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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність і доцільність дослідження. Основні стратегічні напрями розвитку післядипломної педагогічної освіти, зокрема її підсистеми підвищення кваліфікації вчителів, – це послідовна інтеграція в європейський освітній простір; 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. На їх реалізацію спрямована робота інститутів післядипломної педагогічної освіти, які у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про мови”, Державною програмою „Вчитель”, Національною доктриною розвитку освіти в Україні тощо. Досвід навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти України та центрів підвищення кваліфікації вчителів зарубіжних країн, більшість яких концентрує увагу на потреби держави у конкурентоздатній особистості, оновленні змісту, методів та форм навчання слухачів може отримати нову якість, якщо поряд з традиційними поступово впроваджувати ефективні моделі курсів підвищення кваліфікації вчителів
Питанням підвищення кваліфікації вчителів приділялась значна увага в монографічних роботах багатьох учених (В.І.Бондар, Н.І.Клокар, С.В.Крисюк, В.І.Маслов, В.В.Олійник, Н.Г.Протасова, П.В.Худоминський т.ін.); розкрита роль обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо модернізації змісту освіти в Україні (Л.І.Даниленко; Н.І.Клокар; М.І. Лапенок, Л.Д.Покроєва т.ін.); визначені особливості процесу навчання (І.П.Жерносек, А.М.Зубко, М.Ю.Красовицький, С.В.Крисюк, В.І.Пуцов, Т.І.Сущенко, М.М.Чегодаєва т.ін.). Надзвичайно важливим у чинній системі є методологічне обґрунтування природи і сутності процесу навчання (С.І. Архангельський, Ю.К. Бабанський, І.Я. Лернер, В.І.Лозова, Г.В.Троцко), що дозволяє визначити технологію його моделювання. 
У педагогіці в основному застосовується моделювання як метод пізнання (Л.В.Зазуліна, В.В.Краєвський, П.І.Сікорський, І.Т.Фролов, В.А.Штофф т.ін). Виявляється тенденція збільшення масштабів його застосування і в системі підвищення кваліфікації вчителів: моделювання передового педагогічного досвіду (М.Ю.Красовицький); моделювання педагогічних ситуацій (О.С.Березюк, Ю.М.Кулюткін, Г.С.Сухобська); імітаційно-ігрове моделювання (Ю.М.Друзь); моделювання управлінської діяльності (А.В.Гулімовський, В.С.Пікельна) тощо. 
Найбільший інтерес з теоретичного та практичного погляду для нас є модель розвитку особистості з позиції персонологічного підходу, яку розробив американський учений Дж. Левінджер і технологія модульного навчання, яку запроваджували українські вчені: А.М.Алексюк – для вищої школи; А.В.Фурман – для середньої; Л.О.Гранюк – для системи підвищення кваліфікації вчителів, зокрема розроблено структурно-функціональну модель організації модульного навчання в цій системі.
Проте недостатньо використовується моделювання як „найкорисніший інструмент” (В.Вєніков), ефективний засіб навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації. Наявна система організації навчального процесу вимагає змін, потребує ширшого застосування моделювання, що полегшить розуміння проблем післядипломної педагогічної освіти, допоможе уявити процес навчання слухачів як взаємообумовленість моделей фахівця, моделей змісту навчання, моделей форм курсової підготовки та моделей занять. Це спонукало до більш глибокого теоретичного осмислення моделювання, пошуків його місця в системі підвищення кваліфікації вчителів. Важливим структурним елементом цієї системи є її дидактична підсистема, яку можна моделювати. Особливий інтерес до цієї проблеми пояснюється передусім необхідністю розробки моделей курсової підготовки, які б відкривали шлях українській системі підвищення кваліфікації вчителів до входження у світовий культурно-освітній простір.
Актуальність дослідження, недостатнє теоретичне та практичне опрацювання проблеми зумовили вибір теми дисертації „Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось відповідно до плану науково-дослідної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського (рішення вченої ради, протокол № 1 від 31. 01.1997); тема узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол №1 від 27.01.1998 ).
Об’єкт дослідження – організація процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів.
Предмет дослідження – моделювання процесу навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності технології моделювання процесу навчання вчителів на основі модульно-персонологічного підходу та її включенні в систему підвищення кваліфікації.
Гіпотеза дослідження. Підвищення кваліфікації вчителів стане більш ефективним, якщо: 
	використовувати моделювання як один із засобів побудови структурних елементів навчального процесу в системі підвищення кваліфікації вчителів за умов перспективи розвитку творчого потенціалу вчителя;
	технологія моделювання процесу навчання буде відбуватися на основі алгоритму побудови та поетапного розгортання дидактичного модуля; 
	будуть створені ефективні моделі курсової підготовки вчителів незалежно від фаху;

забезпечуватимуться умови розвитку та саморозвитку творчого потенціалу особистості вчителя. 
Для реалізації поставленої мети й перевірки зазначеної гіпотези дослідження були визначені такі завдання:
визначити методологічне підґрунтя основ моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів; 
	обґрунтувати модель процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів; 
визначити сутність та компоненти дидактичного модуля як основного структурного елемента підвищення кваліфікації вчителів;
розробити методику оцінки творчого потенціалу з метою встановлення рейтингу вчителя відповідно кваліфікаційної категорії та прогнозування його розвитку та саморозвитку у міжатестаційний період;
визначити види моделей, які у сукупності всебічно забезпечують процес підвищення кваліфікації вчителів;
розробити засоби науково-методичного забезпечення системи підвищення кваліфікації вчителів.
Методологічну основу дослідження становить ідея застосування моделювання в системі підвищення кваліфікації вчителів (М.Красовицький); модульний (А.М.Алексюк, Л.О.Гранюк, В.О.Огнев’юк, Є.В.Сковін, А.В.Фурман т. ін.) та персонологічний (В.Б.Гаргай, Ж.Піаже т.ін.) підходи до розвитку особистості вчителя; ідея створення дидактичного модуля відповідно до структури моделі науки (П.Г.Москаленко); наукові здобутки щодо визначення творчого потенціалу особистості вчителя (Н.С.Мартинович, Н.Г.Протасова), дидактичних основ розвитку творчого мислення у процесі навчання (М.А.Данилов, І.В.Калашніков, М.М.Скаткін, В.Оконь, П.І.Підкасистий, П.Торранс), застосування активних методів навчання (Я.М.Бєльчиков, М.М.Бірштейн, С.П.Ляпідовська, В.Я.Платов, Г.П.Щедровицький т.ін.); положення, викладені в національних нормативно-правових документах про систему підвищення кваліфікації вчителів.
Теоретичною основою дослідження є концептуальні положення щодо організації процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів (А.М.Алексюк, В.І.Бондар, І.П.Жерносек, А.М.Зубко, С.У.Гончаренко, В.І.Маслов, В.В.Олійник, Н.Г.Протасова, В.І.Пуцов, Т.І.Сущенко т.ін.); психолого-педагогічні теорії особистості та її розвитку у процесі навчання (О.М.Пєхота, В.А.Семиченко, С.О.Сисоєва); концепції управління процесом навчання (Ю.К.Бабанський, М.В.Гриньова, Г.С.Данилова, Г.В.Єльнікова, В.С.Пікельна т. ін.); застосування моделювання як методу наукового пізнання (Б.А.Глинський, В.А.Штофф). 
