед напрямів загального розвитку фахівців мають курси 

вдосконалення в галузях педагогічної терапії, інформаційних технологій та іноземної 

мови. Проведення курсів з педагогічної терапії для вчителів різних категорій, що 

значною мірою сприяє підвищенню їхнього професійного рівня [496, с. 41].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Курс «Методи педагогічної терапії» (CRP – platforma kursów online) [476] – це 

курс електронного навчання, призначений для терапевтів, учителів і батьків, які 

хочуть допомогти дітям у школі та зробити внесок у їхній гармонійний розвиток. 

Навчальний матеріал складається з п’яти модулів + онлайн-тестування. У процесі 

опанування курсу набуваються знання й навички у сфері завдань і функцій 

педагогічної терапії, засвоюються основні принципи роботи з дитиною з 

труднощами розвитку, оволодіння методами педагогічної терапії. Після 

проходження курсу учасники отримують довідку і диплом, що видається на підставі 

Розпорядження Міністерства національної освіти Республіки Польща «Про 

навчання впродовж життя в позашкільних формах» від 18 серпня 2017  року [592]. 

Потрібно зауважити, що більшість курсів підвищення кваліфікації польських 

вчителів містять питання щодо підвищення рівня технічної та психолого-педагогічної 

підготовки вчителів, набуття необхідних компетентностей у галузі інформаційних 

технологій. По закінченню курсів з інформаційних технологій слухачі набувають 

здатності демонструвати навички роботи з інформаційно-технологічним обладнанням 

та використовувати здобуті знання в шкільній практиці. Завдяки навчанню на цих 

курсах учителі частіше використовують інформаційно-технологічне обладнання, що 

сприяє розвитку їхньої професійній майстерності [496, с. 41].  

Реалізовані курси підвищення кваліфікації та кваліфікаційні курси 

присвячуються використанню сучасних інформаційно-комунікаційних засобів 

навчання під час уроків (наприклад, мультимедійних дошок, платформ 

електронного навчання та електронного журналу). Польські дослідники зауважують, 

що вчителі розглядають курси, пов’язані з використанням інструментів 

інформаційно-комунікаційних технологій, як корисні для застосування в їхній 

професійній роботі. Водночас, на думку вчителів, перешкодою для широкого 

використання інноваційних форм навчання, передусім, є проблема незадовільного 

шкільного обладнання в сучасному освітньому процесі (наприклад, відсутність 

інтерактивних дощок), саме тому деякі фахівці не хочуть брати участь в авторських 

проєктах про сучасні електронні засоби навчання [496, с. 46]. 
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Характерною рисою підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща є введення до 

їхньої програми мовних курсів з іноземної (англійської) мови. Проходження 

вчителями мовних курсів збільшує можливості вчителів щодо участі в міжнародних 

проєктах та міжнародному обміні між школами. Завдяки мовним курсам учителі 

можуть користуватися працями не тільки вітчизняних авторів, а й зарубіжних. Варто 

звернути увагу, що охочих узяти участь у проходженні курсів, пов’язаних з 

вивченням іноземної мови, значно більше, ніж бажаючих пройти навчання за 

програмами післядипломної освіти в цій сфері. Пояснюється це тим, що однією з 

вимог до сучасного вчителя в Республіці Польща є знання іноземної мови, зокрема 

англійської [496, с. 41]. 

Прикладами таких мовних курсів є курси, що організовуються на базі Осередку 

вдосконалення вчителів у місті Познань [460]: «Кожен вчитель знає іноземну мову – 

англійську» (60 год), «Кожен вчитель знає іноземні мови – іспанську» (60 год), 

«Кожен вчитель знає іноземні мови – німецьку» (60 год). Адресовані вони для 

вчителів різних предметів і типів шкіл, які зацікавлені в набутті мовних навичок 

використання іноземних мов. Метою цих курсів є надання можливості вчителям, які 

працюють на різних освітніх рівнях, здобути нові або вдосконалити раніше здобуті 

мовні навички у галузі обраної іноземної мови. Заняття проводяться один день на 

тиждень. Розподіл учителів за навчальними групами відбувається відповідно до 

рівня знань іноземної мови після проходження ними діагностичного тесту та 

консультацій з лекторами англійської мови [460].  

Важливим елементом проходження вчителями кваліфікаційних курсів й курсів  

підвищення кваліфікації є підсумкова сертифікація її учасників. Переважна 

більшість вчителів, які беруть участь у курсах вдосконалення і курсах підвищення 

кваліфікації (близько 90%), отримують сертифікати, що підтверджують успішне 

завершення фахівцями навчання й означають виконання ними вимог щодо 

відвідування занять. Можливість отримати сертифікат є фактором, що мотивує 

вчителів до підвищення їхньої кваліфікації, тому що це відкриває шлях до розвитку, 

просування в кар’єрі чи перепідготовки фахівців [496, с. 51]. 
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Отримання сертифікатів є цінним елементом курсів насамперед тому, що надає 

змогу подати заявку для переходу на наступний ступінь професійного розвитку. Як 

зазначається в аналітичних дослідженнях у сфері підвищення кваліфікації вчителів, 

загалом у виборі курсів учителі керуються переважно їхньою тематикою і, хоча 

отримання сертифіката для них є другорядним фактором, усе одно воно є суттєвим 

чинником для їх проходження. Найбільш бажаними для вчителів є ті курси, що 

сприяють підвищенню рівня освіти, необхідному для викладання шкільного 

предмета та, зокрема, закінчуються видачею сертифіката, який підтверджує набуття 

певних професійних навичок [496, с. 51]. 

Польські дослідники зазначають, що наскільки б якісними не були організація і 

проведення курсів професійного вдосконалення і кваліфікаційних курсів, по їх 

закінченню серед недоліків такої форми освітнього процесу фахівці  вказували на 

неможливість продовження деяких із них або відсутність можливості для 

поглиблення набутих знань і навичок. Так, польські вчителі зазначають, що форми 

підвищення кваліфікації вчителів мають зосереджуватися на конкретних питаннях в 

освіті. Бажанням польських учителів є проходження професійних курсів у 

короткострокових формах, але більш ґрунтовних за змістом [387, с. 40]. Саме ці 

проблеми частково вирішуються завдяки проведенню значної кількості тематичних 

тренінгів. Як зазначено в підсумковому звіті Міністерства національної освіти 

Республіки Польща, за результатами реалізації програми «Капітал людський» 

працівники освіти найчастіше беруть участь у тренінгах, оскільки вони за своїм 

змістом максимально наближаються до ситуацій, які стосуються безпосереднього 

виконання їхніх службових обов'язків [496, с. 51].  

Організація та проведення тренінгів на актуальні теми для вчителів 

математики, які вже працюють, є одним із напрямів діяльності викладацького 

складу й адміністрації Осередку вдосконалення вчителів у місті Познань [460]. Так, 

тренінг «Дружня математика в середній школі» (Przyjazna matematyka w szkole 

ponadpodstawowej), що розрахований на 5 навчальних годин, розрахований на 

вчителів математики, які працюють у школах другого ступеня. По закінченню 

тренінгу його учасники можуть реалізовувати ідеї, що виникли в процесі 
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випускного іспиту й інших досліджень щодо ефективнішого навчання учнів, 

використовувати різні стратегії для розв’язання завдань, застосовувати методи 

навчання з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів, упроваджувати 

різноманітні методи й прийоми активізації діяльності учнів, здійснювати рефлексію 

щодо власної майстерності. Зміст тренінгу спрямований на розкриття сильних та 

слабких рис учнів на основі освітніх експертиз та досліджень, змін у базовому 

навчальному плані в середній школі. Реалізація окремих вимог базового 

навчального плану передбачає використання методів і форм активізації навчальної 

діяльності учнів, урахування умов і засобів реалізації базового навчального плану, 

використання різних стратегій для вирішення завдань, обмін досвідом – прикладами 

ефективних методів роботи з учнями [460].  

Тренінг «Оцінювання на уроках математики» призначений для вчителів 

початкової школи з математики IV-VIII, гімназій і середніх шкіл 

(ponadgimnazjalnych) (5 годин). Його метою є формування здатності застосовувати 

елементи формувального оцінювання в повсякденній роботі, указувати на 

відмінності між внутрішньошкільним і зовнішнім оцінюванням, здійснювати 

тематичний аналіз системи оцінювання в контексті різних форм роботи на уроці та 

вимог щодо окремих типів шкільних класів, установлювати критерії оцінювання 

робіт корекційного та перевірочного іспиту. Зміст тренінгу містить такі важливі 

питання, як: формувальне оцінювання на уроках математики, принципи оцінювання 

предмета, критерії оцінювання на перевірочних і корекційних іспитах [460]. 

Тренінг «Упровадження нового базового навчального плану з математики в 

середній школі» для вчителів математики, які працюють в закладах загальної 

середньої освіти, розраховано на 4 навчальні години [460]. По закінченню занять 

учасник має знати положення реформи шкільної програми, що реалізується; 

указувати загальні та детальні вимоги до математики в класах IV-VIII SP, 

аналізувати положення нової базової навчальної програми, знати, які зміни були 

внесені до змісту навчання, знати умови й способи реалізації нових базових тем. До 

змісту тренінгу з цієї теми належить розгляд питань щодо положень реформи 

шкільної системи, очікуваного рівня знань та навичок учнів, які закінчили 
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восьмирічну початкову школу, структури базового навчального плану з математики 

та його ролі в освітньому процесі, змін у новій базовій навчальній програмі в 

середній школі/технікумі та методичних вказівок щодо виконання вимог базового 

навчального плану [460]. 

Отже, перевагами тренінгового підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща є максимальне 

наближення до особливостей професійної діяльності фахівців.  

Ще однією формою вдосконалення польських вчителів, які викладають 

математику і природничі предмети, є проведення великої кількості конференцій. 

Так, конференція «Доведення з GeoGebrą» [395], що відбувалася в Осередку 

вдосконалення вчителів у польському місті Познань, проводилася для фахівців усіх 

типів шкіл і ставила за мету навчити вчителів математики використовувати 

безкоштовне програмне забезпечення GeoGebra, яке є у вільному доступі в мережі 

Інтернет. У її програмі передбачена презентація інтерактивних навчальних 

посібників для формування навичок мислення та аргументації учнів. Під час 

конференції представлено методи роботи та приклади інтерактивних навчальних 

посібників, створених за допомогою безкоштовного програмного забезпечення 

GeoGebra, для ілюстрації обраних тем з геометрії, математичних теорем та їх 

доведення [395].  

Тематикою методичної конференції для вчителів біології, що проводилася 

Центром удосконалення та практичної підготовки вчителів у місті Лодзь (Łódzkie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego), є впровадження нового 

базового навчального плану з біології в чотирирічній загальноосвітній школі та 

п’ятирічному технікумі. До програми конференції входили важливі питання, а саме: 

презентація та аналіз нової базової навчальної програми з біології в середній школі, 

обговорення положень випускного іспиту по закінченню середньої школи, 

визначення потреб учителів у контексті реалізації нового базового навчального 

плану. Участь у конференції сприяла покращенню здатності вчителя аналізувати 

нову базову навчальну програму з біології, планувати заходи, пов'язані з 

упровадженням основного навчального плану [443]. Польські науковці зазначають, 
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що організація значної кількості семінарів, конференцій щодо підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів відбувається завдяки 

діяльності методичних радників [443]. 

Відтак, учителі природничо-математичних предметів Республіки Польща 

мають можливість брати участь у багатьох формах професійного вдосконалення 

фахівців, зокрема в різноманітних курсах і формах додаткової освіти, як у сфері 

шкільного предмета, який викладають, так і в галузі педагогіки. Розглянуті форми та 

зміст підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Польщі мають практико орієнтований характер та сприяють 

розвитку особистісних і професійних якостей фахівців. 

Отже, розглянувши сучасні зміст, форми й методи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів післядипломної освіти Республіки 

Польща, ми дійшли висновку, що до основних принципів, за якими здійснюється 

професійне вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів Польщі, 

належать такі: взаємозв’язок теорії й практики, змінюваність, різноманітність форм, 

неперервність, багатовимірність, багаторівневість і відкритість. З’ясовано, що 

учителі мають право самостійно обирати форму свого професійного вдосконалення, 

зокрема на практиці реалізується можливість підвищення кваліфікації фахівців 

шляхом неформальної освіти, що вдало поєднується з наданням освітніх послуг 

формальної та інформальної освіти, а форми вдосконалення польських учителів 

природничо-математичних предметів мають тенденцію до постійних змін 

відповідно до вимог суспільства. 
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3.4. Тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки 

Польща 

 

Особливе місце в державотворенні Республіки Польща належить системі 

післядипломної освіти, до якої входить система підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів, що займає одне з ключових місць. Зв’язок 

освіти й польського суспільства завжди був взаємним. Соціальні зміни ставали 

джерелом та індикатором для обґрунтування цілей, змісту, форм, методів освіти 

вчителів (освітні заклади виконували замовлення суспільства і змінювалися залежно 

від його потреб). Своєю чергою, освітня галузь безпосередньо впливала на 

становлення суспільних програм і визначення пріоритетів розвитку країни.  

Саме на вчителів покладалися великі сподівання польського народу щодо виховання 

покоління, здатного побудувати економічно й політично сильну державу [363, c. 20]. 

Увага уряду Польщі наприкінці минулого століття в питаннях організації 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті країни була зосереджена, передусім, на забезпеченні фахівців 

закладів загальної середньої освіти основними знаннями та навичками з питань 

навчання й виховання учнів. Це пов’язувалося з тим, що багато вчителів, які 

працювали в школах, узагалі не були підготовлені до професії вчителя або мали 

дуже низький рівень кваліфікації в цій сфері [574]. Проблема забезпечення країни 

кваліфікованими педагогічними кадрами розв’язувалася на рівні держави різними 

шляхами, а зокрема через розвиток системи професійного вдосконалення вчителів у 

післядипломній освіті, урізноманітнення наявних форм навчання/вдосконалення 

фахівців, зміну стандартів підвищення кваліфікації вчителів.  

Нині, як зазначають польські дослідники Б. Кенджєрска (B. Kędzierska), 

К. Потирала (К. Potyrała) [434], в освітньому процесі зростає значення формування 

компетентності зі зменшенням ролі енциклопедичної передачі знань. У світі 

інтенсивного створення знань, фактографічного і швидкого їх розповсюдження, 

легкого доступу до них, необхідність запам’ятовування значно знижується. 
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Натомість, попит на відповідні інструменти для опанування знань, їх перетворення 

та застосування збільшується, що відбувається з метою полегшення професійної 

діяльності та заради покращення власного життя [434].   

Основою для змін у мисленні та поглядах щодо освіти вчителів природничо-

математичних предметів Республіки Польща, підвищення їхньої кваліфікації в 

післядипломній освіті країни є осмислення явища глобалізації – процесу, що 

впливає на всі сфери життя, зокрема й на освіту, процесу, який веде до створення 

глобального суспільства в результаті інтеграції держав, суспільств, економік і 

культур [434].  

У міжнародних положеннях і документах (висновки Міжнародної конференції з 

питань освіти (Женева, 1996)), що покладені в основу функціонування сучасної 

системи професійного вдосконалення фахівців, освіта визначається як предмет 

впливу глобалізаційних процесів,  який має відігравати особливу роль у запобіганні 

негативних наслідків та посиленні тих елементів, що призводять до прогресу. Як 

зазначають Б. Кеджєрска (B. Kędzierska), К. Потирала (К. Potyrała) [434], серед 

проблем, що постають перед учителями, зокрема фахівцями з Польщі, на початку 

ХХІ століття, є подолання суперечностей між місцевим і глобальним, сучасністю й 

традиціями, прогресивною конкуренцією та турботою про гарантування 

можливостей, технічним прогресом і здатністю його опановувати [434].  

На думку М. Черепаняк-Вальчак (M. Czerepaniak-Walczak) [384], професійне 

вдосконалення вчителів у післядипломній освіті Республіки Польща в умовах 

глобалізаційного суспільства суттєво має відрізнятися, воно не може залишатися на 

тому ж рівні, здійснюватися тими ж самими формами й методами, які 

використовувалися на попередніх етапах розвитку педагогічної освіти країни [384]. 

Тому сучасні форми професійного вдосконалення вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Польщі, що виникли у 80-х і 90-х 

роках минулого століття під впливом соціально-економічних змін у суспільстві, 

були суттєво змінені на рубежі століть. Пріоритетними напрямами післядипломної 

педагогічної освіти Республіки Польща, як і країн Європейського Союзу, стали 

підготовка вчителів до участі в освітній реформі, консолідація організаційних 
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структур у сфері післядипломної освіти та раціоналізація національної системи 

післядипломної освіти, підвищення якості післядипломної освіти й підготовки 

вчителів, зосередження уваги на спільних, загальноєвропейських діях у сфері 

післядипломної освіти педагогів [50].  

На реформування системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни вплинула необхідність 

зміни вектору освіти з орієнтації винятково на постачання знань до орієнтації на 

розв’язання проблем та пошук можливих рішень [435, с. 28]. Починаючи з 2005 

року, у системі освіті Республіки Польща та, відповідно, у системі професійного 

вдосконалення вчителів як її складника, спостерігаються спроби реалізації Стратегії 

сталого розвитку освіти (EZR – Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju 

(EZR)) [435]. За основу взято головні положення резолюції, прийнятої Генеральною 

Асамблеєю ООН у 2002 році, за якою 2005-2014 роки були проголошені 

«Десятиріччям освіти щодо сталого розвитку» [297]. Провідним напрямом 

реформування польської системи професійного вдосконалення вчителів 

природничо-математичних предметів стала реалізація ідей сталого розвитку 

суспільства, що зобов’язує здійснювати діяльність у галузі екологічної освіти і 

пов’язано з філософією, політикою та способом дій, спрямованими на збереження 

природних ресурсів, зупинення інтенсивної та нераціональної їх експлуатації 

А. Папужіньскі (A. Papuziński) [504].  

Прикладом упровадження ідей сталого розвитку в освіту Польщі є 

реорганізація шкільної природничої освіти, здобування учнями знань та навичок із 

природничих предметів шляхом набуття ними досвіду безпосереднього 

спостереження за навколишнім середовищем (природою), що сприяє розумовому, 

моральному та соціальному, естетичному та оздоровлювальному вихованню учнів, є 

відправною точкою для самостійної наукової та самоосвітньої роботи [384], 

визначає концепцію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти 

Республіка Польща, а отже, і закладах професійного вдосконалення вчителів 

математичних і природничих предметів.  
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У польських педагогічних джерелах висловлюється думка про те, що 

ефективна, широко доступна й узгоджена з розвитком шкіл система професійного 

вдосконалення вчителів має сприяти кращій підготовці до змін у суспільстві. 

Спроби побудувати таку систему робляться в усьому світі. Ці зусилля не є 

результатом потреби «змін заради змін», а необхідністю реагувати на еволюцію 

сучасного світу [489]. Тому суттєвим для дослідження тенденцій розвитку системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Республіки Польща є аналіз здійснення реформи польської 

системи загальної середньої освіти, зокрема, процесу внесення змін у викладання 

природничо-математичних предметів. 

Цілями шкільної реформи 2008 року стала необхідність уведення до програм 

навчання природничих предметів на рівні закладів загальної середньої освіти 

рекомендацій європейських освітніх середовищ, що мало на меті посилення 

мотивації та пробудження інтересу учнів до вивчення природничих предметів та 

формування умінь, однаково важливих як для подальшого навчання в цій галузі, так 

і в повсякденному житті чи в майбутній професії [522]. 

Відповідним Розпорядженням Міністерства національної освіти Республіки 

Польща «Про основний навчальний план дошкільної освіти та загальної освіти в 

окремих типах шкіл» від 23 грудня 2008 року [598] передбачене посилення 

мотивації учнів гімназій до вивчення природничих предметів через подальшу 

диференціацію обов’язкового рівня знань у сфері цих предметів на III й IV освітніх 

етапах (поглиблений рівень) й збереження наступності цілей і змісту тих предметів, 

що реалізовуються на III й IV освітніх етапах базового курсу, а також забезпечення 

неперервності навчання природничих предметів від І і II освітніх етапів 

(природнича освіта і природа), через середню школу (біологія хімія, фізика, 

географія) до IV етапу (біологія, хімія, фізика, географія) на основному або 

поглибленому рівнях загального предмета природа зі збереженням на кожному етапі 

відповідного рівня знань і вмінь, застосування методів навчання, що відповідають 

віку учнів [598]. 
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На думку професора Е. Бартнік (E. Bartnik), голови реформаторської групи в 

галузі природничих предметів, основними завданнями реформи навчальних програм 

викладання природничих предметів у закладах загальної середньої освіти стало їхнє 

спрямування на поглиблене навчання учнів різних як практичних (проведення 

експериментів, спостережень і вимірювань в лабораторних та природних умовах), 

так й теоретичних (формування причинно-наслідкового мислення, формулювання 

висновків, створення та оброблення інформації тощо) навичок за умови збереження 

диференціювання рівнів цього навчання на окремих освітніх етапах, відновлення 

належного місця лабораторного методу в навчанні природничих предметів у 

польській школі [616].  

Як зазначає Я. Таркота (J. Tarkota), зміни, які відбулися в системі шкільної 

освіти, на той час потребували швидких перетворень у системі професійного 

вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів в післядипломній 

освіті країни [574]. Унаслідок світових тенденцій, що охоплюють глобалізаційні 

процеси, розвиток інформаційного суспільства, перехід до суспільства знань, 

виникла необхідність створення універсальної й усебічної, неперервної та відкритої 

освіти. А отже, компетентність сучасного вчителя має характеризуватися гнучкістю 

та інтерактивністю, постійно оновлюватися відповідно до нових контекстів [574]. 

Важливі якісні зміни в польській системі підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни відбулися  

завдяки фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу [574]. Більшість учителів 

природничо-математичних предметів Польщі пройшли те чи інше навчання, що 

фінансувалося з фондів Європейського Союзу. Зазначено, що ці заходи зробили свій 

внесок у покращення стану системи професійного вдосконалення вчителів 

природничо-математичних предметів, хоч, насправді, не такий ваговий, як 

передбачалося [574]. 

Реалізація першого етапу Оперативної програми «Людський капітал» (2007-

2013 рр.), яка здійснювалася в Польщі за фінансової підтримки Європейського 

соціального фонду (ESF – European Squash Federation), свідчить про те, що на 

загальнонаціональному рівні одним із пріоритетів розвитку польського суспільства 
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визнається висококваліфікований персонал системи освіти (Захід 9.4 Оперативної 

програми «Людський капітал» (Działania 9.4, PO KL – Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki)) [427]. Соціально-економічний прогноз Оперативної програми «Людський 

капітал» (2007-2013 рр.) засвідчив, що підвищення кваліфікації вчителів є важливим 

фактором, що зумовлює якість освітньої пропозиції та зміну ролі вчителів у 

суспільстві [427].   

В Оперативній програмі «Людський капітал» (2007-2013 рр.) указані форми 

підвищення кваліфікації вчителів, а саме: освіта в післядипломний період, 

кваліфікаційні курси й курси підвищення кваліфікації вчителів – як такі, що 

сприяють підвищенню кваліфікації фахівців відповідно до вимог, які стосуються 

стратегічних напрямів регіонального розвитку, змін в освіті, відповідають попиту на 

нові кваліфікації та зміни демографічної ситуації в системі освіти (Завдання 9.4 

Високо кваліфіковані кадри системи освіти Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane 

kadry systemu oświaty) [427].  

Підтримка впроваджених змін, що здійснювалася через проєкти Європейського 

Союзу, передбачала реалізацію цілої низки проєктів, серед яких проєкт «Система 

підготовки вчителів на основі загальнодоступної всебічної підтримки шкіл» (System 

doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu 

szkół), що реалізовувався з 1 квітня 2010 року по 31 грудня 2015 року. За цим 

проєктом визначався важливий напрям професійного вдосконалення вчителів, який 

здійснювався через такі заходи, як: тренінги (для працівників системи 

вдосконалення, директорів шкіл та представників керівних органів, повітових 

координаторів змін (powiatowych koordynatorów zmiany); підготовка матеріалів і 

пропозицій щодо змісту, форм і методів професійного вдосконалення, правил 

створення мереж, матеріалів, що забезпечують самоосвіту, прикладів ефективної 

практичної діяльності (przykłady dobrej praktyki), сценаріїв зустрічей тощо); 

побудова інформаційно-технологічної платформи, що дає змогу керувати ресурсною 

базою (пропозиції щодо вдосконалення, основний інструментарій, спеціалісти), 

пов’язаною з іншими освітніми порталами, що підтримують місцеву співпрацю та 

мережі самоосвіти фахівців; фінансування впровадження щорічних пропозицій 
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щодо внутрішньошкільного вдосконалення вчителів (дві обрані пропозиції в кожній 

школі, яка бере участь у проєкті); створення тематичних та проблемних мереж 

співпраці та самоосвіти, зокрема форуму співпраці для керівників шкіл [427]. 

Учитель, завдяки наданій йому всебічній допомозі в навчальній та виховній 

роботі, отримував нову систему професійного вдосконалення, що супроводжувала 

фахівців в упровадженні професійних змін в освіті. Найважливішими перевагами 

для вчителів в упровадженні нової системи усебічної підтримки закладів загальної 

середньої освіти стала допомога фахівцям у плануванні їхнього професійного 

розвитку відповідно до поточних потреб конкретного освітнього закладу, у якому 

вони працюють, налагодження контактів з усіма установами, відповідальними за 

надання допомоги учням, батькам та вчителям. Учитель налагоджував зв’язки з 

обраним школою Центром розвитку освіти (CRE – Centrum Rozwoju Edukacji), що 

відповідав за організацію підтримки всього закладу, учителю не потрібно було 

«турбуватися» окремо про співпрацю з консультаційним центром, закладом 

удосконалення вчителів чи педагогічною бібліотекою. Така всебічна підтримка 

вчителя надихала до впровадження змін та інноваційних освітніх рішень, надавала 

можливість узяти участь у локальних форумах, обмінятися досвідом, співпрацювати 

з модерованими центрами розвитку освіти (зустрічі з іншими вчителями, які 

викладають зазначену тему, зустрічі та тематичні семінари, пов'язані з обраними 

проблемами, підтримка самоосвіти вчителів); доступ до поточної педагогічної 

інформації, зокрема бази даних центру розвитку освіти (навчальні матеріали, 

приклади передового досвіду, база даних експертів – фахівців у певній галузі) [489]. 

До основних пропозицій за цим проєктом було уведено професійний розвиток 

учителів, що було основою для створення річних планів підтримки в конкретних 

школах. Були представлені принципи модернізованої системи підтримки школи та 

такі пропозиції, як: «Формувальне оцінювання», «Як і навіщо проводити внутрішнє 

оцінювання», «Освітньо-професійне консультування в школі», «Навчальна 

пропозиція на шляху до належного виконання основної навчальної програми», 

«Ставлення учнів. Як його формувати?», «Підтримка роботи класних керівників – 

безпечна школа», «Використання інформаційно-комунікаційних технологій для 
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навчальних занять – безпечний Інтернет», «Співпраця вчителів в організації 

освітнього процесу», «Робота з учнем з особливими освітніми потребами» [498]. 

Потрібно зауважити, що значна кількість проєктів професійного вдосконалення 

вчителів природничо-математичних предметів здійснюється й нині. Так, проєкт «У 

пошуках Ейнштейна – Академія точних розумів» («Szukając Einsteina – Akademia 

Umysłów Ścisłych»), який проходить за сприянням Європейського Союзу, 

відображає тенденцію щодо розвитку шкільних природничо-математичних 

предметів та їхньої інтеграції в закладах середньої освіти [612]. Це інноваційний 

захід, що проводиться за спільною ініціативою Управління освіти у Варшаві 

(Kuratorium Oświaty w Warszawie) та Варшавського технологічного університету, 

метою якого є організація досліджень у галузі математики та природничих наук з 

метою підвищення інтересу учнів до їх вивчення.  

Так, у проєкті брали участь учителі та старшокласники закладів середньої 

освіти Мазовецького воєводства. Усі дії співфінансувалися ззовні Європейським 

соціальним фондом у межах Оперативної програми «Людський капітал». Зокрема, 

на першому етапі реалізації проєкту ще у 2011 році за участю учнів середніх шкіл з 

воєводства Мазовецького у Варшавському технологічному університеті було 

створено 30 уроків, тематика яких охоплювала матеріали з математики та 

природознавства (уроки про фрактал, теорія ймовірностей, голографія, енергетичні 

проблеми або харчова хімія) [612]. 

Розроблені посібники для вчителів та зошити для учнів, що безпосередньо були 

пов’язані з темами уроків, можна було завантажити з вебсайту проєкту. 

Підготовлений вміст не лише відображав зміст уроку, але й давав учням змогу 

розширити свої знання за певною темою. Завдяки цьому проєкту тисячі фахівців 

підвищили свою кваліфікацію, набули нових навичок або навіть змінили професію. 

Загалом тільки з Мазовецького воєводства взяли участь 72 вчителі математики, 

фізики та хімії з 24 закладів загальної середньої освіти. Необхідною умовою участі 

було надання звіту одночасно від трьох вчителів природничо-математичних 

предметів старшої школи, які брали участь у безкоштовних тренінгах з питань 

особливостей упровадження інноваційних навчальних програм, що поєднують зміст 
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шкільної програми з математики, фізики та хімії. Так на практиці відбувається 

інтеграція викладання шкільних предметів в закладах загальної середньої освіти 

[612]. 

У межах проєкту «У пошуках Ейнштейна – Академія Розумів» [612] був 

підготовлений проєкт «Інтегроване навчання природничих предметів із 

застосуванням інструментів інформаційних технологій» («Holistyczne nauczanie 

przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem narzędzi technologii 

informacyjnej») [532]. Зміст програми професійного вдосконалення вчителів, що 

спрямована на реалізацію цього проєкту, містить такі складові: очікувані результати 

навчання, план реалізації й зміст навчання, розвиток і закріплення набутих навичок.  

Навчальна програма призначена для едукаторів, які проводять тренінги для 

вчителів, що впроваджують «Інноваційні програми навчання точних предметів» 

(«Innowacyjny Program Nauczania Przedmiotów Ścisłych»). Завдяки інноваційному 

характеру програми й насиченому контенту її рекомендовано поширювати серед 

заздалегідь підготовлених вчителів у сфері методики викладання предметів та в 

питаннях інформаційних технологій [531]. Розроблення програми відбувалося на 

основі урахування результатів дослідження анкетування серед учителів та учнів, які 

беруть участь у проєкті «У пошуках Ейнштейна – Академія Розумів». Основними 

завданнями запропонованих навчальних занять є підготовка вчителів до реалізації 

базового навчального плану з хімії, фізики та математики за допомогою програми 

інноваційного навчання та її навчальних матеріалів, ознайомлення з виконанням 

програми та використанням її контенту в умовах школи. Крім обговорення 

концепції цілісного навчання, важливим є тренінг, що здійснюється з 

використанням сучасних методів активізації навчання. Модуль, що завершує 

підготовку та методичну підтримку вчителів, передбачає практичну презентацією 

використання матеріалів освітньої програми. Тренери мають володіти знаннями 

експертів з методики викладання, інформаційно-комунікаційних технологій та 

андрагогіки [532]. 

Слухачі цього проєкту є потенційними організаторами навчання для вчителів – 

бенефіціарами зазначеного проєкту. Особи, які будуть згодом проводити навчання, 
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мають уміти вільно користуватися платформою проєкту та мати експертні знання з 

андрагогіки, володіти інформаційними та комунікаційними методами активізації 

навчання. 

Організація навчальної діяльності передбачає врахування необхідності 

опанування вчителями практичних навичок у використанні інноваційної навчальної 

програми та супутнього навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. 

Перевагами семінару є те, що він проходить у групах не більше 10-20 осіб із 

використанням мультимедійних засобів та інформаційних технологій. Тренінги 

проводяться в комп'ютерних класах з доступом до Інтернету [532].  

У проєкті передбачені навчально-методичні семінари з використанням методів 

активізації, що є оптимальною формою досягнення передбачуваних цілей навчання. 

На них рекомендується розглядати, передусім, усі практичні методи, збагачені 

роз’яснювальними бесідами та обговоренням з фахівцями. Загальними цілями 

навчання в межах цього проєкту та, зокрема, метою тренінгу є ознайомлення з ідеєю 

цілісного навчання природничих предметів у середній школі, оновлення семінару за 

рахунок сучасних навчально-освітніх рішень та надання якісних указівок щодо 

змісту, який реалізується. Передбачуваними результатами тренінгу є підвищення 

знань та формування компетентності фахівців у використанні програми 

інноваційного навчання та її матеріалів, підвищення обізнаності учасників тренінгу 

стосовно переваг цілісного навчання, підвищення якості викладання природничих 

предметів [532]. 

Результатом навчання є ефективне використання в шкільній практиці ресурсів 

проєкту «У пошуках Ейнштейна – Академія Розумів» в контексті відбору 

відповідних методів навчання, що підтримуються засобами мультимедійної техніки. 

Реалізація питань навчання відповідно до розробленої концепції також сприяє 

розвитку деяких психофізичних особливостей учнів, зокрема практичних та 

організаторських компетентностей, швидкості, точності й гнучкості у прийнятті 

рішень, здатності до емоційного опору. Навчання відбувається за 6-годинною 

програмою, модуль навчального плану містив такі напрями, як: цілісне (холістичне) 

навчання природничих предметів – 1 година, інтегроване навчання фізики, 
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математики й хімії – 1 година, інноваційна програма навчання та його організація – 

3 години, якість та ефективність природничої освіти – 1 година [532]. 

Польські науковці зазначають, що серед інших ефектів глобалізації, які 

спостерігаються в освітньому процесі, особливе місце належить скороченню 

соціального простору та високій швидкості взаємодії за допомогою використання 

інформаційних технологій [434]. Інформаційні технології є хорошим засобом 

опосередкування сучасних економічних, екологічних та соціальних проблем та 

освіти для сталого розвитку. Це ставить учителя в різні комунікативні ситуації та 

актуалізує запитання щодо нової ролі учителя, який сприймається, насамперед, як 

посередник, модератор, тьютор та фасилітатор освітнього процесу, а не як джерело 

інформації та організатор освітнього процесу [434].  

Нова загальноосвітня навчальна програма викладання природничо-

математичних предметів зобов’язує польських фахівців створювати умови для 

формування в учнів навичок пошуку, організації та використання інформації з 

різних джерел із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій на уроках 

з різних предметів. Виникає необхідність упровадження інноваційних рішень щодо 

розширення знань і навичок у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, які 

мають опанувати учні, різноманітних і цікавих планів уроків, що доповнять 

навчальні плани та методи навчання новим змістом, змін у методах навчання й 

вивчення біології, хімії, фізики, географії, інформатики та математики з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Новаторським рішенням 

мають передувати зміни в готовності вчителів викладати шкільні предмети на основі 

ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій (навчальні 

програми), надання фахівцям допомоги у формі інноваційних методичних рішень 

(конспекти уроків) і використання можливостей, що пропонуються на платформах 

електронного навчання [488]. 

Саме на розв’язання цієї проблеми в системі підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни спрямовано 

реалізацію проєкту «Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні 

математики й природничих предметів у середніх школах» («ICT w nauczaniu 
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przemiotów matematycznych i przyrodn iczych w gimnazjach»), що здійснюється на 

основі фінансування Європейського Союзу у співпраці з Європейським соціальним 

фондом. Загальною метою проєкту є впровадження в молодших класах середньої 

школи інноваційних програм і методичних рішень, що дають учням змогу 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології з особливим наголосом 

на сучасних засобах у процесі навчання математичних й природничих предметів за 

допомогою розроблення та поширення планів уроків, платформи та програм 

електронного навчання в школі, підготовка вчителів для підвищення інтересу учнів 

до неперервної освіти у сферах, що мають ключове значення для економіки, що 

базується на знаннях [380]. 

Конкретними цілями проєкту є розроблення планів уроків з біології, хімії, 

фізики, географії та математики з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних ресурсів і програм професійного вдосконалення вчителів із 

природничо-математичних предметів та інформатики, підготовка вчителів до 

проведення уроків з використанням таких інструментів, як платформи електронного 

навчання й засоби інформаційно-комунікаційних технологій (мультимедійний 

проєктор, ноутбук, фотоапарат, цифрова камера), підготовка вчителів до створення і 

використання шкільної освітньої платформи електронного навчання, надання 

можливості учням набувати досвід у використанні інформаційно-комунікаційних 

технологій на уроках, реалізації їхніх власних ідей для розв’язування завдань з 

математики та природничих наук, поширення створеної продукції серед учителів, 

упровадження продукту в освітню політику за допомогою використання системи 

професійного вдосконалення вчителів. Цілі проєкту відповідають основній меті – 

підвищення рівня зайнятості й соціальної згуртованості, а також стратегічній меті – 

просуванню державного продукту на всіх етапах освіти за умови одночасного 

підвищення якості освітніх послуг [380]. 

Проєкт характеризує одну з тенденцій в організації і проведенні проєктів 

професійного вдосконалення вчителів – підготовку на початковому етапі фахівців, 

які надалі готують інших учителів, що й дає змогу отримувати досить високі 

результати навчання. Широкий спектр організованих навчань пропонується за 
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програмою цього проєкту, вони проводяться Центром освіти вчителів у Сувалках 

(Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach). Так, загальною метою 

двадцятигодинного навчання за проєктом «Інформаційно-комунікаційні технології в 

навчанні математичних та природничих предметів у середніх школах» [531] є 

навчання вчителів-консультантів та методичних радників закладів удосконалення 

вчителів країни з метою поширення отриманих ними знань для підвищення 

кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти та їх залучення до 

реалізації освітньої політики країни шляхом упровадження інновацій до шкільної 

практики [531]. 

Більш конкретними цілями проєкту є здобуття його учасниками навичок 

використання навчальних програм, матеріалів та посібників, шкільних електронних 

навчальних платформ для навчання вчителів, створення та використання 

мультимедіа, розроблення курсів і розміщення навчальних матеріалів на платформі 

Moodle, використання посібників для вчителів, поширення та інтеграція освітньої 

політики [531]. До програми навчання вчителів-консультантів і методичних 

радників математично-природничих предметів закладів удосконалення вчителів 

країни  входять такі змістові модулі, як: інформація про хід проєкту та його 

кінцевий продукт (2,5 години), огляд шкільних навчальних платформ (1,5 години), 

аналіз навчальних посібників для вчителів (2 години), аналіз навчальних програм 

для вчителів математики та природничих наук у середній школі (2 години), 

підготовка дидактичних матеріалів для платформи Moodle (4 години), розміщення 

підготовлених навчальних матеріалів на платформі Moodle (2 години) [531]. 

