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ТЕХНОЛОГІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Анотація: у статті розкрито суть таких понять, як “компетентність”, 

“професійна компетентність”, “технологія”; доведено, що удосконалення професійної 

компетентності педагогічних працівників під час підвищення кваліфікації відбувається 

за допомогою технології, складовими якої виступають лекційні, семінарські заняття, 

тренінги; визначено суттєві відмінності методики проведення лабораторних і 

практичних занять із природничих дисциплін, методики проведення гуманітарних та 

суспільних дисциплін у досягненні основних навчальних цілей та методики викладання 

юридичних дисциплін у закладах вищої освіти; розкрито важливість набутих знань із 

надання соціально-психологічних та корекційних послуг студентам з особливими 

освітніми потребами та практичного їх застосування у практиці закладів вищої освіти; 

доведено ефективність обраної технології для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

у їх подальшій педагогічній діяльності.  

Ключові слова: технологія, професійна компетентність, підвищення кваліфікації, 

методика, педагогічні працівники, семінар, лекція, тренінг, заклад вищої освіти. 
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A TECHNOLOGY TO IMPROVE PEDAGOCIG WORKERS’ PROFESSIONAL 

COMPETENCY UNDER QUALIFICATION IMPROVEMENT CONDITIONS 

 

Abstract: the article discloses the essence of such notions as competency, 

professional competency, technology; it is proved that improvement of professional 

competency in pedagogic workers in the course of their qualification improvement occurs 

due to a technology, the constituents of which are lectures, seminar classes and trainings. 

The authors have determined considerable differences in methodologies on conducting 

laboratory and practical classes in nature sciences and humanities and sociology 

disciplines to attain the main goals of training, as well as the methodology of teaching 

juridical disciplines at higher education institutions. The importance of the attained 

knowledge in rendering socio-psychological and corrective services to students with 

special learning needs and its practical application in the higher education institutions’ 

practices has been researched; also, the efficiency of the described technology for the 

qualification improvement courses attendees in their further pedagogic activities has been 

proved.  

Key words: technology, professional competency, qualification improvement, 

methodology, education workers, seminar, lecture, training, a higher education institution. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: в статье раскрыта суть таких понятий, как “компетентность”, 

“профессиональная компетентность”, “технология”; доказано, что совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических работников во время повышения 

квалификации происходит с помощью технологии, составляющими которой являються 

лекционные, семинарские занятия, тренинги; определены существенные различия 

методики проведения лабораторных и практических занятий по естественным 

дисциплинам, методики проведения гуманитарных и общественных дисциплин в 

достижении основных учебных целей и методики преподавания юридических 

дисциплин в заведениях высшего образования; раскрыта важность приобретенных 

знаний по предоставлению социально-психологических и коррекционных услуг 

студентам с особыми образовательными потребностями и практического их 

применения в практике высших учебных заведений; доказана эффективность 

выбранной технологии для слушателей курсов повышения квалификации в их 

дальнейшей педагогической деятельности.  

Ключевые слова: технология, профессиональная компетентность, повышение 

квалификации, методика, педагогические работники, семинар, лекция, тренинг, 

заведение высшего образования. 
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An extended abstract of the paper on the subject of: 

“A technology to improve pedagocig workers’ professional competency under 

qualification improvement conditions” 

 

Problem setting. The recently intro-

duced system of qualification improvement 

supposes an increase and broadening of 

pedagogic workers’ opportunities to improve 

their pedagogic skills and professional 

growth for life. The main kinds of qualifica-

tion improvement in accordance with point 6 

of “the Procedure of qualification improve-

ment for pedagogic and science-pedagogic 

workers” is their study by the qualification 

improvement program (including participa-

tion in seminars, practicums, trainings, 

webinars, master-classes, etc.), as well as 

apprenticeship. 

Recent research and publications 

analysis in which the solution to this problem 

is initiated and on which the author relies.The 

development of education system and 

managing it at the state level is closely studied 

by national and foreign scientists like 

N. Alexidau [26], P. Aliyeva [21], L. Gren 

[21], S. Vavrenyuk [21], S. Dombrovska [5], 

V. Moroz [25], S. Moroz [9], Ye. Redondo 

[28], I. Pandei [27], O. Postupna [12], 

V. Sadkovyi [16], D Fink-Haffner [26], and 

others. 
To innovative pedagogic technologies 

as the bases for education development are 
dedicated scientific attainments of L. Lebedyk 
[20], O. Romanovskiy [14], V. Russol [15], 
T. Sorochan [18], V. Strelnikov [19, 20], 
V. Chaika [24], and others. 