Методи дослідження: теоретичного пошуку – аналіз, порівняння, систематизація теоретичних і експериментальних даних дали можливість узагальнити дослідницькі матеріали з теми дослідження. Основними методами дослідження виступали теоретичне моделювання – для розробки технології моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів і педагогічний експеримент щодо запровадження курсів незалежно від фаху вчителів у чинній системі. Крім того, використовувалися методи емпіричного спрямування – діагностичні (анкетування, інтерв’ю, бесіда), обсерваційні (спостереження, самоспостереження), що сприяли вивченню стану проблеми в практиці, статистичної обробки даних (кількісний і якісний) – забезпечили достовірність одержаних матеріалів та власний досвід (робота у Полтавському інституті післядипломної педагогічної освіти: методистом, завідувачем кабінету передового педагогічного досвіду, інформаційно-видавничого сектора, старшим викладачем кафедри педагогічної майстерності).
Експериментальна база. Дослідження проводилося на курсах підвищення кваліфікації вчителів у Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Ост-роградського; у загальноосвітніх навчальних закладах Гадяцького, Зіньківського, Решетилівського та Чутівського районів Полтавської області. Залучено до дослідження 1137 респондентів: 5 колективів шкіл (173 вчителя, учнів – 183, батьків – 195); слухачів курсів підвищення кваліфікації – 317; методистів – 34; авторів публікацій ж. „Імідж сучасного педагога” – 235 учителів. 
Дослідження здійснювалося протягом 1988-2004 рр. і проходило у три етапи.
На першому, аналітично-пошуковому етапі (1988-1996) відбувалося цілеспрямоване дослідження організації процесу навчання в системі підвищення кваліфікації, вивчався досвід курсової підготовки вчителів, зокрема, їх організаційно-педагогічне забезпечення.
На другому, конструктивному етапі (1997-1999) вивчався стан проблеми у психолого-педагогічній літературі та практиці системи підвищення кваліфікації вчителів. На основі цього було визначено мету, гіпотезу, завдання, методи дослідження. Було теоретично обґрунтовано компоненти дидактичного модуля та включено його у процес навчання слухачів курсів, розроблялась технологія моделювання процесу навчання в чинній системі. Проводився експеримент, у процесі якого (вперше у 1997 р.) перевірено цю технологію під час проведення курсів як організаційно-діяльнісної гри (курси-ОДГ), створено журнал „Імідж сучасного педагога” (1999) як науково-методичний засіб підвищення педагогічної майстерності. 
На третьому, рефлексивному етапі (2000-2004) перевірялася ефективність технології моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів під час проведення курсів-ОДГ (2000, 2002, 2003, 2004), курсів як пролонгованої ділової гри (курси-ПДГ) (2000) і дистанційних консалт-курсів (2002). Було видано модульний посібник для слухачів курсів (2003). 
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
	вперше в системі підвищення кваліфікації обґрунтовано та реалізовано технологію моделювання процесу навчання вчителів на основі модульно-персонологічного підходу; 
	виявлено компоненти дидактичного модуля як основного структурного елементу функціонування системи підвищення кваліфікації; 
	сформульовано принципи модульно-персонологічного навчання; 
	розроблено, експериментально перевірено та впроваджено у практику інститутів післядипломної педагогічної освіти низку курсів підвищення кваліфікації вчителів, організованих на засадах технології моделювання. 

Теоретичне значення полягає у створенні технології моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів; у науковому обґрунтуванні понять: „технологія моделювання процесу навчання”; „модульно-персонологічний підхід”; „дидактичний модуль”; „курси як організаційно-діяльнісна гра”; „курси як пролонгована ділова гра”; „дистанційні консалт-курси”, що поглиблюють сучасне розуміння теорії та методики професійної освіти. 
Практична значущість дисертаційного дослідження пов’язана із розробкою моделей курсової підготовки вчителів. Здійснено науково-методичне забезпечення процесу навчання в системі підвищення кваліфікації (створено педагогічний журнал і модульний посібник для слухачів курсів).
Особистий внесок здобувача як співавтора і відповідального за випуск посібників: “Методологічні аспекти роботи колективу над педагогічною проблемою” (П.Г.Москаленко, Л.В.Тихомирова), “Педагогічні конкурси на Полтавщині” (П.І.Матвієнко), “Педагогічні технології. Досвід. Практика” (П.І.Матвієнко, С.Я.Клепко, І.В.Гальченко, О.В.Савельєва, Г.О.Сиротенко, В.Ю.Стрельніков), “Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти” (В.Р.Ільченко, П.І.Матвієнко), які є засобами науково-методичного забезпечення процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів.
Вірогідність одержаних результатів забезпечується використанням комплексу взаємопов’язаних теоретичних та емпіричних методів, адекватних меті і завданням дослідження, науковою обґрунтованістю витоків дослідження, методикою застосування різноманітних видів експертної оцінки (моніторинговий, діагностичний, прогнозуючий та кваліметричний), що забезпечили логічність наукових завдань та достовірність висновків; стабільністю отриманих  результатів.
Апробація результатів дослідження здійснювалась у доповідях і виступах на конференціях: міжнародних: „Педагогічна практика та філософія освіти” „Стратегія і підготовки вчителя ХХІ століття” (Полтава, 28 квітня 2000 р.); „А.С.Макаренко и мировая педагогика” (Полтава, 8-11 квітня 2002 р.); „Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованості на розвиток особистості” (Х Каришинські читання, Полтава, 29-30 травня 2003 р.); всеукраїнських: „Післядипломна освіта: проблеми, перспективи розвитку” (Київ, 28 листопада 2000 р.); “Освітній менеджмент: перспективи розвитку та інновації” (Полтава, 23 жовтня 2001 р.); “Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя” (Полтава, 4-6 березня 2002 р.); „Інтеграція змісту освіти в школі та ВНЗ: досягнення і перспективи (Полтава, 14-16 квітня 2004 р.). 
Матеріали дослідження було використано в системі підвищення кваліфікації вчителів через курси-ОДГ (ліцензія Науково-методичного центру вищої освіти та Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 15.03.2004 р.) і апробовано в Жовтневому, Решетилівському, Калениківському загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району (довідка № 589 від 15.08.04); у Великопавлівському – Зіньківського району (довідка №486 / 1 від 16.06.04) та №2 – Гадяцького району (довідка №1-10 / 576 від 20.08.04); курси-ПДГ у Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського (довідка № 479 а від 27.08.04) та дистанційні консалт-курси для вчителів Чутівського району (довідка № 3 від 24.05.02) та науково-практичний освітньо-популярний журнал ”Імідж сучасного педагога”, який включений до переліку фахових видань України (постанова президії ВАК України від 10.05 2000 року № 1 – 02 / 5). 
Результати і основний зміст представлено у 23 публікаціях автора (19 – одноосібних), з них: 4 – посібники (у співавторстві); 7 статей – у фахових виданнях; 10 – у матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій; 2 – у посібниках. За 1999-2004 рр. видано 49 номерів ж. „Імідж сучасного педагога” (головний редактор).