У межах цього проєкту відбувається також навчання консультантів і 

методичних радників з біології, які працюють у закладах удосконалення вчителів,  

та вчителів біології – «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та 

платформи електронного навчання на уроках та позакласних заходах» [480]. За 

програмою, що розрахована на 30 навчальних годин, передбачено, що методичні 

радники та консультанти зможуть використовувати навчальну програму для 

організації та проведення навчання для вчителів, які мають намір використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології та платформи електронного навчання у 
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своїй професійній діяльності. Також проєктом надано можливість учителю 

інформаційних технологій на основі цієї програми здійснювати навчання для 

вчителів у школі й планувати це як частину професійного вдосконалення фахівців в 

освітньому закладі. Особливо корисними для вчителів є навчальні матеріали, які 

використовуються ними для самоосвіти [480]. 

Програма складається з кількох частин, які присвячені загальним коментарям 

(учасники, кількість навчальних годин, головна мета, конкретні цілі), навчальна 

програма курсу, пропозиції щодо впровадження змісту, навчальні матеріали. 

Тривалість навчання складає 30 годин, зокрема 4 години електронного навчання. До 

основного змісту навчання входять модулі, присвячені технологіям підготовки 

мультимедійних навчальних матеріалів на платформі електронного навчання Moodle 

– 12 годин, платформа електронного навчання Moodle – 14 годин, створення 

конспектів уроку з біології з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій та шкільної платформи електронного навчання Moodle – 4 години. На 

освітній платформі Центру освіти вчителів у Сувалках (ict.suwalki.pl) розміщена 

програма професійного вдосконалення фахівців разом з навчальними матеріалами 

[480]. 

Загальною метою навчання за цим тренінгом є підготовка вчителів біології до 

створення мультимедійних освітніх матеріалів та розроблення конспектів уроків з 

використанням платформи електронного навчання та ресурсів інформаційно-

комунікаційних технологій. Зокрема, у результаті засвоєння змісту програми вчителі 

здобувають навички щодо створення, зміни та редагування відеофайлів, 

використання навчальних порталів і мультимедіа на уроках, створення складних 

курсів електронного навчання, управління курсами, спілкування з користувачами 

курсу, розміщення навчальних матеріалів на електронній навчальній платформі 

школи Moodle, використання різних форм діяльності на платформі, перевірки знань 

і навичок вчителів, які використовують платформу, пошук і завантаження 

мультимедійних навчальних програм, створення конспектів уроків біології з 

використанням платформи електронного навчання, інструментів інформаційно-

комунікаційних технологій з урахуванням вимог основного навчального плану, 
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формулювання тем і проблем освітніх проєктів з урахуванням змісту шкільної 

програми з біології [480]. 

Основним результатом – кінцевим продуктом проєктів – є власне розроблення 

фахівцями та розповсюдження інноваційних програм професійного вдосконалення 

вчителів з біології, хімії, фізики, географії, інформатики та математики, посібників 

для вчителів біології, хімії, фізики, географії та математики зі 100 конспектами до 

уроків [380]. Отже, у більшості проєктів за цим напрямом професійного 

вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів пропонують 

розглянути методику викладання предметів з використанням сучасних методів та 

інструментів навчання. 

Важливою тенденцією розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Польщі є організація 

освітнього процесу як у вигляді формальної освіти, під контролем держави 

(Міністерство національної освіти Республіки Польща та Міністерство науки та 

вищої освіти Республіки Польща), так і неформальної освіти, частково 

контрольованої органами місцевого самоврядування (муніципальне, повітове, 

воєводське) [434]. Що стосується формальної освіти, то її завдання визначені в 

нормативно-правових актах стосовно системи освіти. З іншого боку, неформальну 

освіту здійснюють недержавні організації, асоціації, клуби, освітні центри. Ці 

освітні заклади з їхньою освітньою пропозицією, а також приміщеннями та 

обладнанням для навчання фахівців є важливим складником системи професійного 

вдосконалення вчителів [478]. Як формальна, так і неформальна освіта мають 

ключове значення у просуванні ідеї сталого розвитку як зміни напряму соціально-

економічного розвитку країни [382]. 

Деякі з панівних форм професійного вдосконалення вчителів легкодоступні та 

безкоштовні, наприклад, участь у відкритих заняттях, вивчення педагогічної та 

психологічної літератури, перегляд публікацій колег на Інтернет-форумі, 

ознайомлення зі статутом освітнього закладу, а також постійний контакт із 

психологом і логопедом, обмін інформацією і досвідом з іншими працівниками 

школи, участь у педагогічних радах. Інші форми професійного вдосконалення 
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вчителів вимагають часових і фінансових затрат. Обидві форми є надзвичайно 

важливими, незалежно від їхньої доступності та вартості [162]. 

Прикладом такої підтримки для вчителів, що надається на сьогодні в межах 

проєкту «Система підготовки вчителів на основі загальнодоступної комплексної 

підтримки шкіл», є створення значної кількості мереж обміну досвідом у галузі 

математики та природничих наук, а також функціонування Центру Науки 

«Коперник» у Варшаві. Робота Центру ґрунтується на Угоді про наміри співпраці 

щодо реалізації проєкту «Exploratorium» (2004) між містом Варшава, Міністерством 

науки й інформаційних технологій Республіки Польща та Міністерством 

національної освіти Республіки Польща, а також на Угоді про створення спільного 

культурного закладу Науковий центр «Коперник» (2005). У липні 2006 року 

Науковий центр «Коперник» був внесений до реєстру культурних закладів [529]. 

Згідно зі статутом, метою діяльності центру науки є поширення національних та 

світових досягнень науки й техніки, зокрема уточнення характеру явищ і процесів, 

які нас оточують, за допомогою наукових засобів. Діяльність центру сприяє 

розвитку зацікавленості наукою та культурою через визнання їх сферою 

привабливих пошуків, досліджень та досвіду, пояснення того, як людські знання 

можуть використовуватися для розвитку суспільства [529].  

Діяльність центру спрямована на підтримку та доповнення шкільних програм 

для учнів на різних рівнях навчання, створення освітнього простору у викладанні 

шкільних предметів, розширення місцевої, регіональної та загальнонаціональної 

освітніх баз, створення та надання рівних можливостей для розвитку та 

самореалізації молодого покоління, популяризації польської культури та науки в 

контексті світових досягнень культури та науки, просування ідеї навчання впродовж 

усього життя, інспірації публічних дебатів, що підіймають суспільно значущі теми 

науки й культури [612].  

Освіту, яку здобувають учителі природничо-математичних предметів в межах 

діяльності центру науки у Варшаві, можна схарактеризувати як «навчання через 

практику». Із самого початку заснування центру вчителі охоче використовували 

його підтримку. Центр організував один-два дні інтенсивного вдосконалення 



289 
 

фахівців. Особливість навчання полягала в тому, що учасники працювали за 

комплектами навчальних посібників для певного навчального розділу шкільної 

програми (наприклад, вивчення властивостей води або світла), які після закінчення 

передавалися як лабораторне обладнання до освітніх закладів (школа, яка 

направляла вчителя на навчання, отримувала повний комплект допомоги для всього 

класу) [574].  

Центр науки «Коперник» (http://www.kopernik.org.pl) продовжує інтенсивно 

підтримувати вчителів і на сьогодні. Його освітньою місією є формування майбутніх 

поколінь, що відбувається завдяки величезному впливу вчителів на своїх вихованців 

та їхні інтереси. «Вашу роль у формуванні молоді не можна переоцінити. Для 

планетарію «Небеса Коперника» ви найважливіші партнери», – зазначено у 

зверненні до вчителів. Центр створює спеціальну програму, що обов’язково 

відповідає навчальним програмам шкіл. Упроваджено елементи основного 

навчального плану. У роботі планетарію є такі цікаві форми навчання, що корисні як 

для учнів, так і для вчителів – живі шоу, відео, лазерні демонстрації, зустрічі з 

науковцями, виставки. Для вчителів працює виробнича студія, надається можливість 

придбати ліцензію, здійснюється послуга «планетарій без бар’єрів» [529]. 

Щорічно Центр науки «Коперник» відвідує понад мільйон відвідувачів, майже 

половина з яких є учнями й учителями, для яких «Коперник» став цінним місцем 

для навчальних поїздок. Програма діяльності «Коперника» розроблена у співпраці з 

представниками різних освітніх середовищ, які створюють сучасну культуру 

навчання в Польщі. Візит до Центру збагачує шкільну освітню програму й дає змогу 

заново реалізувати цілі базового навчального плану з різних предметів [529]. 

Виставки з усього світу збагачують постійні пропозиції Коперника. Так, 

виставка «Повітря – більше, ніж нічого» зі швейцарського центру науки 

«Technorama» демонструє різні аспекти цієї непримітної суміші, що керує багатьма 

сферами нашого життя. Експонати виставки сприяють розумінню, чим є погода або 

аеродинамічні явища, допомагають дізнатися про електрострум, тиск або вакуум. У 

програмі заходу міститься багато посилань на навчальний план з фізики, географії, 

технології та біології. Виставка сприяє доповненню знань, що надаються учням в 
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освітніх закладах, а спільне проведення експериментів стимулює інтеграцію 

шкільних предметів на практиці. Виставка супроводжується спеціальними міні-

семінарами, науковими демонстраціями та заняттями у фізичній лабораторії. 

Експериментальний комплект «Виставка часу, виклик собі!» дає змогу дослідити 

здатність людського організму – серцеву діяльність, роботу легень, 

електроактивність м’язів, точність руху, чутливість дотику, швидкість реагування на 

подразники, акомодаційну здатність очей, гостроту зору та багато інших параметрів. 

Виставка дає змогу провести унікальний урок біології, фізики та фізичного 

виховання, поєднаний з вивченням ефективності фітнесу, рефлексів, аналізу ходи, 

параметрів стрибка й точності. Робочі картки учасника допомагають поглибити 

розуміння окремих питань [529]. 

Цікавою формою навчання учнів та професійного вдосконалення вчителів є 

«Нові семінари в лабораторіях», що передбачають проведення занять у 

лабораторіях, виконання експериментів під керівництвом фахівців. Протягом двох 

годин надається можливість працювати за дослідницьким методом з використанням 

професійного обладнання. У фізичній лабораторії учасники навчання готують і 

проводять експерименти з водою як головним складником. Нові продукти також 

чекають у хімічній лабораторії, де пропонується виготовити крем з 

ультрафіолетовим фільтром у вигляді емульсії. У біологічній лабораторії учасників 

залучають до розв’язання криміналістичної таємниці, у робототехніці надається 

можливість перевірити, чи є у людей і гуманоїдних роботів щось спільне, крім 

форми. Заняття дозволяють досягти цілей базового навчального плану з різних 

предметів сучасними засобами [529].  

Робота лабораторії під назвою «Нові покази в планетарії» супроводжується 

демонстрацією фільмів і шоу з астрономічними новинами та інформацією про 

найцікавіші явища на небі. Для перегляду учням старших класів рекомендовано 

фільм «Чорні діри», який фактично є подорожжю в невідоме, що присвячена 

процесам, що виникають і відбувається в середині цих загадкових астрономічних 

об’єктів. Однією з пропозицій центру є «Космічний урок», який вчителі можуть 

проводити самостійно у виставковому просторі [529]. Виставка «Зона 
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експериментів», присвячена людині й природі, – це величезний, тематично 

когерентний простір, що займає весь перший поверх «Коперника». У розпорядженні 

освітнього ресурсу понад 200 експонатів і 19 тематичних груп, які поєднують різні 

теми й природні явища. Відвідувачам дозволено експериментувати, висувати й 

перевіряти власні гіпотези. Досвід, отриманий на виставці, відкритий і 

багатоплановий, що сприяє кращому запам’ятовуванню й розумінню складних 

процесів. Східна частина експозиції присвячена людині. Це допомагає перевірити, 

які почуття й навички дають змогу отримувати, інтерпретувати й описувати світ. 

Західна частина зосереджена на фізичних явищах, тут розміщені експонати, 

пов’язані з хвилями, струмом, рідинами або хаотичними явищами [529]. 

Таким чином реалізується на практиці ідея про те, що освіта, зберігаючи 

традиційну увагу до окремих предметів, має водночас відкривати двері багатьом 

предметам і міждисциплінарному вивченню реальних життєвих ситуацій, що 

впливає на структуру навчальних програм та методів навчання, які вимагають від 

учителів того, щоб вони перестали бути лише «ретрансляторами» (передавачами), а 

учні лише отримувачами знань. В обмін на це обидві сторони мають бути 

командою. Щоб досягти найбільшої ефективності, освіта має використовувати 

широкий спектр активних методів, навчання має бути орієнтоване на визначення та 

розв’язання проблем з урахуванням можливостей учня [434].  

Сучасним напрямом розвитку системи професійного вдосконалення вчителів є 

використання в освітньому процесі сучасних інтернет-технологій. Зокрема, цьому 

сприяє діяльність Інтернет-центру освітніх ресурсів, що створений за ініціативою 

Міністерства національної освіти Республіки Польща – Scholaris 

(http://www.scholaris.pl). Завдяки існуванню освітнього порталу вчителі можуть 

обмінюватися матеріалами та навчальними ресурсами. Каталог ресурсів розділу 

«Середня школа» містить матеріали: з біології – 1587, хімії – 1605, фізики – 1135, 

географії – 984, математики – 632, природи (додатковий предмет) – 89. Підрозділи 

містять такі теми: «Тематичні уроки з математики», «Робочі зошити для учнів», 

«Конспект учителя хіміка, фізика, математика», «Програма підготовки вчителів 

щодо впровадження кінцевого продукту, зокрема методики реалізації інноваційного 
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навчального плану», «Інноваційний навчальний план з математики, хімії та фізики», 

«У пошуках Ейнштейна – інтернет-портал», «Конспект «Методика реалізації 

інноваційної дидактичної програми в старших класах середньої школи», «У 

пошуках Ейнштейна – Інструкція щодо використання кінцевого продукту». 

Варто зазначити, що нагромаджений Республікою Польща досвід щодо 

реформування системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті країни, без сумніву, є цінним для осмислення і 

творчого використання українськими педагогами в умовах оновлення системи 

післядипломної освіти України.  

Зокрема, установлено, що системі підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща  

притаманні такі тенденції, як: глобалізація освітнього процесу, що вимагає 

універсальної і всебічної неперервної та відкритої освіти фахівців; інформатизація; 

наповнення професійного вдосконалення надпрофесійними компонентами; 

формування загального освітнього й наукового простору; розроблення єдиних 

критеріїв і стандартів підвищення кваліфікації фахівців; диверсифікованість 

напрямів, рівнів, структур професійного розвитку й підвищення кваліфікації 

вчителів; уніфікація світових стандартів професійної підготовки педагогів. 
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Висновки до розділу 3 

 

У розділі класифіковано і висвітлено нормативно-правове забезпечення 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Республіки Польща за такими рівнями: міжнародний 

(міжнародні документи, що є обов’язковими до виконання та засадничими у сфері 

державної політики Польщі з питань підвищення кваліфікації вчителів у 

післядипломній освіті); загальнонаціональний (нормативно-правові акти 

загальнонаціонального рівня); регіональний (нормативні документи 

воєводств / повітів / гмін); муніципальний (нормативні документи повітів / гмін); 

локальний. нормативно-правове забезпечення; локальний (документи закладів 

вдосконалення вчителів, документи закладів середньої освіти). 

Схарактеризовано організаційну структуру і мережу закладів системи 

підвищення кваліфікації польських учителів (на загальнонаціональному – Осередок 

розвитку освіти (Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)), Національний осередок 

підтримки професійної та неперервної освіти (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), Осередок розвитку польської освіти за 

кордоном (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)), Заклади вищої 

освіти (Szkoły wyższe)), регіональному – Воєводські заклади (Wojewódzkie 

placówki), Регіональні осередки вдосконалення вчителів (Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli (WOM)), муніципальному – рівні повіту/гміни Осередки 

вдосконалення вчителів (Ośrodeк Doskonalenia Nauczycieli) / Повітові центри освіти 

(Powiatowe Centrum Edukacji) / Центри місцевого самоврядування освіти 

(Samorządowe Centrum Edukacji). 

З’ясовано, що зміст професійного вдосконалення польських учителів 

математики і природничих предметів формується відповідно до кожної предметної 

галузі та охоплює такі тематичні напрями, як: науковий метод як основа розвитку 

дослідницького ставлення учнів до уроків, значення закладів неформальної освіти та 

вищих закладів у формуванні дослідницьких поглядів серед учнів із математики і 

природничих предметів; ефективне навчання – форми, методи та засоби роботи, що 

https://www.womkat.edu.pl/
https://www.womkat.edu.pl/
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сприяють розвитку ключових компетенцій учнів, зокрема використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на уроках (моделювання, імітаційні 

програми, користувацькі додатки-утиліти, мультимедійні матеріали, навчальні ігри). 

Форми підвищення кваліфікації вчителів поділяються на інституційні, які 

здійснюються в закладах поза межами місця роботи вчителів (зовнішні інститути), 

та форми внутрішньошкільного вдосконалення. Інституційними формами 

підвищення кваліфікації вчителів є: навчання за програмою післядипломної освіти, 

набуття кваліфікації у післядипломній освіті, курси підвищення кваліфікації, 

кваліфікаційні курси, семінари, тренінги, конференції, методичні зустрічі. До форм 

внутрішньошкільного вдосконалення відносяться: конференція (педагогічна, 

навчальна, тематична), день освіти, семінар, систематичне консультування, 

товариське спостереження, навчальна поїздка, наглядова група, групова підтримка. 

Серед методів професійного вдосконалення вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща: методи 

проблемного навчання; метод проєктів (індивідуальні, групові); методи 

консультаційної роботи (індивідуальні, групові); метод дискусії (гуртової, 

навчальної); методи з використанням освітніх ресурсів, доступних в Інтернеті; з 

використанням електронних ресурсів / електронних матеріалів у навчанні.  

Виявлено основні тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Польщі, до яких 

віднесено: універсальність й всебічна безперервна відкрита освіта; інформатизація; 

диверсифікованість напрямів, рівнів, структур професійного вдосконалення 

вчителів, посилена увага до особистості учня як найвищої цінності. 

Основні положення розділу викладено у публікаціях автора [83, 85, 86, 95, 96]. 
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РОЗДІЛ 4 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У 

ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 

У розділі здійснено порівняльний аналіз нормативно-правового забезпечення 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України й Республіки Польща; визначено подібне та відмінне 

в організації систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща; здійснено 

порівняння змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща; 

здійснено порівняльний аналіз сучасних тенденцій розвитку систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України та Польщі. 

 

4.1. Порівняльний аналіз нормативно-правового забезпечення підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній 

освіті України і Республіки Польща 
 

Нині системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща перебувають на 

етапі впровадження нової моделі професійного вдосконалення фахівців та 

ефективної підтримки закладів загальної середньої освіти. Проте Республіка 

Польща, як член Європейського Союзу, має певні переваги в освітніх перетвореннях 

щодо досліджуваних напрямів, а також у їх системному врегулюванні на 

законодавчому рівні, що зумовлює необхідність урахування позитивних елементів 

польського досвіду у вітчизняній освітній політиці з питань професійного розвитку 

й підвищення кваліфікації вчителів та розроблення відповідного нормативно-

правого забезпечення. 
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Основою для змін у питаннях нормативно-правового забезпечення процесу 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України та Республіки Польща є міжнародні положення й 

документи. Нині спостерігається інтеграція низки міжнародних правових 

документів щодо професійного вдосконалення й розвитку фахівців у правове поле 

України й Польщі.  

До міжнародних документів, які впливають на розвиток педагогічної освіти 

обох країн та стосуються організації неперервної освіти фахівців, навчання 

протягом усього життя, що розроблені Європейським Союзом, можна віднести такі 

документи, як: Біла книга «Навчання і учіння» (1995), Лісабонська стратегія 

навчання впродовж усього життя (2000), Рекомендації Європейського Парламенту 

та Європейської Ради «Про основні компетенції у процесі навчання протягом усього 

життя» (2006), Рекомендації Європейського Парламенту та Європейської Ради «Про 

створення Європейської кваліфікаційної рамки для навчання впродовж усього 

життя» (2008), Програма дій «Освіта впродовж життя» на 2007-2013 роки (2006), 

Рекомендації Європейського Парламенту та Європейської Ради «Про створення 

Європейської рамки кваліфікацій для безперервного навчання» (2009), Стратегія 

розумного та сталого розвитку – Європа 2020 (2010). Вони мають рекомендований 

характер, але одночасно є засадничими міжнародними документами у сфері 

державної політики України й Республіки Польща з питань педагогічної освіти та 

професійного вдосконалення вчителів у післядипломній освіті обох країн. 

Усвідомлення урядами України і Польщі наявного взаємозв’язку між рівнем 

добробуту і процвітання країн та підвищенням кваліфікації освітян, зростанням 

їхнього професійного та особистісного розвитку знайшло відображення у 

відповідному нормативно-правовому забезпеченні, що регулює різні аспекти 

професійного вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломний освіті. У нормативно-правових документах актуалізується 

необхідність пошуку способів підвищення рівня професійних знань, умінь, 

ціннісних установок та інших характеристик сучасного вчителя природничо-
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математичних предметів, підтримки та стимулювання окремих параметрів його 

професійної діяльності засобами післядипломної освіти [12, с. 7]. 

У низці документів про людські ресурси в обох країнах законодавчо 

регулюються ті ж самі питання щодо політики людських ресурсів, зокрема й 

забезпечення фахівців необхідними знаннями та навичками. Позиції українського й 

польського урядів у цьому питанні збігаються й базуються на розумінні людського 

капіталу як потенціалу індивідуумів (складається зі знань, навичок та здоров’я, які 

люди накопичують у своєму житті та реалізують на користь інших людей і 

суспільства), що є найбільш важливою довгостроковою інвестицією будь-якої 

держави [281]. В українському законодавстві Постанова Верховної Ради України 

«Про проведення парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток 

людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» [281] свідчить про те, що 

уряд країни все більше уваги надає актуальним і важливим питанням збереження та 

розвитку людського капіталу як стратегічного ресурсу та основного фактора 

економічного зростання, який би забезпечив збалансований розвиток України, 

економічний прорив та довгострокові конкурентні переваги. У документі визнано, 

що однією з основних проблем у сфері повної загальної середньої освіти є суттєве 

зменшення кількості вчителів природничо-математичного профілю та зниження 

якості їхньої підготовки [281].  

Проте в Республіці Польща на законодавчому рівні вже прийнята Оперативна 

програма «Людський капітал» [427], перший етап реалізації якої 2007-2013 рр. 

(Завдання 9.4 – Високо кваліфіковані кадри системи освіти (Działanie 9.4 – Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu oświaty)) здійснювався за фінансової підтримки 

Європейського соціального фонду (ESF – European Squash Federation) і був 

спрямований на зростання рівня компетентності вчителів, пристосування до 

західноєвропейських стандартів та формування висококваліфікованого персоналу 

системи освіти. Відповідно до документа, професійне вдосконалення вчителів 

належить до національних пріоритетів Республіки Польща, а його форми – освіта 

фахівців у післядипломний період, проходження кваліфікаційних курсів, курсів 

удосконалення фахівців – уважаються найбільш сприятливими для виконання вимог 
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щодо рівня кваліфікації вчителів, що мають відповідати стратегічним напрямам 

регіонального розвитку, змінам в освіті, запитам щодо нових кваліфікацій та зміни 

демографічної ситуації в системі освіти [427]. 

Головною правовою основою для організації підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країн є основні закони 

держав – Конституція України (1996) [149] і Конституція Республіки Польща (1997) 

[445]. Зокрема, вони забезпечують принцип вільного розвитку особистості, який 

триває впродовж усього життя людини й ніколи не припиняється (ст. 23 Конституції 

України), та загальний і рівний доступ громадян до освіти (ст. 70 Конституції 

Республіки Польща).  

Зауважимо, що група законів про професійне вдосконалення вчителів в обох 

країнах суголосна, оскільки законодавчо регулює ті ж самі питання післядипломної 

педагогічної освіти, її вагомої складової – системи підвищення кваліфікації 

вчителів, зокрема фахівців природничо-математичних предметів. Виокремлена 

категорія законів про організацію підвищення кваліфікації й вдосконалення вчителів 

є найбільш репрезентативною як в Україні, так і в Республіці Польща. Саме вони 

вважаються засадничими в післядипломній педагогічній освіті країн, адже 

визначають пріоритетні напрями політики держав з досліджуваної проблеми. Більш 

того, ця категорія законів є надзвичайно гнучкою і постійно оновлюється. До 

законів регулярно вносяться зміни, поправки, що зумовлено новими вимогами часу і 

це характерно для обох країн. Причини нововведень спільні для України й Польщі – 

це зростаючий запит ринку щодо кваліфікованих фахівців, які здатні навчатися 

впродовж життя та неперервно професійно й особистісно розвиватися.  

У ст. 59 Закону України «Про освіту» (2017) [276] описано форми й види 

професійного розвитку й підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

наголошено на сприянні цим процесам закладами освіти, у яких учителі працюють, 

гарантовано права фахівців щодо підвищення кваліфікації в закладах освіти з 

відповідною ліцензією або чинною акредитованою освітньою програмою. У Законі 

міститься чимало новацій, які раніше не використовувалися в українському 

законодавстві, зокрема щодо права вчителя самостійно обирати вид, форму та 
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суб’єкта підвищення кваліфікації, проходити добровільну сертифікацію стосовно 

рівня професійних компетентностей (зокрема з педагогіки, психології, сучасних 

методів і технологій навчання), що забезпечує дію механізмів стимулювання 

професійного розвитку фахівців. Уряд України затвердив Постанову Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 р. № 800, відповідно до якої вчителі 

мають підвищувати кваліфікацію щороку. У документі визначено завдання, основні 

напрями, форми, види, особливості підвищення кваліфікації фахівців, механізми 

визнання результатів підвищення кваліфікації [60]. 

У Законі Республіки Польща «Про освіту» (2016) [526], своєю чергою, 

закріплено принцип неперервного навчання для дорослих. Водночас у Польщі діє 

правовий акт, що регулює професійне вдосконалення вчителів – «Карта вчителя» 

(1982; з подальшими змінами) [430]. У документі передбачено постійне підвищення 

кваліфікації вчителів і зобов’язано фахівців прагнути до повного розвитку 

особистості (ст.6: 3), удосконалювати свої загальні та професійні знання, 

використовуючи право пріоритету на участь у всіх формах підвищення кваліфікації 

на найвищому рівні. У розділі 3 ст. 9.1. «Карти вчителя» регламентовано 

кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду вчителя. У ст. 9а закріплено статус 

учителів, їхні кваліфікації та опис посад вчителів, а також розглянуто принципи 

професійного розвитку [430]. 

У Законі України «Про освіту» [276] (ст. 59 п. 4) зафіксовано обов’язковість 

проходження підвищення кваліфікації для вчителів, що є необхідною умовою 

атестації фахівців. Аналіз положень закону дав змогу окреслити ще одну категорію 

документів, які стосуються кваліфікаційних рівнів і атестації вчителів, ухвалення 

яких є однією з умов підтвердження/підвищення рівня кваліфікаційної категорії 

фахівців. Урегулювання державою цих питань відбувається на основі «Положення 

про проходження вчителями атестації на підтвердження/підвищення кваліфікаційної 

категорії, отримання звання» [272]. На законодавчому рівні Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.12.2015 р. №1109 «Про затвердження переліку 

кваліфікаційних категорій і педагогічних звань працівників та порядку їх 
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присвоєння» [266] для вчителів створено умови, що сприяють виникненню 

особистісної зацікавленості в підвищенні кваліфікації фахівців, стимулюванню 

інтересу до неперервного вдосконалення фахового рівня. Зокрема, здійснюється 

диференційована оплата праці вчителів залежно від категорії та звання, 

запроваджено фахові «східці», що передбачають здобуття вчителями різних 

категорій («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», 

«спеціаліст вищої категорії») та педагогічних звань («старший учитель», «учитель-

методист»), під час надання яких враховується професіоналізм учителя і 

проходження курсового підвищення кваліфікації, що спонукає вчителів до активної 

професійної позиції, підвищення рівня викладання своїх предметів. 

У польському законодавстві статус учителів, кваліфікації, опис посад учителів, 

а також принципи професійного розвитку закріплені ст. 9а «Карти вчителя». Згідно з 

цим правовим актом, уведено чотири ступені професійного розвитку вчителя: 

учитель-стажист, контрактний учитель, штатний учитель, заслужений учитель. 

Заслужений вчитель може також отримати диплом почесного професора освіти. 

Учитель-стажист проходить випробувальний термін упродовж одного року, 

контрактний учитель повинен мати 9 місяців стажу роботи в школі; штатний 

учитель і кваліфікований учитель – 2 роки і 9 місяців; штатний учитель або вчитель, 

що має докторський ступінь, – 1 рік і 9 місяців. Щоб здобути наступну 

кваліфікаційну категорію, учитель має виконати ці вимоги [430]. Варто зазначити, 

що основною умовою для надання вчителеві наступного ступеня професійного 

росту є наявність відповідних кваліфікацій. Це означає, що учитель повинен мати 

вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної діяльності, позитивні характеристики, а 

також схвалення комісії (для контрактного або дипломованого вчителя) або скласти 

іспит перед комісією (на ступінь штатного вчителя) [548, с. 4]. 

Документами, що доповнюють цю категорію нормативно-правого забезпечення 

системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Польщі, є Розпорядження Міністерства Національної освіти 

Республіки Польща «Про отримання ступенів професійного зростання вчителів» від 

03 серпня 2000 року [607], «Про внесення змін до Закону – «Карта вчителя»» від 15 
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липня 2004 року [430], а також про зміни до деяких інших законів – Розпорядження 

Міністерства освіти і спорту Республіки Польща «Про сприяння здобуттю 

вчителями ступенів» від 01 грудня 2004 року [608]. Завдання, пов’язані з вимогами 

до рівня професійної підготовки вчителiв, мiстяться також в документі Комiтету 

прогнозiв «Польща в XXI столітті» [162]. 

Законодавчі бази, що регламентують системи професійної підготовки та 

вдосконалення вчителів України й Республіки Польща, містять рамкові закони: 

Закон України «Про вищу освіту» (2014) [259] і Закон Республіки Польща «Про 

вищу освіту» (2005) [525].  

На підставі Закону України «Про вищу освіту» (2014) [259] реалізується 

правове регулювання діяльності закладів, що здійснюють підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, діяльність 

яких зорієнтована на нормативну базу вищої освіти. Важливими на сьогодні 

залишаються положення правового акту щодо форм навчання, поєднання цих форм 

та форм організації освітнього процесу. Зокрема, у документі визначено можливості 

закладів вищої освіти самостійно встановлювати форми освітнього процесу та види 

навчальних занять [259]. 

Зауважимо, що в Законі Республіки Польща «Про вищу освіту» (2005) [525] 

чітко визначене право закладів вищої освіти (університетів) на організацію 

післядипломної освіти, навчальних курсів та додаткового навчання, видачу 

дипломів про закінчення навчання, що підтверджує здобуття професійного звання, а 

також сертифікатів про закінчення післядипломного навчання та курсів 

вдосконалення.  

Ще одна група документів віднесена до правових актів, що регулюють 

діяльність інституцій, які входять до системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки 

Польща.  

У своїй діяльності заклади післядипломної педагогічної освіти України, які 

представлені 24 інститутами післядипломної педагогічної освіти/ академіями 

неперервного навчання комунальної форми власності, що діють у кожному регіоні 
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країни, а також структурні підрозділи післядипломної освіти закладів вищої освіти 

державної форми власності дотримуються вимог Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

мови в Україні» та інших законодавчих актів України. Зокрема головним завданням 

Закону «Про професійний розвиток працівників» є визначення правових, 

організаційних та методичних засад регулювання системи професійного розвитку 

працівників. У Законі визначено мету, принципи та основні напрями державної 

політики у сфері професійного розвитку працівників, повноваження й основні 

напрями діяльності роботодавців із зазначених питань [282]. 

У Законі Республіки Польща «Про освіту» (2016) [526] визначено поняття 

«заклад удосконалення вчителів» (ст. 183, п. 1). Документ містить положення щодо 

створення закладів професійного вдосконалення вчителів: державних на рівні країни 

– Міністерством освіти і виховання Республіки Польща (ст. 8, п. 5), на 

регіональному рівні – органами самоврядування воєводств (ст. п. 22), повітів і гмін 

за їхньою ініціативою, недержавних – юридичними та фізичними особами, які не є 

органами територіального самоврядування (ст. 183. п. 5). На відміну від української 

системи підвищення кваліфікації вчителів, у польському освітньому просторі 

професійне вдосконалення вчителів на рівні воєводств здійснюється вчителями, на 

яких покладені завдання методичних радників, що також зафіксовано в положеннях 

цього закону (ст. 183, п. 4). У польському законодавстві, як і в українському, не 

існує єдиного закону, який би комплексно регулював систему освіти та навчання 

дорослих. Відповідні положення стосовно цього питання містяться ще в Законі 

Республіки Польща «Про систему освіти» (1991) [526].  

Закон Республіки Польща «Про систему освіти» (1991) [494] регулює широке 

коло питань щодо організації професійного вдосконалення вчителів у 

післядипломній освіті, зокрема фахівців природничо-математичних предметів, саме 

як системи інститутів, що охоплює заклади вдосконалення вчителів, психологічно-

педагогічні консультації, педагогічні бібліотеки.  

Надзвичайно важливим для ефективної підтримки діяльності вчителів є тісна 

співпраця між цими трьома установами та стратегічне планування їхньої діяльності, 
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спрямованої на вдосконалення освітнього процесу школи [483]. Тому на 

законодавчому рівні є ціла низка документів, що регулюють їхню діяльність, а саме: 

Розпорядження Міністерства національної освіти Республіки Польща «Про заклади 

вдосконалення вчителів» (зі змін.) від 19 листопада 2009 року [596]; Розпорядження 

Міністерства національної освіти Республіки Польща «Про детальні правила 

діяльності державних психолого-педагогічних консультацій, зокрема державних 

спеціалізованих консультацій» від 01 лютого 2013 року [606]; Розпорядження 

Міністерства національної освіти Республіки Польща «Про детальні правила 

діяльність публічних педагогічних бібліотек» від 28 лютого 2013 року [605]. У цих 

документах визначені особливості функціонування підрозділів, що беруть участь у 

роботі школи та вчителів, і їхнього фінансування [483, с. 10]. Окрім того, 

важливими документами для функціонування закладів вдосконалення вчителів 

Республіки Польща є Розпорядження Міністерства національної освіти Республіки 

Польща «Про заклади вдосконалення вчителів» від 29 вересня 2016 року [594] і 

Розпорядження Міністерства національної освіти Республіки Польща «Про внесення 

змін до Положення про акредитацію центрів підготовки вчителів» від 17 червня 

2014 року [623].  

Важливим питанням підвищення кваліфікації вчителів є належне фінансування 

з боку держави. У законодавстві обох країн є певні положення, що регулюють цей 

процес. У Законі України «Про освіту» (ст. 59 п. 5) [276] визначено порядок 

фінансування підвищення кваліфікації вчителів, зокрема надання державних коштів 

на загальну кількість годин, що відводиться на підвищення кваліфікації вчителів, 

яке здійснюється за кошти відповідних бюджетів за рішенням педагогічної ради 

закладу освіти, у якому працює вчитель. У документі зазначено, що підвищення 

кваліфікації вчителя може фінансуватися також засновником закладу освіти або 

іншими фізичними та юридичними особами. Також внесені зміни до Порядку та 

умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. № 237 [60], 

що сприятиме створенню ринку якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації, 
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реалізації права педагогічних (науково-педагогічних) працівників на професійний 

розвиток. 

У Польщі фінансування вдосконалення вчителів регулюється декількома 

документами, одним із яких є «Карта вчителя» [430] (ст. 70 a (ust 1)), що забезпечує 

фінансування педагогічної освіти та постійне професійне вдосконалення вчителів 

коштами держави: «У бюджетах шкільних керівних органів виділяються ресурси на 

дофінансування професійного вдосконалення вчителів із урахуванням методичного 

консалтингу в розмірі 1% від запланованих щорічних асигнувань, що виділяються 

на зарплату вчителів» [430]. У законодавстві визначено, як функціонують інституції, 

що беруть участь у вдосконаленні польських учителів і як відбувається їхнє 

фінансування: у Законі «Про доходи органів місцевого самоврядування» (2003), зі 

змінами [490] та положеннях про виконання актів цього закону, а також у 

Розпорядженні Міністерства національної освіти і спорту Республіки Польща від 

29.03.2002 р. «Про порядок виділення коштів на підтримку вдосконалення вчителів» 

визначено механізми розподілу коштів між бюджетами окремих воєводств та тими 

формами професійного вдосконалення, що дофінансовуються з ресурсів, які 

виділяються в бюджетах керівних органів шкіл, воєводств, міністерства, яке 

відповідає за освіту і виховання, а також описано детальні критерії та процедури 

надання цих коштів [599]. 

Закон «Про освіту» (2016) [526] також входить до описаної групи правових 

актів, що регулюють фінансування професійного вдосконалення польських 

учителів. У зазначеному документі визначено спосіб функціонування та 

фінансування закладів вдосконалення вчителів, психологічно-педагогічних 

консультацій, педагогічних бібліотек, а також обсяг і спосіб витрачання коштів 

[483, с. 12]. У документі наголошено на тому, що створення та утримання 

державних закладів удосконалення вчителів регіонального або понадрегіонального 

значення відбувається в межах самоврядування воєводств (п. 23). Повіт і гміна 

(громада) можуть створювати для забезпечення власних потреб державні заклади 

вдосконалення вчителів і педагогічні бібліотеки та управляти ними [526]. Тому в 

зазначених документах задекларовано, що організація підтримки професійного 
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вдосконалення вчителів значною мірою залежить від позиції органів місцевого 

самоврядування, що керують закладами вдосконалення вчителів, педагогічними 

бібліотеками і психологічно-педагогічними консультаціями [483]. Це свідчить про 

те, що одним із пріоритетів у реформуванні педагогічної освіти країни, зокрема 

системи вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Польщі, є «консолідація організаційних структур у сфері 

підвищення кваліфікації та реалізації національних систем післядипломної освіти, 

підвищення якості фахового вдосконалення та підготовки вчителів; стимулювання 

педагогічної майстерності, зосередження уваги на спільних діях у сфері підвищення 

кваліфікації вчителів» [143]. 