The issues of qualification improve-
ment for pedagogic workers under postgrad-
uate education are raised in scientific 
researches by A. Byk [1], O. Brykina [2], 
L. Lisina [8], V. Oliynyk [10], 
V. Semychenko [17], V. Strelnikov [19, 20], 
B. Tevlin [22], I. Tsymbaliuk [23], and other 
scientists. 

Highlighting the previously unre-
solved parts of the general problem. Despite 
the research of scientists on the theoretical 

issues of professional development of teach-
ers in postgraduate education, the issues of 
their practical application in postgraduate 
education remain unresolved. Our publica-
tion is devoted to the study of this problem. 

Paper objective. On the grounds of 

the conducted research, the authors propose 

a technology to improve pedagogic workers’ 

professional competency under conditions of 

qualification improvement.  

Paper main body. In Ukrainian leg-

islation, postgraduate education is defined 

as a specialized improvement of a person’s 

education and professional training by 

means of deepening, broadening, and reno-

vation of his/her professional knowledge, 

skills, and abilities or obtaining of another 

speciality on the basis of the previously ob-

tained education-and-qualification level and 

practical experience, which forms conditions 

for abilities to perform additional tasks and 

duties within their speciality.  

“Under pedagogic technology should 

be understood the training, development and 

systematic application of the principles of 

the training process organization on the 

grounds of contemporary achievements of 

science and technology. A pedagogic tech-

nology acts as a pedagogic system, wherein 

the use of training methods improves the 

training process efficiency” [13]. Profes-

sional competency of a pedagogic worker is 

“an integrated personality characteristic 

that reflects a person’s readiness and ability 

to make business decisions in their profes-

sional activities on the grounds of 

knowledge, skills, experience, and an active 

stance in life” [4]. 
Professional competency improve-

ment in pedagogic workers during their 
qualification improvement occurs owing to a 
technology, the components of which are 
lectures, seminar classes, and trainings. The 
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persons wishing to improve their qualifica-
tion can select one of the offered training 
programs providing for a 30-hour course. 
These programs are designed with taking 
into account the needed minimum (concern-
ing the training by the qualification 
improvement program, topicality, and peda-
gogic workers’ interest). The content of the 
training-and-thematic plans by such topics 
as “Methodology of teaching the natural 
study sciences at a higher education institu-
tion”, “Methodology of teaching the human-
ities and social sciences at a higher 
education institution”, “Forming innovative 
education environment at higher education 
institutions”, “Methodological foundations 
of teaching juridical disciplines at higher 
education institutions”, “Psychological sup-
port for higher education applicants with 
special learning needs” provide an oppor-
tunity for pedagogic workers not only to 
share their personal experience, but also to 
improve their professional competency in 
order to incorporate the obtained knowledge 
into the training-and-education process.  

One of the elements of each program 
that is worth participants’ attention is the 
training in methodology on forming and im-
provement of competencies, which peda-
gogic workers need. The trainings in 
methodologies on forming and improvement 
of competencies needed by pedagogic work-
ers (methodologies on  communicative com-
petency formation, on overcoming barriers 
in communication, the communicative skills 
training: neurolinguistic programming 
(NLP) in a teacher’s work; methodologies on 
forming a modern teacher’s image; method-
ologies on forming an adequate self-estima-
tion, and others) are the finalizing stage of 

each of the mentioned short-term qualifica-
tion improvement program, and contain 
some elements of novelty, uniqueness, a pos-
sibility of frank communication, exchange of 
the experience obtained by the training pro-
cess participants and their acquiring of new 
knowledge, skills, abilities, and emotional 
elevation owing to a possibility of having 
been in the role of students. 

Conclusions of the research:  
1) an unalienable condition of 

improvement of pedagogic workers’ profes-
sional competency is their attending of 
qualification improvement courses; 

2) the technology of short-term 
courses on qualification improvement devel-
oped by the authors presents a program, 
where the  combination of theoretical and 
practical issues of each of the studied topic 
is completed with a training, which is an 
inherent element of the structure of the 
training-and-thematic plan of the short-term 
qualification improvement for pedagogic 
workers. 