Структура дисертації. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (255 назв, з них: україномовних – 149, російськомовних – 92, англомовних – 14). Обсяг основного тексту – 177 сторінок. Робота містить 19 таблиць, 10 рисунків, 23 додатки, які займають 43 сторінки. 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми. Виділено об’єкт і предмет дослідження, мету і завдання, сформульовано гіпотезу, здійснено підбір методів дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичну і практичну значущість здобутих результатів, форми їх апробації.
У першому розділі „Теоретичні основи функціонування процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів” подано філософський та психолого-педагогічний аналіз літератури щодо процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів, розкрито науковий апарат дисертаційного дослідження. 
Процес навчання В.І.Лозова і Г.В.Троцко визначають як спеціально організовану пізнавальну діяльність, яка моделюється (визначаються цілі, завдання, зміст, структура, методи, форми) для прискореного опанування людиною основами соціального досвіду, накопиченого людством. Це потребує відповідних підходів до організації процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів, яка відрізняється від підвищення кваліфікації фахівців інших галузей і знаходить свій вираз у меті, змісті, формах, методах навчання, спрямуванні цього процесу, її специфіку  досліджували М.Ю.Красовицький, В.І.Маслов, В.І.Пуцов т.ін. У цьому напрямку пріоритет потрібно віддати інститутам післядипломної педагогічної освіти, які покликані вдосконалювати фахову майстерність учителів. Зміст процесу навчання повинен спиратися на всебічне діагностування, визначення потреб слухачів щодо забезпечення їх новітньою інформацією, підвищення соціального статусу вчителя. 
Аналіз науково-методичної літератури свідчить про інтенсивний розвиток модульного навчання – це поява різних його варіацій у поєднанні з іншими видами навчання чи системою оцінювання знань: модульно-розвивальне (М.В.Гриньова, А.В.Фурман); проектно-модульне (А.Міхеєв, І.Г.Осадчий); блочно-модульне (І.Д.Чегель, В.Д.Горський); проблемно-модульне (М.Ж.Арстанов, П.І.Підкасистий, Ж.С.Хайдаров; Л.І.Круглік; М.А.Чошанов); модульно-рейтингове (А.Г.Чорноштан, П.І.Сікорський); модульно-тьюторне (А.М.Алексюк). Останнім часом запроваджується кредитно-модульне навчання у вищій школі. 
На наш погляд, науково-дослідницька підготовка вчителя може здійснюватися через модульно-персонологічний підхід у системі підвищення кваліфікації, що передбачає набуття знань і вмінь користуватися логікою, методологією і системою наукового дослідження в галузі педагогічного людинознавства, а також самостійно проводити наукові дослідження в межах своєї професіональної діяльності, з’ясовувати наукові факти, створювати нові знання і використовувати їх у своїй роботі. Реалізація такого підходу забезпечує органічний зв’язок теорії та практики, наукової та методичної підготовки слухачів; активну їх позицію у процесі навчання; єдність навчальної підготовки і підвищення загальної культури слухачів; відповідність планування процесу навчання логіці науки, яка вивчається, дозволяє вийти на розвиток творчого потенціалу конкретного вчителя. 
Проблема моделювання вивчалась багатьма дослідниками (В.А.Вєніков, Б.С.Грязнов, Б.С.Динін, Є.П.Нікітін, В.І.Сідоркін, І.Т.Фролов т.ін.). Погоджуючись з Б.С.Гершунським, що дидактична модель включає процес навчання в системі підвищення кваліфікації (модель навчальної діяльності) та мету навчання в ній (модель підготовки фахівця), та з В.С.Пікельною, що моделювання може виступати і як механізм визначення перспективи розвитку, розуміємо моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації як засіб побудови структурних елементів навчального процесу в системи підвищення кваліфікації за умов забезпечення перспективи розвитку творчого потенціалу вчителя. При цьому модель процесу навчання у цій системі розглядається як взаємообумовленість зовнішньої (процес навчання) та внутрішньої (особистість фахівця) складових професійної діяльності в контексті освітнього простору. Під творчим потенціалом особистості вчителя вбачаємо не тільки його професійні знання й уміння, і педагогічну культуру, творчі здобутки та високу результативність у педагогічній діяльності та творчих успіхах учнів, котрих він навчає. 
Безпосередній інтерес для педагогіки становить ідея саморозвитку індивідуальності шляхом самопізнання, самовиховання, ствердження того, що тільки в творчій діяльності з найбільшою повнотою розкриваються індивідуальні якості людини. Нам близьке розуміння саморозвитку особистості з погляду філософії (М.Б.Ценко), психології (А.М.Леонтьєв, В.А.Семиченко т.ін.), методології (О.П.Слободян). 
Таким чином, моделювання не допускає шаблонного підходу, а вимагає творчого ставлення з урахуванням конкретної навчальної ситуації.
У другому розділі –„Моделювання процесу навчання на основі визначення дидактичних модулів у системі підвищення кваліфікації вчителів” розкрита сутність і характеристика компонентів дидактичного модуля як умови моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів; дано характеристику модульно-персонологічного навчання; представлена технологія моделювання процесу навчання в цій системі; зроблено аналіз результатів її упровадження. 
Моделювання процесу навчання – алгоритм побудови цілісного дидактичного модуля у вигляді поетапного розгортання його компонентів, взаємопов’язаних у певному порядку і спрямованих на досягнення фіксованої мети: активізацію позиції вчителя, творче саморозкриття його через відтворення різноманітних аспектів професійної діяльності. Домінуючим фактором впливу післядипломної освіти на підвищення педагогічної майстерності вчителя є зміщення акценту на розвиток та саморозвиток його творчого потенціалу. Модуль є сукупністю дидактичних компонентів процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів, а дидактичний модуль – взаємозалежна сукупність компонентів, кожний з яких має свій ієрархічний статус і визначене місце; взаємодіє із середовищем і іншими системами як єдине ціле; характеризується цілісністю, відкритістю, гнучкістю, лабільністю. 
Компонентами дидактичного модуля є: 
Мотиваційно-цільовий (МЦКМ) – спрямований на позитивне ставлення слухачів курсів до своєї навчально-пізнавальної діяльності. Важливо, щоб учителі самі виявляли бажання пізнавати нове. Для цього необхідно спиратися на їх потреби, інтереси. У єдності мотивації та цілей навчання міститься сутність цього компоненту.
Змістовий (ЗК) – логічно завершений, відносно самостійний фрагмент навчального матеріалу, що підлягає цілісному системному засвоєнню, провідний компонент навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів, який розглядають як педагогічне втілення соціального замовлення. Змістовий компонент визначається навчальним планом, відповідними типовими програмами, навчальною літературою. Зміст занять конкретизується викладачем з урахуванням поставлених задач підвищення кваліфікації. 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. 
Методичний (МК) – відображає процесуальну сутність навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів. Саме в діяльності викладача та слухача, у їх взаємодії, що протікає у часі, реалізується завдання оволодіння методами навчання, світовим та вітчизняним педагогічним досвідом. У рамках модуля вони застосовуються в різному сполученні залежно від дидактичної мети і структури змістового компонента, особливостей слухачів конкретної групи, професіоналізму викладача, матеріально-технічної бази інституту післядипломної педагогічної освіти тощо.
Компонент організаційних форм навчання (КОФН) – сукупність форм організації процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів, які групуються за такими характеристиками: місце і умови проведення занять із слухачами. Це певний систематично побудований організаційний конструкт, в якому логіка послідовної наступності у лінійній структурі відповідає логіці послідовного руху (зміни) дидактичних цілей і відповідно всіх елементів навчанняКДК
.
