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СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ
Статья посвящена раскрытию критериев и уровней сформированности профессионального развития учи-

телей общеобразовательного учебного заведения. Осуществлен анализ научно-педагогической литературы, 
освещающей отдельные аспекты проблемы. Подчеркнуто, что критерии и показатели позволяют опреде-
лить уровень сформированности профессионального развития учителя с учетом того, что процесс развития 
способствует успешной педагогической деятельности. Определены следующие критерии профессионального 
развития учителей: мотивационно-ценностный, когнитивный, практический, рефлексивный. Раскрыты че-
тыре уровня сформированности профессионального развития учителей, а именно: репродуктивный, репро-
дуктивно-корректирующий, конструкторский, творческий.

Ключевые слова: развитие, критерий, уровень, репродуктивный, репродуктивно-корректирующий, кон-
структорский, творческий уровни.

The article is devoted to the disclosure of the criteria and the levels of the professional development of teachers 
of the comprehensive school. The analysis of scientific and educational literature that highlights some aspects of the 
problem is made. It is emphasized that criteria and indicators allow to determine the level of formation of professional 
development of teachers taking into account the fact that the development contributes to successful educational activi-
ties. Such criteria of professional development of teachers as motivational value, cognitive, practical and reflexive are 
defined. The article also reveals four levels of professional development of teachers, namely, reproductive, reproduc-
tive and adjustment, design, creative.

Key words: professional development, criterion, level, reproductive, reproductive and adjustment, design, creative level.

Лілія Мартинець,
м. Вінниця, Україна

УДК 004.382.7:37.018.556

На сучасному етапі реформування освітньої галузі значущості набуває процес удоско-
налення педагогічної діяльності, а саме – управлінського супроводу професійного розвитку 
вчителя та підвищення рівня його сформованості.

Проблема професійної діяльності вчителя завжди перебувала у центрі уваги педагогіч-
ної науки і практики. Її аспекти знайшли відображення у працях різних науковців: І. Беха,  
Н. Бібік, І. Зязюна, Л. Калініної, О. Кучерявого, Л. Мітіної, Н. Ничкало, О. Онаць, О. Поме-
тун, О. Савченко, В. Сухомлинського, О. Сухомлинської, Т. Сорочан, О. Топузова; зарубіжних 
дослідників: Р. Бернса, К. Роджерса, Дж. Равена та ін. Упродовж останніх років активізували-
ся дослідження проблеми професійного розвитку фахівців різних галузей, зокрема вчителів 
середньої освіти, а також професійної компетентності вчителя (Л. Калініна, М. Лук’янова,  
А. Маркова, В. Огнев’юк, О. Онаць, С. Сисоєва, Е. Соф’янц, Л. Хоружа та ін.). Це відбува-
ється у зв’язку з потребою у висококваліфікованих кадрах, здатних до творчої діяльності та 
професійного розвитку.

Як показав аналіз теорії та практики досліджуваної проблеми, задачі професійного роз-
витку вчителя досі не вирішено, а наявні теоретичні та практичні дослідження не розв’язують 
проблем ефективного управління професійним розвитком вчителя. Вагомою обставиною, що 
ускладнює побудову більш ефективної технології професійного розвитку вчителя, є визна-
чення критеріїв та рівнів сформованості професійного розвитку педагогів ЗНЗ. У цьому і по-
лягає актуальність нашої розвідки. 

Мета статті – розкрити критерії та рівні сформованості професійного розвитку вчителів. 
У дисертаційних роботах цієї проблематики визначають об’єкт професійного розвитку 

вчителів. Дослідники вивчають з позицій розв’язання теоретичних і практичних завдань, за-
стосовуючи різні методологічні походи. Для нашого дослідження важливо, що спільним для 
них є рівневий підхід до оцінювання аспектів професійного розвитку. Це дозволяє науковцям 
перейти до діагностики розвитку, а у подальшому – до корекції наявного та проектування 
нових станів. Такий підхід не викликає сумнівів, та видається можливим, що підтверджує 
практика його використання у різних науках.
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Заперечення пов’язані з тим, що поняття рівня та критерії його виділення не уточню-
ються. Це призводить до нечіткості в описі рівнів та неможливості однозначної інтерпретації 
емпіричних фактів у межах одного дослідження. Що має бути засадою виділення рівня роз-
витку? Так, І. Івлієва у дослідженні «Методолого-теоретичні основи оціночно-критеріальної 
системи багаторівневої професійної підготовки» робить висновок, що «...головною функ-
цією моделі оціночно-критеріальної системи є не лише оцінювання та вимірювання її об’єкта,  
а й пізнання сутності цих процесів і явищ» [6]. Однак автор, відповідно до предмета дослі-
дження, підходить до розробки цієї системи з позицій професійної освіти кадрів, а не лише 
професійного розвитку вчителів.