3) when improving qualification and 
taking part in the lectures, seminars and 
trainings, pedagogic workers have an 
opportunity not only to attain new 
knowledge, but also to share their own work 
experience with the colleagues, which facil-
itates their professional competency im-
provement and attests to the efficiency of the 
technology chosen by the authors.  

The perspective direction in further 
research is the analysis of the efficiency of 
the technology for participants of 
qualification improvement courses chosen by 
the authors in pedagogic workers’ further 
activities. 

 
Постановка проблеми у загаль-

ному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. 
Законом України “Про освіту”, прийня-
тим у вересні 2017 року Верховною 
Радою України, запроваджено нову сис-
тему підвищення кваліфікації, що перед-
бачає збільшення та розширення 
можливостей педагогічних працівників 

для вдосконалення педагогічної майстер-
ності та професійного зростання впро-
довж усього життя [7]. Проведене 
Міністерством освіти і науки України 
разом із інститутами громадянського сус-
пільства ґрунтовне дослідження щодо 
основних викликів, потреб і нових 
підходів до підвищення кваліфікації дало 
змогу розробити Порядок підвищення 
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кваліфікації педагогічних та науково-пе-
дагогічних працівників (далі Порядок), 
який був затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 
2019 року № 300, а 27 грудня 2019 року 
постановою Уряду № 1133 були внесені 
зміни до цього Порядку [7]. 

Основними видами підвищення 
кваліфікації, відповідно до пункту 6 По-
рядку,  є навчання за програмою підви-
щення кваліфікації (у тому числі участь у 
семінарах, практикумах, тренінгах, 
вебінарах, майстер-класах тощо),  
стажування [7]. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій, яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які 

спирається автор. Розвитком системи 

освіти та її управлінням на державному 

рівні опікуються вітчизняні та зарубіжні 

науковці Н. Алексідау [26], П. Алієва 

[21], Л. Грень [21], С. Вавренюк [21], 

С. Домбровська [5], В. Мороз [25], 

С, Мороз [9], Є. Редондо [28], І. Пандей 

[27], О. Поступна [12], В. Садковий [16], 

Д. Фінк-Хафнер [26] та інші науковці. 

Інноваційним педагогічним техно-

логіям як основам розвитку освіти 

присвячено наукові здобутки Л. Лебедик 

[20], О. Романовського [14], В. Руссол 

[15], Т. Сорочан [18], В. Стрельнікова [19, 

20], В. Чайки [24] та інших науковців. 

Питання підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників в умовах 

післядипломної освіти порушуються у 

наукових дослідженнях А.Бик [1], 

О. Брикіної [2], Л. Лісіної [8], В. Олійник 

[10], В. Семиченко [17], В. Стрельнікова 

[19, 20], Б. Тевлін [22], І. Цимбалюк [23] та 

інших науковців. 

Виділення не вирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим прис-

вячується дана стаття. Не зважаючи на 

дослідження науковців щодо розглянутих 

теоретичних питань підвищення кваліфіка-

ції педагогічних працівників в умовах піс-

лядипломної освіти, невирішеними 

залишаються питання їх практичного за-

стосування в закладах післядипломної 

освіти. Саме вивченню цієї проблеми прис-

вячена наша публікація. 

Формулювання мети статті (пос-

тановка завдання). На підставі проведе-

ного дослідження та практичного досвіду 

запропонувати технологію вдосконалення 

професійної компетентності педагогічних 

працівників в умовах підвищення кваліфі-

кації.  