Контрольно-діагностичний (КДК) – передбачає одночасний контроль викладача за ходом реалізації поставлених завдань навчання та самоконтролю слухачів. Контроль і самоконтроль забезпечують зворотний зв’язок у процесі навчання – отримання викладачем інформації про ступінь ускладнень, якість поетапного розв’язання завдань, типові недоліки навчання слухачів. Вхідне і вихідне діагностування допомагає коригувати, регулювати процес, вносити зміни у методи, форми і засоби навчання, наближати їх до оптимальних.
Результативний (РК) – передбачає оцінку викладачем і слухачем досягнутих у процесі навчання результатів (визначається рівень творчого потенціалу вчителя: високий, достатній, середній, недостатній) і встановлення відповідності їх навчальним завданням, з’ясує причини виявлених відхилень, проектує нові завдання, що враховують необхідність виправлення знайдених недоліків у знаннях та вміннях. 
У результаті теоретичного та практичного вивчення об’єкта нашого дослідження, створено модель процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів, метою якої є обґрунтування та вдосконалення процесу навчання в цій системі, опису її складових і взаємозв’язків між ними та визначення місця вчителя у цій системі. Дана модель складається з двох частин (технологія моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів; моделювання процесу навчання, що включає сукупність моделей фахівця, змісту, форм, занять). Поняття „технологія” трактується як сукупність знань про способи і засоби здійснення виробничих процесів (у словнику за ред. О.С.Мельничука). За А.В.Гулімовським технологія моделювання – це „побудова комплексу взаємопов’язаних у певному порядку операцій, спрямованих на досягнення фіксованої мети”. Технологія моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів зумовлює зміст і обсяг, структурованого у вигляді окремих дидактичних модулів процесу навчання, що забезпечує реалізацію творчого потенціалу особистості вчителя. Вона передбачає: знання цілей і завдань навчання слухачів курсів; вивчення їх особливостей; володіння комплексом різноманітних елементів змісту, методів, прийомів і організаційних форм навчання; уміння правильно організовувати позааудиторну роботу із слухачами. 
Характеристика технології моделювання процесу навчання у системі підвищення кваліфікації дана у табл.1. Розгортання дидактичного модуля за підготовчим, конструктивним, тренувальним, творчим, заключним етапами та відповідними компонентами (мотиваційно-цільовим, змістовим, організаційних форм навчання, контрольно-діагностичним і результативним) дало можливість виконувати комплекс взаємопов’язаних у певному порядку операцій: виходячи із соціального замовлення, сформувати цілі навчання; провести підготовку документації, визначити зміст; склад творчої групи, лектури, їх рольові позиції; провести вхідне та вихідне діагностування слухачів і локальний педагогічний моніторинг; корекцію запропонованої програми та уточнення регламенту; розподіл на мікрогрупи слухачів. 
Таблиця 1
Технологія моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів
Етапи 
моделювання
Компоненти дидак-тичного модуля
Комплекс виконуваних операцій
Підготовчий
Мотиваційно-цільовий
1. Соціальне замовлення.
2. Експериментальне дослідження (локальний педагогічний моніторинг (для одного педколективу).
3. Формування цілей навчання.
4. Постановка завдань.
5. Підготовка документації.
6.Визначення складу творчої групи, лектури, їх рольова участь.
Конструктив-ний
Змістовий
7. Вхідне діагностування (для педколективу – до початку курсів).
8. Розподіл слухачів курсів на МГ (мікрогрупи) або на ДМГ (дискусійні мікрогрупи) та ПС (предметні секції) і визначення їх рольової позиції.
9. Корекція запропонованої програми та уточнення регламенту курсів 
Тренувальний або досліджен-ня моделі 
Методичний
Організаційних форм навчання

10. Проведення курсів: дотримування визначених цілей, принципів і завдань; виконання програми та регламенту курсів.
11.Здійснення модульно-персонологічного підходу до процесу навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів.
12. Рефлексія у кінці кожного робочого дня.
Творчий
Контрольно-діагностичний
13. Вихідне діагностування.
14. Перенесення знань з моделі для розв’язку визначених педагогічних проблем слухачами курсів. 
Заключний
Результативний
15. Захист випускних творчих робіт.
16. Розвиток творчого мислення педколективу та творчого потенціалу кожного вчителя зокрема за визначеними параметрами результативності  курсів.

Позитивні зміни в системі підвищення кваліфікації значною мірою залежать від професіоналізму вчителів, визначних стратегічних пріоритетів (Г.Данилова). Змістова сутність функціонування цієї системи дозволяє підготувати моделі фахівця: вчителя-менеджера, вчителя-філософа, вчителя-дослідника, вчителя-інтегратора, вчителя-митця, вчителя-інноватора і, перш за все, високоосвічену людину із спеціальною ерудицією, розвинутим аналітичним та творчим мисленням. Визначено, що ці моделі фахівця є узагальнюючою характеристикою творчого потенціалу вчителя та його педагогічної діяльності. 
Розроблена методика оцінки творчого потенціалу дозволяє встановити рейтинг учителя щодо кваліфікаційної категорії, здійснити прогнозування його розвитку та саморозвитку у міжатестаційний період. Оцінка проводиться тьюторами від рай(міськ)методкабінетів та інститутів післядипломної педагогічної освіти. Бали виставляються у залікову атестаційну книжку слухача. За 4-мірною шкалою оцінювання визначається творчий потенціал учителя: високий, достатній, середній, недостатній. Кількість набраних балів відповідає певній кваліфікаційній категорії вчителів і визначається за 11 показниками. Дана методика дає можливість побачити сформованість інтересів, педагогічну свідомість, ступінь розвитку творчого потенціалу вчителя, ініціацію активності його педагогічної діяльності, самостійність у роботі над поставленими завданнями, ініціативність у період атестації вчителів. Таким чином, ця методика вказує шлях до цілісного розвитку та саморозвитку інтегрованої та автономної особистості вчителя.
Моделі змісту. Зміст модульно-персонологічного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів передбачає таке моделювання процесу навчання, за якого викладач і слухачі курсів працюють з навчальною інформацією, поданою у вигляді дидактичних модулів. Кожен з них є ґрунтовною розробкою певної теми, вирізняється відносною самостійністю і може розглядатися як окремий напрям у системі підвищення кваліфікації щодо розвитку творчого потенціалу вчителя. Водночас модулі пов’язані між собою і разом складають єдиний навчальний комплекс.
За технологією модульно-персонологічного навчання слухач має змогу працювати за певною індивідуальною програмою не лише за соціально-гуманітарними, професійними модулями, але й зробити вчасний вибір розвивальних та інтегрованих дидактичних модулів. Розвивальний модуль сприяє виявленню, розвитку і саморозвитку творчих потенцій учителів. Інтегрований модуль об’єднує навчальні матеріали, різні за змістом і дидактичною метою (гуманітарні, природничо-математичні, фізико-математичні, біолого-хімічні, еколого-валеологічні т.ін.). 
Тематика вищезазначених дидактичних модулів може бути різноманітною. 