Організація та діяльність усіх інституцій професійного вдосконалення вчителів 

Польщі детермінуються напрямами освітньої політики та змінами, які відбуваються 

в системі освіти, вимогами до діяльності шкіл та установ, виконання яких 

контролюються органами педагогічного нагляду у формі зовнішнього оцінювання. 

 Відповідно до положень зазначених документів здійснюється упровадження 

базового навчального плану, розроблення навчальних планів, діагностування потреб 

учнів та індивідуалізація освітнього процесу, підготовка до аналізу результатів і 

висновків з педагогічного нагляду, результатів тестування й іспитів, зазначених у ст. 

9 п. 1 Закону «Про систему освіти» (1991) [494] (ст. 9 п. 1) та використання їх для 

покращення роботи вчителів, діагностування на підставі аналізу результатів і 

висновків з педагогічного нагляду і результатів випробувань й іспитів, зазначених у 

ст. 9 п. 1 Закону «Про систему освіти» (1991) [483, с. 10].  

Отже, варто зауважити, що, значний вплив на розроблення основних 

нормативно-правових актів, які мають значення для розвитку систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України й Республіки Польща, мають міжнародні документи, попри їхній 

рекомендаційний характер. 

Проведений аналіз арсеналу юридичних засобів, котрі стосуються підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті,  
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Таблиця 4.1 

Порівняльний аналіз нормативно-правового забезпечення систем підвищення кваліфікації 
вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки 
Польща 

 

Україна ПОЛЬЩА 

Закон України «Про освіту» (2017) 
забезпечує право підвищення кваліфікації, 
самостійного вибору виду, форм та суб’єкта 
підвищення кваліфікації, фіксує її 
обов’язковість  для атестації, визначає 
порядок фінансування, передбачає 
добровільну сертифікацію, диверсифікацію 
форм, запроваджує накопичувальну 
систему визначення обсягу підвищення 
кваліфікації 

Закон «Про освіту» (Prawo oświatowe) (2016) 
визначає поняття «заклад вдосконалення 
вчителів», положення щодо їх створення 
(державних на рівні країни – Міністерством 
освіти і виховання, на регіональному рівні – 

органами самоврядування воєводств, повітів й 

гмін за їх ініціативою, педагогічних бібліотек, 
визначає діяльність вчителів- методичних 
радників  

Закон України «Про вищу освіту» (2014) 
визначає поняття післядипломної освіти, 
підвищення кваліфікації/ стажування, 
положення про форми навчання,їх 
поєднання, форми організації освітнього 
процесу, види навчальних занять, 
можливість закладів вищої освіти 
самостійно встановлювати форми 
освітнього процесу/ види навчальних занять  

Закон Республіки Польща «Про вищу освіту» 
(Prawo o szkolnictwie wyższym)(2005) 

визначає право Вищих шкіл на здійснення 
післядипломної освіти, навчальних курсів та 
додаткового навчання, видачу дипломів про 
закінчення навчання на здобуття професійного 
звання/ сертифікатів про закінчення 
післядипломного освіти та курсів 
вдосконалення  

Закон України «Про повну загальну середню 
освіту» (2020) 
 зобов’язує до підвищення кваліфікацію 
щорічно загальною кількістю 150 год 
протягом п’яти років коштами державного/ 
місцевих бюджетів,  установлює 
можливість підвищення кваліфікації в 
недержавних провайдерів, передбачає 
створення центрів професійного розвитку 
вчителів 

Закон Республіки Польща «Про систему 
освіти» (Ustawa o systemie oświaty) (1991) 

регулює коло питань щодо організації 
вдосконалення вчителів у післядипломній 
освіті, саме як системи інститутів, що включає 
заклади вдосконалення вчителів, 
психологічно-педагогічні консультації, 
педагогічні бібліотеки 

 

 «Карта вчителя» (Karta nauczyciela) (1982) 

зобов’язує  до постійного  підвищення 
кваліфікації, до повного розвитку, 
вдосконалення загальних та професійних 
знань, використання права пріоритету на 
участь у всіх формах підвищення кваліфікації 
на найвищому рівні. Регламентує 
кваліфікаційні вимоги на посаду вчителя, 
закріплює статус вчителів 

  

окремо для України й Республіки Польща засвідчив, що система нормативно-

правових документів обох країн із досліджуваної проблеми різнопланова й 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1
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розгалужена, окрім того, зафіксований факт наскрізного врегулювання певних 

питань у декількох документах (таблиця 4.1).  

Зокрема, порівняльний аналіз нормативно-правового забезпечення 

(законодавчих актів), засвідчив, що група законів про професійне вдосконалення 

вчителів в обох країнах суголосна, оскільки законодавчо регулює ті ж самі питання 

післядипломної педагогічної освіти. Так, в Україні – це Конституція України (1996), 

Закони України «Про повну загальну середню освіту» (2020), «Про освіту» (2017), 

«Про вищу освіту» (2014). У Польщі – Конституція Республіки Польща (1997), 

«Карта вчителя» (1982); Закон «Про систему освіти» (1991), Закон «Про вищу 

освіту» (2005), «Про освіту» (2016). 

На відміну від України у Республіці Польща на законодавчому рівні визначено 

статус «закладів вдосконалення вчителів» і умови їх створення (Закону «Про 

систему освіти» (1991)). Відмінні стандарти освіти з підготовки до професії вчителя, 

а саме, обов’язковим є опанування знань у сфері сучасної іноземної мови 

(англійської) на рівні B2, відповідно до Європейської системи мовного навчання.   

Серед законодавчих актів України такими, що здійснили суттєвий внесок у 

розвиток шкільної природничо-математичної освіти є Державна цільова соціальна 

програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 

2015 року (2011). Дію нормативного акту закінчено.  

В Україні створено Концепцію розвитку STEM-освіти до 2027 року (2020), в 

якій серед основних політичних підходів до сприяння розвитку наукоємних та 

високотехнологічних галузей звернено увагу на необхідність удосконалення 

підготовки педагогічних працівників та забезпечення їх професійного розвитку і 

стимулювання. Концепцією передбачено впровадження природничо-математичної 

освіти (STEM-освіти) з урахуванням принципу забезпечення наступності змісту 

освіти та запровадження курсової (адаптаційної, ознайомчої) підготовки вчителів 

відповідних спеціальностей, підвищення професійної майстерності педагогічних 

працівників із впровадження нових методик викладання, відповідних курсів та 

реалізації інноваційних проєктів [285]. 

Важливими є кроки, що здійснюються відповідно до Плану виконання завдань 

https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-uhvaliv-koncepciyu-rozvitku-stem-osviti-do-2027-roku
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Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), спрямовані на підвищення 

кваліфікації фахівців відповідно до вимог концепції «Нова українська школа», 

зокрема організація тренінгового навчання відповідно до Програми проведення 

експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 

10–11 класів закладів загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 

років (наказ МОН України від 03.08.2018 № 863) [280] та Програми проведення 

експерименту всеукраїнського рівня за темою «Електронний підручник для 

загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 31.08.2018 № 957) [280]. 

В Україні документами, що прийняті на рівні держави та вказують на 

важливість підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичного профілю, 

зокрема є: Указ Президента України «Про оголошення 2000/21 н. р. Роком 

математичної освіти в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.06.2020 року № 630 «Про затвердження плану заходів щодо проведення Року 

математичної освіти в Україні в 2020/21 н. р.» [267]. 

У Польщі в межах Оперативної програми «Людський Капітал» (Завдання 9.4 – 

Високо кваліфіковані кадри системи освіти) (2007-2013) за фінансуванням 

Європейського Союзу у співпраці з Європейським соціальним фондом 

започатковані проєкти («У пошуках Ейнштейна – Академія Розумів», «Система 

вдосконалення вчителів, заснована на загальнодоступній та всебічній підтримці 

шкіл») і навчання («Інноваційні програми навчання точним предметам», 

«Інтегроване навчання природничих предметів із застосуванням інструментів 

інформаційних технологій»). За проєктом «Система підготовки вчителів на основі 

загальнодоступної комплексної підтримки шкіл» створено мережі обміну досвідом 

вчителів у галузі математики та природничих наук. Функціонує Центр Науки 

«Коперник» у Варшаві.  

Резолюцією Сената Республіки Польща «Про оголошення 2020 року Роком 

фізики» від 18 жовтня 2019 року (Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 

października 2019 r. ustanawiająca rok 2020 Rokiem Fizyki [577]) визнається 
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Таблиця 4.2 

Порівняльний аналіз загальнонаціональних програм щодо підвищення кваліфікації вчителів 
природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща 

 

Україна Республіка Польща 

Державна цільова соціальна програма 
підвищення якості шкільної природничо-

математичної освіти на період до 2015 року 
(затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів № 561 від 13 квітня 2011 року). 
Дію нормативного акту закінчено. 
Програма проведення експерименту 
всеукраїнського рівня «Розроблення і 
впровадження навчально-методичного 
забезпечення інтегрованого курсу 
«Природничі науки» для 10–11 класів 
закладів загальної середньої освіти» на 
серпень 2018 – жовтень 2022 років» (наказ 
МОН від 03.08.2018 № 863) 
 

Оперативна програма «Людський Капітал» 
(Завдання 9.4 – Високо кваліфіковані кадри 
системи освіти) (2007-2013), фінансування 
Європейського Союзу у співпраці з 
Європейським соціальним фондом: 
Проєкт «У пошуках Ейнштейна – Академія 
Розумів», 
Проєкт «Система вдосконалення вчителів, 
заснована на загальнодоступній та всебічній 
підтримці шкіл», 
Проєкт «Система підготовки вчителів на 
основі загальнодоступної комплексної 
підтримки шкіл», 
Навчання «Інноваційні програми навчання 
точним предметам»,  
«Інтегроване навчання природничих предметів 
із застосуванням інструментів інформаційних 
технологій», 
Створено мережі обміну досвідом вчителів у 
галузі математики та природничих наук. 
Функціонує Центр Науки «Коперник» у 
Варшаві 
Оперативна програма «Знання, освіта та 
розвиток» (2014-2020) за підтримки 
Європейського соціального фонду (2016–2018) 

у:  
Проєкт «Підтримка створення шкіл практики» 
(2018),  

Загальнонаціональний конкурс «Програми 
підготовки вчителів» (2019).   
Проєкт «Загальнонаціональна освітня мережа» 
(2020) 

 

 

фундаментальний внесок польських фізиків з часу відновлення незалежності в 1918 

році в розвиток природничої галузі [518].  

Відтак, паралельне вивчення законів дає змогу систематизувати нормативно-

правові документи за такими категоріями: закони про організацію підвищення 

кваліфікації вчителів, створення і функціонування закладів професійного 
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вдосконалення вчителів, фінансування процесу професійного розвитку й 

підвищення кваліфікації вчителів (таблиця 4.2). 

За своєю сутністю організація й фінансування підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки 

Польща спрямовані на забезпечення фахівцям можливості продовжити своє 

навчання й розвиток у післядипломний період та зобов’язання закладу освіти, де 

вони працюють, організовувати своєчасне і якісне вдосконалення своїх працівників. 

Отже, висвітлення нормативно-правового забезпечення (законодавчих актів, 

статутів, освітніх програм) системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща 

здійснюється досить ретельно. У вільному доступі в мережі Інтернет розміщені 

пропозиції щодо освітніх послуг професійного вдосконалення вчителів закладів 

післядипломної освіти та навчальні програми підвищення кваліфікації фахівців. 

Проте додаткового аналізу потребують питання впливу змін у правових нормах 

щодо підвищення кваліфікації вчителів на ефективність підготовки вчителів до 

виконання своїх професійних обов’язків, підвищення їхнього професійного рівня та 

готовності фахівців до неперервного розвитку впродовж усього життя. 
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4.2 Подібне та відмінне в організації систем підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України і Республіки Польща  

 

Розвиток сучасної системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України, як і відповідної структури 

післядипломної педагогічної освіти Республіки Польща, безпосередньо 

розглядаються в контексті європейського майбутнього країн й пов’язуються з 

інтеграцією освіти до європейського освітнього простору. Визначення спільного та 

відмінного між ними сприятиме розумінню цього складного, довготривалого й 

суперечливого процесу. Тому особливої уваги на сьогодні потребують питання 

структурного реформування систем підвищення кваліфікації вчителів математики й 

природничих предметів у післядипломній освіті країн. Зокрема це стосується питань 

оптимізації мережі закладів удосконалення вчителів, адаптації нормативно-

правового забезпечення освітньої діяльності в цій сфері, універсалізації підготовки 

викладацького складу, удосконалення змісту, форм, методів професійного розвитку 

фахівців та узгодження із вимогами європейського ринку праці. 

Щодо характеристики систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща у 

порівняльному аналізі організаційних структур виявлено подібність структурних 

рівнів. 

Характерною особливістю систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів післядипломної освіти України та Республіки 

Польща є перебування їх у стані постійного оновлення й неперервного розвитку.  

Ці складноорганізовані утворення педагогічної освіти виступають «потужним 

генератором і поширювачем нових перспективних ідей, менеджером інноваційного 

клімату, транслятором майстерного професійно-педагогічного досвіду» [314]. 

Системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів післядипломної освіти України й Республіки Польща мають багато 
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спільного у досягненні єдиної мети – забезпеченні високоякісного професійного та 

особистісного розвитку фахівців та їхньої освіти впродовж життя. 

Підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів 

України зорієнтоване на концепцію неперервної освіти педагогічних працівників, 

поглиблення, розширення й оновлення професійної компетентності відповідно до 

сучасних вимог суспільства й особистісних потреб, удосконалення наукового й 

загальнокультурного рівня, стимулювання розвитку творчого потенціалу фахівців. 

Головними завданнями цього процесу є оновлення когнітивної сфери фахівців з 

найбільш актуальних напрямів розвитку предметних освітніх галузей «Математика» 

і «Природознавство», стимулювання творчого зростання, формування професійних і 

педагогічних умінь педагогів [27]. 

Як зазначалося вище (у підрозділі 1.2), у польському просторі, на відміну від 

українського, більш визнаним є поняття професійного вдосконалення вчителів, що 

визначається як навмисний, спланований і безперервний процес, результатом якого 

є розширення професійних компетенцій учителів, підвищення їхнього професійного 

рівня, зростання та зміна кваліфікації фахівців, розвиток універсальної особистості. 

У такому значенні освітній процес спрямовується на розв’язання широкого кола 

завдань, серед яких надання допомоги молодим учителям в адаптації до професії, 

підтримка фахівців у період професійного самоствердження та в ситуації оновлення 

предмета або педагогічних знань, ознайомлення з досягненнями науки, сприяння в 

підвищенні або зміні кваліфікації/спеціальності. 

Для систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті, як складника освіти дорослих Україні й Польщі, 

спільними є принципи, які сприяють визначенню напрямів їхнього розвитку, а саме: 

гуманізація, диференціація, інтегративність, єдність соціалізації й професіоналізації 

особистості, модульність і неперервність навчання [39].  

На думку українських науковців, до основних принципів, за якими має 

формуватися система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів як складова освіти дорослих, належать відкритість, доступність і 

наступність [39]. Цю позицію поділяють польські дослідники, визнаючи, що серед 
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принципів освітньої діяльності, які беруться до уваги в процесі вдосконалення 

вчителів, є взаємозв’язок теорії й практики, змінюваність, різноманітність форм, 

неперервність, багатовимірність, багаторівневість та відкритість [379]. 

У післядипломній освіті України й Польщі системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів виконують важливі функції щодо 

неперервного професійного розвитку й удосконалення фахівців. Зокрема, в 

українській педагогічній літературі виокремлено такі функції системи підвищення 

кваліфікації вчителів у післядипломній освіті, шо є складником освіти дорослих, як: 

соціокультурна, розвивальна, загальноосвітня, компенсаторна, адаптивна [215]. 

Провідною серед них уважається розвивальна функція, оскільки підвищення 

кваліфікації фахівців у післядипломній педагогічній освіті «орієнтується на 

визнання педагога як активного та самостійного суб’єкта власного професійного 

розвитку» [500]. 

Польські науковці у висвітленні питань щодо визначення основних функцій 

педагогічної системи вдосконалення вчителів / фахівців природничо-математичного 

напряму зазначають, що її функціонування спрямовується на виконання завдань, які 

охоплюють підвищення кваліфікації, методичну роботу вчителів, самоосвіту й  

самовдосконалення, а також на реалізацію загальних (навчальної, розвивальної, 

виховної, діагностичної) і специфічних (технологічної, дослідницької, 

прогностичної) функцій [203]. 

Модернізація освітньої політики України, згідно зі стандартами Європейського 

Союзу, супроводжується формуванням загального освітнього й наукового простору, 

розробленням єдиних критеріїв і стандартів оцінювання якості знань [67, с. 4].  

У зв’язку з цим переосмислення потребують критерії якості підвищення кваліфікації 

фахівців освітньої галузі, зокрема розроблення стандартів підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів післядипломної освіти України.  

Серед пропозицій українських науковців щодо оцінювання якості освітньої 

діяльності у сфері підвищення кваліфікації вчителів розглядаються критерії 

результативності освітньої діяльності вчителів як слухачів курсів підвищення 

кваліфікації – рівень досягнення результатів навчання, рівень удосконалення 
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компетентностей фахівців, що визначаються освітньо-професійними програмами 

підвищення кваліфікації, рівень виконання випускних робіт та рівень упровадження 

результатів навчання в практику професійної діяльності [225]. 

Також до оцінювання якості підвищення кваліфікації українських фахівців 

пропонується віднести організаційно-процесуальний (рівень нормативно-правового, 

інформаційного, технічного забезпечення, відповідність форм і методів 

удосконалення сучасним вимогам) і змістовий (рівень інноваційності й практико 

орієнтованості змісту освіти, рівень навчально-методичного забезпечення) критерії. 

Критерій задоволення запитів і потреб слухачів охоплює такі показники, як: ступінь 

задоволення запитів і потреб, відповідність змісту навчання професійним потребам; 

психологічний стан і рівень задоволеності якістю освітніх послуг; характер 

взаємовідносин суб‘єктів освітнього процесу і ступінь задоволеності ними; 

соціально-психологічний клімат в освітньому закладі [225]. 

Педагогічно цінним є досвід польських колег щодо оцінювання якості освітніх 

послуг у закладах удосконалення вчителів, як одного з найважливіших елементів 

зовнішнього забезпечення якості освітнього процесу, частини педагогічного нагляду 

в системі підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів 

Республіки Польща. Зокрема, оцінювання рівня підвищення кваліфікації вчителів 

Польщі незалежно від їхнього фаху проводиться в чотирьох сферах: наслідки 

діяльності закладу – діяльність та задоволення людей, які використовують 

пропозицію об’єкта; процесів, що відбуваються в установі – концепція діяльності 

закладу, пропозиція щодо реалізації завдань установи, організований характер 

освітніх процесів і співпраця вчителів, вирівнювання освітніх можливостей; 

функціонування об’єкта в локальному середовищі – співпраця з навколишнім 

середовищем у сфері використання ресурсів та сприяння підвищенню цінності 

освіти; ефективність діяльності закладу – задоволення потреб учителів, які 

скористалися освітньою пропозицією, з питань забезпечення їх житловими умовами 

та навчально-методичним обладнанням закладу [393]. 

Створення сучасної системи оцінювання якості є одним із найбільш актуальних 

завдань підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 
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післядипломній освіті обох країн. Проблемними залишаються питання оцінювання 

впливу професійного вдосконалення вчителів на успішність учнів, формалізований 

характер здійснення заходів професійного розвитку фахівців, відсутність 

практичного застосування матеріалів підвищення кваліфікації фахівців у їхній 

педагогічній діяльності. Першочерговим завданням на сьогодні є забезпечення 

такого професійного розвитку й підвищення кваліфікації вчителів, який був би 

безпосередньо пов’язаний з практичною педагогічною діяльністю фахівців, 

спрямованою на підвищення рівня навчальної успішності учнів [305].  

Відтак, усе більшої актуальності для підвищення якості вдосконалення вчителів 

природничо-математичних предметів України й Польщі набуває належне 

використання інформації, що збирається в системах незалежного оцінювання, 

зокрема вторинного аналізу даних міжнародних досліджень TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study), дослідження якості природничо-

математичної освіти, й PISA (Program for International Student Assessment), 

міжнародної програми оцінювання навчальних досягнень учнів, зокрема рівнів 

їхньої математичної й природничої компетентностей, що вважаються на сьогодні 

необхідними для повноцінного функціонування в суспільстві.  

Метою дослідження TIMSS є виявлення рівня знань і мисленнєвої діяльності 

учнів у галузі математики й природознавства. Дослідження також передбачає аналіз 

навчальних планів з математики й природничих предметів у різних країнах. Зокрема 

Україна вже двічі брала участь у дослідженні TIMSS – у 2007 році (серед учнів 4-х 

та 8-х класів) та 2011 році (серед учнів 8-х класів). Учасниками дослідження 2011 

року стали 3378 учнів 8-х класів зі 148 загальноосвітніх навчальних закладів з усіх 

областей України, міст Києва та Севастополя [233]. Республіка Польща брала участь 

у досліджені тричі – у 2011, 2015 і 2019 роках.  

У PISA, найбільшій міжнародній експертизі навичок учнів у світі, що 

проводиться кожні 3 роки у всіх країнах-членах Організації економічного 

співробітництва та розвитку OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), 

а також у десятках країн-партнерів, Польща бере участь із самого початку, тобто з 
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2000 року. В Україні вперше у 2018 році проводилося дослідження PISA. Під час 

основного етапу в тестуваннях взяли участь 6334 українці [477]. 

У рапорті PISA «Польща: підвищення кваліфікації наступного покоління. 

Аналіз роботи Польщі в Програмі міжнародного оцінювання учнів» («Poland: 

Skilling up the next generation An analysis of Poland’s performance in the Program for 

International Student Assessment», 2012 r.) [484] зазначено, що освітні практики, 

зокрема ті, метою яких є професійний розвиток учителів, потребують 

зорієнтованості на набуття учнями когнітивних навичок, що враховуються під час 

оцінювання їхніх компетентностей (уміння розв’язувати проблеми, креативне та 

критичне мислення). У центрі міжнародної дискусії перебувають навчальні 

програми, системи оцінювання, практичні заняття в класі для навчання учнів [484]. 

Потрібно зазначити, що в Республіці Польща результати цих досліджень є 

найважливішими компонентами оцінювання ефективності системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів, про що свідчить їх 

детальний аналіз, щодо участі як самої Польщі, так й інших країн-учасниць – 

«Аналіз причин виникнення проблем у навчанні математично-природничих 

предметів» («Analiza przyczyn problemów w nauczaniu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych») [367], «Викладання математики в Європі: BG загальні виклики та 

національні стратегії» («Nauczanie matematyki w Europie: BG ogólne wyzwania i 

strategie krajowe») [484] тощо.  

Метою цих публікацій є привернення уваги до кількох важливих аспектів 

освіти й професійного розвитку вчителів природничо-математичних предметів, 

завдяки чому вони зможуть виконувати свої професійні обов’язки на відповідному 

рівні для забезпечення високого рівня навчальних досягнень учнів. Положення, що 

розглядаються в них, містять рекомендації й настанови на центральному рівні, 

пов’язані зі структурою та змістом освітніх програм і професійним удосконалення 

учителів математики. Окрім того, обговорюється профіль професії вчителя 

математики, аналізуються європейські стратегії та практики, пов’язані з базовою 

освітою вчителів та постійним професійним розвитком. Також представлені сучасні 
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практики, що використовуються в навчанні вчителів математики, точних і 

природничих предметів у кількох європейських країнах [484, с. 33].  

Як зазначено в польських наукових джерелах, Європейський Союз давно 

визнав важливість і актуальність підтримки й професійного вдосконалення вчителів 

як важливого елемента європейської системи освіти. Ефективне викладання 

математики значною мірою залежить від компетентності вчителів, у зв’язку з чим 

ключову роль відіграє знання ними предмета – математичних правил і процесів – та 

професійна підготовка [484]. 

Особливої уваги потребує аналіз функціонування систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів післядипломної освіти 

України й Польщі як багатовимірних утворень, що складаються з великої кількості 

різних взаємопов’язаних та взаємозалежних компонентів. Найбільш очевидними 

складовими їх частинами в післядипломній освіті обох країн є установи, які, спільно 

співпрацюючи у своїх правових і адміністративних межах, забезпечують професійне 

вдосконалення фахівців. 

Варто зауважити, що сучасні системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті обох країн мають 

суспільно-державний характер, є варіативними й гнучкими, створені з урахуванням 

різноманітних потреб фахівців щодо їхнього неперервного професійного 

вдосконалення й розвитку. Важливим, на нашу думку, є те, що в Україні 

фінансування підвищення кваліфікації фахівців здійснюється з державного й 

місцевого бюджетів. Відмінним у фінансуванні системи вдосконалення вчителів, як 

складової освіти дорослих Польщі, є можливість надходження коштів із різних 

джерел, зокрема: структурних фондів, державного бюджету, доходів органів 

місцевого самоврядування та від роботодавців [185, с. 57]. 

Так, фінансування державних закладів удосконалення вчителів Республіки 

Польща відбувається за кошти бюджетів органів влади, у цьому контексті варто 

згадати освітню субвенцію, що розраховується відповідно до положень, 

передбачених у Розпорядженні Міністерства національної освіти Республіки 

Польща «Про спосіб розподілу освітньої частини загальної субвенції для підрозділів 
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місцевого самоврядування» від 12 грудня 2019 року. Кошти перераховуються 

підрозділам місцевого самоврядування на утримання закладів професійного 

вдосконалення вчителів, психолого-педагогічних консультацій, зокрема 

спеціалізованих, педагогічних бібліотек, закладів неперервної освіти та закладів 

практичної підготовки. Підвищення кваліфікації для вчителів додатково 

фінансується із коштів, визначених у бюджетах: керівними органами школи – 1% 

від запланованих річних ресурсів, що виділяються на оплату праці вчителів, 

воєводствами – у розмірі 5000 середніх заробітних плат вчителя-стажиста [450]. 

Системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів післядипломної освіти України й Республіки Польща мають схожі рівневі 

структури (таблиця 4.3), що на кожному рівні врегулювання мають власні суб’єкти, 

які у своїй діяльності послуговуються певними принципами, використовують чітко 

визначені інструменти та інститути для досягнення загальної мети. Управління 

системами підвищення кваліфікації фахівців у післядипломній освіті обох країн 

здійснюється на чотирьох рівнях, а саме: національному, регіональному, локальному 

та рівні закладів загальної середньої освіти. 

На національному рівні відбувається розроблення стратегій функціонування та 

розвитку систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів післядипломної освіти країн, формування їхніх освітніх просторів, 

гармонізація законодавств щодо вдосконалення фахівців, ухвалення нормативних 

актів, визначення джерел фінансування і забезпечення фінансування, координація 

діяльності регіональних і муніципальних освітніх установ, моніторинг процесу 

вдосконалення фахівців. 

На регіональному рівні здійснюється надання освітніх послуг, навчально-

методичний супровід, визначення освітніх потреб, нормативно-правове та 

інформаційне забезпечення, фінансування, формування мережі освітніх закладів, 

моніторинг, розроблення навчальних планів і програм підвищення кваліфікації 

вчителів. 
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Таблиця 4.3 

Порівняльний аналіз організаційних структур систем підвищення кваліфікації вчителів 
природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща 

 

Рівень Україна Республіки Польща  

Д
ер

ж
ав

ни
й  

Український інститут розвитку освіти, 
Інститут модернізації змісту освіти, 
Університет менеджменту освіти 
Національної академії педагогічних наук 
України, Центральний інститут 
післядипломної освіти 

Осередок розвитку освіти, Національний 
осередок підтримки професійної та 
неперервної освіти, Осередок розвитку 
польської освіти за кордоном (Центр 
«Полонія»  
 

Ре
гі

он
ал

ьн
ий

 20 інститутів післядипломної педагогічної 
освіти/ 4 академії неперервної освіти/ 
структурні підрозділи післядипломної 
освіти закладів вищої освіти 

 

16 воєводствах створено і діють по всій 
країні 38 воєводських державних (425 
осередків удосконалення вчителів 
державної і недержавної форм власності 
 

М
ун

іц
ип

ал
ьн

ий
 Створюються районні, міські центрів 

професійного розвитку педагогічних 
працівників шляхом реорганізації 
науково-методичних (методичних) 
установ (центрів, кабінетів) 
 

68 державних закладів професійного 
вдосконалення вчителів, що перебувають 
у підпорядкуванні повітів і гмін, 
повітових та комунальних громадських 
навчальних центрів 

 

В
ну

тр
іш

нь
ош

кі
ль

ни
й  Методичні об'єднання, педагогічні ради 

 

Шкільні ради, об’єднання за предметом і 
завданням  
 

На локальному рівні відбувається надання освітніх послуг згідно з освітніми 

потребами, зокрема здійснюється методичний супровід, забезпечується часткове 

фінансування. 

На рівні закладів загальної середньої освіти безпосередньо визначаються 

потреби в підвищенні кваліфікації вчителів цієї установи, здійснюється методичний 

та інформаційний супровід педагогічної діяльності її працівників. 

Щодо характеристики систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща 

виявлено подібність структурних рівнів. Відмінним на загальнонаціональному рівні 

для Польщі є діяльність Центру «Полонія» для вчителів Осередку розвитку 

польської освіти за кордоном. На регіональному – в Україні діють 24 заклади 

післядипломної педагогічної освіти, у Польщі – країні 38 воєводських державних 
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(425 осередків удосконалення вчителів державної і недержавної форм власності), 68 

державних закладів професійного вдосконалення вчителів, що перебувають у 

підпорядкуванні повітів і гмін. Ці заклади також мають право проводити курси 

вдосконалення вчителів. 

Зокрема система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України на всеукраїнському рівні представлена 

Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України, Державним вищим навчальним закладом 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України, до складу якого входить Центральний інститут післядипломної освіти. Їхня 

діяльність керується Міністерством освіти і науки України. 

На регіональному рівні функції системи підвищення кваліфікації фахівців у 

післядипломній освіті України реалізують інститути післядипломної освіти/академії 

неперервної освіти/ підрозділи закладів вищої освіти (філіали, факультети, 

відділення). На рівні міста/району/об’єднаної територіальної громади освітні 

послуги щодо професійного вдосконалення фахівців надають методичні центри/ 

методичні кабінети. На рівні закладів загальної середньої освіти діють методичні 

об’єднання вчителів природничо-математичних предметів, педагогічні ради освітніх 

закладів. 

В освітньому просторі Республіки Польща на загальнонаціональному рівні 

функціонування системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни забезпечує Осередок 

розвитку освіти (ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji). Осередок розвитку освіти є 

державним національним освітнім закладом, яким керує Міністерство національної 

освіти Республіки Польща. Також на цьому рівні функціонує Центр для вчителів 

«Полонія» (PCN – Polonijne Centrum Nauczycielskie), державні й приватні заклади 

вищої освіти, які здійснюють післядипломну освіту фахівців (publiczne i niepubliczne 

szkoły wyższe (studia podyplomowe). На регіональному рівні працюють воєводські 

заклади (Wojewódzkie placówki) – Регіональний осередок удосконалення вчителів 

(Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM), державні й приватні заклади 

https://www.womkat.edu.pl/
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вдосконалення вчителів (publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli), 

педагогічні бібліотеки (biblioteki pedagogiczne), куратори освіти (kuratorzy oświaty), 

психологічно-педагогічні консультації (poradnie psychologiczno-pedagogiczne). На 

муніципальному рівні/на рівні повіту або гміни професійну підтримку вчителів 

забезпечують повітові заклади та заклади гмін. Внутрішньошкільне підвищення 

кваліфікації вчителів відбувається завдяки роботі педагогічних рад (rada 

pedagogiczna) шкільних рад (kuratorium oświaty) та предметних об’єднань вчителів. 

Цікавим для вітчизняної системи підвищення кваліфікації фахівців є досвід 

Польщі щодо організації підвищення кваліфікації вчителів за програмою Осередку 

розвитку польської освіти за кордоном (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 

(ORPEG), створення та функціонування широкої мережі Центрів «Полонія» для 

вчителів (Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN)), які працюють в різних містах і 

країнах Європи. Завдяки цій діяльності досягається географічна й міждисциплінарна 

мобільність процесу вдосконалення польських учителів природничо-математичних 

предметів, які працюють за межами країни. В Україні ці питання потребують уваги 

у зв’язку з трудовою міграцією працездатного населення й формуванням української 

освітньої діаспори. 

Актуальності на сьогодні набуває перегляд місії й нових завдань методичної 

служби в умовах децентралізації освіти в Україні, необхідність підготовки 

методистів-андрагогів, що виконують ролі супервізора, коуча, дорадника освітньої 

сфери та супроводжують усі етапи навчання, професійної діяльності та 

вдосконалення професійних компетентностей сучасних фахівців. Цього потребує 

нове соціальне замовлення – підготовка вчителя Нової української школи, який буде 

здатним до неперервного інтелектуального, культурного й духовного розвитку 

впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти [313].  

У зв’язку з цим, цікавим є досвід польських колег щодо організації 

методичного консалтингу як складника системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща.  

У структурі методичної підтримки польських фахівців важливим є забезпечення 

можливостей передачі «вгору» запитів і потреб професійного розвитку й 

https://www.womkat.edu.pl/
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удосконалення окремих осіб, предметних об’єднань й освітніх закладів та 

спрямування «вниз» широких ініціатив у сфері розвитку освіти, а також наявність 

відповідної реакції на виявлені потреби вчителів [143]. 

Співпраця фахівців освітніх закладів, які самі визначають концепцію, цілі та 

завдання діяльності закладу, а потім реалізують їх, передбачає участь фахівців у 

зустрічах із консультантами (konsultantami), викладачами (edukatorami), керівниками 

змін (liderami zmian) або іншими спеціалістами з відповідними знаннями та 

предметною підготовкою.  

Перевагою польської системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті є організація діяльності 

методичних радників (doradcy metodyczni)/консультантів, які можуть бути зайняті 

на регіональних (воєводство), муніципальних (повіт/гміна) рівнях. Вони, 

опікуючись школами й освітніми установами протягом визначеного терміну (3 

роки), працюють в одній із шкіл. Отже, вони є фахівцями, які безпосередньо 

співпрацюють з іншими вчителями, проводять уроки та показові заняття, надають 

консультації, організовують семінари й тренінги, мають повноваження щодо 

ініціювання різних форм співпраці між школами та закладами, допомагають у 

виборі та адаптації або створенні навчальних програм, надають допомогу у сфері 

інноваційної діяльності тощо. 

Відмінною рисою системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Польщі є осучаснення освітнього 

процесу завдяки введенню нових функціональних обов’язків для фахівців, зокрема: 

учитель-опікун, стажист (ментор), який має вводити молодого вчителя в професію; 

лідер предметного об’єднання фахівців, який організовує роботою предметного 

об’єднання вчителів, керує ним та надає методичну допомогу іншим вчителям; лідер 

внутрішньошкільного підвищення кваліфікації вчителів, завданням якого є 

координація професійного вдосконалення фахової майстерності вчителів, 

дослідження їхніх потреб, що пов’язані з їхнім професійним розвитком, та 

організація деяких форм професійного вдосконалення фахівців відповідно до 

пріоритетів, що визначені освітнім закладом, у якому вчитель працює [143].  
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Цінним є досвід польських колег щодо підготовки вчителів-консультантів, 

едукаторів, методичних радників закладів удосконалення вчителів з метою 

подальшого поширення отриманих ними знань серед вчителів закладів загальної 

середньої освіти Польщі та залучення фахівців до участі в освітніх проєктах 

впровадження інновацій до шкільної практики.  

Зокрема, у межах проєктів, що організовувалися на виконання Оперативної 

програми «Людський Капітал» (PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-

2013) та Оперативної програми «Знання, освіта та розвиток» (PO WER – Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) з метою всебічної підтримки шкіл, 

для забезпечення діяльності 7008 закладів загальної середньої освіти та 

забезпечення роботи консультантів, які співпрацюють з цими закладами (один 

радник має 10 шкіл під опікою) для кожного проєкту одноразово готувався 701 

консультант, який мав відповідати усім необхідним вимогам [393]. За проєктом 

«Система вдосконалення вчителів на основі загальнодоступної комплексної 

підтримки шкіл» (System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym 

kompleksowym wspomaganiu szkół), що реалізовувався Осередком розвитку освіти 

(ORE) як частина Оперативної програми «Людський Капітал», було підготовлено 

понад 4000 осіб у ролі шкільних організаторів розвитку освіти та декілька тисяч 

кандидатів у координатори освітньої мережі [393].  

З початку співпраці з Європейським Союзом за підтримки Європейського 

соціального фонду для представників саме цих категорій організовуються тренінги 

та навчання, зокрема: проєкт «Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні 

математичних та природничих предметів у гімназіях», навчальна програма 

«Інноваційні програми навчання точних предметів», «Інтегроване навчання 

природничих предметів із застосуванням інструментів інформаційних технологій» 

за проєктом «У пошуках Ейнштейна – Академія Розумів» тощо. Навчання 

спрямовувалося на вдосконалення функціонування та розширення використання 

системи підтримки школи щодо формування ключових компетентностей учнів, які є 

найбільш затребуваними на ринку праці (інформаційно-комунікаційні технології, 

математика та природничі науки, іноземні мови), експериментального навчання, 
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правильних відносин (творчість, інновації, робота в команді) та методів 

індивідуального підходу до учня.  