У дослідженні О. Лазаревої [8] виділено чотири рівня розвитку професійної діяльнос-
ті вчителя: 1) репродуктивний, 2) адаптивний, 3) локально-моделюючий, 4) системно-моде-
люючий. Рівні розрізняють за ступенем складності п’яти загальних ознак, представлених у 
кожному з них: 1) цілі навчальної діяльності; 2) зміст освіти; 3) методи навчання; 4) результат 
навчання; 5) рефлексивні вміння учнів. Автор робить спробу застосувати сутнісний критерій, 
оскільки передбачається, що кваліфікація вчителя ізоморфна структурі освітньої діяльності,  
а точніше – навчальній діяльності учнів. До певних переваг моделі можна зарахувати опис 
рівнів, як кумулятивних: кожен наступний інтегрує досягнуте на попередньому. Однак ав-
тор неявно основується на тому, що компоненти кваліфікації змінюються синхронно. Тому 
модель має значні труднощі під час аналізу типових для практики випадків нерівномірного 
професійного розвитку, коли, наприклад, учитель володіє змістом освіти на чотири рівні зміс-
ту освіти (в силу теоретичних знань), але його методичний розвиток – на нижчих рівнях. Ви-
ключені з розгляду спади та стагнація у змінах фактичної кваліфікації, тому що О. Лазарева 
вважає, що досягнення певного рівня передбачає, що він повинен фіксуватися формально, 
«закріплюватися» за вчителем. Така модель орієнтує управління на стимулювання статусного 
зростання вчителів, а не на їх професійний розвиток.

У статті «Нарис теорії «інтеграційних рівнів», опублікованій у колективній монографії 
«Проблеми методології системного дослідження» (за редакцією І. Блауберга, В. Садовського, 
Є. Юдіна) В. Кремянський фіксує наступні характеристики поняття «рівень» [12]:

1) рівні розрізняють не лише за складністю, а й інтеграцією або, у більш широкому ро-
зумінні, за організацією. Кожний новий рівень виникає не за допомогою руйнування утворень 
попереднього, а за допомогою «накладення» нових структур;

2) кожен рівень має якісну специфічність, унікальні властивостями структури та пове-
дінки. Своєрідні властивості явищ, що виникають на більш високому рівні, не можуть бути 
передбачені на підставі законів попереднього рівня;

3) виділення рівнів здійснюється на базі загального механізму інтеграції/диференціації 
всередині організованого цілого;

4) фіксовані та наочні кордони між рівнями відсутні, але помітні. Між рівнями є проміж-
ні форми, де присутні групи властивостей, характерних для обох суміжних рівнів;

5) рівні виділяють у пізнанні за наявністю об’єктивних критеріїв та піддаються вимірюванню.
Сутнісні критерії розвитку педагогічних кадрів необхідно шукати не в освітній, а в про-

фесійній педагогічній діяльності. По-перше, вона є результатом поділу професійної діяль-
ності (виділення, відокремлення суб’єкта діяльності), а тому співвідноситься не з безліччю 
суб’єктів освіти, а з конкретним учителем, професіоналом, особистістю. По-друге, вона перед-
бачає структурний інваріант: професійна компетенція, досвід творчої та емоційно-ціннісній 
діяльності, оцінювання та самооцінювання якості діяльності (його соціальної ефективності, 
кооперативності, глибини та широти спеціалізації). По-третє, професійна педагогічна діяль-
ність містить специфічні для неї компоненти проектування та конструювання (ідеального та 
натурного моделювання) освітньої діяльності.