Моделі форм (курсова, міжкурсова, самостійна). Виходячи з позиції, що традиційна система підвищення кваліфікації вчителів потребує суттєвої перебудови і що сучасний учитель вимагає від цієї системи мобільності, наголошуємо, що вона повинна бути максимально гнучкою, варіативною. У ході дослідження визначено змістову сутність курсів незалежно від фаху вчителів:
	 курси як організаційно-діяльнісна гра (курси-ОДГ) – форма курсової підготовки окремого педагогічного колективу, що є органічною складовою процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів, її плановим компонентом, слугує для вирішення педагогічних проблем навчального закладу, сприяє розвитку та саморозвитку творчого мислення колективу. Вони дають можливість за допомогою колективного мислення в ігровому режимі вирішувати комплексні проблеми в інтересах учителів, учнів та їх батьків. Термін проведення – 9 днів за 216-годинною програмою у канікулярний період для всього педколективу. Новизна курсів: робота постійної команди курсів, проведення психотренінгів; паралельна робота 3-х дискусійних мікрогруп і 3-х предметних секцій, особлива структура робочого дня;

 курси як пролонгована ділова гра (курси-ПДГ) – інтегрована форма курсової підготовки фахівців суміжних предметів у вигляді пролонгованої (пролонгація – від лат. prolongo – продовжую) ділової гри (протягом року), яка проводиться за визначеними етапами та відповідними компонентами. Відбувається технологія розвитку та саморозвитку творчого потенціалу вчителя-дослідника, яка будується на колективній діяльності викладацької команди та слухачів курсів тривалий час. Навчальна програма складає 216 годин. Новизна курсів: інтеграція змісту – тематичні дні з філософії, психології, педагогіки; включені модулі „Науково-дослідна підготовка” та „Загальна культура вчителя”. Вони проводяться за трьома етапами по 36 годин стаціонарно і 72 години складає самостійна індивідуальна робота;
	 консалт-курси (консалт – від слова “консалтинг” – управлінське консультування) – дистанційна модель системи підвищення кваліфікації вчителів, котрі претендують на вищу кваліфікаційну категорію. Головна мета курсів – трансформування інформації та перетворення її в знання, форма співтворчості теоретиків освіти та практиків, розвиток та саморозвиток творчого потенціалу вчителя-дослідника. Програма містить 108 годин, з яких 36 – тематичні консультації, 72 – на самостійну індивідуальну роботу.
Важливою умовою курсів є моделювання міжособистісних взаємовідносин, коли учасники гри (слухачі курсів) навчаються координувати власні дії, дістають можливість пізнати та змінити себе, свої дії. Акцентується увага на природних і психолого-фізіологічних особливостях учителів через упровадження курсів незалежно від їх фаху у систему підвищення кваліфікації. Внаслідок чого відбувається зміна парадигм навчання у чинній системі (табл.2):
Таблиця 2
Зміна парадигми навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації 

Традиційне навчання
Модульно-персонологічне навчання
                                           Програми навчання
* увага приділяється змістові
* рівновага між змістом і процесом навчання
* обмеженість навчальних 
модулів
* широкий спектр дидактичних модулів
* вивчення змісту
*вивчення  процесу навчання як системи цілісного об’єкта 
*поступ інформації кроками 
(лекціями)
* модульний поступ інформації за навчальними етапами
Навчання
* зосереджене на викладачеві
* зосереджене на слухачеві курсів
* призначення програми
* вибір програми
* єдиний навчальний підхід
* система різних підходів 
* лекційно-практичне
* рівновага лекційно-практичного та самостійного
*ілюстративно-пояснювальне 
*модульно-персонологічне, розвивальне
Оточення
* конкуруюче 
* згуртоване 
* керівництво рівнями освіти
*керівництво навчально-творчою і дослідною діяльністю 
* нагляд за слухачами курсів
* співтворчість
* стабільна структура
* гнучка структура – оперативно-діяльна

Розроблені нами курси незалежно від фаху вчителів слід розглядати як елемент мікроструктури в системі підвищення кваліфікації. Вони побудовані на зовнішній (курсова підготовка) та внутрішній (особистість учителя) сторонах професійної діяльності, які у реальності не завжди виступають як рівноправні. 
Експериментально модель курсів-ОДГ перевірено на базі загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів: Жовтневого, Решетилівського, Калениківського Решетилівського району (1997, 2000, 2003); Великопавлівського – Зіньківського району (2002), №2 м.Гадяча (2004); модель курсів-ПДГ – на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (1999), дистанційну модель консалт-курсів – Чутівського району (2002). Курси відрізняються введенням інтегрованих („Філософія та менеджмент освіти”; „Загальна культура вчителя”) та розвивальних („Науково-дослідна підготовка вчителя”; „Психологічні можливості особистості в аспекті розвитку її творчого потенціалу”; „Загальнодидактичні і специфічні методи розвитку творчого потенціалу особистості”; „Педагогічні основи реалізації сучасних освітніх технологій”) дидактичних модулів. 
Моделі занять. Традиційні підходи до процесу навчання, коли слухачам передаються готові знання, виявляються малоефективними. Використовуються загальні моделі занять (лекції-дискусії, проблемні лекції, „калейдоскоп ідей”, „відеопанорама”, тренінги, ділові ігри, групові та індивідуальні консультації, конференції по захисту випускних творчих робіт) та специфічні (психорозминки, психотренінги, робота в дискусійних та предметних мікрогрупах т.ін.). Значне зрушення у активізації мислиння слухачів курсів дало застосування  активних методів навчання як неімітаційних, так і імітаційних. До перших відносимо: проблемні лекції, практичні заняття, семінари та тематичні дискусії, підготовка курсового проекту, випускна робота, комп’ютерне моделювання, групові консультації, науково-дослідницька робота; до других – аналіз конкретних ситуацій, ділові ігри. На курсах слухачі визначаються у виборі науково-методичної проблеми і працюють над нею протягом року. 
Враховуючи загальнодидактичну модель процесу навчання та теорію І.Я.Лернера щодо закономірностей навчання, орієнтуючись на основні складові моделі, суб’єктивні фактори та технологію структурно-функціонального аналізу уроку за Ю.В.Васьковим, здійснено аналіз результатів спостереження слухачами (283 особи) за ходом процесу навчання на традиційних та курсах незалежно від фаху вчителів відповідно до компонентів дидактичного модуля (п. 1 – мотиваційно-цільовий компонент (МЦК), 3 – змістовий (ЗК), 5 – методичний (МК), 6 – організаційних форм навчання (КОФН), 8 – контрольно-діагностичний (КДК) та організаційних компонентів проведення курсів (п. 2 – умови проведення курсів (УПК) – матеріально-дидактичні, соціально-психологічні, культурологічні та санітарно-гігієнічні; 4 – структура курсів; 7 – вирішення завдань розвитку та саморозвитку (ВЗРС) як педколективу, так і окремої особистості; 9 – оцінку діяльності викладачів (ОДВ); 10 – оцінку діяльності слухачів курсів (ОДСК). Розмістивши їх у логічній послідовності за 12-бальною шкалою оцінювання відповідно до рівнів реалізації (високий – 10-12 балами, достатній – 7-9, середній – 4-6, низький – 0-3 ), зроблено узагальнену порівняльну таблицю оцінок слухачами процесу навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів. Найвищу оцінку було дано тим компонентам, які виділені у табл.3.