Також на загальнонаціональному рівні професійне вдосконалення вчителів 

природничо-математичних предметів Польщі здійснюють заклади вищої освіти за 

програмою післядипломної освіти, вони ж надають послуги щодо здобуття 

кваліфікації вчителя або можливості викладати додатковий предмет. Зокрема, такі 

послуги надають Вища школа менеджменту «Освіта» у Вроцлаві (studiów 

podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania «Edukacja» we Wrocławiu) і Вища школа 

імені Богдана Янського, заміський відділ у Кракові (Szkoła Wyższa im. Bogdana 

Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie) тощо. 

Одним з основних завдань щодо підтримки фахівців України й Республіки 

Польща є проведення глибокого аналізу потреб сучасної школи та планування 

процесу вдосконалення роботи вчителів природничо-математичних предметів обох 

країн, надання рекомендацій щодо підтримки закладів загальної середньої освіти в 

проведенні такого аналізу щодо формування математичних та природничих 

компетентностей учнів.  

Як приклад позитивного досвіду Польщі в розв’язанні цих питань можна 

назвати підготовку допоміжних матеріалів «Підтримка шкіл у розвитку 

математично-природничих компетентностей учнів» (Wspomaganie szkół w rozwoju 

kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów) (2017) [421]. Розроблені 

Осередком розвитку освіти рекомендації з питань моніторингу та оцінювання 

діяльності підтримують учителів у формуванні математичних і природничих 

компетентностей учнів, сприяють створенню та використанню інструментів для їх 

оцінювання.  

Так, допоміжні матеріали, що адресуються вчителям, едукаторам, 

консультантам, мають безпосереднє практичне застосування і присвячуються 

методичним аспектам викладання природничо-математичних предметів у закладах 

загальної середньої освіти, а саме: «Формування ключових компетенцій у 

викладанні природничих предметів у освітніх закладах» (Kształtowanie kompetencij 

kluczowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkołah ćwiczeń), 

http://pwsz.chelm.pl/poradnia_jezykowa/index_2.php?id_k=4&id_p=151
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«Яструбcький проєкт «Розкодуймо математику у нашому місті» (Jastrzębie project 

«Rozkodujmy Matematykę w naszym mieście»), «Математика в природі» («Matematuka 

w przyrodzie»), «Думаю логічно – працюю технологічно» («Myślę logicznie – działam 

technologicznie»), «Поговоримо про математику – арифметичну послідовність» 

«Porozmawiajmy o matematyce – ciąg arytmetyczny» та інш. [615].   

Результатом цієї діяльності є розміщення для вчителів та учнів у широкому 

доступі для загального користування банку передової практики (Bank dobrych 

praktyk – https://www.ore.edu.pl/2017/11/bank-dobrych-praktyk-materialy-do-pobrania/), 

навчальних посібників, які заплановано використовувати в наступному навчальному 

році. Також це оцінювання процесу підтримки шкіл у сфері математичної, науково-

технічної та інформаційно-комунікаційних компетенцій, підтримка діалогу з 

учителями з метою отримання інформації щодо проведення таких заходів у 

майбутньому, окреслення обов’язків методичних радників з математики та 

природничих предметів тощо.  

На відміну від України, у Польщі діє Польська асоціація вчителів природничих 

предметів (PSNPP – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów 

Przyrodniczych) [518]. Вона була створена в 1993 році за ініціативою групи вчителів 

біології, хімії, географії та фізики. Метою асоціації є суспільна діяльність на користь 

розвитку викладання природничих наук, стимулювання професійної діяльності 

вчителів, поширення знань і природничих навичок, інтеграція освітньої спільноти. 

Щорічні з’їзди Польської асоціації вчителів природничих предметів дають змогу 

представити досягнення та новаторські методичні рішення фахівців, обмінятися 

досвідом у викладанні природничих предметів, а також зустрітися з цікавими 

викладачами Польщі та фахівцями з інших країн [517]. 

Конкурси, що організовуються асоціацією, мають актуальну й різноманітну 

тематику: «Національний конкурс на освітній плакат: «Відновлювані джерела 

енергії в нашому середовищі» (2016, 2015), «Більше світла» (2014), «Експеримент у 

виявленні законів природи» (2013), «Міждисциплінарність у природничо-

математичній освіті» (2012), а також «Національний конкурс на міждисциплінарний 

освітній проєкт для вчителів та їхніх учнів» (2011), «Радіоактивність навколо нас – 

http://jas24info.pl/wiadomosci/nasze-miasto/podsumowanie-projektu-rozkodujmy-matematyke-w-naszym-miescie/
http://jas24info.pl/wiadomosci/nasze-miasto/podsumowanie-projektu-rozkodujmy-matematyke-w-naszym-miescie/
http://jas24info.pl/wiadomosci/nasze-miasto/podsumowanie-projektu-rozkodujmy-matematyke-w-naszym-miescie/
http://jas24info.pl/wiadomosci/nasze-miasto/podsumowanie-projektu-rozkodujmy-matematyke-w-naszym-miescie/
https://www.ore.edu.pl/2017/11/bank-dobrych-praktyk-materialy-do-pobrania/
http://kocur.jupe.pl/
http://kocur.jupe.pl/
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переваги та загрози», «І все ж вона крутиться...»(2010), «Захопливий Всесвіт» 

(2009), «Інформаційні технології у викладанні природничих наук» (2007) тощо  

[517]. 

Польська фізична спільнота (Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF)) – асоціація, 

метою якої є популяризація фізики, розвиток зв’язків між фізиками, які працюють в 

освіті, науці та різних галузях економіки, а також презентування досягнень 

спільноти фізиків. До заходів Польської фізичної спільноти на 

загальнонаціональному рівні належать: виставка «100 років Польського фізичного 

товариства – 2020 рік як рік фізики» в Сенаті Республіки Польща, «Дистанційне 

заняття – «Уранія» безкоштовно для вчителів та учнів», «Журнал «Фотон» і 

«Нейтрино»», «Відкритий конкурс для заявок на синхротронні лінії Solaris», 

«Спеціальний семінар до Дня науки в Польщі» тощо. 

Польське фізичне товариство відзначає високі досягнення у сфері викладання 

фізики нагородою Гжегож Бялковський для вчителів фізики. Премія присуджується 

за видатну дидактичну та навчальну діяльність учителів фізики в молодших і 

середніх школах, а також викладачів освітніх закладів та навчальних закладів 

неперервної освіти. Нагорода засвідчує високі стабільні результати викладання 

фізики, авторство підручників чи методичних досліджень, упровадження 

інноваційних методів навчання. Кандидатури на нагороди можуть бути висунуті 

Головним комітетом фізичної олімпіади, Національним комітетом турніру юних 

фізиків [518]. 

Отже, підсумовуючи, можемо зауважити, що системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й 

Республіки Польща мають багато спільного на етапі формування цілей і завдань, 

визначенні принципів та функцій, виборі напрямів розвитку їхньої освітньої 

діяльності. Для обох країн важливим є уточнення критеріїв якості вдосконалення 

фахівців відповідно до міжнародних стандартів, постійний моніторинг якості 

освітнього процесу, детальний його аналіз, що надає змогу покращити результати 

професійного вдосконалення фахівців, сприяє підвищенню рівня мотивації вчителів 

щодо їхнього особистісно-професійного розвитку та самовдосконалення. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/wystawa-w-senacie-rp/&usg=ALkJrhg0hB58ep0gZvnBQC_k9VAoZ67Efg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/wystawa-w-senacie-rp/&usg=ALkJrhg0hB58ep0gZvnBQC_k9VAoZ67Efg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/zdalna-klasa-urania-za-darmo-dla-nauczycieli-i-uczniow/&usg=ALkJrhjjPPRziZYHyPulxV_Nkev9-lU-Nw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/zdalna-klasa-urania-za-darmo-dla-nauczycieli-i-uczniow/&usg=ALkJrhjjPPRziZYHyPulxV_Nkev9-lU-Nw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/otwarty-nabor-wnioskow-na-linie-synchrotronu-solaris/&usg=ALkJrhhZBdTvVMchr4vytG-U0Dak2ABIcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/seminarium-specjalne-z-okazji-dnia-nauki-w-polsce/&usg=ALkJrhiUIXqIB9ucJO8tgbaeALySm9-AMA
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4.3. Порівняння змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і 

Республіки Польща 

 

Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті Україні перебуває в стані активного розвитку, її 

основні завдання набувають уточнень у своєму формулюванні та одночасно 

потребують комплексного розв’язання. Зокрема, це приведення обсягів і змісту 

професійного розвитку й підвищення кваліфікації фахівців у відповідність до 

поточних потреб країни, формування змісту професійного вдосконалення вчителів 

на основі його цільового спрямування, функціональних обов’язків, наявної освіти та 

досвіду фахівців, застосування сучасних технологій, що дають змогу впроваджувати 

різні форми навчання, удосконалення змісту професійного розвитку вчителів. 

Оновлення змісту підвищення кваліфікації педагогів шкіл усіх типів (гімназій, 

ліцеїв, навчальних комплексів, колегіумів, інтернатів) визначається рівнем 

професійної компетентності, кваліфікаційними характеристиками та змістом 

професійної діяльності вчителів закладів загальної середньої освіти [37]. У Законі 

України «Про освіту» зазначено, що підвищення кваліфікації – це набуття особою 

нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної 

діяльності або галузі знань [276]. Зміст підвищення кваліфікації українських 

учителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті в умовах 

реформування післядипломної педагогічної освіти визначається, зокрема, 

необхідністю набуття фахівцями нових компетентностей у межах професійної 

діяльності, галузі знань, зокрема формування та розвиток цифрової, управлінської, 

комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей [61]. 

До переліку компетентностей, що визначені в програмі підвищення кваліфікації 

вчителів фізики та астрономії «Реалізація компетентнісного підходу на уроках 

фізики та астрономії в новій українській школі», що вдосконалюватимуться/ 

набуватимуться, належать такі [61]: професійно-педагогічна компетентність – 

обізнаність щодо новітніх науково обґрунтованих відомостей з педагогіки, 
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психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, 

що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню учнів; мовно-

комунікативна компетентність – уміння вислуховувати, відстоювати власну 

позицію, використовуючи різні прийоми розмірковувань та аргументації; 

психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості 

фізичного, психічного й морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому 

становленню школярів та їхній індивідуалізації; підприємницька компетентність – 

уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя; інформаційно-

цифрова компетентність – здатність здобувати інформацію та оперувати нею 

відповідно до власних потреб і вимог сучасного освітнього середовища. 

Натомість, у польському науковому просторі відзначають важливість розвитку  

метакогнітивної компетентності вчителів та навичок комунікації й посередництва, 

які на сьогодні здаються ключовими в контексті глобальних та локальних 

екологічних проблем; інформаційної компетентності, яка охоплює здатність 

обробляти інформацію та використовувати її критично, розпізнавати елементи 

віртуальної реальності в процесі опису змішаної реальності; наукової 

компетентності – уміння та готовність використовувати наявні знання та 

методологію для пояснення світу, формулювати запитання й робити висновки на 

основі доказів, знання основних принципів, що регулюють природні процеси, 

основних наукових концепцій та методів розуміння впливу науки й техніки на світ 

природи [434].  

Як зазначає К. Потирала (К. Potyrała), особливо актуальним у такий важливий 

для освіти час є вдосконалення професійної компетентності вчителів у галузі 

поширення культури та підготовки особистості до участі в реалізації вимог 

суспільства. Фундаментом нового мислення у сучасній Польщі є поєднання ерудиції 

та індивідуальності вчителя [434]. У контексті нової культури й освіти найбільшого 

значення набуває розвиток таких особистісних характеристик фахівців, як 

когнітивна зацікавленість, мотивація, креативність, скептицизм, чесність, ентузіазм, 

самооцінювання, надійність, відповідальність, здатність до ініціативи, 

наполегливість [434]. 
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На думку польських дослідників, кваліфікація – це лише результат навчання, 

підтверджений відповідним дипломом, сертифікатом. Кваліфікація означає 

формальний результат процесу оцінювання та перевірки, отриманий у ситуації, коли 

компетентний орган заявляє, що особа досягла результатів навчання за певними 

стандартами. Компетентність фахівців означає перевірену здатність до 

використання особистісних, соціальних чи методологічних знань, умінь та нахилів, 

продемонстрованих у процесі роботи чи навчання, у професійній та особистій 

кар’єрі; за європейською кваліфікаційною рамкою компетенції визначаються в 

категоріях відповідальності та самостійності [434]. 

Отже, в обох країнах запланований результат освітньої діяльності щодо 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті виражається через поняття компетентностей, які 

набувають/розвивають фахівці в процесі власного професійного розвитку. Це 

положення зафіксовано в Національній рамці кваліфікацій України – системним і 

структурованим за компетентностями описом кваліфікаційних рівнів Додаток до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції 

Постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 509). Варто 

зазначити, що кожен рівень є завершеним етапом освіти, що характеризується 

рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей особистості, які 

визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню 

Національної рамки кваліфікацій [265].  

Змістове наповнення підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України формується на підставі 

висвітлення провідних напрямів розвитку сучасної освіти, основних концепцій 

освітньої діяльності (гуманізації, демократизації освіти, компетентнісного навчання 

тощо), результатів наукових досліджень у галузі гуманітарних, природничо-

наукових дисциплін, сучасних педагогічних технологій, форм і методів опанування 

інформаційних технологій в освіті [37].  

У питаннях визначення змісту програм підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів, як зазначає український вчений 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12
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А. А. Дробін [61], в умовах реформування післядипломної педагогічної освіти 

вирішальне значення відіграє організація освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти, що здійснюється відповідно до Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти. Документ спрямований на виконання завдань 

загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступенів і визначає вимоги до 

освіченості учнів основної і старшої школи [263]. Так, метою освітньої галузі 

«Природознавство» є формування в учнів природничо-наукової компетентності як 

базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової 

загальної культури особистості й розвитку її творчого потенціалу [263]. Основною 

метою освітньої галузі «Математика» є формування в учнів математичної 

компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному 

світі, успішного опанування знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного 

навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їхньої уваги, 

пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції [263].  

У цьому контексті, як зазначають польські науковці Б. Кедзієрска 

Б. Кенджєрска (B. Kędzierska), К. Потирала (К. Potyrała) [434], одним із головних 

завдань професійного вдосконалення вчителів є його спрямування на створення 

моделі критично-творчої, інноваційної освіти, стимулювання зміни навколишньої 

дійсності, утвердження ролі вчителя як провідника та радника учня щодо шляху 

пізнання світу, сучасної цивілізації, розвиток навичок самостійного використання 

різних джерел інформації та розвиток позачасових, позаурочних навичок, 

необхідних для опанування ключових компетентностей [434]. 

Зокрема, у Рамковій програмі навчання з підтримки шкіл у розвитку 

математичних та природничих компетентностей учнів зазначено, що освітній процес 

у закладах середньої освіти Республіки Польща в галузі природничо-математичної 

освіти спрямовано на формування в учнів математичної та природничої 

компетентностей, компетентності у сфері науки й техніки з урахуванням специфіки 

організації освітнього процесу на І, ІІ, ІІІ етапах загальної середньої освіти [541], що 

розкриваються як поєднання знань, умінь та навичок, які супроводжують наукове 

пізнання світу. Розвиток цих компетентностей сприяє розумінню та опису дійсності, 
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що нас оточує, а сформовані вміння допомагають розв’язати теоретичні та 

практичні завдання. Ця концепція поєднує специфіку математичної та науково-

технічної компетенції, описаної в Рекомендації Європейського Парламенту та Ради 

Європи «Про ключові компетентності для навчання впродовж усього життя» від 18 

грудня 2006 року [299]. 

Для характеристики змісту й форм підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті доцільно зупинитися 

на понятті «друга вища освіта». У сучасній концепції післядипломної педагогічної 

освіти України передбачено можливість отримати офіційне підтвердження 

кваліфікації вчителя шляхом набуття необхідних компетентностей. Це поглиблення, 

розширення та оновлення професійних знань, умінь і навичок фахівців, здобуття 

іншої спеціальності на основі наявного освітньо-кваліфікаційного рівня та 

практичного досвіду. Саме ці аспекти детермінують спеціалізоване вдосконалення 

освіти та професійної підготовки особи – післядипломної освіти [259]. Останніми 

роками популярним стає здобуття другої вищої освіти заочної форми, що є одним з 

аспектів реалізації основної тенденції розвитку сучасної освітньої сфери – освіти 

впродовж життя. 

Потрібно зазначити, що загальний професійний профіль і вимоги до 

кваліфікації вчителя в Україні демонструють її високий рівень. Зокрема, здобуття 

другої вищої педагогічної освіти, що є актуальною в контексті ідеї освіти впродовж 

життя, вважається способом підвищення професійного рівня фахівця [62]. Охочі 

мають змогу здобути обрану спеціальність, незалежно від профілю попередньої 

освіти. Слухачі зараховуються одразу на другий або на третій курс, форма здобуття 

освіти (денна або заочна) обирається самостійно. Умовами є вступ на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», форма навчання є 

контрактною (за кошти фізичних або юридичних осіб) без відриву від виробництва, 

тривалість навчання – 2 роки [62]. Так, серед закладів вищої освіти України, які 

надають можливість здобути другу вищу освіту, Національний педагогічний 

університет М. П. Драгоманова (факультет перепідготовки та підвищення 

кваліфікації) за магістерською програмою підготовки на умовах перехресного 

http://www.fppk.npu.edu.ua/ua/
http://www.fppk.npu.edu.ua/ua/
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вступу за спеціальністю «Середня освіта (Фізика)», заочною формою навчання, 

терміном навчання 1 рік 9 місяців, Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського та Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (місто Одеса) за 

напрямом навчання «Фізика, астрономія» та інші заклади вищої освіти країни.  

Учителі Польщі мають можливість здобути додаткову кваліфікацію двома 

шляхами, а саме шляхом: 1) проходження початкової підготовки для роботи за 

професією вчителя через здобуття освіти за напрямом, рівнем та профілем, які 

визначаються програмою, що описує результати навчання (Закон «Про інтегровану 

систему кваліфікацій» (o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ) (2015; зі змінами 

2018 р., 2019 р.) з урахуванням універсальних характеристик першого ступеня, 

визначеного цим Законом, а також характеристик другого ступеня Польської рамки 

кваліфікацій (Polskiej Ramy Kwalifikacji), визначених положеннями, виданими на 

основі ст. 7 п. 3 цього закону та результатів навчання, описаних у стандарті; 2) 

післядипломної освіти, у програмі якої визначено результати навчання для часткової 

кваліфікації з урахуванням особливостей другого рівня польської рамки 

кваліфікацій на рівнях 6, 7 або 8. Польська рамка кваліфікацій викладена в 

положеннях ст. 7 п. 3 та 4 Закону «Про інтегровану систему кваліфікацій» (2015) та 

результатах навчання, визначених у стандарті [444].  

У Польщі передбачено здобуття фахівцем професії «вчитель» на 

довгострокових і короткострокових курсах, які організовуються в закладах вищої 

освіти, спеціальних установах підвищення кваліфікації (закладах удосконалення 

вчителів), учительських центрах і школах. У випадку обрання короткострокових 

курсів здобуття професії «учитель» досить часто відбувається через проходження 

кваліфікаційних курсів, що в педагогічній спільноті Польщі не завжди має позитивні 

відгуки – «на жаль, відмова від повної педагогічної та дидактичної освіти для 

багатьох учителів – це факт життя. Достатньо лише кілька місяців курсу, щоб 

здобути кваліфікацію вчителя-практика» [434]. Отже, серед освітніх пропозицій для 

здобувачів післядипломної педагогічної освіти Республіки Польща найбільш 

популярним є напрям з педагогічної підготовки.  
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Прикладом може бути курс «Педагогічна підготовка» Вищої школи 

менеджменту «Освіта» у Вроцлаві [534], що передбачає навчання з педагогіки, 

психології, загальної дидактики й спеціальної методики в поєднанні з педагогічною 

практикою. Навчання триває 3 семестри, загальна кількість годин – 445, з яких 150 

годин відводиться на практику. Довгостроковими є також кваліфікаційні педагогічні 

курси, які вчителі проходять з метою здобуття права викладати додатковий предмет, 

навчальна програма розрахована на 420 годин (270 годин + 150 годин практики за 

професією). Курс організований Осередком удосконалення вчителів у Варшаві та 

реалізується в різних містах Республіки Польща (Гданськ, Гдиня, Катовіце, Краков, 

Щецін, Варшава, Вроцлав), навчання відбувається в очній формі у вихідні дні [459]. 

Для дистанційного навчання закладом реалізовано інтернет-курс, який також 

передбачає 270 годин теорії й 150 годин практики [459]. У такій формі підвищення 

професійного рівня фахівців у змісті навчання для вчителів природничо-

математичних предметів передбачено розгляд тем з педагогіки, психології, загальної 

дидактики й спеціальної методики. 

Підвищення професійного рівня вчителів природничо-математичних предметів 

у Республіці Польща може відбуватися за програмою післядипломної освіти 

фахівців. Організація підвищення кваліфікації вчителів математики за програмою 

післядипломної освіти «Сучасні методики викладання математики» (Вища школа 

Відділення імені Богдана Янського у Кракові – SzkołaWyższaim. Bogdana Jańskiego 

Wydział Zamiejscowy w Krakowie) [567] передбачає проведення занять у вільний від 

роботи час – у п’ятницю ввечері, у суботу та неділю, навчання триває 2 семестри, 

40% занять проходить на платформі електронного навчання (e-learningowej) у формі 

лекцій за напрямами: робота з обдарованими учнями, робота зі слабкими учнями, 

методичне забезпечення викладання природничо-математичних предметів в 

освітньому процесі закладів загальної середньої освіти Польщі.  

Проведений аналіз польських джерел засвідчив, що професійне вдосконалення 

вчителів природничо-математичних предметів, яке відбувається за програмою 

післядипломної освіти й надає змогу здобути нову спеціальну кваліфікацію вчителя 

або право викладати додатковий предмет, охоплює методичну й дидактичну 
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підготовку до викладання предмета, психолого-педагогічну підготовку та відповідну 

спеціальну педагогіку за обраним предметом [535]. Характерною рисою навчання за 

програмою післядипломної педагогічної освіти в Польщі є вивчення обов’язкового 

предмета «Емісія голосу» й опанування знань у сфері сучасної іноземної мови 

(англійської) на рівні B2 згідно з Європейською системою мовного навчання 

(Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego). 

Нині українські вчителі природничо-математичних предметів мають доволі 

широкі можливості для підвищення кваліфікації в післядипломній освіті країни. 

Вони можуть підвищувати кваліфікацію в нашій державі та за кордоном (крім 

держави-агресора), обирати найбільш зручні форми та види роботи, а саме: 

проходити стажування; навчатися за програмами підвищення кваліфікації; 

займатись окремими видами педагогічної діяльності (брати участь у програмах 

академічної мобільності, здійснювати наукове стажування, займатися самоосвітою, 

здобувати науковий ступінь чи вищу освіту); брати участь у тренінгах, семінарах, 

вебінарах, майстер-класах, онлайн-конференціях тощо [357]. 

Отже, в Україні до основних видів підвищення кваліфікації вчителів належить 

навчання за програмою підвищення кваліфікації, участь у семінарах, практикумах, 

тренінгах, вебінарах, майстер-класах. 

В Україні існує кілька форм підвищення кваліфікації, які можна 

використовувати одночасно. Серед них варто назвати інституційну (очну (денну, 

вечірню), заочну, дистанційну, мережеву), дуальну, на робочому місці чи на 

виробництві тощо [276]. Зокрема, у системі курсів закладів післядипломної 

педагогічної освіти передбачені такі форми навчання, як: денна (очна) та її 

різновиди (інтегрована, бінарна, паралельна, додаткова, перманентна, поетапна, 

авторські творчі майстерні); очно-заочна (за індивідуальним планом окремих 

педагогів у процесі роботи стаціонарних курсових груп та трирічні очно-заочні 

курси підвищення кваліфікації учителів християнської етики); дистанційна; очно-

дистанційна; стажування [252]. 

Формами організації освітнього процесу в підвищенні кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України є взаємні 

https://naurok.com.ua/webinar
https://naurok.com.ua/conference
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консультації з питань підвищення кваліфікації, участь у семінарах, практикумах, 

тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. 

В Україні основними напрямами підвищення кваліфікації фахівців уважається 

розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових 

методик, технологій), формування в здобувачів освіти спільних для ключових 

компетентностей умінь, визначених у Законі України «Про освіту» (ч. І ст. 12), 

знання психолого-фізіологічних особливостей здобувачів освіти певного віку, основ 

андрагогіки; створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, знання 

особливостей (специфіки) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової 

підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; 

використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому 

процесі, зокрема електронного навчання, знання з інформаційної та кібернетичної 

безпеки; мовленнєва компетентність; формування професійних компетентностей 

галузевого спрямування тощо [357]. 

Курси вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті є 

основним складником підвищення їхньої педагогічної майстерності й фахової 

кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності. Метою підвищення 

кваліфікації фахівців є вдосконалення їхнього освітнього рівня та професійної 

підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та 

спеціальних знань та вмінь. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації фахівців на 

сьогодні встановлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (один кредит ЄКТС складає 30 годин) за 

накопичувальною системою [254].  

Поширеною формою навчання, що застосовується в підвищенні кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни, є 

спецкурси, що організовуються обласними інститутами післядипломної 

педагогічної освіти/ академіями неперервної освіти для різних категорій слухачів, 

вони передбачають очну форму навчання за накопичувальною системою (перший 

рік навчання). 
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Зокрема, на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти організовуються спецкурси «Розв’язування задач з хімії як метод 

розвитку критичного мислення учнів», «Вивчення природознавства та основ 

здоров’я за новими програмами та підручниками», «Методика навчання 

природознавства та основ здоров’я», «Компетентнісний підхід до навчання 

математики в школі», «Використання проблемного навчання для розвитку 

пізнавальних і творчих здібностей учнів на уроках географії», «Методика навчання 

природознавства та основ здоров’я», «Сучасні інформаційні технології на уроках 

фізики та астрономії». Усі вони мають інтегрований характер і проводяться для 

учителів різних предметів, зокрема: учителів математики та інформатики 

(«Побудова математичних моделей задач та їх реалізація засобами візуального 

середовища програмування»), учителів географії, природознавства, економіки, 

керівників гуртків за спеціальністю «Географія» («Методика складання 

компетентнісно орієнтованих завдань з географії, природознавства та економіки»), 

учителів хімії, керівників гуртка («Сучасний урок як форма реалізації 

компетентнісного підходу до навчання математики та фізики») [252].  

Більшість спецкурсів, які організовані за виїзною формою на базі освітніх 

закладів районів, селищних рад, мають вузьке спрямування, зокрема: з питань 

методики навчання предметів, упровадження в освітній процес компетентнісного 

підходу, підготовки вчителів для роботи з учнями в умовах зовнішнього 

незалежного оцінювання, робота вчителя за новими проєктами міжнародного рівня 

(«Активізація розумової активності та творчості учнів на уроках математики 

засобами STEM – освіти») [252]. 

Аналіз наукової польської літератури свідчить, що тематичні напрями 

вдосконалення вчителів математики і природничих предметів відповідно до кожної 

предметної галузі, охоплюють такі аспекти: «науковий метод як основа розвитку 

дослідницького ставлення учнів до уроків математики і природничих предметів, 

роль закладів неформальної освіти (ośrodków edukacji pozaformalnej) та вищих 

закладів (wyższych uczelni) у формуванні дослідницьких поглядів серед учнів з 

математики і природних предметів; ефективне навчання – форми й методи роботи та 
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засоби, що сприяють розвитку ключових компетенцій учнів, зокрема використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на уроках природничих предметів 

(моделювання, імітаційні програми, користувацькі додатки-утиліти, мультимедійні 

матеріали, навчальні ігри)» [453, с. 6]. 

На регіональному рівні польським фахівцям, згідно зі стандартами реалізації 

вибраних форм співпраці за програмою «Людський капітал» (PO KL – Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.4), пропонуються такі форми 

професійного вдосконалення вчителів, як: курси підвищення кваліфікації (зокрема 

діяльність тренерів, підготовлених за програмою «Розвиток освіти на знаннях» (PO 

WER – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), післядипломна 

освіта; підтримка й модерування наявних, створення нових мереж співпраці для 

самоосвіти вчителів; упровадження системи освітніх програм підтримки діяльності 

фахівців в освітньому закладі; стажування та практика вчителів, що реалізуються у 

співпраці з суб’єктами закладів середньої освіти або іншими установами системи 

освіти; використання інструментів, методів або форм роботи, розроблених у межах 

проєктів за програмою «Людський капітал» (2007-2013); підвищення навичок, 

компетентностей або кваліфікації вчителів природничих наук або математики, 

необхідних для організації навчання, що базується на експериментальному методі; 

підготовка вчителів до індивідуалізації роботи з учнем з особливими освітніми 

потребами, виявлення потреб розвитку, освітніх та психофізичних можливостей 

учнів та ефективне використання дидактичної допомоги в роботі [561, с. 21]. 

Також здійснюється підвищення цифрової компетентності вчителів, зокрема у 

використанні інструментів інформаційно-комунікаційних технологій, придбаних для 

шкіл або установ системи освіти, застосування інструментів інформаційно-

комунікаційних технологій для викладання шкільних предметів (підтримка 

цифрових пристроїв та ІТ-обладнання, зокрема мобільних пристроїв, придбаних у 

школах, як частина підтримки Європейського соціального фонду (ESF – European 

Squash Federation); використання цифрових інструментів у навчальному предметі, 

зокрема  й використання цифрових програми та програм, що підтримують освітні 

послуги в режимі он-лайн, а також під час занять, які проводяться з учнями-
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інвалідами; нові методи навчання з використанням цифрових засобів; освіта в галузі 

безпеки в кіберпросторі й безпечне використання комп’ютерного обладнання або 

інших мобільних інструментів, які виконують функції комп’ютера; використання 

освітніх ресурсів, доступних в Інтернеті; внутрішнє адміністрування мережевої та 

сервісної інфраструктури школи або системи освіти (комп’ютерна та бездротова); 

використання електронних підручників або електронних ресурсів / електронних 

матеріалів у навчанні [561, с. 21]. 

Доцільно зауважити, що за результатами опитування серед фахівців, які 

підвищували свій професійний рівень в останні роки, форми професійного 

вдосконалення вчителів Республіки Польща розподілилися так: 65,3% вчителів 

брали участь у вдосконаленні обсягом до 100 годин, 30,4% вчителів брали участь у 

семінарах та конференціях, 3,2% брали участь у професійному вдосконаленні 

обсягом понад 100 годин [358]. Отже, у Польщі, як в Україні, також переважає 

такий вид професійного вдосконалення вчителів, як проходження 

короткострокового курсового підвищення кваліфікації фахівців.  

Курси підвищення кваліфікації є однією з найпоширеніших форм підвищення 

професійності й компетентності вчителів у післядипломній освіті Республіки 

Польща. Завдяки їх функціонуванню створюються широкі можливості щодо 

розвитку теоретичних і практичних навичок польських фахівців. Вони мають вузьку 

спрямованість і короткий термін проходження – від 12 до 18 годин. Їхня тематика 

має досить різноманітний характер, зокрема охоплює такі теми: «Виховання 

мотивації учнів до навчання на уроках математики», «Е-навчання на платформі 

Moodle», «Новий основний навчальний план з математики», «Нові виклики в 

методології та дидактиці», «Як підготувати цікавий урок хімії в початковій школі» 

тощо [460]. 

Прикладом такої форми підвищення кваліфікації польських учителів 

природничо-математичних предметів можуть бути курси, організовані Центром 

удосконалення та практичної підготовки вчителів у місті Познань [460]: 

«Планування навчальної роботи на основі нового базового навчального плану» (15 

годин), «Я роблю ставки на математику та GeoGebra» (32 години). Ключове 
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значення серед напрямів загального розвитку фахівців мають курси вдосконалення з 

питань педагогічної терапії, інформаційних технологій та іноземної мови. 

Проведення курсів педагогічної терапії (наприклад, курсу «Методи педагогічної 

терапії» з платформи для курсів онлайн (CRP – platforma kursów online) [476]) для 

вчителів різних категорій значною мірою сприяє підвищенню їхнього професійного 

рівня [496, с. 41]. Більшість курсів підвищення кваліфікації польських вчителів 

містять питання підвищення рівня технічної та психолого-педагогічної підготовки, 

набуття необхідних компетентностей у галузі інформаційних технологій щодо 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних засобів навчання 

(мультимедійних дошок, платформ електронного навчання та електронного 

журналу) [496, с. 41]. 

Отже, спільним у змісті підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів в Україні й Польщі є сучасна методика навчання 

природничо-математичних предметів, психолого-педагогічний супровід освітнього 

процесу, розвиток компетентностей вчителів, використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчанні предметів, основи інклюзивної освіти, 

охорона праці та безпека життєдіяльності в закладах середньої освіти, методика 

підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, підготовка учнів до 

участі в міжнародних дослідження TIMSS і PISA.  

До особливостей у формуванні змісту підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів в Україні можна віднести включення у зміст 

курсового підвищення кваліфікації вчителів таких дисциплін, як-от: філософія 

освіти;  історія держави і права України; історія педагогіки. Відмінним у змісті 

професійного вдосконалення вчителів Республіки Польща є напрями: професійне 

просування; професійне консультування; розвиток мовних навичок у використанні 

іноземних мов; культура слів і емісія голосу; мистецтво публічного виступу. 

Суттєвим доповненням до характеристики змісту й форм професійного 

вдосконалення вчителів України й Республіки Польща є дослідження TALIS (The 

OECD Teaching and Learning International Survey) – Міжнародне опитування 

викладання та навчання в ОЕСР [508]. Міжнародний характер дослідження дає 
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змогу країнам-учасницям отримати перевірену інформацію для самооцінювання та 

формування освітньої політики, яка б сприяла підвищенню якості вчительських 

кадрів.  

Зокрема, дані, зібрані під час опитування вчителів та директорів шкіл, свідчать, 

що 98,2 % вчителів в Україні впродовж останніх 12 місяців, що передували 

опитуванню, брали участь хоча б у одному із заходів професійного розвитку. Цей 

показник майже на 10 % перевищує середній по TALIS 2013. Дещо вищі показники 

участі серед жінок, більш досвідчених учителів, учителів з постійною формою 

зайнятості та вчителів, які працюють понад 30 годин на тиждень [358] 

Як зазначено в аналітичних документах Республіки Польща щодо результатів 

цього дослідження, «нині все більше значення надається всім формам професійного 

розвитку вчителів. Зростає кількість досліджень, результати яких підтверджують 

позитивний взаємозв’язок між участю вчителя у заходах з професійному розвитку та 

досягненнями учнів» [423].  

Польські вчителі вказали, у яких формах розвитку вони брали участь та 

наскільки ефективна була ця участь. На основі аналізу даних було виявлено 9 форм / 

типів розвитку професійного навчання, у яких учителі брали участь за останні 

12 місяців. Польські вчителі переважно брали участь у курсах удосконалення (81%, 

а середнє значення TALIS – 71%), конференціях або семінарах (52% до 44%), 

спільній мережі (41% до 37%), на  наставництво, педагогічні практики, коучинг 

припадає від 45% до 30%, а 38% - на індивідуальні або спільні дослідження 

(середній показник TALIS – 31%). Курси та семінари (предметні, методичні) 

відвідував значно більший відсоток кваліфікованих та призначених вчителів, а 

контрактники брали участь переважно в наставництві та програмах підвищення 

кваліфікації; ця форма викликала інтерес учителів, які працюють до 5 років. 

Учителі, які працюють понад 30 років, частіше брали участь у дослідженнях [423]. 

Отже, можна дійти висновку, що польські вчителі проявляють досить високу 

активність у питаннях власного професійного вдосконалення (за всіма показниками 

їхня участь у курсах, семінарах, наставництві, педагогічних практиках, коучингу 

перевищує середні показники TALIS). 
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Відтак, більшість форм навчання (очна, заочна, змішана) та форм організації 

освітнього процесу підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща схожі. Вчителі 

мають широкий вибір можливостей до реалізації власного професійного розвитку й 

підвищення кваліфікації в обох країнах. 

Здійснений компаративний аналіз форм організації освітнього процесу 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів в Україні й 

Польщі показав, що курсам підвищення кваліфікації українських вчителів 

відповідають курси вдосконалення вчителів (kursy doskonalenie nauczycieli), 

тематичним (очним) курсам за інституційною формою – курси вдосконалення за 

предметом (kursy doskonalące przedmiotowe) і курси вдосконалення надпредметні 

(kursy doskonalenie ponadprzedmiotowe) (таблиця 4.4).  

                                                                                                                       Таблиця 4.4 

Спільне й відмінне у формах підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 
предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща 

 

Україна ПОЛЬЩА 

Курсове підвищення кваліфікації, 
форма навчання – денна, очна; 
дуальна;  очно-дистанційна; 
дистанційна 

 

225 год / 7,5 кред. – 

150 год / 7,5 кред. – 

108 год / 3,6 кред. – 

60 год / 2 кред. – 

30 год / 1 кред. – 

Тематичні (очні) курси за 
інституційною формою  

Курси вдосконалення за предметом  

30 год / 1 кред. – 

8-10 год 4–16 год 

 Курси вдосконалення надпредметні  
– 4–30 год 

 Мовні курси (англійська, німецька, 
іспанська мови) 

– 60 год 

  

Перевага системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті країни полягає у «відкритості змісту освіти, 

http://odnpoznan.pl/produkty,pl,doskonalenie-ponadprzedmiotowe.html
http://odnpoznan.pl/produkty,pl,kursy-doskonalace.html
http://odnpoznan.pl/produkty,pl,doskonalenie-przedmiotowe.html
http://odnpoznan.pl/produkty,pl,doskonalenie-ponadprzedmiotowe.html
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можливості його коригування на підставі діагностики та самооцінювання рівня 

інформаційних потреб керівників освітніх установ; орієнтації змісту курсів на 

виявлення потреб для подальшої самоосвіти фахівців; модульної побудови 

навчально-тематичних планів і програм, наявності інваріантних (незалежно від 

орієнтації на різні категорії спеціалістів) і варіативних модулів» [4].  

Як зазначає Н. І. Білик [15], зміст процесу навчання має спиратися на всебічне 

діагностування, визначення потреб слухачів щодо забезпечення їх новітньою 

інформацією, підвищення соціального статусу вчителя. Демократизація у процесі 

навчання слухачів курсів забезпечує реалізацію свободи вибору вчителем змісту, 

форм і методів методичної, науково-дослідницької, організаційно-педагогічної 

роботи, що сприяють його самовдосконаленню і спрямовані на професійне 

зростання [15]. 