Виклад основного матеріалу дос-

лідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Освіта 

відіграє ключову роль для реформування 

усіх сфер суспільного життя, і конкурентна 

боротьба  за якість випускників закладів 

вищої освіти посилюється. Держава заціка-

влена у фахівцях, які, отримавши вищу 

освіту, надалі будуть удосконалювати свої 

професійні знання, уміння і навички, 

тобто продовжувати навчання протягом 

життя. “Сьогодні спостерігається така 

тенденція, що на перший план виходить 

ідея безперервної освіти, яка містить у 

собі спрямування системи освіти на 

розвиток освітньої здатності особистості 

протягом усього її життя” [21, c. 7]. 
В українському законодавстві піс-

лядипломна освіта  визначається як спеці-
алізоване вдосконалення освіти та 
професійної підготовки особи шляхом 
поглиблення, розширення й оновлення її 
професійних знань, умінь і навичок або 
отримання іншої спеціальності на основі 
здобутого раніше освітньо-кваліфікацій-
ного рівня та практичного досвіду і ство-
рює умови для безперервності та наступ-
ності освіти, включаючи разом із 
перепідготовкою, спеціалізацією, стажу-
ванням, підвищення кваліфікації, а саме, 
набуття особою здатностей виконувати 
додаткові завдання та обов'язки в межах 
спеціальності [7].  

Необхідним для нашого дослі-
дження є визначення поняття “педагогі-
чна технологія”. Енциклопедія педагог-
гічних технологій та інновацій трактує її 
як змістовну техніку реалізації 
навчального процесу [6]. На думку 
С. Гончаренка, “технологія навчання - це 
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у загальному розумінні системний метод 
створення, використання і визначення 
всього процесу навчання і використання 
знань із застосуванням технічних і 
людських ресурсів та їх взаємовплив, що 
ставить своїм завданням оптимізацію 
освіти” [3]. Погоджуємося із науковцями І. 
Прокопенком та В. Євдокимовим, що “під 
педагогічною технологією слід розуміти 
навчання, розробку і системне 
використання принципів організації 
навчального процесу на підставі новітніх 
досягнень науки і техніки. Педагогічна 
технологія виступає як педагогічна 
система, в якій використання методів 
навчання підвищує ефективність нав-
чального процесу” [13]. Ознаками педа-
гогічної технології є: чітка, послідовна 
педагогічна дидактична розробка цілей 
навчання та виховання; структурування, 
впорядкування, ущільнення інформації, 
належної до засвоєння; комплексне засто-
сування дидактичних, технічних і ком-
п’ютерних засобів навчання та контролю; 
підсилення діагностичних функцій 
навчання та виховання; гаран-тованість 
високого рівня якості навчання [6]. 

Педагогічна технологія в умовах 

підвищення кваліфікації виступає як 

своєрідний алгоритм педагогічних дій, 

виконання якого сприяє формуванню 

професійної компетентності педагогічних 

працівників і виконує одне з головних 

завдань - удосконалення раніше набутих 

та набуття нових компетентностей у 

межах професійної діяльності або галузі 

знань із урахуванням вимог відповідного 

професійного стандарту.  

Компетентність - динамічна комбі-

нація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світо-

глядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визна-

чає здатність особистості успішно здійс-

нювати професійну та подальшу 

навчальну діяльність і є результатом на-

вчання на певному рівні вищої освіти.  

Професійна компетентність педа-

гогічного працівника - це “інтегральна 

характеристика особистості, що від об-

ражає готовність і здатність людини 

приймати ділові рішення у професійній 

діяльності на основі знань, умінь, досвіду 

і активної життєвої позиції” [4]. 
Для розкриття змісту провідної ідеї 

дослідження будемо використовувати 
визначення поняття “професійної компе-
тентності” Н. Перевознюк як “індиві-
дуальної інтегративної характеристики 
фахівця, яка відображає готовність і 
спроможність здійснювати на належному 
рівні професійну діяльність, виконувати 
професійні обов’язки, кваліфіковано 
вирішувати професійні проблеми, засто-
совуючи увесь спектр необхідних знань, 
умінь і навичок, ефективно мобілізуючи 
власні здібності та досвід залежно від 
конкретної професійної ситуації” [11, с.165]. 

Удосконалення професійної компе-

тентності педагогічних працівників є 

необхідною умовою, що викликано ос-

новними проблемами тисячоліття, а саме: 

постійним ускладненням змісту освіти, 

гарантуванням високого рівня освітніх 

стандартів; ускладненням проблеми 

спілкування; безперервним оволодінням 

сучасними технологіями навчання і вихо-

вання, робота в єдиному інформаційному 

середовищі, що передбачає уміння раціо-

нально використовувати інформаційні 

технологій у навчально-виховному про-

цесі (особливо, через поширення вірусу 

COVID-19); новими досягненнями 

вітчизняного і зарубіжного досвіду; 

розв’язанням складних професійно-педа-

гогічних проблем, які вимагають інтеграції 

знань, практичних умінь і навичок.  