Для обґрунтування теоретичних основ виділення критеріїв і рівнів професійного роз-
витку вчителя важливими є дослідження В. Баркасі, О. Волченко В. Калініна, М. Сідун та ін.
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Так, В. Баркасі виділяє такі критерії та показники професійної компетентності вчителя:
1) процесуально-змістовий з показниками: знання (методологічні, загальнотеоретичні, 

спеціальні), вміння, навички, оволодіння основами педагогічних технологій, використання 
прийомів педагогічного менеджменту; 

2) суспільно-громадянський з показниками: громадянська відповідальність, розуміння 
значущості педагогічної діяльності, суспільна активність;

3) культурологічний з показниками: усвідомлення себе носієм національних цінностей, 
толерантність, повага до мови, релігії та культури різних націй, планетарне мислення;

4) регулятивно-оцінювальний з показниками: мотивація досягнення компетентності, рі-
вень професійної самосвідомості, емоційна гнучкість;

5) професійно-особистісний зі показниками: гуманність, мобільність, комунікативність [1].
На думку В. Калініна, у процесі дослідження проблеми готовності вчителя до діяльності 

у ЗНЗ можна виділити такі критерії його професійної готовності: стимулюючий, когнітивний, 
практичний, ціннісний та результативний [7]. О. Волченко виокремлює професійно-мотива-
ційний, змістово-операційний, персоналізований, результативний критерії [4].

На сьогодні потребує відповідного наукового обґрунтування визначення критеріїв та 
відповідних рівнів сформованості професійного розвитку вчителя ЗНЗ.

Критерій (від гр. criterion – засіб судження)  – це ознака, на підставі якої здійснюють 
оцінювання, визначення або класифікацію певних об’єктів. Ознаку розуміють як зовнішній 
прояв властивостей, за якими її можна впізнати, визначити або описати [5]. Показник вимі-
рювання демонструє, що фіксується числом, отриманим під час вимірювання. У межах дослі-
джуваної проблеми, будемо вважати, що критерії – це якості, властивості, ознаки об’єкта, який 
вивчається, що дають змогу говорити про стан та рівень його сформованості, а показник –  
це ознака, що надає можливість виокремити суттєві аспекти педагогічної діяльності і дати їм 
адекватне оцінювання. 

Запропоновані нижче М. Сідун критерії та показники дозволяють визначити рівень сфор-
мованості професійного розвитку вчителя з урахуванням того, що процес розвитку сприяє 
успішній педагогічній діяльності. У процесі визначення цих критеріїв взято до уваги загаль-
ні вимоги: інформативність, об’єктивність, нейтральність, можливість якісного опису [13].  
Основною ознакою буде слугувати та, що дозволить за допомогою порівняння її прояву вия-
вити рівень розвитку професійного розвитку вчителя. Нами обрано мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, практичний, рефлексивний критерії, зміст яких відповідає компонентам струк-
тури професійного розвитку. Розглянемо їх детальніше.

Мотиваційно-ціннісний – комплекс мотивів і потреб, що спонукають вчителя до фор-
мування власного професійного розвитку. Виокремлення зазначеного критерію можна пояс-
нюється тим фактом, що поєднання різних мотивів утворює внутрішню детермінацію про-
фесійної поведінки, яка залежить від багатьох мотивів. Ми поділяємо позицію А. Маркової, 
яка визначає чотири основних групи мотивів, спрямованих на такі аспекти педагогічної пове-
дінки, як професійна діяльність, спілкування, особистість професіонала: 1) мотиви розуміння 
призначення професії; 2) мотиви професійної діяльності, що орієнтовані як на процес, так і 
на результат; 3) мотиви професійного спілкування (престижу професії у суспільстві, соціаль-
ної співпраці та міжособистісного спілкування у професії; 4) мотиви виявлення особистості 
в педагогічній діяльності (мотиви розвитку та самореалізації, індивідуальності) [9, с. 74]. За 
результатами дослідження Дж. Равена [15], розвиток може проявлятися за умови особистісної 
зацікавленості людини в певному виді діяльності. Така позиція автора підсилює роль показ-
ників мотиваційного критерію в структурі професійного розвитку.