Останнім часом простежується тенденція до зміни форм післядипломної освіти 

та підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті України й Республіки 

Польща. Традиційні форми, зокрема тренінги, курси та конференції, усе ще широко 

представлені в більшості освітніх систем. Водночас нові форми післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації фахівців виникають і знаходять підтримку, 

передусім, серед самих учителів. Підвищеною популярністю користуються ті 

форми, які менш структуровані та ґрунтуються на принципах рівності, співпраці та 

широкого залучення охочих навчатися. Як зауважують О. І. Безуглий, О. С. Комар 

[11], «особливе значення в контексті здобуття  післядипломної освіти та підвищення 

кваліфікації фахівців мають форми, що базуються на використанні інформаційно-

комунікаційних технологій, наприклад, створення мереж учителів, покликаних 

сприяти професійному розвитку, моніторингу та навчанню колег» [11]. 

У Польщі з кожним роком зростає суспільний інтерес до здобуття освіти за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційного навчання, 

електронного навчання, Інтернет-навчання тощо. З упровадженням електронного 

навчання через мережу Інтернет процес перепідготовки фахівців став більш 

доступним навіть у найбільш віддалених від освітніх центрів містах. На базі закладу 

освіти, який перший запропонував повноцінне онлайн навчання, Польського 
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віртуального університету, заснованого ще у 2002 році, розроблено понад 100 курсів 

електронного навчання з різних галузей знань для підготовки бакалаврів, магістрів 

та післядипломного навчання. Також провідні університети Польщі (Ягелонський 

університет, Варшавський університет, Вища школа економіки тощо) також 

пропонують власні інтернет-платформи для перепідготовки фахівців на відстані, 

дистанційне навчання та електронні курси. Значного поширення набувають серед 

слухачів мовні, бізнес та комп’ютерні е-курси, які пропонують Польський 

національний банк, Польська агенція розвитку підприємництва, Національний фонд 

охорони здоров’я та інші установи [303].  

Пошук нових форм організації підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країн – важливий шлях 

реформування післядипломної педагогічної освіти України й Республіки Польща. 

Нині необхідність планування власного розвитку вже не дивує молодих фахівців. Це 

є результатом прийнятого принципу професійного розвитку вчителя, що базується 

на проходженні нових кар’єрних рівнів, а також очікувань учнів, батьків і 

суспільства в цілому щодо якості навчання («Карта вчителя» (1982)) [430]. 

Прийняття рішення про самовдосконалення сприяє інтенсифікації розвитку не 

тільки освітнього процесу, але й особистості вчителя. У Польщі Концепція 

професійного самовдосконалення вчителів безпосередньо пов’язана з набуттям 

компетентностей. Вони розглядаються як базова категорія, що є відправною точкою 

у прийнятті рішення про професійний та особистісний розвиток особистості [586]. 

Прикладом організації професійного вдосконалення з питань 

самовдосконалення вчителів може бути діяльність Свентокшиського центру 

вдосконалення вчителів у Кельце. Багаторічний досвід закладу базується на 

необхідності розв’язання проблеми стосовно мотивації вчителів до впровадження 

педагогічних інновацій на всіх рівнях шкільної роботи, побудови мереж співпраці та 

професійного вдосконалення з метою підвищення якості роботи вчителів та освітніх 

закладів. Заклад розповсюджує інформацію про регіональну систему підготовки 

вчителів, реалізує проєкти «NIKE – викладач, новатор, творець, педагог», партнери 

проєкту – Університет Чичестера (Великобританія) та Інститут професійної 
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підготовки в Афінах (Греція); «Система підтримки талантів у Свентокшиському – 

захопливий світ викладання» у співпраці з Університетом Яна Кохановського; 

«Професійна освіта на практиці», «Компетентний учитель – усебічна підтримка 

розвитку школи», «Компетентний європейський учитель» тощо. Заклад організовує 

численні курси та тренінги в межах проєктів, поточних запитів, вимог ринку 

праці [586]. 

У Свентокшиському регіоні існує багато центрів удосконалення вчителів, які 

надають учителям консультації та допомогу у професійному розвитку. Опитані 

вчителі вказують на використання, насамперед, пропозиції, підготовленої 

університетом Яна Кохановського. Університет пропонує широкий спектр 

післядипломних і докторських програм. На окремих факультетах організовуються 

конференції, симпозіуми для викладачів, а для вчителів – курси та тренінги, зокрема 

за програмою «Навчання впродовж усього життя» підпрограми Еразмус (LLP 

Erasmus Programme from European Commission) [586, с. 82]. 

Отже, особливістю організації освітнього процесу в системах підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України й Республіки Польща на всіх рівнях є орієнтація на задоволення освітніх 

запитів вчителів щодо їхнього власного професійного розвитку. 

Потрібно зауважити, що на сьогодні змінюється організація освіти, в обох 

країнах спостерігається тенденція до формування системи неперервної освіти. При 

цьому використовуються можливості дистанційного навчання із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій, упроваджується електронне навчання. 

Неперервна освіта зміцнює інноваційний характер навчання, оскільки дає змогу 

своєчасно оновлювати й поповнювати отриманий раніше в закладах вищої освіти 

багаж знань, адаптуватися до змін, знаходити шляхи інноваційного розв’язання 

проблем, що виникають у професійній діяльності. 

Сучасна система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України покликана максимально задовольнити 

професійно-фахові, індивідуально-особистісні, соціокультурні запити замовників 

освітніх послуг, створити такий диференційований акмеологічний простір, що 

https://www.welcomeurope.com/european-funds/llp-erasmus-609+509.html
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мотивує до постійної творчої самоактуалізації в професійному та особистісному 

вимірах шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, передбачає 

впровадження багатоваріантних освітньо-професійних програм, моделей, форм 

освіти дорослих, реалізацію інноваційних методологічних підходів, андрагогічних 

технологій тощо [312]. 

Серед актуальних напрямів підвищення ефективності курсової підготовки 

українських фахівців опитані вчителі називають: забезпечення практичної 

спрямованості змісту навчального матеріалу з орієнтацією на конкретну категорію 

слухачів; використання в освітньому процесі елементів сучасних освітніх 

технологій, електронних засобів навчання; упровадження дистанційної форми 

підвищення кваліфікації; збільшення кількості годин на лекції та практичні заняття з 

методики викладання шкільних предметів; практичних занять слухачів з 

комп’ютером; збагачення інформаційного простору методичними напрацюваннями 

й матеріалами, методичними рекомендаціями щодо різних напрямів роботи освітніх 

закладів; створення мережевих спільнот учителів-предметників тощо [301]. 

Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України на сьогодні є дієвою, гнучкою, 

мобільною службою науково-методичного супроводу освітніх ініціатив та 

інновацій, поширення передових освітніх практик, показником якості підготовки 

конкурентоспроможного фахівця інформаційного суспільства. Про це свідчить 

варіативність і адресність заходів міжкурсового періоду (тренінги, парки 

педагогічних технологій, лабораторії педагогічної майстерності, вебінари, 

вебмайстерні, авторські школи тощо), різноаспектність і множинність надання 

диференційованих сервісних науково-методичних послуг, що реалізуються в 

дорадницькому, предметно-методичному, інформаційно-комунікаційному, 

професійно-кваліфікаційному, соціальному, моніторинговому, маркетинговому, 

консалтинговому, коучинговому тощо напрямах. Науково-методичний менеджмент 

освітніх інновацій є потужним чинником модернізації системи післядипломної 

педагогічної освіти, допомагає сформувати її новий, конкурентоздатний імідж, 
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підготувати генерацію педагогічних працівників, здатних продуктивно й творчо 

працювати в умовах оновленої освітньої парадигми [300]. 

Важливим елементом системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Республіки Польща є також 

удосконалення професійно активних вчителів. Гарантоване покращення якості 

професійної діяльності фахівців виникає завдяки інтегруванню вчительського 

середовища закладів загальної середньої освіти та закладів вищої освіти. Так, 

пропозиція Вроцлавського університету доповнює навчальний план шкіл Нижньої 

Сілезії. Запропонований вид діяльності не є типовим для роботи школи, проте його 

легко використовують освітні заклади. Це заохочує співробітників адаптувати різні 

теми досліджень до потреб та можливостей учнів та школи. Це є також 

пропагуванням діяльності університету й заохоченням учнів до навчання в обраних 

сферах [474, с. 83].  

Найважливішими завданнями, які виконують окремі підрозділи Вроцлавського 

університету в організації співпраці зі школами, є методичне та предметне навчання 

студентів педагогічних спеціальностей, підготовка студентів до викладання окремих 

предметів, а також до організації робочого семінару для вчителів, зокрема щодо 

застосування інформаційних технологій, удосконалення професійно активних 

вчителів, співробітництво з місцевим середовищем, зокрема зі школами, що 

викликає інтерес до математичних і природничих наук і сприяє навчанню на 

окремих факультетах, підтримка обдарованих учнів, створення можливостей для 

участі студентів в експериментальних заходах, що проводяться в лабораторіях 

[474, с. 84]. 

Як зазначає польський дослідник С. Квятковські (S. Kwiatkowski) [466, с. 79], 

знання, здобуті в процесі формального навчання, є лише основою для інтенсивних і 

систематичних дій у подальшій освіті. Ідея навчання протягом життя однозначно 

вказує на те, що функціонування в глобальних умовах є чинником, що визначає 

економічний розвиток суспільств. У Республіці Польща, крім кваліфікаційних 

курсів (довгострокових і короткострокових) на базі закладів професійного 

вдосконалення вчителів і університетів, спостерігається тенденція до перенесення 
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центру ваги й значущості підвищення кваліфікації на школу, на внутрішньошкільне 

неформальне спілкування, співробітництво, взаємодію, наставництво на основі 

коротких, але інтенсивних внутрішньошкільних програм.  

Прагнучи до постійного вдосконалення співпраці зі школами, факультет 

біологічних наук бере участь у заходах Нижньосілезького фестивалю науки від 

початку своєї діяльності. Щороку під час фестивалю організовуються заняття, лекції 

та вправи для популяризації біологічних наук. Такі заняття проводяться як під час 

проведення заходів у Вроцлаві, так і на виїзних сесіях у Валбжичі, Зеленій Гурі та 

Зомбковіце-Шльонське. У межах фестивалю організовують лабораторні заняття 

(«лабораторія у валізі», «біохімічні майстерні») та майстер-класи, лекції, 

презентації, демонстрації та конкурси в галузі антропології, біології рослин і тварин, 

клітинної біології та електронної мікроскопії або мікробіологічних демонстрацій. 

Цікавою пропозицією є лекції разом з демонстрацією для глухонімої молоді, що 

підготовлені для молодших школярів Інститутом генетики та мікробіології 

[474, с. 88].  

Щороку факультет математики та інформатики в межах Нижньосілезького 

фестивалю науки організовує математичний марафон, логічні та стратегічні ігрові 

майстерні та популярні лекції. У межах Вроцлавських математичних зустрічей 

відбуваються лекції в поєднанні з шоу («Математична вишивка», «Математика й 

магія»), організовуються аукціони продажу математичних моделей орігамі, 

проходять інтерактивні демонстрації в школах («Математичний алфавіт»). 

Факультет фізики й астрономії закладу серед різних форм пропонує заходи 

популяризації фізики шляхом демонстрації фізичних експериментів з доступними 

поясненнями («Фізичний цирк», «Фізика для розваги»). Щороку хімічний факультет 

закладу запрошує на лекції в поєднанні з демонстрацією дослідів у наукових 

лабораторіях, семінари для учнів різних типів шкіл. Семінари надають можливість 

безпосереднього контакту з науковими співробітниками [474, с. 89].  

Отже, система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті на сучасному етапі розвитку характеризується 

різноманітністю організаційних структур, змісту, форм і методів підвищення 
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кваліфікації вчителів, що зумовлюється специфічними рисами історичного 

розвитку, національними традиціями та пріоритетами освітніх потреб фахівців в 

обох країнах.  

Подібним у змісті підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща є наявність таких 

напрямів, як-от: сучасна методика навчання, психолого-педагогічний супровід, 

розвиток компетентностей, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, 

основи інклюзивної освіти. Це свідчить про те, що подібними є за своєю метою 

напрями освітньої політики України й Польщі у питаннях реалізації підвищення 

кваліфікації вчителів, а саме: впровадження європейської системи накопичення 

кредитів, інтеграція в європейський освітній простір, забезпечення професійного 

вдосконалення вчителів, спрямованого на підвищення рівня навчальної успішності 

учнів. Відмінним у системі підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України є уповільнені темпи її 

розвитку, що потребує прискорення та динамічності освітнього процесу. 
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4.4. Порівняльний аналіз тенденцій розвитку систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній 

освіті України і Республіки Польща 

 

Порівняльний аналіз тенденцій розвитку систем підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й 

Республіки Польща дав нам змогу в процесі дослідження виділити серед них спільні 

й відмінні напрями. 

Формування спільних тенденцій розвитку цих багаторівневих утворень 

педагогічної освіти країн значною мірою залежить від тенденцій розвитку 

педагогічної галузі у світовому освітньому просторі, що визначає подальші вектори 

реформування національних систем підвищення кваліфікації фахівців у 

післядипломній освіті України й Польщі. 

Українські дослідники зазначають, що на систему післядипломної освіти, 

складником якої є система підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів, «суттєво впливають зовнішні чинники: процеси 

глобалізації суспільства, інтернаціоналізація освіти, діяльність міжнародних 

організацій, які акумулюють прогресивні педагогічні ідеї і висувають нагальні 

вимоги щодо її вдосконалення» [143]. Спільні тенденції відображають розвиток 

нових вимірів в освіті як складників сучасних цивілізаційних змін, що відбуваються 

в усьому світі. До таких тенденцій належить урахування у змісті, формах і методах 

підвищення кваліфікації фахівців України й Республіки Польща глобалізаційних 

процесів, які пов’язані з суспільними, політичними й соціальними змінами.  

На нашу думку, реформування системи підвищення кваліфікації українських 

фахівців є об’єктивною необхідністю, що зумовлюється трансформацією ролі й 

функцій учителя в сучасному глобалізаційному суспільстві. Зміни в системі 

підвищення кваліфікації українських фахівців передбачають приведення вітчизняної 

системи педагогічної освіти у відповідність до світових кваліфікаційних вимог, 

подальший розвиток післядипломної педагогічної освіти країни, пошук 

альтернативних шляхів  професійного зростання фахівців. У цьому контексті досвід 



350 
 

польських колег, здобутий в процесі реформування системи професійного 

вдосконалення вчителів, є надзвичайно цінним для нашої країни. Він може бути 

корисним політикам і освітянам щодо впровадження змін, які започатковані в 

системі післядипломної педагогічної освіти України загалом та системі підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів зокрема. 

Потрібно зауважити, що для країн Європейського Союзу, до яких належить 

Республіка Польща, характерними явищами, які викликають прогресивні зміни в 

системах їхньої педагогічної освіти, є скасування кордонів, створення єдиного 

ринку праці, вільне пересування людей та взаємне визнання дипломів країнами-

членами Європейського Союзу. Загальними тенденціями розвитку педагогічної 

освіти цих країн, а також і системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Польщі стають процеси, що 

виникають під впливом глобалізації та європейської інтеграції. Для системи 

підвищення кваліфікації українських фахівців у післядипломній освіті такі явища 

набувають усе більш характерних ознак. 

Під глобалізацією освіти розуміють процес входження освітньої системи до 

європейської зони вищої освіти і стандартизацію таких вимог, а саме: 

порівнюваність ступенів, єдина система залікових балів, академічна мобільність, 

оцінювання якості освіти [315]. Глобалізація передбачає посилення інтеграції й 

мультикультурності в освіті, стандартизацію освіти, формування єдиного освітнього 

простору, утвердження в ньому спільної системи освітніх цінностей і освітніх 

пріоритетів [219]. Проявами глобалізації в європейській вищій педагогічній освіті є 

формування глобальних університетів, завдання яких полягає в розвитку освіти й 

досліджень у межах різних закладів вищої освіти, у визначенні нових методів 

стандартизації, розширенні академічної та дослідницької творчості [163].  

Глобальними тенденціями сьогодення щодо підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країн вважається 

актуалізація роботи над створенням стандартів післядипломної педагогічної освіти в 

умовах децентралізації влади, зростання відповідальності керівників шкіл і місцевих 

департаментів управління освіти, необхідність удосконалення механізмів 
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фінансового забезпечення підвищення кваліфікації, створення системи моніторингу 

якості надання послуг у сфері післядипломної педагогічної освіти, диверсифікація 

форм, послуг та суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

індивідуалізація навчальних планів і програм, зростання важливості ІТ-технологій у 

процесі підвищення кваліфікації фахівців, зокрема онлайн консультацій, навчальних 

сюжетів, розміщених в Інтернеті. 

Серед спільних намірів і прагнень України та Республіки Польща щодо питань 

функціонування систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті особливе місце займає їхнє 

інтегрування в європейський освітній простір. У сфері освіти України ці тенденції 

втілились в ідеї приєднання нашої країни до загальноєвропейського освітнього 

простору, до європейських традицій відповідальності освіти перед суспільством, на 

широкому й відкритому доступі до освіти, розвитку особистості впродовж усього 

життя [224, с. 9].  

Міжнародна співпраця України в галузі педагогічної освіти визначається 

державними загальноосвітніми документами, серед яких: Резолюція Європейської 

Ради в Лісабоні (23-24 березня 2000 р.) щодо підвищення прозорості кваліфікацій як 

основного компонента, необхідного для адаптації систем освіти та підготовки в 

Європейській Спільноті й вимог суспільства до знань, рішення Європейської Ради в 

Барселоні (15-16 березня 2002 р.) у питаннях налагодження більш тісної співпраці 

держави в галузі університетської освіти й вдосконалення прозорості та визнання у 

сфері професійної освіти та підготовки, рішення Європарламенту і Ради Європи 

(15 грудня 2004 р. № 2241/2004/ЕС) про єдиний стандарт Європейського Союзу 

щодо прозорості кваліфікацій і компетенцій (Europass). Вирішальну роль у 

створенні європейського освітнього простору відіграють Копенгагенський процес, 

Рішення конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту (місто Берген, 2005 

р.) [164, c. 150].  

Варто зазначити, що сучасна концепція якості післядипломної педагогічної 

освіти України як складника вищої освіти синтезує частинні концепції, розроблені в 

межах Болонського процесу й системно об’єднані однією метою, які 
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запроваджуються в післядипломній освіті, зокрема і у сфері підвищення кваліфікації 

вчителів незалежно від їхнього фаху, а саме: концепція тричастинної (формальна, 

неформальна, інформальна) освіти впродовж життя; концепція компетентнісного 

підходу, концепція навчальних кредитів, концепція інтеграції вищої освіти й 

досліджень на всіх циклах; концепція сумісності європейської і національної систем 

кваліфікацій та їхніх описів (дескрипторів); концепція гарантування якості вищої 

освіти (стандарти, процедури, рекомендації); концепція розмаїття європейських 

систем вищої школи та їхньої взаємної зрозумілості й визнання [130, с. 7]. 

Реформування вітчизняної системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті країни відбувається з 

урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти, її 

європейського вектору розвитку, особливостей соціально-економічного розвитку 

територій у процесі децентралізації в Україні.  

Актуальність удосконалення системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України 

зумовлюється новими вимогами щодо якості та пріоритетності природничо-

математичної освіти, викликами глобалізації та інтеграції в освіті, об’єктивними 

потребами зміни організації підвищення кваліфікації в умовах децентралізації, 

необхідністю удосконалення механізмів фінансового забезпечення підвищення 

кваліфікації, необхідністю розроблення нових технологій професійного розвитку й 

вдосконалення вчителів з урахуванням їхніх освітніх потреб і запитів.  

Цьому сприяє створена нормативно-правова база, необхідна для подальшого 

розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням 

найкращого світового досвіду. Зокрема в ст. 54 Закону України «Про освіту» (2017) 

передбачено «вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, 

установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють 

підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників» [276]. 

Реалізується інноваційний підхід в організації курсового підвищення 

кваліфікації фахівців, що зорієнтований на співпрацю між закладами системи 

підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті. Також відповідно до 
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ст. 8. Закону реалізується право на освіту впродовж життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти. Держава визнає ці види освіти, створює 

умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні 

послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх видів [276].  

Вагомим внеском у створення нової системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України є 

використання в освітньому процесі ідей Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄКТС) [254]. Метою застосування ЄКТС в 

Європейському просторі вищої освіти є надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів, що сприяє академічній мобільності здобувачів 

вищої освіти, сприяння в організації освітнього процесу із урахуванням 

індивідуальної освітньої траєкторії фахівців упродовж життя, верифікації (визнання) 

результатів їхнього підвищення кваліфікації за різними видами освіти.  

Порівняльний аналіз систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України та Республіки Польща дає 

змогу стверджувати, що їхній розвиток безпосередньо розглядається в контексті 

європейського майбутнього країн і пов’язаний з інтеграцією освіти до 

європейського освітнього простору. Тенденції розвитку системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів Польщі свідчать про її 

спрямованість на такі суспільні явища, як: глобалізація, варіативність, масовість, 

гуманізація й особистісна орієнтація.  

Загальними тенденціями оновлення системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у польському просторі є інтенсифікація 

обміну слухачами, викладачами, ученими, а також розроблення, порівняння, 

використання спільних із європейськими стандартів освіти. Саме входження 

Республіки Польща до Європейського Союзу зобов’язало уряд країни до 

імплементації низки освітніх програм, що діють на сьогодні в Європейському 

Союзі, зокрема такі, як: Лісабонська стратегія навчання впродовж усього життя – 

LLL (тривалий термін навчання), адаптація до європейської та національної рамок 

кваліфікацій, забезпечення якості освіти відповідно до Європейської кредитної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%ED%E5%F4%EE%F0%EC%E0%EB#w14
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системи професійної освіти та підготовки (ECVET – European credit system for 

vocational education and training) [450]. 

Одним із пріоритетів розвитку польського суспільства визнано 

висококваліфікований персонал системи освіти, про що свідчить упровадження вже 

першого етапу Оперативної програми «Людський капітал» (Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.4) [427], яка реалізувалася в Польщі за 

фінансової підтримки Європейського соціального фонду (ESF – European Squash 

Federation). Форми підвищення кваліфікації вчителів, а саме: освіта в 

післядипломний період, кваліфікаційні курси й курси підвищення кваліфікації 

вчителів – визнавалися такими, що сприяють налаштуванню кваліфікації фахівців 

відповідно до вимог, що стосуються стратегічних напрямів регіонального розвитку, 

змін в освіті, а також відповідають попиту на нові кваліфікації та зміну 

демографічної ситуації в системі освіти [427].  

У межах Оперативної програми «Людський Капітал» (PO KL – Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013) та Оперативної програми «Знання, освіта та 

розвиток» (PO WER – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) в 

Польщі й на сьогодні здійснюється підготовка на національному рівні учителів-

консультантів, едукаторів, методичних радників закладів удосконалення вчителів із 

метою подальшого поширення отриманих ними знань серед учителів закладів 

середньої освіти Польщі (проєкт «Система вдосконалення вчителів, що базується на 

загальнодоступній та всебічній підтримці шкіл») та приєднання фахівців до освітніх 

проєктів упровадження інновацій до шкільної практики (проєкт «Інформаційно-

комунікаційні технології у навчанні математичних та природничих предметів у 

гімназіях», навчальна програма «Інноваційні програми навчання точним 

предметам», «Інтегроване навчання природничих предметів із застосуванням 

інструментів інформаційних технологій»/проєкт «У пошуках Ейнштейна – Академія 

Розумів»). 

Спільними тенденціями також є інформатизація, наповнення професійного 

вдосконалення надпрофесійними компонентами, формування загального освітнього 
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й наукового простору, розроблення єдиних критеріїв і стандартів підвищення 

кваліфікації фахівців. Розкриємо більш детально їхній зміст. 

Необхідність розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни розглядається в контексті 

перегляду змісту, форм і методів професійного вдосконалення фахівців на основі 

інформатизації освіти. Опанування вчителями комп’ютерних інформаційних 

технологій позиціонується як один із механізмів використання досягнень 

глобалізації науково-технічного прогресу [143]. Цьому сприяє державна політика 

країни, спрямована на інформатизацію суспільного життя й освіти, розбудову 

інформаційного суспільства. У Законі України «Про Національну програму 

інформатизації», Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, 

Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007–2015 роки» наголошується на актуальності й доцільності впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітню галузь. Основними підходами 

до підвищення кваліфікації фахівців в умовах інформатизації освіти визнається 

перегляд змісту інваріантної та варіативної складових системи фахового 

вдосконалення із метою доповнення курсами, що відображають світові тенденції у 

сфері інформатизації суспільства й освіти. 

Тенденція інформатизації освіти, що передбачає впровадження в систему 

педагогічної освіти методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій, 

створення відповідного середовища, що дає змогу використовувати його засоби та 

забезпечує доступ до інформаційних ресурсів, нині виразно простежується в 

програмах курсів підвищення кваліфікації польських учителів [164, c. 215].  

Як зазначають польські дослідники, сучасними тенденціями розвитку системи 

професійного вдосконалення польських фахівців природничо-математичних 

предметів є використання інформаційних технологій, проєктів, створення 

міждисциплінарного середовища, формування екологічної свідомості тощо 

[378, с. 10].  

Модернізація освітньої політики України згідно зі стандартами Євросоюзу 

супроводжується формуванням загального освітнього й наукового простору, 
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розробленням єдиних критеріїв і стандартів оцінювання якості знань. 

Переосмислення набувають критерії підвищення кваліфікації фахівців освітньої 

галузі, стандартів підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті. Серед пропозицій українських науковців щодо 

оцінювання якості освітньої діяльності у сфері підвищення кваліфікації фахівців 

розглядаються критерії результативності освітньої діяльності вчителів як слухачів 

курсів підвищення кваліфікації – рівень досягнення результатів навчання, рівень 

удосконалення компетентностей фахівців, що визначаються освітньо-професійними 

програмами підвищення кваліфікації, рівень виконання випускних робіт та рівень 

упровадження результатів навчання в практику професійної діяльності [225]. 

Однією із загальних тенденцій, що характерні для систем педагогічної освіти 

України й Польщі, є насичення професійної діяльності вчителів надпрофесійними 

компонентами, які пов’язуються із загальноосвітньою підготовкою фахівців, а саме: 

умінням інтерпретації аналізу результатів діяльності, використанням банку 

комп’ютерних даних, опануванням іноземної мови. 

На сучасному етапі модернізації освіти України та розвитку міжнародного 

співробітництва з країнами Європейського Союзу в освітньому просторі, інтеграції 

вищої освіти до Болонського процесу особлива увага приділяється вивченню 

іноземних мов в освітніх закладах згідно з рекомендаціями Ради Європи, 

європейському досвіду впровадження мовного портфоліо в іншомовну учнівську та 

студентську практику та його врахування в українських реаліях [67, с. 5]. 

Міністерство освіти і науки України в рекомендаціях щодо складання галузевих 

стандартів освіти декларувало вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти 

обсягом не менше 5 кредитів ECTS (180 годин) до рівня В2 (просунутий) [143]. 

Міністерство освіти і науки розробило та схвалило на засідання Колегії 

Міністерства освіти і науки Концепцію розвитку англійської мови в 

університетах. У документі передбачено організацію мовних курсів та інтенсивів, 

володіння англійською мовою на рівні не менш, як В1 стане обов’язковою умовою 

для вступу, В2 – для випуску, частину профільних дисциплін пропонують зробити 

англомовними та проводити регулярні «скринінги знань», зокрема запровадити 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/2019-06-24-proekt-konts-angl-movi-1.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/2019-06-24-proekt-konts-angl-movi-1.docx
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обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови після 

бакалаврату [150]. 

У дискурсі реформ вищої освіти в Республіці Польща, як і в інших країнах-

членах Європейського Союзу, процес глобалізації та загальної модернізації 

виражається в тому, що англійська мова відіграє роль світової, превалює серед мов, 

якими здійснюється освітній процес. Заходи польського уряду, що спрямовані на 

реформування системи підвищення кваліфікації вчителів, зокрема фахівців 

природничо-математичних предметів, у післядипломній освіті країни ведуть до 

англізації внутрішнього середовища. Характерною рисою навчання за програмою 

післядипломної педагогічної освіти в Польщі, відповідно до стандартів освіти з 

підготовки до професії вчителя, є опанування знань у сфері сучасної іноземної мови 

(англійської), коли вона не є спеціальністю, на рівні B2, відповідно до Європейської 

системи мовного навчання (Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego) [236].  

До оцінювання якості підвищення кваліфікації українських фахівців належить 

організаційно-процесуальний (рівень нормативно-правового, інформаційного, 

рівень технічного забезпечення, відповідність форм і методів удосконалення  

сучасним вимогам) і змістовий (рівень інноваційності й практико орієнтованості 

змісту освіти, рівень навчально-методичного забезпечення) критерії. Критерій 

задоволення запитів і потреб слухачів охоплює такі показники, як: ступінь 

задоволення запитів і потреб, відповідність змісту навчання професійним потребам; 

психологічний стан і рівень задоволеності якістю освітніх послуг; характер 

взаємовідносин суб‘єктів освітнього процесу і ступінь задоволеності ними; 

соціально-психологічний клімат в освітньому закладі [314]. 

Педагогічно цінним є досвід польських колег щодо оцінювання якості освітніх 

послуг у закладах удосконалення вчителів як одного з найважливіших елементів 

зовнішнього забезпечення якості освітнього процесу, частини педагогічного нагляду 

в системі підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів 

Республіки Польща. Оцінювання рівня підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів проводиться за чотирма напрямами: 

результати діяльності закладу професійного вдосконалення вчителів – діяльність та 
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задоволення фахівців, які користуються освітньою пропозицією об’єкта; оцінювання 

процесів, що відбуваються в установі – концепція діяльності закладу, пропозиція 

реалізації його завдань, організований характер освітніх процесів і співпраця 

вчителів, вирівнювання освітніх можливостей; функціонування об’єкта в 

локальному середовищі – співпраця з навколишнім середовищем у сфері 

використання ресурсів та сприяння підвищенню цінності освіти; ефективність 

діяльності закладу – задоволення потреб учителів, які скористалися пропозицією 

закладу, житловими умовами й обладнанням [393]. 

Виходячи з вищезазначеного, можемо стверджувати, що створення сучасної 

системи оцінювання якості є одним із найбільш актуальних завдань у сфері 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті обох країн. Проблемними залишаються питання оцінювання 

впливу професійного вдосконалення вчителів на успішність учнів, формалізований 

характер здійснення заходів професійного розвитку фахівців, відсутність 

практичного застосування їхніх матеріалів у педагогічній діяльності вчителів. 

Першочерговим завданням на сьогодні є забезпечення такого професійного 

розвитку й підвищення кваліфікації фахівців, який був би безпосередньо пов’язаний 

з практичною діяльністю вчителів, спрямованою на підвищення рівня навчальної 

успішності учнів [305].  

Відтак, усе більшої актуальності для підвищення якості професійного 

вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній 

освіті України й Польщі набуває використання інформації, що збирається в 

системах незалежного оцінювання, зокрема вторинного аналізу даних міжнародних 

досліджень TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), 

дослідження якості природничо-математичної освіти, і PISA (Program for 

International Student Assessment), міжнародної програми оцінювання навчальних 

досягнень учнів, рівнів їхньої математичної й природничої компетентностей, що 

вважаються на сьогодні необхідними для повноцінного функціонування в 

суспільстві.  
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Так, результати досліджень PISA-2018 засвідчили, що тільки 64,0 % 

українських 15-річних підлітків досягли базового рівня сформованості математичної 

грамотності, 73,6 % – природничо-наукової. Хоча цей звіт передусім акцентує увагу 

на нижчих рівнях сформованості предметної грамотності учнів/студентів, водночас 

важливо зазначити, що 37,9 % 15-річних підлітків в Україні досягають Рівня 3 та 

вищих в опануванні математичної грамотності і 43,6 % – природничо-наукової. 

Рівень 3 – це найбільш типовий рівень грамотності серед 15-річних учнів/студентів 

країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (англ. 

Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD). В Україні частка 

учнів / студентів з показниками успішності Рівня 3 та вищими – менша, ніж у 

середньому по країнах ОЕСР, але різниця не перевищує в середньому 10 % за всіма 

галузями PISA. Загалом варто наголосити, що рівень сформованості читацької,  

математичної та природничо-наукової грамотності є важливим атрибутом майбутніх 

громадян і працівників. Цілком очевидно, що на нинішньому етапі перед Україною 

постає складне, але досяжне завдання – збільшити частку учнів/студентів із вищими 

рівнями сформованості грамотності [211]. 

Національний і Міжнародний звіти міжнародного дослідження якості освіти 

PISA-2018 [211] підтверджують необхідність більш активних дій на національному 

рівні щодо підвищення якості природничо-математичної освіти в Україні. Зокрема, 

2020-2021 навчальний рік оголошено роком математики в Україні, що допоможе 

привернути увагу всього суспільства до розвитку математичної грамотності не лише 

у школярів, а у всіх наших громадян.  

Вивчення основних тенденцій розвитку природничо-математичної освіти на 

рівні закладів загальної середньої освіти є важливим джерелом інформації щодо 

шляхів підвищення ефективності системи професійного вдосконалення фахівців 

природничої та математичної галузі в Республіці Польща. Своєчасний аналіз участі 

Польщі в Програмі міжнародної оцінки навчальних досягнень учнів PISA, 

створення освітніх практик, метою яких став професійний розвиток фахівців, їхня 

зорієнтованість на набуття учнями когнітивних навичок у сфері математичної і 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_International_report.pdf
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природничо-наукової компетентностей дав змогу значно покращити результати 

країни.  

У дослідженні PISA 2018, порівняно з попереднім дослідженням у 2015 році, 

польські учні досягли кращих результатів у досліджуваних напрямах щодо 

опанування математичних компетентностей та компетентностей з природничих 

наук. Середній результат польських 15-річних підлітків у галузі математичної 

компетентності склав 516 балів, що на 27 балів більше, ніж у середньому для країн 

Організації економічного співробітництва та розвитку (у 2015 році це було 504 

бали). У галузі компетентностей із природничих наук польські учні отримали 

середній бал 511 балів, що ставить їх на третє місце серед країн Європейського 

Союзу, що на 22 пункти вище середнього показника в країнах Організації 

економічного співробітництва та розвитку [530].  

Доцільність вивчення польського досвіду підтверджується показниками 

України й Республіки Польща у міжнародному дослідженні PISA-2018 (Program for 

International Student Assessment – програма міжнародного оцінювання учнів). Так 

середній бал українських учнів / студентів із математики становив 453,12 (на 39 

балів менше від рівня країн ОЕСР), а з природничо-наукових дисциплін – 468,99 (на 

22 пункти нижче середнього показника в країнах ОЕСР) (Рис. 4.1). 

У країні на загальнонаціональному рівні 2020 рік проголошений роком фізики 

на честь польських фізиків та їхніх досягнень. Так, Сенат Республіки Польща 

висловлює вдячність за цивілізаційне значення цієї галузі науки. Керівництво 

держави прагне, щоб рік фізики посилив у польському суспільстві розуміння 

значущості науки, зокрема фізики, а також її внеску в розвиток економіки та вплив 

на наше повсякденне життя [518]. Як зазначено в офіційних джерелах Польського 

фізичного товариства, інтерес до фізики, надзвичайно цікавої експериментальної 

науки, призводить до підвищення вмінь у цій галузі в представників наступних 

поколінь. Навчальна та професійна діяльність у цій галузі особливо важлива під час 

побудови інформаційного суспільства та економіки, заснованої на знаннях [518]. 
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Рис 4.1. Рівні сформованості читацької, математичної та природничо-наукової грамотності 

учнів / студентів в Україні на тлі досягнень їхніх однолітків в інших країнах 
 

 

 

Водночас в українській педагогічній літературі зазначено, що на сьогодні в 

Україні спостерігається підміна системної науково обґрунтованої ідеології щодо 

розвитку освітніх галузей «Природознавство» і «Математика». Зокрема зменшення 

годин на викладання природничо-математичних предметів у закладах загальної 

середньої освіти зумовило і зниження якості надання освітніх послуг на 

загальнонаціональному рівні. Так, за даними Українського центру оцінювання 

якості освіти частка випускників закладів загальної середньої освіти, які за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики не подолали поріг 

Джерело: [189, с. 55] 
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«склав/не склав» становила у 2019 році за типом місцевості: місто – 6,91%, селище 

міського типу – 14,12%, селище, село – 22,38% [239].  

Результати досліджень PISA-2018 засвідчили, що 25 % українських учнів 

набрали низький бал із базових науково-природничих знань (у середньому в країнах 

Організації економічного співробітництва та розвитку таких учнів менше на 3-4 %), 

з математики – 36% українських учнів проти 23,9% учнів Організації економічного 

співробітництва та розвитку. Це означає, що чверть українських підлітків не 

розуміють, як діють закони хімії та фізики в реальному житті, більш ніж третина не 

розуміють, як використовувати математичні знання в повсякденні [421]. 

Нині одним із пріоритетів в Республіці Польща щодо змісту загальної середньої 

освіти є викладання математики і природничих предметів [613]. Так, новий базовий 

навчальний план для середніх шкіл Польщі, що впроваджується зараз у 

загальнотехнічних і загальноосвітніх школах (3-й етап освіти) передбачає 

збільшення щотижневого навантаження у вивченні географії, біології, хімії і фізики 

(від 1 до 4 годин). Географію, біологію, хімію й фізику, у зв’язку зі збільшенням 

кількості годин, виділених у базовому рівні, уведено до групи предметів, що 

реалізуються в розширеному обсязі 6 годин на тиждень, до яких належить також і 

математика [486]. Цим ще раз польський уряд підкреслює необхідність створення 

ефективної системи професійного вдосконалення вчителів, які викладають 

природничо-математичні предмети в закладах середньої освіти Польщі. 

У визначенні основних тенденцій розвитку систем підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й 

Республіки Польща важливе значення мають соціально-економічний і 

культурологічний простір, у якому вони функціонують і вдосконалюються.  