Метою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників є їх професій-

ний розвиток відповідно до державної 

політики в галузі освіти та забезпечення 

якості освіти. Забезпечення якісної вищої 

освіти є серйозною проблемою. 

“Головним завданням якості вищої освіти 

є досягнення успішної соціалізації 

людини. Тим самим, сучасна освіта в 

нашій державі передбачає, що нове 

покоління буде здатне досягати 
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соціальної, економічної та екологічної 

гармонії в суспільстві, виступаючи при 

цьому, як охоронець та розповсюджувач 

загальнолюдських цінностей” [21, c. 7]. 
Удосконалення професійної ком-

петентності педагогічних працівників під 
час підвищення кваліфікації відбувається 
за допомогою технології, складовими якої 
виступають лекційні, семінарські заняття, 
тренінги. Бажаючі пройти підвищення 
кваліфікації можуть обрати одну із 
запропонованих навчальних програм, 
розраховану на 30 годин. Такі програми 
складаються з урахуванням необхідного 
мінімуму (щодо навчання за програмою 
підвищення кваліфікації), актуальності, 
зацікавленості працівників. Одним із еле-
ментів кожної програми, що заслуговує 
на увагу слухачів, є тренінг із методики 
формування й удосконалення компетент-
ностей, необхідних педагогічним 
працівникам.  

Розкриємо зміст навчально-тема-
тичних планів за окремими темами. Так, 
навчально-тематичний план короткостро-
кового підвищення кваліфікації педагогі-
чних працівників за темою “Методика 
викладання природничих наук у закладах 
вищої освіти” передбачає розгляд таких 
питань, як: предмет та актуальні про-
блеми методики викладання у ЗВО; дида-
ктичні вимоги до формування змісту на-
вчальних дисциплін; професійна майсте-
рність педагога; методика підготовки та 
проведення лекції та практичних занять; 
методика розвязання педагогічних 
проблемних ситуацій на практичних за-
няттях у вищій школі; комунікативне 
забезпечення навчально-виховного про-
цессу в ЗВО; тренінг комунікативних на-
вичок: нейролінгвістичне програмування 
(НЛП) в роботі викладача.  

Навчально-тематичний план коро-
ткострокового підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників за темою 
“Методика викладання гуманітарних та 
суспільних дисциплін у закладах вищої 
освіти” містить такі питання, як: пред-
мет та актуальні проблеми методики ви-
кладання; професійна майстерність 

педагога; методика підготовки та прове-
дення лекції, практичних (семінарських) 
занять; методика розв’язання педагогіч-
них проблемних ситуацій на практичних 
заняттях у вищій школі; створення 
навчальних проблемних ситуацій.  

Навчально-тематичний план коро-
ткострокового підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників за темою “Ме-
тодичні основи викладання юридичних 
дисциплін у ЗВО” висвітлює такі питання, 
як: основи підготовки і проведення лекцій 
із юридичних дисциплін; методика підго-
товки і проведення семінарських (практи-
чних) занять; організація самостійної 
роботи студентів; психологічні основи 
педагогічної саморегуляції; методика 
ефективного навчання; контроль знань 
студентів; професійна компетентність 
викладача. Зміст методики викладання 
юридичних дисциплін включає вивчення 
історії становлення методики; з’ясування 
значення та місця предмета в системі 
юридичної освіти; визначення основного 
змісту навчального предмета, наукове 
обґрунтування освітніх концепцій, навча-
льних програм та опанування підручника; 
опрацювання методів, прийомів і засобів 
навчання та викладання юридичних 
дисциплін, визначення форм організації 
навчання, що відповідають меті й змісту 
юридичної освіти; розробку та впрова-
дження у практику методів активізації та 
інтенсифікації навчання, інноваційних 
технологій викладання юридичних 
дисциплін, а також визначення та обґрун-
тування вимог до підготовки викладачів 
юридичних дисциплін.  