Таблиця 3
Узагальнена порівняльна таблиця оцінок слухачами 
процесу навчання за визначеними компонентами 

Курси
1МЦК
2 УПК
3 ЗК
4 СК
5 МК
6 КОФН
7 ВЗРС
8 КДК
9 ОДВ
10 ОДСК
Традиційні
8, 9
9, 9
9, 6
9, 2
9, 2
9, 7
8, 6
9, 7
10, 3
10, 6
Курси-ОДГ
11, 0
10, 3
11, 0
11, 4
10, 6
10, 8
10, 8
10, 7
11, 6
11, 6
Курси-ПДГ
11, 6
11, 0
10, 7
11, 2
10, 8
11, 2
10, 7
10, 5
11, 7
11, 5
Консалт-курси
10, 9
9, 5
11, 2
11, 0
10, 4
10, 5
10, 8
10, 2
11, 3
11, 1

Слухачі надають перевагу курсам-ПДГ (учитель ІІ (І) кваліфікаційної категорії може довести, що його досягнення відповідають вищій категорії); курсам-ОДГ для одного педколективу у природних умовах (вирішити проблеми школи; приваблює новизна таких курсів; зручність їх проведення (немає відриву від сім’ї, заміни уроків т. ін.). Отже, до позитивних сторін проведеної роботи відноситься: достатня кількість аналізованих компонентів, застосування 12-бальної шкали оцінювання цього процесу у цілому та кожного компоненту зокрема; наявність можливості визначення взаємодії і взаємозалежності між окремими компонентами.
Прогнозуюча експертна система відбору і оцінювання освітніх інноваційних проектів (Л.В. Буркова, Л.І.Даниленко), в якій визначені 3 сторони оцінювання інноваційного проекту (мотиваційна, змістова, процесуальна), 9 параметрів, 27 показників, дає можливість за тримірною шкалою оцінювання визначити критерій (вагомість) курсів: “високий” (В), “середній”(С), “низький” (Н). Анкетування 125 осіб (91 учитель та 34 методиста) показало, що курси мають практичну новизну (С); актуальні для всієї системи підвищення кваліфікації вчителів (В); є можливість їх реалізації у її змісті (В); показують перспективність у їх запровадженні  у найближчий час (В); вносять значну модернізацію у систему підвищення кваліфікації (С); підвищують рівень творчого потенціалу вчителя (В); сприяють стабільності у роботі педколективу (В) – курси-ОДГ, мають економічний ефект – не вимагають додаткового фінансування (В). Дана експертна система дозволила змоделювати результат упровадження курсів незалежно від фаху вчителів відповідно до набору заданих показників і підтвердити нашу думку щодо їх інноваційності.
Ïðî çðîñòàííÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó â÷èòåëÿ ó ì³æêóðñîâèé ïåð³îä ìîæóòü ñâ³ä÷èòè éîãî ïóáë³êàö³¿. Àêòèâíèì çàñîáîì êåðóâàííÿ ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ, àêóìóëÿö³ºþ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè â ðåã³îí³ âèñòóïàþòü æóðíàëè ³íñòèòóò³â ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ÿê³ º òèì ñåðåäîâèùåì, ó ÿêîìó ìîæå ï³äâèùóâàòèñÿ òâîð÷èé ïîòåíö³àë ó÷èòåëÿ. Âîíè ñïðèÿþòü íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó çàáåçïå÷åííþ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â÷èòåë³â ó ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Ç ö³ºþ ìåòîþ ñòâîðåíèé îáëàñíèé íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé îñâ³òíüî-ïîïóëÿðíèé æóðíàë „²ì³äæ ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà”. Öå „îäíå ³ç íàéâàæëèâ³øèõ äæåðåë äëÿ âèâ÷åííÿ ãðîìàäñüêî-ïåäàãîã³÷íîãî ðóõó òà ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè, ðîçâèòêó îñâ³òè, ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ð³çíèõ äèñöèïë³í” (çà Â.Ì.Ïîëîíñüêèì). Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ââàæàºìî, ùî ïóáë³êàö³¿ â÷èòåëÿ – öå âèõ³ä íà øèðîêó àóäèòîð³þ ÷èòà÷³â, ï³çíàííÿ ñåáå ÿê ëþäèíè, ÿê ïðîôåñ³îíàëà, ïðîöåñ ðîçâèòêó òà ñàìîðîçâèòêó  òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó. Çà 1999-2004 ðð. âèäàíî 49 íîìåð³â æóðíàëó, äå ìàþòü ïóáë³êàö³¿ 1162 àâòîðè, ç ÿêèõ 235 ó÷èòåë³â (20, 2 %). Êîæíèé íîìåð â îñíîâíîìó ìàº ïð³îðèòåòíó ïðîáëåìó, ÿêà àêòóàëüíà äëÿ ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà, íàïðèêëàä: “Äèçàéí òà äèäàêòè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ñó÷àñíî¿ øêîëè”; “Âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ïåäàãîãà ÿê ïîêàçíèê ³íòåëåêòó íàö³¿”; “Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé ³ òâîð÷à îñîáèñò³ñòü ó÷èòåëÿ”; „Ïðîáëåìè ñ³ëüñüêî¿ øêîëè” ò. ³í. Ñòâîðåíî íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê äëÿ ñëóõà÷³â  „Óäîñêîíàëåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ â÷èòåë³â â óìîâàõ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ îñâ³òè” (2003) ïîáóäîâàíèé ÿê äèäàêòè÷íèé ìîäóëü, ùî âêëþ÷àº ìåòó, çàâäàííÿ, êëþ÷îâ³ ñëîâà, òåêñòè ëåêö³éíî-ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, ÿê³ ðîçïî÷èíàþòüñÿ åêñïðåñ-êîíòðîëåì ³ çàâåðøóþòüñÿ òåñòàìè òà çàâäàííÿìè äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè. 
Îòæå, ïåäàãîã³÷íèé æóðíàë òà ìîäóëüíèé ïîñ³áíèê – öå çàñîáè íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â÷èòåë³â, ï³äâèùåííÿ ¿õ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó, ÿê³ îòðèìàëè øèðîêå âèêîðèñòàííÿ ó ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.
Ïðîâåäåíå òåîðåòèêî-åêñïåðèìåíòàëüíå äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäèëî ã³ïîòåçó ³ äîçâîëèëî çðîáèòè òàê³ âèñíîâêè:
Òåîðåòè÷íî îá´ðóíòîâàíî, ùî ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â º çàñîáîì ïîáóäîâè ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çà óìîâ çàáåçïå÷åííÿ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó â÷èòåëÿ. Ïðè öüîìó ìîäåëü ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ó ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê âçàºìîîáóìîâëåí³ñòü çîâí³øíüî¿ (ïðîöåñ íàâ÷àííÿ) òà âíóòð³øíüî¿ (îñîáèñò³ñòü ôàõ³âöÿ) ñêëàäîâèõ ÷èííî¿ ñèñòåìè.