Перспективи їхнього розвитку детермінує конструктивний аналіз умов, у яких 

здійснюється професійна підготовка та вдосконалення фахівців.  

Так, в Україні звертається увага на можливі ризики, пов’язані з масовим 

упровадженням інтегрованого курсу «Природничі науки», яке може призвести до 

зниження рівня загальноосвітньої підготовки з фізики, хімії, біології та географії, а 

відтак, вплинути на рівень набору до закладів вищої освіти на математично-
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природничі та суміжні з ними спеціальності [360]. За результатами опитування 300 

учителів природничих предметів шкільного курсу та керівників закладів 

Запорізького регіону, 17% керівників закладів освіти вважають, що проводити 

інтегрований курс «Природничі науки» можна буде не раніше, ніж через 5 років, 

коли будуть підготовлені фахівці та розроблене нормативно-правове забезпечення 

такого підходу. Водночас респонденти наголошують, що опитування самих учнів та 

їхніх батьків свідчить про позитивні зміни щодо якості освітнього процесу завдяки 

введенню інтегрованого курсу «Природничі науки» в класах гуманітарного 

профілю, зокрема вивільненню часу на заняття з профільних предметів 

гуманітарного циклу [360].  

Також в Україні на сьогодні на державному рівні визнається суттєве зменшення 

кількості вчителів природничо-математичного профілю та зниження якості їхньої 

підготовки. Проблема має загальний характер і полягає в тому, що зменшення 

кількості вчителів з природничо-математичних дисциплін, зниження рівня якості 

викладання цих предметів зумовлює низький рівень підготовки вступників, 

рекомендованих на навчання за державним замовленням з окремих педагогічних, 

природничих та інженерних спеціальностей.  

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання свідчить про те, що у 

2018 році не подолало поріг «склав/не склав» 13,7% учасників (від 8,3% з біології до 

понад 16% з фізики й математики). З деяких спеціальностей/спеціалізацій державне 

замовлення не було виконано через недостатню кількість вступників, які віддали 

перевагу цим спеціальностям/спеціалізаціям [32]. Зокрема, у 2019 році не подолало 

поріг «склав/не склав» з хімії – 14%, з географії – 10,43%, з математики – 18,17%, з 

фізики – 15%. З деяких спеціальностей/спеціалізацій державне замовлення для 

здобуття вищої освіти за природничо-математичного напрямом підготовки не було 

виконано через недостатню кількість вступників, які віддали перевагу цим 

спеціальностям/спеціалізаціям [32].  

Відтак, низький прохідний бал українських абітурієнтів та низькі показники 

набору на окремі педагогічні, природничо-математичні та інженерні спеціальності 

свідчать про наявність суттєвих ризиків для держави, пов’язаних з потенційною 
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неспроможністю розвивати й підтримувати в майбутньому високотехнологічні 

галузі економіки та формувати людський капітал для розбудови держави на 

інноваційних засадах [32].  

Своєю чергою, польські дослідники наголошують на тому, що в більшості 

європейських країн національні органи освіти розглядають зростання кількості 

студентів факультетів природничо-математичних предметів як важливий пріоритет 

державної політики в галузі освіти, уживають загальнонаціональних заходів для 

покращення ситуації, загальною метою яких є «підготовка на високому рівні 

достатньої кількості випускників природничо-математичних спеціальностей, що 

допоможе Європі зберегти досягнуті на сьогодні позиції у світовій економіці» [484, 

с. 112]. 

Отже, у розвитку систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Республіки Польща є 

багато спільних напрямів. Зокрема, до спільних тенденцій розвитку систем 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України й Республіки Польща належить урахування процесів 

глобалізації та європейської інтеграції у змісті, формі й методах професійного 

вдосконалення фахівців, інформатизація, розвиток академічної й наукової 

мобільності, зростання суспільної ролі педагогічної діяльності вчителя. 

Напрями освітньої політики обох країн щодо підвищення кваліфікації вчителів 

реалізуються через розроблення та затвердження єдиних міжнародних європейських 

стандартів якості післядипломної педагогічної освіти, упровадження європейської 

системи накопичення кредитів, створення європейського освітнього простору, 

англізації внутрішнього середовища, забезпечення професійного розвитку фахівців, 

спрямованого на підвищення рівня навчальної успішності учнів. 

Відмінність тенденцій розвитку систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й Польщі 

полягає в тому, що реформування вітчизняної системи підвищення кваліфікації 

фахівців відбувається більш повільними темпами, що потребує надання цьому 

прискорення. 
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Висновки до розділу 4 

 

У розділі здійснено порівняльний аналіз нормативно-правового забезпечення 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України й Республіки Польща, який засвідчив, що група 

законів про професійне вдосконалення вчителів в обох країнах є подібною. 

Основними нормативно-правовими актами у сфері підвищення кваліфікації вчителів 

є відповідні Закони: в Україні – Закон України «Про вищу освіту» (2014), «Про 

освіту» (2017), «Про повну загальну середню освіту» (2020); у Республіці Польща – 

Закон «Про систему освіти» (Ustawa o systemie oświaty) (1991), Закон «Про вищу 

освіту» (Prawo o szkolnictwie wyższym) (2005); Закон «Про освіту» (Prawo oświatowe) 

(2016), «Карта вчителя» (Karta nauczyciela) (1982). 

Проаналізовано подібне та відмінне в організації систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів післядипломної освіти 

України й Республіки Польща. Зокрема, подібними для обох країн є організаційні 

структури систем підвищення кваліфікації українських і польських учителів у 

післядипломній освіті. Встановлено, що досліджувані системи мають подібний 

багаторівневий характер і функціонують на загальнонаціональному, регіональному, 

муніципальному, локальному рівнях. Відмінним є рівень проведеної децентралізації 

систем підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті досліджуваних 

країн. Це стосується мережі закладів, у яких здійснюється професійне 

вдосконалення вчителів, зокрема у Республіці Польща він значно вищий – 

425 осередки вдосконалення вчителів державної і недержавної форм власності 

(38 воєводських осередків вдосконалення вчителів державної і недержавної форм 

власності, 68 державних закладів удосконалення вчителів, що перебувають у 

підпорядкуванні повітів і гмін). 

Здійснено порівняльний аналіз змісту, форм і методів підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України й 

Республіки Польща. Зокрема, подібними у змісті підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів в Україні й Польщі є такі напрями, як: сучасна 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
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методика навчання, психолого-педагогічний супровід, розвиток компетентностей 

вчителів, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, основи 

інклюзивної освіти, охорона праці та безпека життєдіяльності, методика підготовки 

учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, підготовка учнів до участі в 

міжнародних дослідженнях TIMSS і PISA.  

До особливостей у формуванні змісту підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів в Україні можна віднести включення у зміст 

навчання за програмами підвищення кваліфікації вчителів філософії освіти, історії 

держави і права України, історії педагогіки. Відмінним у змісті професійного 

вдосконалення вчителів Республіки Польща є приділення уваги саме: професійному 

розвитку, професійному консультуванню, розвитку мовленнєвих навичок (культура 

слів і емісія голосу, мистецтво публічного виступу), використанню іноземних мов. 

Подібними є форми навчання, зокрема: лекції, семінари, тренінги, конференції, 

самостійна робота тощо. Особливістю під час вибору методів підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України й Республіки Польща є те, що більшість із них для навчання вчителів в обох 

країнах, є однаковими, а саме: пояснювально-ілюстративний метод, проблемне 

навчання, дослідницький метод, метод навчальних проєктів, комп’ютерні методи 

тощо. Відмінним у Республіці Польща є застосування таких методів як: методи 

коучингу, методи роботи над голосом (емісія голосу), методи активного навчання 

іноземним мовам. 

Здійснено порівняльний аналіз тенденцій розвитку систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України і Республіки Польща. Виокремлено подібні для обох країн тенденції, до 

яких віднесено: неперервність, гуманізація, демократизація, відкритість освіти, 

диверсифікованість підвищення кваліфікації вчителів, інформатизація освітнього 

процесу, посилена увага до особистості учня як найвищої цінності, орієнтація змісту 

на навчальні плани закладів загальної середньої освіти, орієнтація на практичну 

діяльність вчителів, а також відмінні, зокрема: для підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів в Україні характерними є такі тенденції, як: 
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фундаменталізація підготовки, інтеграція предметів. У Республіці Польща 

професійне вдосконалення вчителів характеризується високим рівнем 

децентралізації, функціонуванням значної кількості закладів, у яких здійснюється 

професійне вдосконалення. 

 

Основні положення розділу викладено у публікаціях автора [87, 88, 90, 91, 95]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ІДЕЙ  

ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ 

ОСВІТІ В УКРАЇНІ 

 

У розділі подано розроблені рекомендації щодо вдосконалення нормативно-

правового забезпечення і мережі системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті; запропоновано 

заходи з модернізації змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України з 

урахуванням досвіду Польщі; здійснено прогностичне моделювання системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України. 

 

5.1. Рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення і 

мережі системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті 

  

Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України з метою її ефективного функціонування 

відповідно до сучасних вимог суспільства та забезпечення зростаючих потреб 

фахівців має постійно вдосконалюватися в питаннях нормативно-правового 

забезпечення. В останні роки процес професійного вдосконалення фахівців 

урегулювався на загальнонаціональному рівні такими документами, як: Закон 

України «Про повну загальну середню освіту» (2020), Закон України «Про освіту» 

(2017), Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» (НУШ) на період до 2029 року (2016), 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників» № 800 від 21.08.2019 року.  
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Водночас у процесі дослідження встановлено, що у сфері підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів результатом державної 

політики є незначне регулювання поточної діяльності закладів освіти, які 

здійснюють підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті країни. 

Законодавчі зміни, як правило, мали зовнішній, формальний характер і не сприяли 

підвищенню якості освітнього процесу в закладах. Відбувалося фактичне усунення 

центральних і регіональних органів влади від розв’язання нагальних проблем 

природничо-математичної освіти в закладах вищої освіти та закладах середньої 

освіти.  

Законодавчим актом, що здійснив суттєвий внесок у розвиток шкільної 

природничо-математичної освіти, стала Державна цільова соціальна програма 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 

року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів № 561 від 13 квітня 2011 

року [58].  

У програмі підкреслено важливість впливу природничо-математичної освіти на 

всебічний розвиток учнівської молоді, а підвищення її якості  визнано стратегічним 

питанням державного значення. Одним із головних завдань держави на цьому етапі 

історичного розвитку країни проголошено «поліпшення якості шкільної 

природничо-математичної освіти, зміцнення матеріально-технічної та навчально-

методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, застосування новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення природничо-

математичних предметів, створення умов для подальшого розвитку інтересу 

учнівської молоді до природничо-математичних наук, забезпечення розвитку 

системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

загальноосвітніх навчальних закладів» [58]. Термін дії цього законодавчого акту 

закінчився. 

Актуальними нині залишаються питання комплексного оновлення нормативно-

правової бази системи підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті, що 

дасть змогу в майбутньому забезпечити системну реформу природничо-

математичної освіти України. Підтвердженням цього є необхідність підготовки й 
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затвердження державної цільової програми реформування природничо-

математичної освіти та, зокрема, програм інноваційного розвитку системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті країни.  

Причинами такого стану в освіті науковці називають відсутність реального 

визнання освіти як рушія суспільно-економічного розвитку держави, водночас 

зазначаючи, що економіка країни – це система взаємопов’язаних компонентів, 

одним із яких є кадровий потенціал, його підготовка, перепідготовка й підвищення 

кваліфікації вчителів у післядипломній освіті [283]. 

Професії педагогічних працівників у закладах освіти необхідно визнати 

регульованими на законодавчому рівні, виходячи з поєднання високої суспільної 

значущості й відповідальності та особливостей постійної зайнятості переважно в 

публічному секторі. Такий статус має передбачати баланс спеціальних вимог до 

підготовки, професійної діяльності та професійного вдосконалення педагогічних 

працівників і визначених законом гарантій, привілеїв та можливостей за 

професійною ознакою. Засади підготовки та професійного вдосконалення 

педагогічних працівників потребують законодавчого врегулювання і мають бути 

визначені через галузеву систему кваліфікацій [153]. 

На сьогодні не розроблено державний стандарт післядипломної педагогічної 

освіти. Складність визначення критеріїв якості підвищення кваліфікації пов‘язана з 

наявністю суперечностей між потребою постійного оцінювання якості професійного 

вдосконалення фахівців освітньої галузі в системі підвищення кваліфікації та 

відсутністю законодавчого й нормативно-правового забезпечення післядипломної 

освіти/освіти дорослих, зокрема стандартів підвищення кваліфікації фахівців. 

Розв‘язання зазначеної суперечності, як зазначають українські науковці, можливе на 

основі осмислення національного та зарубіжного досвіду щодо забезпечення якості 

освіти [225, c. 18]. 

Налагодження механізму внутрішньосистемного управління, зокрема за 

допомогою визначення інваріантної складової післядипломного навчання 

педагогічних працівників на основі державних стандартів, є найважливішою 
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передумовою належного функціонування національної системи післядипломної 

педагогічної освіти [361]. 

В українському освітньому просторі відсутня законодавча база для 

застосування механізмів державного управління системою післядипломної 

педагогічної освіти. Ця система має свою інфраструктуру, відрізняється кадровим 

складом, має спеціалізовані місію, цілі та завдання, проте законодавчо не є 

самостійною сферою освіти, що негативно впливає як на можливості формування 

цілісної державної політики в цій сфері, так і на активізацію її механізмів 

саморозвитку [295, с. 32]. 

Чинне законодавство, що регулює процес підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, не досконале: чітко 

не регулюється структура закладів підвищення кваліфікації вчителів, відсутнє 

нормативно-правового забезпечення визнання результатів професійного 

вдосконалення вчителів, набутих шляхом неформальної й інформальної освіти.   

Актуальною є проблема невизначеного статусу інститутів післядипломної 

педагогічної освіти у зв’язку з реорганізацією закладів відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

Найгострішою проблемою в освітній діяльності обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти залишається невизначеність їхнього 

інституціонального статусу: заклад вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації або 

регіональний підрозділ Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, 

безпосередньо підпорядкований управлінню освіти і науки облдержадміністрації. 

Функціонування змішаної моделі в регіонах сьогодні не забезпечується 

відповідними фінансовими ресурсами [361]. У законодавстві саме процедурна 

частина щодо діяльності закладів підвищення кваліфікації вчителів є найменш 

розробленою, відсутнє поняття та визначення категорії «інститут післядипломної 

освіти», що не сприяє підвищенню ефективності діяльності закладів, які здійснюють 

підвищення кваліфікації фахівців.  

Нині залишаються нерозмежованими поняття «заклад вищої освіти» і «вищий 

освітній заклад післядипломної освіти», невизначеним залишається статус науково-
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педагогічних працівників вищих освітніх закладів післядипломної освіти, не чітко 

визначені концептуальні цілі й завдання післядипломної освіти, відсутня чітка 

система управління закладами післядипломної освіти, формування правового 

освітнього поля держави з цих питань залишається незавершеним [248, с. 51]. 

Передусім, необхідно поширити на обласні інститути післядипломної 

педагогічної освіти дію чинного Закону України «Про вищу освіту» в повному його 

обсязі. Сучасна практика вибіркового застосування окремих положень і статей 

Закону до обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти лише заплутує 

ситуацію, що склалася в регіонах за роки незалежності навколо цих закладів освіти, 

які є базою для підвищення кваліфікації й післядипломної освіти представників 

однієї з найчисельніших у державі категорій працівників [439].  

Водночас під час підготовки нової редакції Закону України «Про вищу освіту» 

науковці й практики неодноразово вказували на невирішеність у його проєктах 

питання нормативно-правового статусу закладів післядипломної педагогічної освіти 

й вносили відповідні пропозиції щодо їх легітимізації. Наявні пропозиції щодо 

ліквідації інститутів післядипломної педагогічної освіти мотивуються відсутністю в 

Законі України «Про вищу освіту» місця, визначеного для цих закладів, не 

підрахованими цифрами в економії коштів від такої ліквідації та не підтвердженою 

можливістю поліпшення якості підвищення кваліфікації учителів у педагогічних 

університетах [33]. 

На сьогодні потребує змін «Положення про районний (міський) методичний 

кабінет (центр)» (наказ Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2008 року 

№1239/15930 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний 

кабінет (центр)». Окрім того, залишається незатвердженим «Положення про 

регіональні освітні заклади післядипломної освіти», у проєкті якого серед їхніх 

функцій указана координація роботи методичної служби. У стадії розроблення 

перебуває «Положення про методичні служби», у якому розглядаються можливості 

створення інформаційно-методичних консалтингових центрів або методичних 

сервісних центрів в умовах децентралізації [198].  

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3442
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Також для реалізації в системі післядипломної педагогічної освіти принципу 

випереджального навчання вчителів-практиків досить важливим є виконання в 

повному обсязі заходів Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами 

навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін. Це стосується, 

передусім, оснащення інститутів післядипломної педагогічної освіти сучасними 

засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики [361]. 

Усі вищеперераховані питання є принциповими для розроблення засадничих 

положень професійного вдосконалення фахівців, проведення реформи системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України.  

Отже, підтримуючи думку українських дослідників, що основним чинником, 

що перешкоджає подальшому розвитку неперервної професійної освіти 

педагогічних працівників, є відсутність відповідної сучасної нормативно-правової 

бази [333], зауважуємо, що суттєвого значення набуває оновлення нормативно-

правової бази системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті країни. Невідповідність між потребою 

кардинального оновлення функцій, змісту та організаційних форм системи 

післядипломної педагогічної освіти й відсутністю сучасної нормативно-правової 

бази для запровадження відповідних нововведень є головною суперечністю 

інноваційного її розвитку [333].  

Питання вдосконалення нормативно-правового забезпечення системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті країни передбачає його нормативне регулювання й виконання 

правових норм як засобу управління у сфері професійного розвитку та підвищення 

кваліфікації фахівців. У цьому контексті доцільним є пошук шляхів удосконалення 

чинних та розроблення нових правових норм, необхідних для виконання 

принципово нових завдань у сфері підвищення кваліфікації вчителів. Основу цього 

процесу складають формування та удосконалення нормативно-правової бази як 

юридичного засобу досягнення реальної впорядкованості системи підвищення 
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кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України. 

Розуміючи під нормативно-правовою базою нормативні акти, положення, 

урядові програми, що забезпечують реалізацію прав фахівців на освіту впродовж 

життя та регулюють механізми їхнього професійного розвитку, у процесі 

дослідження було запропоновано класифікацію нормативно-правових актів у сфері 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті за такими рівнями: міжнародним (міжнародні нормативно-

правові акти); державним (нормативно-правові акти України); регіональним 

(нормативно-правові акти регіону (області)); муніципальним (нормативно-правові 

акти міста/району/ОТГ); локальним (нормативно-правові акти закладу освіти, який 

здійснює підвищення кваліфікації фахівців). 

Законодавство, що визначає засади та регулює процес підвищення кваліфікації 

фахівців у післядипломній освіті на міжнародному й державному рівнях, є так 

званою групою першого ступеня впливу. Її особливостями є те, що внесення змін 

(удосконалення) до законодавчих актів цієї групи є дуже тривалим та складним 

процесом. До цієї групи належать міжнародні документи, що мають 

рекомендований до впровадження характер («Рекомендація МОТ/ЮНЕСКО про 

положення вчителів», «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи 

щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя»). Українські 

науковці зазначають, що, попри рекомендаційний характер міжнародних 

документів, вони мають значний вплив на освітню політику, формування 

педагогічного світогляду й розроблення основних нормативно-правових актів, які 

мають значення для розвитку систем післядипломної педагогічної освіти в багатьох 

країнах світу, зокрема й в Україні [143]. 

Нормативно-правовими актами, що діють на загальнонаціональному рівні, є 

Конституція України (1996), Закони України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту» (2014), «Про професійний розвиток працівників» (2012), Національна 

доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті (2002), Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Концепція розвитку 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
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післядипломної освіти в Україні (2013), Концепція «Нова українська школа» (2016), 

тощо. У контексті зазначених документів розробляються Державний стандарт 

базової середньої освіти, спеціальні закони «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту», «Про освіту дорослих», зміни до Закону «Про вищу освіту» та інші 

документи. 

До групи нормативно-правових актів, що діють на регіональному рівні, 

належать документи, які визначають особливості організації підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

на рівні областей, міст, районів, об’єднаних територіальних громад. До цієї групи 

віднесено нормативно-правові акти, що прийняті органами управління освіти та 

мають рекомендаційний характер для функціонування системи підвищення 

кваліфікації фахівців у післядипломній освіті, зокрема організації діяльності 

закладів професійного вдосконалення вчителів.  

Третя група охоплює нормативно-правову базу, що використовується в  

діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти/академій неперервної 

освіти/ відділень і факультетів закладів вищої освіти, що безпосередньо здійснюють 

процес підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України. Ця група документів має значний вплив на якість 

організації процесу підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті країни.  

На основі нормативних документів цієї групи одночасно визначається 

процедура, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови, завдання та 

очікувані результати підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті. Ці документи містять також зміст професійного 

розвитку й підвищення кваліфікації фахівців, а саме: модель професійної 

компетентності вчителя; навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації 

різних рівнів професійної компетентності; навчальні програми з розділів планів; 

навчальні програми спецкурсів, курсів за вибором; діагностичні анкети (вхідна й 

вихідна); тести для визначення рівня підготовленості та визначення 
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результативності курсової підготовки; орієнтовна тематика творчих робіт для 

слухачів курсового підвищення кваліфікації [333]. 

Саме цими документами забезпечується на практиці реалізація засадничих 

принципів навчання, які використовуватимуться в курсовій підготовці фахівців: 

принципу науковості, принципу гуманізації, принципу системності й доступності, 

принципу фундаменталізації, принципу діагностичності, принципу уніфікації, 

проблемно-комплексного принципу, принципу інтеграції освіти, принципу 

діяльнісного підходу особистості, принципу професійної актуальності, принципу 

міждисциплінарності [333]. 

Оскільки робота працівників системи підвищення кваліфікації фахівців на 

муніципальному рівні має наскрізний характер та охоплює весь комплекс усіх без 

винятку питань професійно-особистісного розвитку фахівців, то від якості 

нормативно-правової бази в окремому закладі післядипломної педагогічної освіти 

залежить ефективність процесу підвищення кваліфікації вчителів цілих регіонів, 

здатність системи підвищення кваліфікації вчителів забезпечувати високий рівень 

розв’язання питань освіти місцевого значення та задоволення інтересів 

територіальних громад. 

На підставі наведеної класифікації можна відповідно виділити складники 

нормативно-правового забезпечення системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, що потребують 

удосконалення. Визначимо найважливіші заходи вдосконалення нормативно-

правового забезпечення системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України на різних рівнях. 

На нашу думку, стратегічним завданням є нормативно правове унормування 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України відповідно до європейських стандартів якості вищої 

освіти. З цією метою доцільним буде врахування конструктивного досвіду з питань 

законодавчого врегулювання у сфері професійного вдосконалення вчителів 

Республіки Польща. 
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Важливим є досвід Республіки Польща щодо прийняття законодавчих актів на 

загальнонаціональному рівні, зокрема Оперативної програми «Людський капітал» 

(Завдання 9.4 – Високо кваліфіковані кадри системи освіти) [427], що була 

спрямована на зростання рівня компетентності вчителів, пристосування до 

західноєвропейських стандартів та формування висококваліфікованого персоналу 

системи освіти. Професійне вдосконалення вчителів віднесено до національних 

пріоритетів Республіки Польща, а форми вдосконалення фахівців уважають 

найбільш сприятливими для виконання вимог щодо забезпечення необхідного рівня 

кваліфікації вчителів, який має відповідати стратегічним напрямам регіонального 

розвитку, змінам в освіті, запитам на нові кваліфікації та зміни демографічної 

ситуації в Україні. 

Доцільним, на наш погляд, у законодавстві Польщі є дія окремого правового 

акту «Карта вчителя» (1982; з подальшими змінами), що підкреслює особливий 

статус учителя в польському суспільстві та регулює професійне вдосконалення 

вчителів. У документі передбачено постійне підвищення кваліфікації вчителів і 

зобов’язання фахівців прагнути до повного розвитку особистості, удосконалювати 

свої загальні та професійні знання, використовуючи права пріоритету на участь у 

всіх формах підвищення кваліфікації фахівців на високому рівні. У зазначеному 

документі також регламентовано кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду 

вчителя, закріплено статус учителів, кваліфікації та опис посад учителів, подано 

принципи професійного розвитку, визначено фінансування педагогічної освіти та  

професійного вдосконалення вчителів за кошти держави. 

Аналіз наукових праць і публікацій дослідників свідчить про значну увагу 

уряду Республіки Польща до створення умов для неперервного навчання та 

професійного вдосконалення особистості впродовж усього життя, насамперед, 

законодавчого забезпечення щодо визначення обсягу щорічного підвищення 

кваліфікації працівників освіти, вільного вибору форм і термінів навчання, 

запровадження системи оцінювання та визнання результатів неформальної й 

інформальної освіти, електронних платформ-навігаторів тощо. 



378 
 

Для функціонування системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України важливими для розгляду є 

нормативні документи, що регулюють діяльність недержавних закладів 

професійного вдосконалення вчителів Польщі, фінансування їх підвищення 

кваліфікації у післядипломній освіті.  

На сьогодні в системі формальної освіти України не завжди на належному рівні 

забезпечені багатовекторність та варіативність освітніх траєкторій. Не повною 

мірою реалізоване й положення про неперервність навчання фахівців. Не сприяє 

належному рівню мобільності педагогічного працівника відсутність загальної бази 

даних про можливості підвищення кваліфікації за різноманітними програмами в 

закладах/установах/організаціях як державного, так і недержавного рівнів 

Нормативно-правова база неформального навчання, як і будь-якого іншого навчання 

або освіти, має визначати його межі та сферу відповідальності. Нині в Україні 

відсутній окремий закон, що встановлює статус неформальної освіти [226].  

Отже, у сучасних умовах назріла необхідність оновлення законодавчої бази 

системи підвищення кваліфікації вчителів України, що зумовлено інтенсивним 

розвитком різних форм неформальної професійної освіти, необхідністю введення 

відповідних сертифікаційних процедур та документів, що підтверджують 

опанування нових професійних компетентностей вчителів. 

Виникає необхідність розроблення рекомендацій з питань організації діяльності 

закладів, які організовують підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті країни та функціонують на 

регіональному рівні. Також така необхідність існує для директорів закладів 

загальної середньої освіти, керівників місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, органів управління у сфері освіти та інших суб’єктів 

підвищення кваліфікації фахівців в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа». На сьогодні ці питання переважно комплексно не формалізовані та 

неврегульовані.  

Сучасний учитель природничо-математичних предметів потребує нової 

системи всеосяжної підтримки як у здійсненні педагогічної діяльності, так і в 
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підвищенні своєї професійної компетентності. У цьому контексті цінним для 

української системи є позитивний досвід нормативно-правового врегулювання 

польським урядом широкого кола питань щодо організації діяльності системи 

інститутів професійного вдосконалення вчителів, що охоплює заклади професійного 

вдосконалення вчителів, психологічно-педагогічні консультації, педагогічні 

бібліотеки. Ці питання до сьогодні регулювалися Розпорядженнями Міністерства 

освіти науки Республіки Польща «Про заклади вдосконалення вчителів», «Про 

стандарти підготовки вчителів», «Про спеціальну кваліфікацію вчителів», що були 

прийняті впродовж 2003-2019 років та є чинними на сьогодні. 

Для організації підготовки й професійного вдосконалення українським 

фахівцям необхідна «оптимізація мережі освітніх закладів в країні, насамперед там, 

де це можливо, з огляду на ефективність і якість їхнього функціонування шляхом 

консолідації, об’єднання, укрупнення на основі спеціальної державної цільової 

програми. Адже рівний і справедливий доступ у випадку неякісної освіти втрачає 

сенс» [14, c. 44]. 

Серед перспективних напрямів упровадження позитивних ідей досвіду щодо 

змін у мережі професійного вдосконалення вчителів природничо-математичних 

предметів Республіки Польща в Україні можна відзначити діяльність Полонійського 

вчительського центру або Центру для вчителів«Полонія»  (Польська діаспора)  (PCN 

– Polonijne Centrum Nauczycielskie), який входить до структури Осередку розвитку 

польської освіти за кордоном (Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – 

ORPEG). Центр для вчителів «Полонія» надає змістовну та методичну підтримку 

фахівцям, які викладають природничо-математичні предмети польською мовою за 

межами країни.  

Також викликає зацікавленість організація діяльності Центральної 

екзаменаційної комісії (CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna) та підпорядкованих 

їй районних комісій з питань освіти, завданням яких є підготовка, проведення 

тестування на підтвердження професійної кваліфікації, іспиту на підтвердження 

кваліфікації за професією. На увагу заслуговує нормативно-правове врегулювання, 

зокрема «Положення про отримання вчителями ступенів професійного підвищення 
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кваліфікації фахівців», в якому особлива увага звертається на такі кваліфікаційні 

вимоги для фахівців, як: демонстрація вміння проводити заняття таким чином, щоб 

забезпечити належне виконання основних завдань закладу загальної середньої 

освіти, у якому безпосередньо працює вчитель, знання особливостей організації, 

завдань та принципів функціонування саме цього освітнього закладу, участь у 

різних формах професійного вдосконалення, що сприяють власному розвитку 

фахівців та підвищенню рівня роботи закладу, з урахуванням специфіки та типу 

закладу, у якому вчитель працевлаштований або проходить стажування [607]. 

У функціонуванні системи підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній 

освіті Республіки Польща на регіональному рівні привертає увагу робота 

воєводських бюро праці (WUP – Wojewódzkie Urzędy Pracy), що є організаційними 

одиницями воєводського самоврядування і здійснюють моніторинг, аналіз та 

звітність стосовно потреб регіонального ринку праці, беруть участь у пошуку 

роботи для вчителів за кордоном та скеровують регіональну політику ринку праці 

через реалізацію проєктів, що фінансуються Європейським Союзом.  

Особливими для українського досвіду та запровадження до національної 

системи підвищення кваліфікації вчителів є досвід Польщі у створенні та організації 

діяльності системи професійного вдосконалення вчителів на рівні воєводств в 

осередках вдосконалення вчителів та, зокрема, організація діяльності вчителів, на 

яких покладені обов’язки методичних радників. Важливим, на нашу думку, є 

положення про обов’язкове їхнє працевлаштування в одному із закладів середньої 

освіти, якими вони мають опікуватися протягом визначеного терміну, що складає 3 

роки. Співпрацюючи з учителями, вони проводять показові заняття, консультують 

фахівців, організовують семінари й тренінги, ініціюють співпрацю між освітніми 

закладами, допомагають у виборі та адаптації або створенні навчальних програм, 

проведенні інноваційної діяльності, формують пропозиції до організації 

професійного вдосконалення вчителів. 

В Україні, на відміну від Республіки Польща, система підвищення кваліфікації 

вчителів у післядипломній освіті поки не отримала широкого розповсюдження в 

закладах, що не підпорядковані органам влади, та в недержавних закладах 
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професійного вдосконалення вчителів. Окремого аналізу потребують програми 

вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів, реалізовані саме 

цими освітніми закладами. 

Тому, окрім діяльності закладів вдосконалення вчителів (ODN – ośrodki 

doskonalenia nauczycieli), інтерес викликає діяльність недержавних організацій, до 

яких належать заклади професійного вдосконалення або школи для дорослих 

(Zakłady Doskonalenia Zawodowego), Головна технічна організація та професійні 

заклади (Naczelna Organizacja Techniczna i Zakłady Branżowe), Ремісничі палати 

(Izby Rzemieślnicze), Приватні заклади вищої освіти (Uczelnie prywatne). Так, заклад 

професійного вдосконалення у Варшаві – це освітнє об’єднання та науково-

технічне, що понад 120 років надає освітні послуги, адресовані різним групам 

реципієнтів у галузі виховання, навчання, додаткового навчання та 

вдосконалення вчителів [617].  

Заклад професійного вдосконалення фахівців, як провідний суб’єкт, здійснює 

свою освітню діяльність через мережу освітніх закладів, що розташовані у Варшаві 

(Warszawie), Прушковє (Pruszkowie), Гарволіні (Garwolinie), Раджімінє (Radziminie), 

Чєхановє (Ciechanowie), Кутно (Kutno), Лєнчице (Lenczyce), Плоцку (Płocku), 

Седльце (Siedlcach), Шєрпку (Sierpku) та Вишковє (Wyszkowie). Заклади 

неперервної освіти мають право видавати сертифікати після закінчення курсу 

навчання [617].  

Деякі курси розробляються в модульній формі, а це означає, що слухачам 

надається можливість вільно розширювати сферу питань, адаптуючи її до своїх 

індивідуальних потреб. На прохання партнерів та клієнтів також є можливість 

швидко підготувати абсолютно нові пропозиції щодо курсів та тренінгів, що 

виходять за межі стандартного пакета. Фінансові питання теж можуть вирішуватися 

за згодою сторін [617]. 

Варто зазначити, що значний досвід, нагромаджений Республікою Польща 

щодо децентралізації управління вищою освітою, складником якої є система 

професійного вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів у 
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післядипломній освіті, є вартим для наслідування в процесі реформування 

післядипломної педагогічної освіти в Україні.  

Суб’єкти управління вищої освіти в Польщі – Міністерство вищої школи 

Республіки Польща, громадські органи, одноосібні, колегіальні органи управління – 

мають широкі повноваження, які регламентуються законами, статутами, 

положеннями [136, с. 307]. Система професійного вдосконалення вчителів 

Республіки Польща є досить децентралізованою. Як зазначає польський дослідник 

Я. Фазляґічь ( J. Fazlagić) [410], на сьогодні можна говорити про балканізацію 

системи, таке собі неперервне дроблення єдиної освітньої галузі, що відбувається 

внаслідок поглиблення суперечностей між окремими суб’єктами. Шлях 

професійного розвитку вчителя формується завдяки великій кількості 

короткострокових курсів, які часто не утворюють єдине ціле [410, с. 152]. 

Важливим, на нашу думку, є досвід Республіки Польща щодо 

диверсифікування системи професійного вдосконалення вчителів. Аналіз цього 

явища, здійснений польськими дослідниками, свідчить про те, що процес набуття 

знань у польській системі освіти на сьогодні, навпаки, ускладнюється 

диверсифікованим підпорядкуванням суб’єктів його здійснення. Таким прикладом 

може бути організація діяльності осередків удосконалення вчителів міста Конін 

(Великопольське воєводство – Województwo wielkopolskie). Близьке розташування 

закладів, які перебувають у муніципальному підпорядкуванні (фінансується міською 

радою), та закладів удосконалення вчителів, які керуються адміністрацією 

воєводства (фінансується урядовою адміністрацією воєводства Urzędem 

Marszałkowskim), викликає сильну конкуренцію та дублювання їхніх освітніх 

функцій. Крім того, освітні послуги вчителям надають і приватні недержавні 

заклади вдосконалення вчителів (які мають бути обов’язково акредитовані) – це, як 

правило, невеликі освітні компанії [410, с.152]. 

Отже, досвід Польщі в питаннях децентралізації управління освітою, 

реформування її організаційних, правових, економічних і фінансових механізмів, що 

актуалізують проблему організації професійного вдосконалення вчителів країни, 
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потребує додаткового детального вивчення та заслуговує на реалізацію в системі 

підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті України. 

Підсумовуючи, зауважимо, за умови здійснення описаного комплексу заходів 

на різних рівнях функціонування системи підвищення кваліфікації фахівців будуть 

створені необхідні передумови для переходу професійного вдосконалення вчителів 

на якісно новий, сучасний рівень. На підставі аналізу системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

та виходячи з вищенаведеного, ми пропонуємо вдосконалити нормативно-правове 

забезпечення, насамперед, на національному і регіональному рівнях. 
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5.2. Модернізація змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України з 

урахуванням досвіду Республіки Польща 

 

На сьогодні в Україні вживаються масштабні заходи в системі підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті, 

найважливішою метою яких є реформування шкільної освіти. Реформа програм, 

інтегрування природничо-математичних предметів, використання сучасних 

технологій в освітньому процесі – це лише деякі проблеми, з якими стикаються 

вчителі як фахівці з викладання певних шкільних предметів. У зв’язку з цим 

докорінних змін неодмінно потребує уся система підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України, 

реформування змісту, форм і методів освітньої діяльності закладів професійного 

вдосконалення вчителів. 

Стратегічною метою системи фахового зростання вчителів природничо-

математичних предметів є забезпечення умов для їхнього неперервного 

професійного розвитку й саморозвитку, формування відповідних потреб фахівців.  

Це може бути досягнуто шляхом реалізації низки тактичних цілей, а саме: 

розроблення й запровадження соціальних мотивацій (стимулів і заохочень) 

актуалізації потреби в неперервному підвищенні їхнього професіоналізму; 

створення умов для утримання фахівців у сфері педагогічної й науково-педагогічної 

діяльності; розвиток післядипломної педагогічної освіти, зокрема системи 

періодичного підвищення кваліфікації учителів, розроблення засад і технологій 

навчання дорослих; підвищення уваги до проблем персонального розвитку вчителів, 

передусім, до тих змін, що відбуваються в процесі професійної діяльності, 

створення умов для оптимізації та гармонізації тенденцій професійного 

вдосконалення [19, с. 39]. 

Так, для досягнення відповідних цілей українські дослідники пропонують 

багатокомпонентну модель змістового наповнення курсового підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів, що актуалізує питання 
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щодо інноваційних та традиційних технологій навчання математики, адаптації 

загальнодидактичних інноваційних методів, форм та засобів навчання для 

природничо-математичної освіти, використання цифрових технологій у процесі 

викладання шкільних предметів, упровадження практикуму для вчителів 

математики із розв’язування задач з елементарної математики, розроблення 

науково-теоретичних основ курсу математики й природничих предметів, у якому 

репрезентовано зміст природничо-математичної освіти як спосіб проєктування 

фундаментальної класичної теорії та прикладної науки в шкільному курсі на основі 

сучасних методологічних уявлень, ознайомлення з методикою популяризації 

сучасної науки та практичного застосування її напрацювань [137]. 