Методичні рекомендації щодо 

проведення практичних (семінарських) 

занять із юридичних дисциплін суттєво 

відрізняються від методичних рекоменда-

цій стосовно викладання природничих, 

гуманітарних та суспільних дисциплін у 

закладах вищої освіти у досягненні 

основних навчальних цілей (дотримуван-

ням пропорційного співвідношення нав-

чальних дій на лекціях і семінарських 

заняттях; доцільного використання тих 

методик, які відповідають певним завдан-
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ням; наближенням дії студентів до реалій 

життя, пов’язаним із виконанням ними 

майбутніх функціональних обов’язків; 

формуванням цілісної системи, в якій 

здійснюватиметься рух від індивідуаль-

них до колективних компетенцій; 

використанням у навчальній діяльності 

документів, законодавчих норм, техноло-

гічних карт, угод, розписок, доручень та 

ін.) та формуванні спеціальних (пред-

метних) умінь і навичок (умінням 

пояснювати значення юридичних термі-

нів; визначати найважливіші ознаки юри-

дичних понять; коментувати юридичні 

тексти; уміти застосовувати юридичні 

знання для аналізу конкретних життєвих 

ситуацій; формулювати й аргументувати 

свою думку в розборі  ситуації; складати 

деякі офіційні папери (заяви, розписки, 

скарги, угоди); проектувати поведінку в 

юридично важливих ситуаціях). 
Навчально-тематичний план корот-

кострокового підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників за темою 
“Створення інноваційного освітнього 
середовища ЗВО” націлений на розгляд 
таких питань, як: 

1. Інноваційне освітнє середовище 
ЗВО: сутність понять “інноваційне осві-
тнє середовище” та “інноваційний 
освітній простір”, основні педагогічні 
умови його формування. Показники оці-
нки ефективності функціонування 
інноваційного середовища. 

2. Формування інноваційних здіб-
ностей у педагогів закладу вищої освіти: 
сутність понять “педагогічні інновації”, 
“інноваційна педагогічна діяльність 
викладача ЗВО”, “інноваційний процес”. 
Критерії готовності викладачів до вико-
ристання інновацій. 

3. Методологічні підходи до 
формування готовності майбутнього пе-
дагога ЗВО до інноваційної діяльності: 
умови формування інноваційних 
здібностей у педагогів закладу вищої 
освіти, модель педагога-предметника, 
схильного до інноваційної діяльності. 

4. Комп’ютерна підтримка та дис-
танційне навчання, як сучасна форма ро- 

боти педагога в умовах COVID-19. 
5. Тренінг як інструмент для 

формування умінь і навичок та форма 
розширення досвіду сучасного педагога.  

Представляє інтерес короткостро-
кове підвищення кваліфікації педагог-
гічних працівників за темою “Пси-
хологічна підтримка здобувачів освіти з 
особливими освітніми потребами”. 
Питання, що розглядаються у його межах, 
мають важливе значення для подальшого 
якісного розвитку та функціонування 
системи освіти України, а також для на-
буття педагогічними працівниками знань, 
умінь, навичок у подальшій діяльності. 
На актуальності таких питань: інклюзивна 
освіта як одна з умов соціалізації молоді з 
особливими освітніми потребами; досвід 
реалізації інклюзивної освіти в країнах 
Європи; педагогічні й соціальні труднощі 
у навчанні в закладі вищої освіти; 
специфіка роботи зі студентами з особли-
вими освітніми потребами в умовах ЗВО; 
психолого-педагогічний супровід студе-
нта з особливими освітніми потребами 
(надання соціально-психологічних та ко-
рекційних послуг студенту з особливими 
освітніми потребами); удосконалення 
інклюзивного навчального середовища у 
навчальних закладах України – наголо-
шують самі слухачі під час проведення з 
ними лекційних, семінарських занять та 
тренінгів. Питання практичного розвитку 
інклюзії в закладах вищої освіти в Україні 
потребує більш глибокого вивчення, і 
тому короткострокове підвищення каліфі-
кації педагогічних працівників за виз-
наченою темою є актуальним, і спонукає 
слухачів до його більш предметного 
подальшого вивчення та практичного 
застосування набутих знань у практиці 
ЗВО, де вони здійснюють навчально-
виховну діяльність. 