Âèçíà÷åíî ìîäóëüíî-ïåðñîíîëîã³÷íèé ï³äõ³ä ó ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â, ùî ïðåäñòàâëåíèé ÷åðåç êîìïîíåíòè äèäàêòè÷íîãî ìîäóëÿ, ÿê³ çóìîâëþþòü çì³ñò, îáñÿã, ñòðóêòóðó ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ç ïîãëÿäó ðåàë³çàö³¿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ. Éîãî ðåàë³çàö³ÿ çàáåçïå÷óº îðãàí³÷íèé çâ’ÿçîê òåîð³¿ òà ïðàêòèêè, íàóêîâî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñëóõà÷³â; àêòèâíó ïîçèö³þ ñëóõà÷³â ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ; ºäí³ñòü íàâ÷àëüíî¿ ï³äãîòîâêè ³ ï³äâèùåííÿ çàãàëüíî¿ êóëüòóðè ñëóõà÷³â; â³äïîâ³äí³ñòü ïëàíóâàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ëîã³êè íàóêè äîçâîëÿº ðîçâèâàòè òâîð÷èé ïîòåíö³àë êîíêðåòíîãî â÷èòåëÿ. 
	Óòî÷íåíî, ùî äèäàêòè÷íèé ìîäóëü – ñóêóïí³ñòü êîìïîíåíò³â (ìîòèâàö³éíî-ö³ëüîâîãî, çì³ñòîâîãî, ìåòîäè÷íîãî, îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ, êîíòðîëüíî-ä³àãíîñòè÷íîãî, ðåçóëüòàòèâíîãî) ðàçîì ³ç ð³çíîìàí³òí³ñòþ çâ’ÿçê³â ³ â³äíîøåíü ì³æ íèìè. Êîæíèé êîìïîíåíò ìàº ñâ³é ³ºðàðõ³÷íèé ñòàòóñ ³ âèçíà÷åíå ì³ñöå; âçàºìîä³º ³ç ñåðåäîâèùåì ³ ³íøèìè ñèñòåìàìè ÿê ºäèíå ö³ëå; õàðàêòåðèçóºòüñÿ ö³ë³ñí³ñòþ, â³äêðèò³ñòþ, ãíó÷ê³ñòþ, ëàá³ëüí³ñòþ. 
4. Äîâåäåíî, ùî òåõíîëîã³þ ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ó ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â ìîæíà ðåàë³çóâàòè íà îñíîâ³ ïîåòàïíîãî ðîçãîðòàííÿ êîìïîíåíò³â äèäàêòè÷íîãî ìîäóëÿ â³äïîâ³äíî äî éîãî ñòðóêòóðè. Êîæíîìó âèçíà÷åíîìó â ðåçóëüòàò³ ìîäåëþâàííÿ åòàïó êóðñ³â – ï³äãîòîâ÷îìó; êîíñòðóêòèâíîìó; òðåíóâàëüíîìó; òâîð÷îìó; çàêëþ÷íîìó – â³äïîâ³äàþòü ïåâí³ êîìïîíåíòè: ìîòèâàö³éíî-ö³ëüîâèé, çì³ñòîâèé, ìåòîäè÷íèé, îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ, êîíòðîëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé, ÿê³ çàáåçïå÷óâàëè çì³ñòîâíî-ïðîöåñóàëüíó ñóòü äèäàêòè÷íîãî ìîäóëÿ.
5. Ï³äòâåðäæåíî, ùî çì³ñòîâà ñóòí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â äîçâîëèòü ï³äãîòóâàòè ìîäåë³ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ôàõ³âöÿ: â÷èòåëÿ-ìåíåäæåðà, â÷èòåëÿ-ô³ëîñîôà, â÷èòåëÿ-äîñë³äíèêà, â÷èòåëÿ-³íòåãðàòîðà, â÷èòåëÿ-ìèòöÿ, â÷èòåëÿ-³ííîâàòîðà ³, ïåðø çà âñå, âèñîêîîñâ³÷åíó ëþäèíó ³ç ñïåö³àëüíîþ åðóäèö³ºþ, ðîçâèíóòèì àíàë³òè÷íèì òà òâîð÷èì ìèñëåííÿì. Âèçíà÷åíî, ùî ö³ ìîäåë³ ôàõ³âöÿ º óçàãàëüíþþ÷îþ õàðàêòåðèñòèêîþ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó â÷èòåëÿ òà éîãî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
6. Äîïîâíåíî ñèñòåìó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ìîäåëÿìè êóðñ³â äëÿ â÷èòåë³â íåçàëåæíî â³ä ¿õ ôàõó (êóðñè ÿê îðãàí³çàö³éíî-ä³ÿëüí³ñíà ãðà, êóðñè ÿê ïðîëîíãîâàíà ä³ëîâà ãðà, äèñòàíö³éí³ êîíñàëò-êóðñè), ìîäåëþâàííÿ ÿêèõ çä³éñíåíî ó âèãëÿä³ ö³ë³ñíîãî äèäàêòè÷íîãî ìîäóëÿ, ùî äîïîìàãàº âïðîâàäæóâàòè ³íäèâ³äóàë³çàö³þ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, ï³äâèùóâàòè ÿê³ñòü éîãî ïðîâåäåííÿ, âèõîäèòè íà ïîòðåáè îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ òà ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó. ¯õ ñóòí³ñòü ïîëÿãàº ó ä³ÿëüíîñò³, íåîáõ³äí³é äëÿ âèð³øåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðîáëåì çà äîïîìîãîþ åôåêòèâíèõ ôîðì, ñïîñîá³â ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó ÿê êîíêðåòíî¿ ãðóïè, òàê ³ îêðåìîãî ñëóõà÷à êóðñ³â. Åêñïåðèìåíòàëüíî ïåðåâ³ðåíî ìîäåë³ â ïðèðîäíèõ óìîâàõ.
7. Äîâåäåíî, ùî óìîâàìè åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â º ¿õ íàóêîâî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ, ÿêå ìîæå áóòè çä³éñíåíå øëÿõîì ñòâîðåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî æóðíàëó òà ìîäóëüíîãî ïîñ³áíèêà äëÿ ñëóõà÷³â êóðñ³â. 
Ðàçîì ç òèì, äàíå äîñë³äæåííÿ íå âè÷åðïóº îêðåñëåíî¿ ïðîáëåìè. Ìîäåëþâàííÿ ÿê çàñ³á ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â ìàº íèçêó ïåðåâàã ïîð³âíÿííî ñèñòåìàìè ³íøèõ ãàëóçåé. Öåé çàñ³á äîçâîëÿº ñïðîñòèòè ðåàëüíèé îá’ºêò, äîçâîëÿº çáåðåãòè ³ ðîçâèâàòè àâòîðñüêèé õàðàêòåð ï³çíàííÿ, ö³íí³ñòü ñóá’ºêòèâíî¿ ïîçèö³¿ îñîáèñòîñò³ ÿê âèêëàäà÷à, òàê ³ ñëóõà÷à êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â. Ïåðñïåêòèâíèìè íàïðÿìàìè ïîäàëüøî¿ ðîçðîáêè ñë³ä íàçâàòè: íàóêîâî-äîñë³äíèöüêó ñàìîñò³éíó ðîáîòó ñëóõà÷³â, ôîðìóâàííÿ âì³íü ïîñòàíîâêè ïåäàãîã³÷íèõ ïðîáëåì òà ö³ëåñïðÿìîâàíîãî ïîøóêó øëÿõ³â ¿õ âèð³øåííÿ ò. ³í. 