Учителі природничо-математичних предметів зобов’язані постійно 

підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну 

майстерність. Але такий обов’язок урівноважується правом фахівців на вільний 

вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших 

суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації [357].  

Відтак, підготовка педагогічного працівника до підвищення кваліфікації може 

мати таку послідовність: самооцінювання власних професійних (фахових і 

загальних) компетентностей і педагогічної майстерності, усвідомлення потреби, 

отримання поради від колег за результатами відкритих уроків чи інших форм 

спостережень (моніторингу педагогічної діяльності педагогічного працівника), 

пошук суб’єктів підвищення кваліфікації, які здатні  задовольнити ці потреби, вибір 

форми (форм) і виду (видів) підвищення кваліфікації, які ці суб’єкти можуть 

запропонувати для врахування потреб педагогічних працівників тощо [357]. 

Нині формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. 

Крім того, форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватися. Основними 

видами підвищення кваліфікації є навчання за програмою підвищення кваліфікації, 

зокрема участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах 

тощо, а також стажування [357]. 
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Змістова насиченість курсів підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України «формується на підставі: 

висвітлення провідних напрямів розвитку сучасної освіти, основних концепцій 

освітньої діяльності (гуманізації, демократизації освіти, компетентнісного навчання 

тощо), результатів наукових досліджень у галузі гуманітарних, природничо-

наукових знань, сучасних педагогічних технологій, форм і методів засвоєння 

інформаційних технологій в освіті» [313].  

Навчальний план курсового підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів свідчить про те, що в запропонованих курсах однакова 

увага приділяється загальноосвітньому й фаховому модулям, про що свідчить 

розподіл годин за модулями: загальноосвітнім – 50% (з яких на педагогічну 

практику припадає 13%, а на модульний контроль загальноосвітнього модуля – 7%), 

фаховим – 50% (з яких на педагогічну практику припадає 13%, а на модульний 

контроль фахового модуля – 7%) [234].  

Зміст фахового модуля спрямовано на поглиблення знань фахівців щодо 

науково-теоретичних основ шкільного курсу природничо-математичних предметів, 

розгляд проблем теорії та методики їх навчання. Зміст загальноосвітнього модуля 

спрямовано на формування таких важливих компетентностей учителя, як 

мовленнєва, інформаційно-цифрова, а також на розгляд методологічних проблем 

реформування освіти, реалізацію Концепції «Нової української школи». Педагогічна 

практика передбачає ознайомлення слухачів з новими технологіями навчання 

предметів. Увага звертається на варіативність методів та прийомів роботи вчителя, 

роботу вчителя з учнями, які мають низький рівень підготовки. 

Порівнюючи систему підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті Україні та систему професійного 

вдосконалення фахівців Республіки Польща, можемо дійти таких висновків щодо 

модернізації змісту, форм і методів професійного розвитку й підвищення 

кваліфікації українських вчителів у післядипломній освіті країни. 

Основними напрямами реалізації національної освітньої політики Республіки 

Польща є професійне навчання, засноване на тісній співпраці з роботодавцями, 
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розвиток професійного консультування, формування цифрових компетентностей учнів 

та вчителів, безпечне та відповідальне використання ресурсів, доступних у 

мережі [592].  

Потрібно звернути увагу на те, що професійна підготовка/вдосконалення 

польських учителів складається з трьох етапів [449], а саме: підготовка до професії 

вчителя під час навчання, опанування професійних знань та педагогічних навичок; 

перші роки роботи вчителем, досить важкий період конфронтації мрій з реальністю 

шкільної роботи; етап, що триває протягом усього трудового життя – етап 

професійного розвитку вчителів. 

Професійна підготовка вчителів природничо-математичних предметів у 

Республіці Польща має свої особливості. Польські фахівці повинні мати вищу освіту 

з педагогічною підготовкою. Варто зазначити, що педагогічну підготовку вони 

можуть здобути також уже під час виконання професійної діяльності у формі 

післядипломної освіти за напрямом педагогічної підготовки, який на сьогодні є 

найбільш популярним. За цією формою професійного вдосконалення вчителів 

передбачено здобуття післядипломної освіти за новою кваліфікацією. У змісті 

навчання вчителів природничо-математичних предметів за програмою 

післядипломної освіти передбачено розгляд тем у галузі педагогіки, психології, 

загальної дидактики й спеціальної методики. 

На етапі проходження вчителем професійного стажування, яке триває біля 

року, директор школи призначає йому керівника стажування – досвідченого 

вчителя, який знайомить стажиста з роботою в школі. Молодий учитель-стажист, 

працюючи в межах свого навантаження, без обмеження оплати праці, спочатку є 

спостерігачем в уроках, що проводить опікун, потім виконує завдання, які дає 

опікун, що пов’язані з підготовкою або проведенням фрагментів занять. Опікун 

спостерігає за успіхом свого наставництва і вирішує, коли він/вона може почати 

самостійну роботу з класом. Така система підтримки та ознайомлення з професією, 

на думку польських науковців, скорочує час, необхідний для набуття навичок 

ефективної підготовки та проведення занять, що допомагає засвоїти правила 

ведення документації, планування та використання часу на уроці, оцінювання 
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роботи учнів. Це спосіб, який дає змогу на кілька років скоротити час, необхідний 

вчителю для досягнення ефективності в роботі [449].  

Професійне вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів у 

Польщі, що є обов’язковим, організоване в межах підвищення кваліфікації вчителів 

у закладах середньої освіти на робочому місці вчителя (внутрішньошкільне 

вдосконалення). Тематичними напрямами за цією формою професійного 

вдосконалення фахівців є зміст і методологія предметів, інноваційні методи та 

форми роботи вчителів, розроблення програм за предметами, упровадження 

мультимедіа в навчанні, організація змагань, ефективні стратегії навчання, 

підтримка професійного розвитку вчителя, професійне розвиток вчителя, ведення 

документації, покращення використання на місцях іноземної мови, удосконалення 

комп’ютерних навичок, професійні проблеми вчителя й упровадження нової базової 

програми. Формами внутрішньошкільного вдосконалення є конференції 

(педагогічна, навчальна, тематична), навчальний день, семінар, системний 

консалтинг, товариське спостереження, навчальна поїздка, комплексна підтримка. 

У Польщі діє нова система всебічної підтримки закладів загальної середньої 

освіти – ефективна, широко доступна й узгоджена з розвитком освітнього закладу, у 

якому працює вчитель [489]. Така допомога спрямована на роботу з конкретною 

школою чи установою, підтримку закладу у виконанні завдань, що покладені на 

нього державою, сприяння в розв’язанні окремих її проблем. Пропозиція, 

адресована школам, є результатом аналізу ситуації в окремому закладі освіти та 

відповіддю на його реальні потреби. Таким шляхом відбувається зосередження 

уваги на індивідуальних потребах учителя. Зокрема, підтримка шкіл у розвитку 

математичних та природничих компетентностей учнів прослідковується у створенні 

навчальних програм, адаптованих до структури триступеневої та чотириступеневої 

школи – «Рамкова навчальна програма підтримки шкіл у розвитку математичних та 

природничих компетенцій учнів» [489]. 

Фахівці Польщі можуть індивідуально брати участь у різноманітних зовнішніх 

формах професійного вдосконалення, які їх цікавлять. Однак цей процес 

підвищення кваліфікації не повинен перешкоджати роботі вчителя. Якщо виникає 
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така необхідність, директор має дати згоду на вдосконалення і навіть може 

відшкодувати частину витрат на навчання. Окрім того, відсутні директиви 

керівництва стосовно пропозицій щодо підвищення кваліфікації або відпусток для 

навчання. Такі форми передбачають підвищення кваліфікації за програмою 

післядипломної освіти, набуття кваліфікації в післядипломній освіті, а також курси 

підвищення кваліфікації, кваліфікаційні курси, семінари, конференції, методичні 

зустрічі та інші короткострокові форми [489].  

Характерною відмінністю проходження навчання за програмою післядипломної 

педагогічної освіти в Польщі є вивчення обов’язкового предмета «Емісія голосу» і 

опанування знань у сфері сучасної іноземної мови (англійської) на рівні B2, 

відповідно до Європейської системи мовного навчання (Europejskiego Systemu 

Kształcenia Językowego). 

Тематичними напрямами професійного вдосконалення вчителів математики та 

природничих предметів, які найбільш актуальні, є: науковий метод як основа 

розвитку дослідницького ставлення учнів до уроків математики й природничих 

предметів, роль закладів неформальної освіти та закладів вищої освіти у формуванні 

дослідницьких поглядів серед учнів з математики та природничих предметів; 

ефективне навчання – форми й методи роботи та засоби, що сприяють розвитку 

ключових компетенцій учнів, зокрема використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на уроках природничих предметів. 

Рекомендації польських колег з питань організації професійного вдосконалення 

вчителів стануть корисними й для організації підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України, а саме [449]: 

1. Доцільно конкретизувати обов’язок щодо вдосконалення професійної 

компетентності протягом усієї кар’єри вчителя. Це вдосконалення має 

здійснюватися у відриві від занять у межах часу, передбаченого для професійного 

вдосконалення. Такі тренінги можна організовувати три рази на рік: до початку 

навчального року, під час зимової перерви та після закінчення навчального року. 

Під час зимової перерви вчителям пропонують проходити професійне стажування 

на робочому місці. Однак для цього потрібно підписати тристоронні угоди: між 
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школою, органом управління та закладом професійного вдосконалення. Пропозиція 

щодо навчання має базуватися на високих стандартах у змісті навчання. 

2. Навчання вчителів на центральному рівні має координуватися одним 

закладом, який призначається та контролюється міністерством, що відповідальне за 

освіту та виховання. Саме цей заклад має здійснювати підготовку навчальної 

пропозиції відповідно до вказівок міністерства освіти, розробляти програму та 

терміни навчання, готувати співробітників, які каскадно підготують тренерів на 

регіональному та локальному рівнях. 

3. Навчання, пов’язане з професійним удосконаленням учителів, має 

проводитися в освітніх закладах на засадах, які гарантуватимуть ознайомлення 

фахівців із новітніми технологіями та методиками, що діють у галузі, не лише на 

внутрішньому, але й на європейському рівні. Також рекомендується здійснювати 

навчальні візити в зарубіжні заклади освіти, що дасть змогу порівняти 

використовувані технології, а також удосконалити свою професійну іноземну мову. 

Такий спосіб організації навчання гарантує отримання знань та навичок, необхідних 

для підготовки учнів до роботи на національному та європейському ринку. Набуття 

нових професійних кваліфікацій, що дають право викладати інший предмет або 

професію, має здійснюватися державними закладами вищої освіти, які гарантують 

високу якість освіти. 

4. Запропонованою тематикою навчань є процедури, пов’язані з наданням першої 

передмедичної допомоги, удосконалення предметних знань та професійних навичок 

через стажування в реальному робочому середовищі, оновлення змістових знань з 

професійного предмета, який викладається, особливо для вчителів з великим стажем 

роботи, техніка спілкування, розв’язання міжособистісних конфліктів, робота з учнями, 

які мають особливі освітні потреби, індивідуалізація роботи з учнями, активізація 

методів роботи на уроках, обмін досвідом із учителями інших шкіл та установ. 

Також актуальним завданням є підвищення «чутливості» системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів до результатів 

оцінювання навчальних досягнень школярів. Зміст програм професійного 

вдосконалення фахівців на сьогодні нерідко ізольовано від показників якості 
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шкільної освіти, одержуваних у процесі таких незалежних вимірювань, як TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) і PISA (Program for 

International Student Assessment). Те ж саме можна сказати про методичний супровід 

діяльності вчителя. Один зі шляхів розв’язання цієї проблеми – це формування 

навчальних груп, що об’єднують фахівців, які мають подібні результати оцінювання 

навчальних досягнень учнів та надання їм консультаційних послуг.  

Консультаційні технології й практика консультування у сфері шкільної освіти 

набули поширення в Республіці Польща. Використання консультацій є важливим 

елементом системи професійного вдосконалення польських учителів. Методичні 

радники працюють на рівні воєводств, муніципальному рівні або в закладах гмін [574].  

Консультування, як процес надання кваліфікованої допомоги в проблемній 

ситуації, що пов’язаний із застосуванням гнучких технологій, вимагає залучення 

різнобічної та об’єктивної інформації. Процес консультування учасників освітніх 

відносин, спрямований на підвищення якості викладання й навчання, може бути 

ефективним за умови використання результатів об’єктивних вимірювань навчальних 

досягнень учнів. З огляду на результати оцінювання, консультант надає 

рекомендації керівнику, учителеві, батькам щодо розв’язання труднощів, 

визначення найбільш ефективної лінії поведінки в конкретній управлінській або 

навчальній ситуації. Потреба в консультаційних послугах визначається їхнім 

якісним рівнем, який, своєю чергою, залежать від можливості отримання 

консультантами аналітичної інформації (загальної й конкретної) про навчальні 

досягнення учнів. 

Перспективними є електронні довідкові й освітні портали, що містять для 

широкого кола фахівців ґрунтовну інформацію про різноманітні освітні програми на 

ринку освітніх послуг, які надаються закладами професійного вдосконалення 

вчителів Республіки Польща. 

Отже, підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України й Польщі на сучасному етапі характеризується 

різноманітністю змісту й форм, що зумовлюється специфічними рисами історичного 
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розвитку, національними традиціями та пріоритетами освітніх потреб учителів в цих 

країнах. 

Таким чином, серед напрямів модернізації змісту і форм підвищення 

кваліфікації українських вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті необхідно виділити зміни в організації професійного 

вдосконалення вчителів на регіональному рівні та рівні закладів загальної середньої 

освіти: збільшення кількості короткострокових курсів підвищення кваліфікації 

вчителів (розширення фахового модуля); організація тематичних курсів фахово 

орієнтованих дисциплін; оновлення загальнокультурної компоненти завдяки 

впровадженню курсів психолого-педагогічної допомоги та курсів іноземних мов; 

розвиток внутрішньошкільного професійного вдосконалення вчителів.  

Перспективами подальших розвідок вбачаємо у розширенні кола 

досліджуваних країн з метою вивчення прогресивного досвіду у питаннях вибору 

змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті.  
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5.3. Прогностичне моделювання системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України 
 

Результати проведеного нами порівняльного аналізу систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України і Республіки Польща надають можливість здійснити прогностичне 

моделювання системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті в Україні з урахуванням ідей конструктивного 

польського досвіду професійного вдосконалення вчителів у післядипломній освіті. 

Системне моделювання є характерним для педагогічного процесу, що вважається 

«системою незмірної складності» та будь-яке моделювання передбачає використання 

абстрагування та ідеалізації (особливо це відноситься до моделювання складних 

педагогічних систем, поведінка яких залежить від великого числа взаємопов’язаних 

факторів різної природи) [335].  Сутністю методу моделювання є створення й 

дослідження наукової моделі – «смислово представленої і матеріально реалізованої 

системи, яка адекватно відображає предмет дослідження (наприклад, моделює 

структури навчального процесу чи управління цим процесом тощо)» [344, с. 35]. 

Для обґрунтування моделі системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті скористаємось 

ідеальним субструктурним типом моделі, «найважливішою гносеологічною 

характеристикою якої є її менша прив’язаність до оригіналу та врахування різних 

оригіналів» [16]. Саме така узагальнена модель, на думку української дослідниці 

К. Біницької, «виконує гносеологічні функції (ілюстративну, трансляційну, 

пояснювальну, прогностичну), сприяє виокремленню основних тенденцій розвитку 

педагогічної освіти» [16].  

Зазначимо, що прогностичну модель системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України з 

урахуванням конструктивних ідей польського досвіду (рисунок 5.1) спроєктовано 
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Рис. 5.1. Прогностична модель системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів 

у післядипломній освіті України з урахуванням конструктивних ідей польського досвіду 

РЕЗУЛЬТАТ: КОНКУРЕНТОЗДАТНИЙ ВЧИТЕЛЬ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ 
ПРЕДМЕТІВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ПРАЦІ 
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Тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-
математичних предметів у  

Подібні: неперервність; відкритість; диверсифікація; децентралізація; цифровізація; визнання 
особистості учня найвищою цінністю; гуманізація; демократизація; 
відмінні для Республіки Польща: уніфікація світових і європейських стандартів 
професійної підготовки; посилена увага до результатів міжнародних досліджень з питань 
природничо-математичної освіти  
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МЕТА: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ 

Нормативно-правове забезпечення 

Цілі: опанування новітніми знаннями в сфері природничих наук і математики,  вдосконалення 
вмінь і навичок з урахуванням тенденцій розвитку природничо-математичної освіти, 
залучення вчителів до розв’язання проблем шкільної природничо-математичної освіти.  
Завдання: розвиток фахової компетентності вчителів, стимулювання їхнього творчого 
зростання, формування професійних і педагогічних умінь. 
Принципи: системність, неперервність, доступність освіти, інноваційність, гнучкість, 
гуманізація, демократизація, науковість, єдність, компклексність, диференціація, інтеграція 

Концептуальні засади 

Концепції перехідного періоду: доктрини саморозвитку та самоосвіти; безперервної освіти; 
критичної діагностики; підготовки вчителя-дослідника, вчителя- «виробника», вчителя-творця, 
вчителя-практика, вчителя-керівника (T. Lewowicki). 
Підходи: системний; компетентнісний; інтегративний. 
Моделі підвищення кваліфікаціїї: у сфері навчального предмета і методики його викладання;  
використання новітніх освітніх технологій; комплексна модель. 
Напрями: оновлення змісту; вдосконалення навчально-методичного забезпечення; розроблення 
інноваційних освітніх програм підвищення кваліфікації; впровадження нових матеріалів й 
технологій, організаційних форм, освітніх методик професійної підготовки  

Організаційна структура, мережа, функції 

Організаційна структура: створення недержавних закладів професійного вдосконалення 
вчителів, центрів професійної підтримки для вчителів, які викладають природничо-математичні 
предмети українською мовою за межами країни. 
Мережа: оптимізація мережі освітніх закладів.  
Функції: організація діяльності методичних радників; створення предметних об’єднань між 
різними закладами загальної середньої освіти для вирішення проблем викладання природничо-
математичних предметів; активізація внутрішньошкільного підвищення кваліфікації вчителів 

 

Зміст Форми Методи 

методика викладання 
природничо-математичних 
предметів; психолого-
педагогічна підтримка;  
розвиток компетентностей; 
використання  ІКТ; 
основи інклюзивної 
освіти; охорона праці БЖД; 
методика підготовки учнів 
до ЗНО; міжнародні 
дослідження TIMSS, PISA;  
тематичні курси фахово 
орієнтованих дисциплін 
курси з психолого-
педагогічної допомоги
мовні курси з питань
вдосконалення знань 

іноземних мов

підвищення кваліфікації:  
очна; дистанційна; 
комбінована; дуальна;  
організації 
освітнього процесу:  
семінари, лекції, 
 тренінги, конференції 
(педагогічна, навчальна, 
тематична), навчальний 
день, семінар, системний 
консалтинг, товариське  
спостереження, навчальна 
поїздка, комплексна підтримка  

 

групові, ігрові, рефлексійні, 
змішані (комбіновані), 
бінарні, інтегровані (універс
альні), методи порівняння,  
методи, створені на 
основі протилежностей,  
фундаментальні, методи дис
кусійного підходу, системні,
 концептуальні,  
ірраціональні, творчо-
конструктивні, комп’ютерні,
 методи вирішення 
пізнавальних завдань 
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для забезпечення її подальшого розвитку. Загальними положеннями для розробки 

моделі є те, що сучасна система підвищення кваліфікації вчителів, зокрема 

природничо-математичних предметів, у післядипломній освіті характеризується 

глибоким системним реформуванням, метою якого є «вдосконалення системи 

педагогічної освіти для підготовки педагогічних працівників та становлення і 

розвитку сучасних альтернативних моделей безперервного професійного та 

особистісного розвитку педагогів» [153].  

Потрібно зазначити, що нині значна увага приділяється вивченню проблем 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті, що пов’язано із завданнями, які стоять перед українською 

системою загальної середньої освіти – розвиток і виховання всебічно розвиненої, 

освіченої, інноваційної особистості [152] та, зокрема, у сфері природничо-математичної 

освіти – «підвищення якості природничо-математичної підготовки молодого покоління 

як складника державної політики з підвищення рівня конкурентоспроможності 

національної економіки та розвитку людського капіталу» [285].  

Водночас використання ідей конструктивного світового і європейського 

досвіду підвищення якості післядипломної педагогічної освіти надає можливість 

визначити орієнтири реформування української системи підвищення кваліфікації 

вчителів математики і природничих предметів у післядипломній освіті та сприяє 

розв’язанню низки існуючих суперечностей між об’єктивною потребою країни у 

фахово компетентних вчителях природничо-математичних предметів та недостатньо 

високим рівнем розвитку системи підвищення кваліфікації таких учителів у 

післядипломній педагогічній освіті, необхідністю реформування шкільної 

природничо-математичної освіти та недостатнім врахуванням досвіду інших країн 

щодо підвищення якості освіти.  

Метою запропонованої моделі обрано підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті відповідно до вимог 

європейського освітнього простору. Вдосконалення системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

відбувається в умовах реформування загальної середньої освіти. Врахування кращих 
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зразків світового, зокрема ідей польського, досвіду спрямовано на задоволення 

потреб українського суспільства у підготовці фахівців високого рівня, які матимуть 

інноваційне мислення, належну мотивацію до самовдосконалення і самонавчання 

впродовж життя. 

В основі розроблення прогностичної моделі знаходиться розуміння підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

як педагогічної системи. Системи, що складається із взаємопов’язаних компонентів, 

функціонування яких спрямовано на вирішення освітньо-виховних завдань 

професійного вдосконалення, самовдосконалення та саморозвитку вчителів і сприяє 

досягненню педагогічних цілей приведення їхньої фахової компетентності у 

відповідність до потреб особистості й запитів суспільства.  

У процесі дослідження зроблено висновок, що система підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті включає 

нормативний (нормативно-правове забезпечення), структурний (організаційна 

структура, мережа освітніх закладів, в яких здійснюється підвищення кваліфікації 

вчителів), змістово-процесуальний (змістове наповнення, форми і методи) і 

прогностичний компоненти (тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті), виявлення 

яких було важливим для обґрунтування критеріїв порівняння досліджуваних систем.  

Отже, доцільним, на нашу думку, до запропонованої моделі системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті є включення, таких компонент як-от: нормативно-цільовий, 

структурно-інституціональний, змістово-процесуальний та прогностично-

розвивальний. 

Нормативно-цільовий компонент містить нормативно-правове забезпечення та 

спроєктовані концептуальні засади підвищення кваліфікації українських учителів. 

Правовий базис підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті визначається положеннями міжнародних 

документів, що носять на даному етапі розвитку українського суспільства 

рекомендаційний характер і є засадничими в організації освітнього процесу, а саме: 
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Лісабонська стратегія навчання впродовж усього життя (2000), Рекомендації 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання 

протягом усього життя» (2006), Стандарти та керівні принципи забезпечення якості 

в Європейському просторі вищої освіти (2009). 

Правові основи підвищення кваліфікації вчителів, зокрема природничо-

математичних предметів, в Україні закладено у положеннях Конституції України 

(1996), Законів України «Про повну загальну середню освіту» (2020), «Про освіту» 

(2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про професійний розвиток працівників» (2012), 

«Про інноваційну діяльність» (2002), Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року (2013), а також Указі Президента України «Про 

оголошення 2000/21 н. р. Роком математичної освіти в Україні», Постанові Кабінету 

Міністрів України від 25.06.2020 року № 630 «Про затвердження плану заходів 

щодо проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/21 н.р.».  

Розглянуте нормативно-правове забезпечення процесу підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті дозволяє 

встановити цілі й завдання навчання фахівців. Зокрема, цілями підвищення 

кваліфікації є: опанування новітніми знаннями у сфері природничих наук і 

математики, вдосконалення вмінь і навичок з урахуванням тенденцій розвитку 

природничо-математичної освіти, залучення вчителів до розв’язання проблем 

шкільної природничо-математичної освіти.  

Серед завдань, що постають у системі підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті – розвиток фахової 

компетентності вчителів, вдосконалення професійних і педагогічних умінь, 

стимулювання творчого зростання, пошук інноваційних підходів до їхньої 

підготовки, оновлення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів у 

післядипломній освіті, приведення обсягів та змісту підвищення кваліфікації 

вчителів у відповідність до сучасних вимог українського суспільства. Завдання 

мають вирішуватись на основі вдосконаленої нормативно-правової бази 

загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів. 
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В основу функціонування системи підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України за поданою 

моделлю покладено такі принципи, як-от: системність і неперервність підвищення 

фахової компетентності вчителя; доступність освіти, як фінансова (доступність 

освітніх послуг) та фізична (доступність освіти, що реалізується через розвинену 

мережу закладів, в яких здійснюється підвищення кваліфікації); інноваційність 

змісту, навчальних програм і засобів навчання програм; гнучкість форм і методів, 

створення гнучких навчальних інноваційних програм підвищення кваліфікації; 

гуманізація освітнього простору; демократизація та партнерство освітніх закладів на 

шляху побудови Нової української школи; науковість, єдність, компклексність, 

диференціація та інтеграція освітнього процесу. 

Концептуальну основу прогностичної моделі становлять чинні концептуальні 

нормативні документи, зокрема: Концепція розвитку природничо-математичної 

освіти (2020), Концепція розвитку педагогічної освіти (2018), Концепція реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року (2017). Також, пропонується  включення 

положень, які були реалізовані урядом Республіки Польща на певних етапах 

розвитку польської системи професійного вдосконалення вчителів та були враховані 

як результати упровадження доктрин перехідного періоду, а саме [468]: доктрини 

саморозвитку та самоосвіти педагогів; доктрини неперервної освіти; доктрини 

критичної діагностики; доктрини, яка зосереджується на підготовці вчителя-

дослідника, вчителя-творця, вчителя-практика, який схильний до рефлексії, або 

вчителя-керівника. 

Запропонована модель передбачає орієнтацію на системний підхід в організації 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті, співпрацю закладів післядипломної педагогічної освіти, 

реалізацію компетентнісного підходу у виборі змісту, форм і методів професійного 

вдосконалення вчителів, зокрема підвищення рівня їхньої фахової компетентності 

відповідно до потреб особистості й запитів суспільства. Акцентується увага на 

необхідності здійснення освітнього процесу на засадах інтегративного підходу у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8
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вивченні природничо-математичних дисциплін, навчанні природничо-математичних 

предметів у закладах загальної середньої освіти, розвитку готовності вчителів до 

формування в учнів світогляду, наукової картини світу, усвідомлення єдності 

людини і природи, математичного мислення. 

До структурно-інституціонального компоненту прогностичної моделі включено 

пропозиції щодо змін в організаційній структурі, мережі та функцій української 

системи підвищення кваліфікації вчителів, зокрема: оптимізація мережі освітніх 

закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах поточного та стратегічного 

планування потреб у професійному навчанні вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломний період; організація діяльності методичних радників; 

створення предметних об’єднань між різними закладами загальної середньої освіти 

для вирішення проблем викладання природничо-математичних предметів; 

активізація внутрішньошкільного підвищення кваліфікації вчителів.  

Змістово-процесуальний компонент моделі системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті є сукупністю 

змісту, організаційних форм і методів, освітніх технологій, що пропонується 

використовувати системно в процесі професійного вдосконалення і особистісного 

розвитку вчителів, розвитку їх фахової компетентності. 

Змістове наповнення підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті містить методику викладання 

природничо-математичних предметів, психолого-педагогічну підтримку, розвиток 

компетентностей, використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі, основи інклюзивної освіти, охорона праці та безпеки 

життєдіяльності, методику підготовки учнів до екзаменів, зовнішнього незалежного 

оцінювання, підготовка учнів до участі в міжнародних дослідженнях TIMSS і PISA, 

тематичні курси фахово орієнтованих дисциплін. Серед форм підвищення 

кваліфікації виділено очна, дистанційна, комбінована, дуальна; організації 

освітнього процесу: семінари, лекції, тренінги, конференції (педагогічна, навчальна, 

тематична), навчальний день, семінар, системний консалтинг, товариське 

спостереження, навчальна поїздка, комплексна підтримка.  
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До запропонованих методів підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті включено: групові, ігрові, 

рефлексійні, змішані (комбіновані), бінарні, інтегровані (універсальні), методи 

порівняння, методи, створені на основі протилежностей, фундаментальні, методи 

дискусійного підходу, системні, концептуальні, ірраціональні, творчо-

конструктивні, комп’ютерні, методи вирішення пізнавальних завдань. Також 

пропонується використовувати методи професійного вдосконалення вчителів 

Республіки Польща, а саме: методи коучингу, методи роботи над голосом (емісія 

голосу), методи активного навчання іноземним мовам. 

Прогностично-розвивальний компонент дозволяє визначити можливі напрями 

розвитку вітчизняної системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті. Загальноєвропейські та 

специфічні польські тенденції професійного вдосконалення вчителів природничо-

математичних предметів сприяють визначенню стратегічних напрямів розвитку 

української системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті та технологічні особливості його практичної 

реалізації.  

Зокрема, до тенденцій розвитку системи підвищенні кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України віднесено 

такі напрями, як: неперервність; відкритість; диверсифікація; децентралізація; 

цифровізація; визнання особистості учня найвищою цінністю; гуманізація, 

демократизація. Пропонується враховувати тенденції професійного вдосконалення 

вчителів Республіки Польща, що відмінні для України, а саме: навчання іноземним 

мовам; уніфікація світових і європейських стандартів професійної підготовки; 

посилена увага до результатів міжнародних досліджень з питань природничо-

математичної освіти. 

У запропонованій прогностичній моделі розвитку сформульовано перспективні 

напрями впровадження конструктивних ідей досвіду Республіки Польща в 

українську систему підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті, до яких віднесено: стандартизацію 
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післядипломної педагогічної освіти відповідно до вимог європейського освітнього 

простору; впровадження нової системи забезпечення ефективності підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів; проведення моніторингу 

якості освітнього процесу в системі підвищення кваліфікації вчителів; сприяння 

участі вчителів закладів загальної середньої освіти в освітніх програмах і проєктах 

професійного розвитку й підвищення кваліфікації, зокрема на міжнародному рівні; 

створення новітніх програм безперервного навчання вчителів природничо-

математичних предметів.  

З огляду на вищевикладене, зазначимо, що у сучасних умовах реформування 

загальної середньої освіти, впровадження ідей Нової української школи, Державних 

стандартів базової середньої освіти запропонована модель системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

може бути впроваджена для України як інноваційна модель професійного 

вдосконалення вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/dip_2013_60_41.pdf
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Висновки до розділу 5 

 

У розділі розроблено рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті України, яке здійснено за такими визначеними 

напрямами: розроблення системи правового врегулювання діяльності недержавних 

закладів професійного вдосконалення вчителів, неформальної професійної освіти. 

Доведено, що актуальними нині залишаються питання комплексного оновлення 

нормативно-правової бази системи підвищення кваліфікації вчителів у 

післядипломній освіті, що дозволить у майбутньому забезпечити системну реформу 

природничо-математичної освіти України. Підтвердженням цього є необхідність 

підготовки й затвердження державної цільової програми реформування природничо-

математичної освіти та програм інноваційного розвитку системи підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті. 

Стратегічним завданням є нормативно правове унормування підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України відповідно до європейських стандартів якості вищої освіти.  

З’ясовано, що важливим є досвід Республіки Польща щодо прийняття 

законодавчих актів на загальнонаціональному рівні, а, саме, запровадження 

Оперативної програми «Людський капітал» (Завдання 9.4 – Високо кваліфіковані 

кадри системи освіти), дію якої спрямовано на зростання рівня компетентності 

вчителів, адаптації до західноєвропейських стандартів, формування 

висококваліфікованого персоналу системи освіти. Підкреслено особливе значення 

дії окремого правового акту «Карта вчителя» у законодавстві Республіки Польща, 

що закріплює особливий статус учителя, містить кваліфікації та опис посад 

учителів, розглядає принципи професійного розвитку, розглядає особливості 

фінансування професійного вдосконалення вчителів коштами держави. 

Запропоновано заходи з модернізації змісту, форм і методів підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

у зв’язку з необхідністю здійснити зміни в організації підвищення кваліфікації 
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вчителів на регіональному рівні та рівні закладів загальної середньої освіти, що 

передбачає: збільшення кількості короткострокових курсів підвищення кваліфікації 

вчителів (розширення фахового модуля); організацію тематичних курсів фахово 

орієнтованих дисциплін; оновлення загальнокультурної компоненти завдяки 

впровадженню курсів психолого-педагогічної допомоги і курсів вивчення іноземних 

мов; розвитку внутрішньошкільного професійного вдосконалення вчителів. 

Зазначено, що важливим є вдосконалення багатокомпонентної моделі 

змістового наповнення навчання за програмами підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів, що передбачає питання про інноваційні та 

традиційні технології навчання природничо-математичних предметів, адаптації 

загальнодидактичних інноваційних методів, форм та засобів навчання природничо-

математичної освіти, використанням цифрових технологій у викладанні шкільних 

предметів, практикум з розв’язування задач, зокрема для вчителів математики з 

елементарної математики; науково-теоретичні основи курсу математики й 

природничих предметів, в якому ілюструється зміст природничо-математичної 

освіти, як проєкції фундаментальної класичної теорії та прикладної науки в 

шкільний курс на основі сучасних методологічних уявлень; методиці популяризації 

сучасної науки та її практичних застосувань. 

Доцільно використання моделі підготовки вчителя до підвищення кваліфікації: 

самооцінювання власних професійних (фахових і загальних) компетентностей і 

педагогічної майстерності, усвідомлення потреби, отримання поради від колег за 

результатами відкритих уроків чи інших форм спостережень (моніторингу 

педагогічної діяльності педагогічного працівника), пошук суб’єктів підвищення 

кваліфікації, які здатні задовольнити ці потреби, вибір форми (форм) і виду (видів) 

підвищення кваліфікації, які ці суб’єкти можуть запропонувати для врахування 

потреб педагогічних працівників тощо. 

Здійснено прогностичне моделювання системи підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України 

здійснено з урахуванням конструктивних ідей польського досвіду та розроблено 

прогностичну модель системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-
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математичних предметів у післядипломній освіті України, за допомогою якої 

методично інтерпретовано основні концептуальні засади дослідження, 

технологізовано структуру підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України. 

Основні положення розділу викладено у публікаціях автора [83, 85, 86, 87, 89, 

92, 96]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Науковий аналіз засвідчив, що проблема підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті вивчалася за такими 

напрямами, як: теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти; 

теоретико-методичні основи функціонування системи післядипломної освіти 

педагогів; педагогічні засади самоорганізації слухачів системи післядипломної 

педагогічної освіти; розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-

предметників у системі післядипломної освіти; проблеми підвищення кваліфікації 

вчителів у післядипломній освіті, що розглянуто у педагогічних джерелах за такими 

аспектами: розвиток педагогічної техніки вчителя у процесі підвищення 

кваліфікації; інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у систему 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; організація підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів; система професійного 

розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін; їхньої інформаційної та 

дослідницької компетентності засобами інформаційно-комунікативних технологій; 

розвиток професійної компетентності вчителів географії у системі післядипломної 

педагогічної освіти. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених підготовці й 

професійному вдосконаленню вчителів в Україні та Республіці Польща, проблема 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті України й Польщі не була предметом цілісного порівняльного 

аналізу.  

2. Здійснено порівняльний аналіз базових понять дослідження в українському 

та польському науковому просторі: «учитель природничо-математичних предметів», 

«підвищення кваліфікації вчителів», «система підвищення кваліфікації вчителів», 

«професійне вдосконалення вчителів». Під поняттям «підвищення кваліфікації 

вчителя» в українському науковому просторі усталено розуміють приведення 

компетентностей вчителя у відповідність до вимог модернізації системи освіти. 

Поняття «podnoszenie kwalifikacji (dokształcanie)» («підвищення професійної 
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кваліфікації (навчання)») у польському законодавстві означає набуття чи 

доповнення знань та вмінь працівником із ініціативи роботодавця або за його 

згодою.  

Встановлено, що у польському науковому просторі більш поширеним поняттям 

є «вдосконалення вчителів» («doskonalenie nauczycieli»), що визначається як 

неперервний процес, що охоплює навчання впродовж усього життя, підвищення, 

завершення та оновлення професійної кваліфікації вчителів, набуття нових 

компетентностей і навичок, методичні консультації, що супроводжують підтримку 

вчителя у виконанні професійних завдань та його професійного розвитку.  

3. Розроблено концепцію порівняльного дослідження систем підвищення 

кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

України та Республіки Польща. Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на 

пріоритетності монографічного дослідження систем підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті окремо в 

кожній країні, застосуванні системного аналізу як основи для розроблення 

методології дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті, що сприяло здійсненню цілісного 

порівняння систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті в Україні й Польщі, визначенню тенденцій їх 

розвитку та напрямів використання в Україні конструктивних ідей досвіду 

Республіки Польща професійного вдосконалення вчителів. Запропоновано у процесі 

дослідження використовувати методологічні (порівняльний, системний, структурно-

функціональний, аксіологічний, андрагогічний, компетентнісний) підходи.  

4. Обґрунтовано критерії порівняння систем підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України та Республіки 

Польща, що сприяло проведенню порівняльного аналізу досліджуваних систем і 

виробленню об’єктивної оцінки. Виокремлено чотири критерії: нормативно-

цільовий (нормативно-правове забезпечення, що характеризується визначеністю 

цілей, завдань підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті, врахованих у нормативно-правовому 



407 
 

забезпеченні); структурно-інституціональний (наявність ознак педагогічної системи, 

логіка процесу, взаємозв’язок його елементів і цілісність); змістово-процесуальний 

(змістова характеристика системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті, узгодженість рівня змісту із 

запитами і потребами вчителів, інтенсивність використання українського та 

міжнародного ринку освітніх новацій); прогностично-розвивальний (тенденції 

розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті). 