Когнітивний критерій представлено системою знань, якими має володіти учитель ЗНЗ. 
Виокремлення практичного критерію зумовлено тим, що володіння знаннями, які забез-

печують функціонування певних сфер педагогічної діяльності вчителя, є необхідним склад-
ником його професійного досвіду, що вимагає наявності вміння застосовувати набуті знання  
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у практичній діяльності та забезпечується реалізацією системи відповідних професійних 
умінь та навичок. 

Рефлексивний критерій. Його показниками є вміння: аналізувати та адекватно оціню-
вати здатність до професійної діяльності (самооцінювання, самоконтроль); координувати 
та регулювати діяльність колег та обирати адекватні засоби комунікативного впливу щодо 
її  подальшого стимулювання (взаємооцінювання, взаємоконтроль); організовувати подальшу 
самоосвіту, самовдосконалення, саморозвиток і контролювати власну діяльність. Виокрем-
лення рефлексивного критерію можна пояснити тим, що оцінювання результатів діяльності є 
важливим для формування самооцінки вчителя та його особистості.

Залежно від прояву показників зазначених критеріїв у вчителя, можемо стверджувати 
про сформованість певного рівня професійного розвитку.

Здійснений аналіз відповідної наукової літератури засвідчує, що науковці виділяють різ-
ну кількість рівнів професійного розвитку, які характеризуються ступенями прояву показ-
ників кожного критерію. Так, В. Баркасі визначає високий, достатній, середній та низький 
рівні [1]. О. Волченко у своєму дисертаційному дослідженні виділяє три рівні сформованості 
комунікативної компетенції майбутніх учителів під час навчання у педагогічних вишах: ре-
продуктивну комунікативну компетентність, реконструктивну комунікативну компетентність 
і творчу комунікативну компетентність [4]. О. Бігич розмежовує процес формування методич-
ної компетенції вчителя на різні рівні: грамотності (набуває методичних знань), ремесла (ово-
лодіває методичними навичками) та майстерності (оволодіває методичними вміннями) [2].  
Здебільшого автори диференціюють рівні відповідно до предмета власного дослідження, на-
даючи їм певні назви.

На підставі класифікацій, запропонованих В. Безпалько, Н. Клокар, М. Сідун, Т. Со-
рочан та ін. [4], визначимо чотири рівні професійного розвитку вчителів: 1) репродуктивний, 
2) репродуктивно-коригувальний, 3) конструкторський, 4) творчий (авторської методичної 
системи). На нашу думку, такий підхід є доцільним, оскільки це відносні величини (два з 
них ілюструють крайні межі вираження професійного розвитку – високий і низький). Таким 
чином, виникає потреба у визначенні достатнього та середнього рівнів відповідного педа-
гогічного явища, що повинні виражати проміжні показники вищезгаданих нами критеріїв. 
Окреслимо детальніше сутність кожного рівня. 

Усвідомлюючи, що справжній майстер педагогічної діяльності може бути сформованим 
не лише під час навчання у ВНЗ, а й у процесі практичної діяльності за допомогою творчого 
самовдосконалення. Вважаємо, що досвід педагогічної діяльності слугує передумовою і за-
садами для професійного зростання, внаслідок чого через певний час «вчорашній» випускник 
ВНЗ може досягти високого рівня професійної компетентності. 

За результатами аналізу наукових джерел вважаємо, що творчий (високий) рівень про-
фесійного розвитку вчителя характеризується: високим ступенем усвідомлення важливості 
та потреб педагогічної діяльності; високорозвиненими знаннями, вміннями та навичками, 
що є показниками визначених когнітивного та діяльнісного критеріїв професійного розвитку 
вчителя; здатністю контролювати та оцінювати власну діяльність для її подальшої корекції, 
проявляти творчість та ініціативу за різних умов навчання. Творчий рівень (авторської мето-
дичної системи) передбачає розвинену інноваційну здатність особистості до творчості у про-
фесійній діяльності, розроблення та впровадження сучасного змісту освіти і засобів навчан-
ня, інноваційних освітніх технологій, усвідомлення причетності до професійної адаптації та 
становлення молодих спеціалістів.