Тренінги з методики формування й 

удосконалення компетентностей, необ-

хідних педагогічним працівникам 

(методики формування комунікативної 

компетентності (подоланні бар’єрів у спі-

лкуванні), тренінг комунікативних нави-

чок: нейролінгвістичне програмування 
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(НЛП) в роботі викладача; методики фо-

рмування іміджу сучасного викладача, 

методики формування адекватної самоо-

цінки та ін.) є завершальними етапами 

кожної із перерахованих короткочасних 

програм підвищення кваліфікації, несуть 

елементи новизни, неповторності, 

можливості відвертого спілкування, обмі-

ну набутим досвідом між учасниками 

навчального процесу й набуття ними но-

вих знань, умінь, навичок та емоційного 

підйому від можливості побути в ролі 

студентів. Наприклад, проведення трені-

нгу з методики формування комуні-

кативної компетентності допомагає 

слухачам у розв’язанні таких питань, як: 

поняття комунікативної компетентності, її 

ролі у спілкуванні, виникнення драми 

спілкування і шляхи її подолання; чому 

вміння ставити запитання називають мис-

тецтвом,  чим відрізняються відкриті, зак-

риті і альтернативні питання; як знизити 

емоційну напругу свою і співрозмовника; 

як усунути проблемні зони і бар'єри, що 

перешкоджають конструктивному спілку-

ванню й емпатії; як зрозуміти партнера по 

спілкуванню і налагодити конструкт-

тивний діалог. Тренінг комунікативних 

навичок “Нейролінгвістичне програму-

вання (НЛП) в роботі викладача” 

знайомить із суттю нейронлінгвістичного 

програмування (НЛП), нейролінгвіс-

тичними рівнями, передумовами і 

загальними положеннями НЛП, умінням 

впроваджувати у практичну діяльність 

педагогічного працівника елементи НЛП з 

метою формування більш високого рівня 

його комунікативної компетентності.  

Тренінг із методики формування 

іміджу викладача допомагає кожному 

учаснику скорегувати власний імідж, зве-

рнути увагу на окремі аспекти під час 

його формування (аудіо-візуальну куль-

туру особистості, стиль поведінки, 

внутрішню філософію, систему цінностей 

особистості, атрибути, що підкреслюють 

статус і домагання особистості, психогігі-

єнічний “Я-образ”). Також учасники тре-

нінгу мають можливість ознайомитися із 

сучасним стилем ділових людей, розро-

бити технологію побудови успішного 

професійного іміджу. Тренінг з методики  

формування адекватної самооцінки має на 

меті сформувати уявлення про самооці-

нку; навчити працювати над формуван-

ням адекватної самооцінки; оволодіти 

методами її корекції та своїх особистісних 

якостей; розвивати навички аналізу й 

самоаналізу. 
Отже, в умовах підвищення квалі-

фікації під час участі у лекційних, семі-
нарських заняттях, тренінгах педагогічні 
працівники можуть не тільки ділитися 
власним досвідом, а й удосконалювати 
 свою професійну компетентність із 
метою упровадження отриманих знань у 
навчально-виховний процес.  

Висновки з даного дослідження 

та перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. За результатами прове-

деного нами дослідження та практичного 

досвіду роботи з педагогічними працівни-

ками в умовах підвищення кваліфікації 

можемо зробити такі висновки: 

1) невід’ємною умовою підви-

щення професійної компетентності 

педагогічних працівників є проходження 

ними курсів підвищення кваліфікації; 

2) розроблена нами технологія ко-

роткострокових курсів підвищення квалі-

фікації представляє програму, у якій по-

єднання теоретичних і практичних питань 

із кожної визначеної теми завершується 

проведенням тренінгу, що є невід’ємним 

елементом структури навчально-тематич-

ного плану короткострокового підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

3) в умовах підвищення кваліфіка-

ції під час участі у лекційних, семінарсь-

ких заняттях, тренінгах педагогічні 

працівники мають можливість не тільки 

набувати нових знань, а й ділитися із 

колегами власним досвідом роботи, що 

сприяє удосконаленню їхньої професійної 

компетентності та свідчить про дієвість 

обраної нами технології. 

Перспективними напрямами пода-

льшого дослідження є аналіз ефективно-
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сті обраної нами технології для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації у їхній 

подальшій педагогічній діяльності.  
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