5. Досліджено систему підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України відповідно до 

обґрунтованих критеріїв, а саме: її нормативно-правове забезпечення (міжнародні 

документи рекомендаційного характеру; нормативні документи рівня 

регіону / області, міста / району / об’єднаної територіальної громади, документи 

закладів післядипломної педагогічної освіти, документи закладів загальної 

середньої освіти); організаційну структуру і мережу закладів, в яких здійснюється 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів (на 

загальнонаціональному рівні – Державна установа «Український інститут розвитку 

освіти», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

Центральний інститут післядипломної освіти «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, регіональному – інститути післядипломної педагогічної 

освіти / академії неперервної освіти / структурні підрозділи післядипломної освіти 

закладів вищої освіти, місцевому – центри професійного розвитку педагогічних 

працівників, методичні об’єднання, творчі групи вчителів; зміст, форми і методи 

підвищення кваліфікації вчителів; тенденції розвитку української системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті.  

6. Досліджено систему підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів Республіки Польща, зокрема: її нормативно-правове 

забезпечення (міжнародні документи, що є обов’язковими до виконання та 
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засадничими у сфері державної політики Польщі з питань підвищення кваліфікації 

вчителів у післядипломній освіті; нормативно-правові акти загальнонаціонального 

рівня; нормативні документи воєводств / повітів / гмін, документи закладів 

вдосконалення вчителів, документи закладів середньої освіти); організаційну 

структуру і мережу закладів системи підвищення кваліфікації польських учителів 

(на загальнонаціональному – Осередок розвитку освіти (Ośrodek Rozwoju Edukacji 

(ORE)), Національний осередок підтримки професійної та неперервної освіти 

(Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), 

Осередок розвитку польської освіти за кордоном (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji 

za Granicą (ORPEG)), Заклади вищої освіти (Szkoły wyższe)), регіональному – 

Воєводські заклади (Wojewódzkie placówki), Регіональні осередки вдосконалення 

вчителів (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (WOM)), муніципальному – 

рівні повіту/гміни Осередки вдосконалення вчителів (Ośrodeк Doskonalenia 

Nauczycieli) / Повітові центри освіти (Powiatowe Centrum Edukacji) / Центри 

місцевого самоврядування освіти (Samorządowe Centrum Edukacji); зміст, форми й 

методи підвищення кваліфікації польських учителів; тенденції розвитку системи 

підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній освіті Республіки Польща. 

7.  Порівняльний аналіз систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща 

уможливив з’ясувати, що системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-

математичних предметів у післядипломній освіті України й Польщі мають багато 

подібного у формуванні цілей і завдань, визначенні принципів і функцій, виборі 

напрямів розвитку освітньої діяльності. Для обох країн важливим є уточнення 

критеріїв якості професійного вдосконалення вчителів відповідно до міжнародних 

стандартів, підвищення мотивації вчителів до їх особистісно-професійного 

розвитку, самовдосконалення та самореалізації. Подібними є пакети законів щодо 

організації професійного вдосконалення вчителів досліджуваних країн.  

Визначено подібні напрями освітньої політики України й Польщі у питаннях 

реалізації підвищення кваліфікації вчителів, а саме: впровадження європейської 

https://www.womkat.edu.pl/
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системи накопичення кредитів, інтеграція в європейський освітній простір, 

забезпечення професійного вдосконалення вчителів, спрямованого на підвищення 

рівня навчальної успішності учнів. Відмінним у системі підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України є 

уповільнені темпи її розвитку, що потребує прискорення та динамічності освітнього 

процесу; у Республіці Польща – затвердження єдиних міжнародних європейських 

стандартів якості підготовки вчителів, навчання іноземних мов, професійне 

вдосконалення вчителів, які працюють за межами країни, скерованість на реалізацію 

проєктів, що фінансується Європейським Союзом.  

8.  Виокремлено перспективні напрями використання польського досвіду 

розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті. Зокрема, вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення на загальнонаціональному рівні, що передбачає запровадження 

державної цільової програми розвитку природничо-математичної освіти; 

затвердження документа «Карта вчителя». До напрямів, які поліпшують і 

вдосконалюють структуру системи підвищення кваліфікації також віднесено: 

внесення змін у процес стажування молодих вчителів, створення посад «куратор 

стажування», «методичний радник», створення недержавних закладів професійного 

вдосконалення вчителів, центрів професійної підтримки для вчителів, які 

викладають за межами країни природничо-математичні предмети українською 

мовою; оптимізація мережі освітніх закладів; організація діяльності методичних 

радників; створення спільних предметних об’єднань на базі різних закладів 

загальної середньої освіти для вирішення проблем навчання природничо-

математичних предметів; активізація внутрішньошкільного підвищення кваліфікації 

вчителів. Серед напрямів модернізації змісту і форм підвищення кваліфікації 

українських учителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті 

є з урахуванням польського досвіду: перехід на короткострокові форми підвищення 

кваліфікації, розширення фахових компонентів навчальних програм; організація 

тематичних курсів фахово орієнтованих дисциплін; оновлення загальнокультурної 

компоненти через впровадження курсів психолого-педагогічної допомоги, курсів 



410 
 

іноземних мов; розвиток внутрішньошкільного професійного вдосконалення 

вчителів. Найбільш перспективними для вивчення та запозичення досвіду Польщі є 

підвищення кваліфікації вчителів шляхом здобуття неформальної освіти, поєднання 

освітніх послуг формальної та інформальної освіти.  

Однак проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми розвитку 

української системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних 

предметів у післядипломній освіті. Подальшого дослідження потребують такі 

важливі аспекти цієї проблеми: підвищення кваліфікації вчителів в умовах 

децентралізації; унормування підвищення кваліфікації вчителів відповідно до 

європейських стандартів якості післядипломної педагогічної освіти. 
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU
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626. Załącznik: Przykładowa struktura badania wymagańwobec szkół 
podstawowych, gimnazjów,szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, 
placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznegooraz 
ośrodków dokształcania i doskonaleniazawodowego (stan aktualny na marzec 
2010 r.). Ewaluacjaw nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialność / pod red. 

G. Mazurkiewicza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2010. 

S. 147–166. 

 



482 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 



483 
 

Додаток А 

Навчально-тематичний план 

курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників - учителів 

математики(«спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії», двотижневі курси ) 
 

№ 
з/п Назва модуля, тема 

У
сь

ог
о 

го
ди

н 

У
сь

ог
о 

кр
ед

ит
ів

 

Аудиторні години 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

М
од

ул
ьн

ий
 

 Загальноосвітній модуль      

 
Методологічні проблеми реформування системи освіти в 
контексті реалізації Концепції Нової української школи   2   

 
Мовленнєва компетентність учителя природничо-

математичних та технологічних дисциплін   2   

 
Основні педагогічні технології з розвитку 
компетентностей в учнів у сучасній школі   2 2  

 
Інформаційно-цифрові компетентності вчителя 
природничо-математичних та технологічних дисциплін 
1. Особливості викладання природничо-математичних 
дисциплін засобами цифрових технологій 

2.Офісні технології 
3. Складання завдань та вправ для учнів з використанням 
вебсервісів 

   6  

 
Освітні вимірювання та тестові технології 

  2   

 
Охорона праці та безпека життєдіяльності 

  2   

 
Педагогічна практика -1 

   4  

 
Нормативно-правове забезпечення викладання курсу 
математики 

  2   

 
Проблеми сучасної науки та їх відображення в 
шкільному курсі   2 2  

 
Модульний контроль загальноосвітнього модуля 

    2 

 
Фаховий модуль 

30 1 10 18 2 

 
Науково-теоретичні основи шкільного курсу 
математики  
1.Логічна структура шкільного курсу математики 
2.Змістова лінія функцій в шкільному курсі математики 
3. Задачі на доведення в планіметрії та стереометрії 
4. Задачі математичного моделювання 

5. Задачі з параметрами та основні підходи до їх 
розв’язання 

  

6 4 
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Проблеми теорії та методики навчання математики 

1.Специфіка методів, організаційних форм та засобів 
навчання математики 

2. Порівняльний аналіз сучасних підручників з 

математики 

3. Організація профільного та поглибленого вивчення 
математики. 
4. Проблеми навчання математики  учнів з низьким 
рівнем успішності 

  4 4  

 
Практикум з елементарної математики 
1.Тестові завдання з закритою відповіддю, завдання на 
відповідність, завдання з відкритою відповіддю формату 
ЗНО з математики 

2. Алгебраїчні задачі з розгорнутою відповіддю формату 
ЗНО з математики 

3. Геометричні задачі з розгорнутою відповіддю 
формату ЗНО з математики 

   6  

 
Педагогічна практика -2 

   4  

 
Модульний контроль фахового модуля 

    2 

 
Усього 

60 2    

 

Джерело: [236]. 
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Додаток Б 

Програма навчання за  
програмою підвищення кваліфікації для вчителів фізики та астрономії 

 
1. Код  3.16.3 

2. Термін 
проведення 

2 тижні 

3. Форма та вид Інституційна, підвищення кваліфікаці 
4. Місце 

проведення 

Донецький ОІППО 

5. Обсяг (год) 60 год. 
6. Назва  Формування ключових життєвих компетентностей учнів на 

уроках фізики та астрономії 
7. Категорія  Учителі фізики та астрономії 
8. Актуальність  Учитель потребує докладного ознайомлення із оновленим 

змістом фізичної та астрономічної освіти, з сучасною 
нормативно-правовою базою, що регулює роботу вчителя 
Нової української школи 

9. Мета Удосконалення теоретичної та практичної підготовки вчителів 
щодо викладання фізики та астрономії в контексті 
запровадження державних нормативних документів, Концепції 
реформування середньої освіти «Нова українська школа» 

10. Завдання  Сформувати у слухачів курсів базові теоретичні поняття та 
практичні навички щодо організації сучасного уроку фізики та 
астрономії в контексті Нової української школи 

11. Компетентності Програма передбачає розвиток таких компетентностей 
слухачів, як: 
Загальні 
мовно-комунікативна компетентність – володіння системними 
знаннями про норми й типи педагогічного спілкування в 
процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, 
уміння вислуховувати, відстоювати власну позицію; 
інформаційно-цифрова компетентність – здатність 
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 
інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і 
вимог сучасного учня, здатність використовувати при цьому 
різноманітні сервіси сервіси та цифрові інструменти; 
інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній 
освіті; 
автономізаційна компетентність - це здатність до саморозвитку, 
творчості, самовизначення, самоосвіти, 
конкурентоспроможність.  
Фахові 
професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із 
новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, 
психології, методичної роботи, інноватики; 
продуктивна компетентність - це вміння працювати, 
отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за 
них 
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12. Зміст підвищення кваліфікації 
№ 
з/п 

Назва змістового модуля Кількість 
годин 

1 Місце творчої діяльності у формуванні образу сучасного школяра 
на уроках дисциплін природничого циклу 

6 

2 Формування образу сучасного школяра НУШ 6 

3 Сучасні підходи до проблемного навчання природничих дисциплін 
в школі 

6 

4 Інструменти G Suite для організації  проблемно-інтегрованого 
навчання на уроках фізики 

2 

5 Мультимедійний контент учителя природничих дисциплін 6 

6 Основи самопізнання та особистісного самовдосконалення 
педагога 

6 

7 Охорона праці та безпека життєдіяльності в закладах середньої 
освіти 

6 

8 Основи інклюзивної освіти: сутність, принципи, переваги 2 

9 Сучасний урок фізики 6 

10 Сучасні технології формування позитивного ставлення до 
здорового способу життя у школярів 

4 

11 Формування ключових життєвих компетентностей учнів на уроках 
фізики та астрономії 

6 

12 Захист випускних робіт. Залік 4 

  

13. Тематика, вид 
та вимоги до 
випускної 
роботи 

Теми випускних робіт 

1. Розвиток критичного мислення учнів на уроках фізики та астрономії 
2. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики та 

астрономії 
3. Інноваційні технології у викладанні фізики та астрономії 
4. Цифрова дидактика на уроках фізики та астрономії 
Вимоги до випускної роботи 

Зміст роботи необхідно викласти у логічній послідовності і грамотно. 
 Робота має містити: актуальність, опис досвіду використання понятійного 
апарату курсів та пропонованих завдань (тем) у власній педагогічній 
діяльності, додатки, висновки, список використаних джерел. Доцільно у 
вступі обґрунтувати вибір теми та її актуальність, висловити власну точку 
зору щодо розв’язання проблеми, яка розглядається. В основній частині 
необхідно розкрити питання змісту випускної роботи. У висновках 
рекомендується узагальнити опрацьований матеріал, змоделювати власну 
діяльність із розв’язання означеної проблеми.  
Якщо у вимогах до випускної роботи є розробка уроку, то кожен курсант 
розробляє урок на основі власного досвіду із залученням сучасних 
технологій з обраної теми 

14. Очікувані 
результати 

Підвищення рівня професійної компетентності учителів фізики та 
астрономії 

Джерело: [55]. 
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Додаток В 

Розподіл годин за видами діяльності 
(Програма підвищення кваліфікації учителів фізики та астрономії «Реалізація 

компетентнісного підходу на уроках фізики та астрономії в новій українській школі») 
 

 

Назви тем Кількість годин 

Усього Лекції  Практичні Тренінги  

Інтеграційно-мотиваційне заняття 2  2  

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з 
програмою модуля 

  1  

Тема 2. Формування очікувань учасників   1  

Модуль 1. Компетентісний потенціал предмета 
«Фізика та астрономія» в Новій українській 
школі Нормативні документи 

6 2 4  

Тема 1.1. Фізика – як навчальний предмет у 
сучасній українській школі. Тенденції її розвитку 

 2 2  

Тема 1.2. Розвиток творчого потенціалу та 
фахової майстерності вчителя фізики та 
астрономії 

  2  

Модуль 2. Сьогочасний стан розвитку фізики 
як наукової дисципліни 

6 

 

4 2  

Тема 2.1. Розкриття здобутків вітчизняної 
фізичної науки та висвітлення внеску українських 
учених у розвиток природничих наук 

 2   

Тема 2.2. Новітні фахові, навчальні, методично-

наукові джерела інформації  для вчителів фізики 
та астрономії 

 2 2  

АБО     

Модуль 2. Тенденції розвитку освіти ХХІ 
століття 

6 4 2  

Тема 2.1. Сучасні тенденції розвитку освіти й 
науки: проблеми і перспективи 

 4 2  

Модуль 3. Сучасна методика викладання 
фізики та астрономії 

8 2 2 4 

Тема 3.1. Методичні аспекти впровадження 
технологій компетентнісно орієнтованого 
навчання. Виконання наскрізних змістових ліній 
у процесі навчання фізики та астрономії 

 2 2  

Тема 3.2. Як пробудити інтерес до вивчення 
фізики? Нетрадиційні форми уроків фізики та 
їхня специфіка 

   4 

АБО     

Модуль 3. Технології вчителя ХХІ століття 8 4 4  

Тема 3.1. Сучасні освітні технології  4 4  

Модуль 4. Фізичний кабінет середньої школи 
як необхідна умова здійснення повноцінного 
навчання (вимоги, засоби наочності, 
технології, правила ТБ) 

6 2 4  
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Тема 4.1. Роль традиційних та новітніх засобів 
наочності у формуванні сучасного навчального 
середовища на уроках фізики та астрономії. 
Використання ІКТ 

 2   

Тема 4.2. Інструктивно-методичні матеріали та 
санітарно-гігієнічні вимоги до навчального 
середовища на уроках фізики 

  4  

Самоаналіз  володіння педагогічними 
методами для розвитку ключових 
компетентностей 

2  2  

Усього годин:  30 10 16 4 

 

Джерело: [55]. 
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Додаток Г 

Програма підвищення кваліфікації учителів математики «Методика 
підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики»  

Розробники: І.В. Бєлінська,  О.В. Шаповаловський 

 

Мета: науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів математики у 
процесі підготовки їх до роботи в умовах розбудови нової української школи 
відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх 
потреб споживачів освітніх послуг. 
 

Напрям: забезпечення й підтримка навчання, виховання та розвитку учнів в 
освітньому середовищі, рефлексія і професійний саморозвиток педагога, зокрема: 

- підвищення методичної компетентності вчителя математики відповідно до 
вимог його кваліфікаційної характеристики; 

- опрацювання зі слухачами особливостей підготовки учнів до відкритих 
завдань зовнішнього незалежного оцінювання з математики та використання в 
навчальному процесі нестандартних методів розв‘язування завдань з 
математики. 

Обсяг: 30 годин 

 

Форма (форми) підвищення кваліфікації: очна. 
 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:  
 

 професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково 

обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для 

створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-

особистісному становленню здобувачів освіти; 
 мовно-комунікативна компетентність – уміння вислуховувати, відстоювати 

власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації; 
 психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної 

значущості фізичного, психічного й морального здоров’я дитини, здатність сприяти 

творчому становленню здобувачів освіти; 
 підприємницька компетентність – уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та 

втілювати їх у життя; 
 інформаційно-цифрова компетентність – здатність здобувати інформацію та 

оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог Державного стандарту освіти.  
 

Місце (місця) надання освітньої послуги: Комунальний заклад Львівської обласної 
ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», заклади 

освіти Львівської області 
 

Очікувані результати навчання:  
- розв‘язує рівняння, нерівності та системи рівнянь за допомогою класичних та 

нестандартних прийомів; 
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- створює рівняння та нерівності з параметром відповідної складності; 
- обґрунтовує види перерізів, будує перерізи в стереометричних тілах; 
- демонструє обізнаність в міжнародних освітніх вимірюваннях; 
- здійснює підбір навчального матеріалу на уроки математики з урахуванням 

міжнародних тенденцій навчання математики. 
 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат 

 

Зміст програми 

 

Інтеграційно-мотиваційне заняття 

 

Час за робочою навчальною програмою – 2 години 

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля (практ. – 1 

год.) 
 

Тема 2. Формування очікувань учасників (практ. – 1 год.) 
 

Модуль 1. Аналітичні та статистичні дані щодо зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики  

Час за робочою навчальною програмою – 4 годин 

 

Тема 1.1. Аналітичні та статистичні дані щодо зовнішнього незалежного оцінювання 

з математики (лекц. – 2 год., практ. – 2 год.) 
  

План лекційного заняття 

 

1. Представлення даних опитування школярів: «Вплив соціально-економічного 

середовища на результати навчання учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

2. Результати опитування учнів: «Як ставляться до зовнішнього незалежного 

оцінювання його учасники?» 

3. Психометричні характеристики сертифікаційних робіт із природничо-

математичних навчальних предметів 

 

План практичного заняття 

 

1. Аналіз шкільних програм з математики; порівняння шкільних програм з 

програмою ЗНО з математики  

2. Рівень математичної освіти школярів за даними аналітичних звітів Українського 
центру оцінювання якості освіти за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики 

3. Аналіз виконання учнями завдань за основними змістовими лініями, розбір 

типових помилок, допущених учнями  

https://testportal.gov.ua/
https://testportal.gov.ua/
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4. Схеми й методика оцінювання відкритих завдань зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики 

 

Модуль 2. Методика підготовки учнів до ЗНО з математики. Розв’язування рівнянь, 
нерівностей та їх систем 

 

Час за робочою навчальною програмою – 10 годин 

 

Тема 2.1. Методика підготовки учнів до ЗНО з математики (лекц. – 2 год., практ. – 4 

год.) 
План лекційного заняття 

 

1. Основні типи рівнянь та нерівностей, та методи їх розв’язування 

2. Область допустимих значень змінної в рівнянні – різні підходи 

3. Методи розв’язування лінійних, дробово-раціональних , квадратичних, із знаком 

абсолютної величини, ірраціональних, показникових та логарифмічних рівнянь та 

нерівностей з параметрами 

4. Графічні методи розв’язування рівнянь і нерівностей з параметром. Метод 

областей 

 

План практичних занять 

1. Розв’язування рівнянь та систем рівнянь з параметрами, що зводяться до 

лінійних та квадратних 

2. Розв’язування рівнянь з параметрами, що зводяться до квадратних: 
розміщення коренів квадратного тричлена з параметрами відносно числа; методика 

розв’язування алгебраїчних рівнянь вищих степенів з параметром 

3. Параметри в тригонометрії; логарифмічна і показникові функції і параметри. 
4. Розв’язування лінійних, дробово-раціональних , квадратичних нерівностей з 

параметрами 

5. Розв’язування рівнянь і нерівностей, які містять модуль та параметр 

6. Показникові та логарифмічні рівняння та нерівності з параметром 

7. Розв‘язування рівнянь та нерівностей з параметром за допомогою системи 

координат хОy 

8. Метод областей 

9. Складання завдань з параметром різних типів складності 
  

 

Тема 2.2. Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем (практ. – 4 год.) 
 

План практичних занять 

 

1. Загальні поняття про основні типи рівнянь та нерівностей. Застосування методу 

інтервалів під час розв’язування раціональних нерівностей  
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2. Ірраціональні, показникові, логарифмічні та тригонометричні рівняння та 

нерівності. Особливості їх розв’язування. Універсальний метод розв’язування 

нерівностей 

3. Метод заміни множників як дієвий інструмент розв’язування нерівностей. 
Зведення різних типів нерівностей до раціональних нерівностей 

 

Модуль 3. Обґрунтування форм перерізів та побудова перерізів многогранників 

 

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин 

 

Тема 3.1. Побудова перерізів многогранників (лекц. – 2 год., практ. – 4 год.) 
 

План лекційного заняття 

 

1. Загальні відомості про побудову перерізів многогранників 

2. Методи побудови перерізів многогранників 

2.1. Метод слідів 

2.2. Метод внутрішнього проєктування 

2.3. Комбінований метод 

2.4. Метод паралельних площин 

2.5. Метод поділу n-кутної піраміди (призми) на трикутні піраміди (призми) 
2.6. Метод доповнення n-кутної піраміди (призми) до трикутної піраміди 

(призми) 
План практичних занять 

 

1. Точка зустрічі прямої з площиною або багатогранною поверхнею 

2. Перетин многогранника площиною. Обґрунтування форми перерізу 

3. Побудова перерізів різними методами. Переваги і недоліки методів 

побудови перерізів 

4. Нестандартні методи побудови перерізів многогранників 

5. Побудова перерізів многогранників засобами систем динамічного 

моделювання 

Модуль 4. Міжнародні математичні конкурси та освітні вимірювання 

 

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин 

Тема 4.1. Міжнародні математичні конкурси та освітні вимірювання (лекц. – 2 год., 
практ. – 4 год.) 
 

 

 

План лекційного заняття 
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1. Міжнародні дослідження TIMSS, PISA. Особливості проведення, статистичні дані 
2. Специфіка математичних проблем у тестових зошитах 

3. Аналіз рівня складності й відповідності програмам математики української школи 

 

План практичних занять 

 

1. Розв’язування завдань міжнародних моніторингових досліджень 

2. Огляд публікацій і освітніх ресурсів з питань міжнародних освітніх вимірювань 

3. Ознайомлення з математичними проблемами різних турів математичних олімпіад: 
від шкільного до міжнародного  

Вихідне діагностування, презентація практик (практичне , 2 години) 
 

Контроль знань слухачів проводиться послідовно й систематично: на 

практичних заняттях – індивідуальне та фронтальне опитування, виконання 

самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку 

конкретних питань з теми. 
Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про 

результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи 

зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне. 
 

 
Джерело: [55].
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Додаток Д 

Програма навчання за програмою підвищення кваліфікації 
для вчителів дисциплін природничого циклу 

Розробник: В.І. Шабанов 

1. Код  3.13.1(1) 

2. Термін проведення 1 тиждень 

3. Форма та вид Інституційна, підвищення кваліфікації 
4. Місце проведення Донецький ОІППО 

5. Обсяг (год) 30 год. 
6. Назва  Використання евристичних методів навчання у формуванні 

світогляду дитини  
(з досвіду роботи Шабанова В.І., к.б.н, доцента, завідувача 
кафедри природничо-математичних дисциплін та методики 

викладання) 
7. Категорія  Учителі дисциплін природничого циклу 

8. Актуальність  Формування світогляду особистості починається з перших років 
життя і триває протягом усього життя людини. Особливе місце у 
формуванні світогляду посідає спілкування людини з природою 
– її законами й різноманіттям. Тому природничі дисципліни, 
починаючи від ознайомлення з природою дошкільників і 
закінчуючи «дорослими» фізикою, біологією, хімією, є не тільки 
засобом накопичення суми знань про навколишній світ, але й 
провідним фактором формування світогляду школяра 

9. Мета ознайомити слухачів із основними евристичними методами 
пізнання природи та засобами їхнього застосування у практичній 
роботі педагога для формування світогляду учня 

10. Завдання  сформувати в слухачів курсів базові теоретичні поняття щодо 
дидактичної евристики, евристичної діяльності, формування 
критичного мислення, практичної організації евристичного 
підходу під час сумісної практичної педагогічної діяльності 
педагога та учнів 

11. Компетентності Програма передбачає розвиток таких компетентностей слухачів, 
як: 
Загальні 
мовно-комунікативна компетентність – володіння системними 
знаннями про норми й типи педагогічного спілкування в процесі 
організації колективної та індивідуальної діяльності, уміння 
вислуховувати, відстоювати власну позицію; 
інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися 
в інформаційному просторі, отримувати інформацію та 
оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного 
учня, здатність використовувати при цьому різноманітні сервіси 
сервіси та цифрові інструменти; 
інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній 
освіті; 
автономізаційна компетентність – це здатність до саморозвитку, 
творчості, самовизначення, самоосвіти, 
конкурентоспроможність.  
Фахові 
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12. Зміст підвищення кваліфікації 

№ 
з/п 

Назва змістового модуля ПІБ викладача Кількість 
годин 

1 Філософські основи евристики як процесу пізнання світу, 
концепції евристичного пізнання 

В. Шабанов 4 

2 Мультимедійний контент учителя учителя природничих 
дисциплін 

Г. Гундарева 6 

3 Охорона праці та безпека життєдіяльності в закладах 
середньої освіти 

О. Кітова 2 

4 Основи інклюзивної освіти: сутність, принципи, переваги А. Коваль 2 

5 Система забезпечення якості освіти. В. Абизов 8 

6 Використання евристичних методів навчання у 
формуванні світогляду дитини 

П. Правдивцев 4 

7 Захист випускних робіт. Залік В. Шабанов 4 

  

13. Тематика, вид та 
вимоги до 
випускної роботи 

Теми випускних робіт 
1. Евристичне навчання на уроках дисциплін природничого 
циклу 

2. Розвиток критичного мислення учнів на уроках дисциплін 
природничого циклу 

3. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках дисциплін 
природничого циклу 

4. Евристична діяльність учнів на уроках дисциплін 
природничого циклу 

5. Розвиток творчих здібностей учнів через систему евристичних 
завдань 

6. Роль інноваційних форм  роботи у розвитку евристичних 
здібностей учнів 

7. Проблемно-інтегроване навчання на уроках дисциплін 
природничого циклу. 
8. Система організації евристичного навчання 

Вимоги до випускної роботи 
Зміст роботи необхідно викласти в логічній послідовності і 
грамотно.  
Робота має містити: актуальність, опис досвіду використання 
понятійного апарату курсів та пропонованих завдань (тем) у 
власній педагогічній діяльності; додатки, висновки, список 
використаних джерел. Доцільно у вступі обґрунтувати вибір 
теми та її актуальність, висловити власну точку зору щодо 
розв’язання проблеми, яка розглядається. В основній частині 
необхідно розкрити питання змісту випускної роботи. У 
висновках необхідно узагальнити опрацьований матеріал, 
змоделювати власну діяльність з розв’язання зазначеної 
проблеми.  
Якщо у вимогах до випускної роботи є розробка уроку, то кожен 

професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із 
новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, 
психології, методичної роботи, інноватики; 
продуктивна компетентність - це вміння працювати, отримувати 
результат, ухвалювати рішення та відповідати за них 
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курсант має розробити урок на основі власного досвіду із 
залученням сучасних технологій з обраної теми 

14. Очікувані 
результати 

Підвищення рівня професійної компетентності слухачів у 
процесі застосування евристичних методів навчання 

15.  Керівник  В.І. Шабанов  
 

Джерело: [55].
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Додаток Е 

Програма навчання за програмою підвищення кваліфікації: практикум 

для вчителів хімії та біології  
1. Код  13-4(1) 

2. Термін проведення 12.11 

3. Форма та вид Інституційна, практикум 

4. Місце проведення Донецький облІППО 

5. Обсяг  8 год. 
6. Назва  Пошуково-дослідницькі методи навчання  

природничих дисциплін 

7. Категорія  Учителі хімії і біології всіх кваліфікаційних категорій 

8. Актуальність  Застосування дослідницької діяльності під час уроків 
хімії – один із пріоритетів сучасної освіти. Пошукова 
активність дає змогу виховувати у школярів жагу до 
знань і прагнення до відкриття  

9. Мета Створення умов, за яких учителі ставлять дослідницькі 
пріоритети в навчанні юного покоління в авангард 
своєї діяльності.  Очікувані результати: підвищення 
рівня професійної компетентності учителів дисциплін 
природничого циклу у питаннях формування досвіду 
дослідницької діяльності школяра 

10. Завдання  Слухачі опановують дослідницьку діяльність на уроці і 
в позаурочний час. Учителі відкриють безліч 

можливостей на основі особистісно зорієнтованого 
підходу у викладанні, розглянуть особливості уроку 
порівняно з традиційною системою навчання, сутність 
діяльнісного, диференційованого підходів у контексті 
особистісно орієнтованої системи навчання. У межах 

семінару-практикуму передбачено, насамперед,  
удосконалення науково-методичної підготовки 
вчителя; висвітлення сучасних напрямів у визначенні 
таких завдань, які забезпечили б творче застосування 
учнями засвоєних знань (ідей, понять, методів 
пізнання) у процесі розв'язання основних, доступних їм 
проблем курсу 

11. Зміст підвищення кваліфікації 
Практикум передбачає ознайомлення із теоретичними вимогами і практичними основами 

процесу організації навчальної творчої діяльності учнів,  способами організації пошуково-

дослідницької діяльності учнів у процесі вивченні біології, хімії.  

 

12 Перелік 
компетентностей, що 
вдосконалюватимуться 
та/або набуватимуться 

Програма передбачає розвиток таких 
компетентностей слухачів, як: 
Загальні 
мовно-комунікативна компетентність – володіння 
системними знаннями про норми й типи педагогічного 
спілкування в процесі організації колективної та 
індивідуальної діяльності, уміння вислуховувати, 
відстоювати власну позицію; 
інформаційно-цифрова компетентність – здатність 
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 
інформацію та оперувати нею відповідно до власних 
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потреб і вимог сучасного учня, здатність 
використовувати при цьому різноманітні сервіси та 
цифрові інструменти; 
інтегральна компетентність - здатність розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 
професійній освіті; 
автономізаційна компетентність - це здатність до 
саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, 
конкурентоспроможність 

Фахові 
професійно-педагогічна компетентність – обізнаність 
із новітніми науково обґрунтованими відомостями з 
педагогіки, психології, методичної роботи, інноватики; 
продуктивна компетентність - це вміння працювати, 
отримувати результат, ухвалювати рішення та 
відповідати за них 

13 Очікувані результати Підвищення рівня професійно-педагогічної 
компетентності педагога 

 
Джерело: [235]. 
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Додаток Ж 

Програма навчання за  
програмою підвищення кваліфікації: спецкурс 

 
 

для вчителів природничого циклу 

 

1. Код  57-5(1) 

2. Термін проведення 25.05-29.05 

3. Форма та вид Інституційна, спецкурс 

4. Місце проведення Донецький облІППО 

5. Обсяг (год) 30 год. 
6. Назва  Застосування проблемно-інтегрованого навчання на 

уроках  дисциплін природничого циклу для розвитку 
ключових компетентностей учнів 

7. Категорія  Учителі дисциплін природничого циклу 

8. Актуальність  Природничі дисципліни завжди вирізнялися тісною 
інтеграцією: біологічні процеси неможливо вивчити без 
розуміння хімії або фізики, фізичні явища мають значний 
вплив на розвиток біологічних систем, а географія виявляє 
глобальні закономірності розвитку біосфери 

9. Мета Визначення сучасних підходів до інтеграції  природничих 
знань в школі, найсприятливіших та  найскладніших тем та 
створення сприятливих умов інтеграції під час роботи 
вчителя 

10. Завдання  Сформувати у слухачів курсів базові теоретичні поняття 
щодо застосування проблемно-інтегрованого навчання в 
сучасній школі 

11. Компетентності Програма передбачає розвиток таких компетентностей 
слухачів, як: 
Загальні 
мовно-комунікативна компетентність – володіння 
системними знаннями про норми й типи педагогічного 
спілкування в процесі організації колективної та 
індивідуальної діяльності, уміння вислуховувати, 
відстоювати власну позицію; 
інформаційно-цифрова компетентність – здатність 
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 
інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб 
і вимог сучасного учня, здатність використовувати при 
цьому різноманітні сервіси сервіси та цифрові інструменти; 
інтегральна компетентність - здатність розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 
професійній освіті; 
автономізаційна компетентність - це здатність до 
саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, 
конкурентоспроможність 

Фахові 
професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із 
новітніми науково обґрунтованими відомостями з 
педагогіки, психології, методичної роботи, інноватики; 
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продуктивна компетентність - це вміння працювати, 
отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за 
них 

12. Зміст підвищення кваліфікації  
№ 
з/п 

Назва змістового модуля ПІБ 
викладача 

Кількість 
годин 

1 Реалізація компетентнісного підходу засобами 
проблемно-інтегрованого навчання на уроках 
дисциплін природничого циклу 

В. Шабанов 8 

2 Сучасні підходи до проблемного навчання 
природничих дисциплін в школі 

В. Шабанов 6 

3 Методологія та методика евристичних досліджень у 

сучасному навчальному закладі освіти 

В. Шабанов 6 

4 Модернізація змісту сучасної біологічної в контексті 
Нової української школи 

В. Шабанов 6 

5 Інструменти G Suite для організації  проблемно-

інтегрованого навчання на уроках дисциплін 
природничого циклу 

Г. Гундарева 4 

  

13. Очікувані результати підвищення рівня професійної компетентності слухачів при 
впровадженні проблемно-інтегрованого навчання. 

14. Керівник  В. Шабанов 
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Додаток З 

Тенденції розвитку професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі 
післядипломної освіти України в 40-х рр. ХХ – на початку ХХІ століття 

 

П
ер

і- 
од

и 

Чинники, що зумовлюють тенденції розвитку професіоналізму вчителів природничих 
дисциплін 
cуспільно-політичні cтруктурно- 

організаційні 
галузеві освітні змістовно-

технологічні 

І п
ер

іо
д 

 

(1
9
4
0
 –

 1
95

8 
рр

.) 

Формування 
діалектико-

матеріалістичного 
світогляду. 

Створення обл.ІУВ; 
ліквідація 
райпедкабінетів; 
відсутність 
взаємоузгодженої 
роботи між різними 
ланками методичної 
роботи. 

Запровадження 
загальнообов’язково
ї семирічної освіти; 
оновлення змісту 
природничої освіти 
(біологія), 
запровадження 
нової програми з 
біології. 

Гіперболізація 
ідеологічновиховног
о компонента; 
використання 
ретрансляційних 
методів роботи з 
учителями. 

ІІ
 п

ер
іо

д 
(1

95
9 

–  
19

67
 р

р.
) 

Формування 
комуністичного 
світогляду; 
денаціоналізація 
освіти; розвиток та 
хімізація сільського 
господарства. 

Відновлення роботи 
райпедкабінетів; 
організація роботи 
опорних шкіл, шкіл 
передового 
педагогічного 
досвіду. 

Запровадження 
загальнообов’язково
ї десятирічної освіти 
і політехнічного 
навчання; 
оновлення змісту 
біологічної та 
хімічної освіти; 
запровадження 
кабінетної системи, 
програмованого 
навчання, ТЗН; 
створення 
пришкільних 
сільськогосподарськ
их ділянок; 
посилення 
дослідницького 
компонента в 
дисциплінах 
природничого 
циклу. 

Регламентація 
змісту 
післядипломної 
освіти; 
пріоритетність 
ідеологічновиховног
о й атеїстичного 
компонентів у змісті 
методичної роботи з 
учителями; 
політехнізація 
змісту 
післядипломної 
освіти; 
диференційований 
підхід; 
урізноманітнення 
форм і методів 
роботи з 
педагогами; 
підвищення ролі 
самоосвітньої 
роботи. 
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ІІ
І п

ер
іо

д 
(1

96
8 

–  
19

90
 р

р.
) 

Науково-технічний 
прогрес; 
формування 
політичної 
свідомості та 
наукового 
світогляду; 
реформування 
освіти; розвиток 
новаторства. 

Запровадження 
неперервної 
післядипломної 
освіти; атестація 
вчителів; 
запровадження 
наукової організації 
праці учасників 
навчально-

виховного процесу. 

Інтенсифікація 
навчально-

виховного процесу; 
перехід шкіл на нові 
програми; 
запровадження 
факультативних 
занять з 
природничих 
дисциплін; 
реалізація 
міжпредметних 
зв’язків; 
диференціація 
навчання та 
поглибленого 
вивчення основ 
наук. 

Формування нової 
методології 
педагогічної 
діяльності на основі 
наукового підходу; 
самоосвіта з 
акцентом на 
дослідницькій 
діяльності; 
раціоналізація 
позаурочної роботи 
вчителя; організація 
методичної роботи 
на діагностичній 
основі. 

ІV
 п

ер
іо

д 
(1

99
1 

–  
20

14
 р

р.
) 

Демократизація, 
націоналізація й 
інформатизація 
освіти; інтеграція у 
світовий освітній 
простір. 

Децентралізація та 
диверсифікація 
структури закладів 
післядипломної 
педагогічної освіти; 
створення творчих 
дослідницьких груп 
педагогів (авторські 
творчі майстерні, 
творчі групи); 
створення 
віртуальних 
педагогічних 
спільнот. 

Варіативний підхід 
до змісту 
природничої освіти; 
запровадження 
інформаційнокомуні
каційних 
технологій, 
профільного 
навчання; 
формування в учнів 
природничонаукови
х уявлень про 
навколишній світ; 
посилення 
гуманістичного 
спрямування 
природничої освіти. 

Варіативність змісту 

програм 
професійного 
розвитку вчителів 
природничих 
дисциплін; 
запровадження 
дистанційного 
навчання, нових 
освітніх технологій; 
модернізація форм 
роботи з педагогами 
в міжкурсовий 
період. 

 

Джерело: [112, с. 16]. 

 

 

 