Для визначення сутності високого рівня сформованості професійного розвитку фахів-
ця послуговуємося науковими міркуваннями О. Бігич, яка, виділяючи найвищий рівень ме-
тодичної компетенції (рівень майстерності), вважає, що вчителі, які перебувають на цьому 
рівні, розуміють важливість культури спілкування для професійної діяльності та регулярно 
працюють над удосконаленням педагогічної майстерності. Такий учитель демонструє міцні,  
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ґрунтовні знання в різних сферах теорії та технології педагогічної діяльності. Він є ініціатив-
ним у питаннях самоосвіти, науково-дослідної діяльності, бере активну участь у позааудитор-
ній діяльності [2]. 

За результатами аналізу досліджень І. Багаєвої, В. Баркасі, О. Бігич, О. Волченко, 
Л. Красюк, М. Сідун, ми визначили особливості конструкторського (достатнього) рівня 
професійного розвитку. Він характеризується: таким ступенем осмислення учителем мотивів 
і цілей професійної підготовки, що дозволяє визначити їх вагомість для педагогічної діяль-
ності; володінням систематизованими знаннями та вміннями їх застосовувати у педагогічних, 
психологічних ситуаціях; здатністю взаємодіяти в колективі (з деякими ускладненнями, якщо 
ситуація виявляється нетиповою); основними вміннями здійснювати контроль та оцінювання 
власної діяльності, що не завжди підлягає коригуванню; частковою готовністю здійснювати 
творчу, нестандартну діяльність, активно проявляти ініціативу, самостійність. Цій категорії 
вчителів властива більше репродуктивна діяльність (для середнього рівня, певною сформо-
ваністю знань, умінь, навичок, що не набули системного характеру). Конструктивний рівень 
характеризується утвердженням професіонала, передбачає сформованість власного педаго-
гічного досвіду, вмінь презентувати напрацювання, професійну майстерність, гнучкість у ви-
користанні педагогічних засобів, прогнозування навчальних результатів, оволодіння іннова-
ційними освітніми технологіями.

Вважаємо, що для репродуктивно-коригувального (середній) рівеня професійного розвит-
ку вчителя характерним є: осмислення учителями мотивів і цілей професійної підготовки не 
дозволяє визначити їх вагомість для педагогічної діяльності (відсутність частини компонентів 
мотиваційного критерію); посереднє володіння професійними знаннями, вміннями та нави-
чками, зокрема знаннями щодо вікових, психологічних особливостей учнів, сфер їхніх інте-
ресів та нахилів; посередній рівень сформованості вмінь професійно та доцільно моделювати 
навчальний процес, використовувати навчальні ситуації з урахуванням віку та психологічних 
особливостей учнів; певний рівень комунікативних умінь; недостатня впевненість у власних 
професійних можливостях; часткова відсутність потреб у подальшій корекції та вдосконален-
ні. Репродуктивно-коригувальний рівень реалізується на підставі набутого практичного до-
свіду та індивідуальних рішень. Він передбачає становлення професійної діяльності вчителя, 
формування особистісної професійної позиції, вдосконалення методів та прийомів навчання, 
пошук власного «Я».

Репродуктивний (низький) рівень професійного розвитку характеризується недостат-
ністю інтересу до педагогічної діяльності, переважанням прагматичних мотивів діяльності, 
відсутністю сформованої системи професійно значущих знань, умінь та навичок, низьким 
оцінюванням власної діяльності, а також майже цілковитою відсутністю потреб у її подаль-
шому вдосконаленні. Репродуктивний рівень переважає на етапі професійної адаптації моло-
дого спеціаліста та характеризується процесом відтворення отриманих теоретичних знань з 
предмета, застосуванням умінь та навичок, набутих у вищій школі та формуванням власного 
стилю педагогічної діяльності.

Отже, виділення критеріїв і відповідних їм показників надає можливість окреслити по-
няття певного рівня сформованості професійного розвитку вчителя. Тому отримані резуль-
тати оцінювання порівняно з критеріями, що слугують своєрідним еталоном для визначення 
ефективної моделі навчального процесу, допоможуть скоригувати процес формування про-
фесійного розвитку вчителя ЗНЗ.

Ця проблема не вичерпує повноти окресленого дослідження. До перспективних на-
прямів подальших досліджень належить розкриття технології управління професійним роз-
витком учителів ЗНЗ.
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