ª ìîæëèâ³ñòü ï³äíÿòè âàãîì³ñòü ÷èííî¿ ñèñòåìè ÷åðåç âñòàíîâëåííÿ êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ â÷èòåëÿ â³äïîâ³äíî äî éîãî ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â ó ì³æàòåñòàö³éíèé ïåð³îä òà çä³éñíþâàòè âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ïðîôåñ³îíàëüíîãî ðîñòó â÷èòåëÿ. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ äàþòü çìîãó çðîáèòè òàê³ ïðîïîçèö³¿: ââåñòè äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â Óêðà¿íè êóðñè-ÎÄÃ, êóðñè-ÏÄÃ, êîíñàëò-êóðñè; çàñòîñóâàòè ìåòîäèêó îö³íêè òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó â÷èòåëÿ â äîàòåñòàö³éíèé ïåð³îä; ïðîäîâæèòè ðîáîòó ùîäî ñòâîðåííÿ íîâèõ ìîäåëåé êóðñ³â ³ ïåðåâåäåííÿ ¿õ íà òåõíîëîã³÷íó îñíîâó. 

Îñíîâíèé çì³ñò äèñåðòàö³¿ â³äîáðàæåíî â òàêèõ ïóáë³êàö³ÿõ:

Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè
 Á³ëèê Í.²., Ìîñêàëåíêî Ï.Ã., Òèõîìèðîâà Ë.Â. Ìåòîäîëîã³÷í³ àñïåêòè ðîáîòè êîëåêòèâó íàä ïåäàãîã³÷íîþ ïðîáëåìîþ (ç äîñâ³äó ðîáîòè ã³ìíàç³¿ ¹6 ì. Êðåìåí÷óêà). – Ïîëòàâà: ÏÎ²ÏÎÏÏ.– 1999. – 112 ñ.
	Ïåäàãîã³÷í³ êîíêóðñè íà Ïîëòàâùèí³: Ìåòîäè÷íèé çá³ðíèê / Àâòîðè-óêëàäà÷³: Ï.².Ìàòâ³ºíêî, Í.².Á³ëèê. – Êðåìåí÷óê: ÏÎ²ÏÎÏÏ. – 1998. – 74 ñ.
Ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿. Äîñâ³ä. Ïðàêòèêà: Äîâ³äíèê ñòàòåé / Ï.².Ìàòâ³ºíêî (ãîë. ðåä.), Ñ.ß.Êëåïêî (íàóê. ðåä.), Í.².Á³ëèê, ².Â.Ãàëü÷åíêî, Î.Â.Ñàâåëüºâà, Ã.Î.Ñèðîòåíêî, Â.Þ.Ñòðåëüí³êîâ. – Ïîëòàâà: ÏÎ²ÏÎÏÏ. – 1999. – 376 ñ.
	Óäîñêîíàëåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ â óìîâàõ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ îñâ³òè: Ìîäóëüíèé ïîñ³áíèê / Àâòîðè-óïîðÿäíèêè: Â.Ð.²ëü÷åíêî, Ï.².Ìàòâ³ºíêî, Í.².Á³ëèê. – Ïîëòàâà: ÏÎ²ÏÏÎ, 2003. – 190 ñ.

Íàóêîâ³ ñòàòò³ ó ôàõîâèõ âèäàííÿõ
Á³ëèê Í.². Çì³ñòîâíî-ñòðóêòóðí³ ìîäåë³ êóðñ³â-ÎÄÃ òà êóðñ³â-ÏÄÃ ó ï³ñëÿäèïëîìí³é îñâ³ò³ // Îñâ³òà ³ óïðàâë³ííÿ. – 1999.– ¹1. – Ñ.113-122.
Á³ëèê Í.². Êîíñàëò-êóðñè – äèñòàíö³éíà ìîäåëü ó ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè â÷èòåë³â // ²ì³äæ ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà. – 2001. – ¹1. –  Ñ.30-31.
Á³ëèê Í.². Ïåðñîíàëòåõíîëîã³ÿ ðîçâèòêó òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ-äîñë³äíèêà // ²ì³äæ ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà. – 2001. – ¹2. – Ñ. 6-11.
	Á³ëèê Í.². Îö³íþâàííÿ ñëóõà÷àìè êóðñ³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè â÷èòåë³â // ²ì³äæ ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà.– 2001.– ¹¹ 3-4.–Ñ.50-53.
Á³ëèê Í.²., Ìàòâ³ºíêî Ï.². Ïðîô³ë³çàö³ÿ ñ³ëüñüêî¿ øêîëè ÷åðåç ³ííîâàö³éí³ êóðñè // ²ì³äæ ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà. – 2004. – ¹¹2-3. – Ñ. 37-42.
	 Á³ëèê Í.². Ìîäóëüíî-ïåðñîíîëîã³÷íèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè // ²ì³äæ ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà. – 2004. – 
¹ 6. –  Ñ. 20-27.
	 Á³ëèê Í.². Äèäàêòè÷íèé ìîäóëü ÿê îðãàí³çàö³éíî-ïðîöåñóàëüíà óìîâà ó ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â // Äèðåêòîð øêîëè, ë³öåþ, ã³ìíàç³¿. – 2004. – ¹ 5. – Ñ. 94-99.

Ìàòåð³àëè ì³æíàðîäíèõ ³ âñåóêðà¿íñüêèõ êîíôåðåíö³é ³ ñåì³íàð³â
 Á³ëèê Í.². Êóðñè ïåäàãîã³â – øêîëà ä³ëîâèõ ³ãîð // Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â ñåðåäí³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàäàõ íîâîãî òèïó: äîñÿãíåííÿ, ïðîáëåìè, ïåðñïåêòèâè: Ìàòåð³àëè Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿. – Ïîëòàâà: ÏÎ²ÏÎÏÏ, 28-29 áåðåçíÿ 1996. – Ñ. 232-235.
	 Á³ëèê Í.². Òåõíîëîã³ÿ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ ó ï³ñëÿäèïëîìí³é îñâ³ò³ // Ïåäàãîã³÷íà ñïàäùèíà Ì.Â.Îñòðîãðàäñüêîãî ³ ðîçâèòîê îñâ³òè â Óêðà¿í³: Ìàòåð³àëè Ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿. – Ïîëòàâà: ÏÎ²ÏÎÏÏ, 28-29 æîâòíÿ 1996. – Ñ.66-68.
	 Á³ëèê Í.². Òåõíîëîã³ÿ íåòðàäèö³éíèõ çàíÿòü ó ï³ñëÿäèïëîìí³é îñâ³ò³ // Ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â: ïðîáëåìè ðîçâèòêó: Ìàòåð³àëè çâ³òíî¿ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿. – Ê.: Ó²ÏÊÊÊÎ, 31.10 – 1.11.1996. – 1997. – Ñ. 39-42.
 Á³ëèê Í.². Êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ â ïðîãðàì³ êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â // Âèêîðèñòàííÿ íîâèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³: Ìàòåð³àëè Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿. – Ïîëòàâà: 1996. – Ïîëòàâà: ÏÎ²ÏÎÏÏ, 10-11 ãðóäíÿ 1997. – Ñ. 41-45.
	 Á³ëèê Í.². Òâîð÷èé ó÷èòåëü ³ ³ííîâàö³éí³ êóðñè: ïðîòèáîðñòâî ÷è ñï³âðîá³òíèöòâî // Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà ³ ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè: Ìàòåð³àëè Ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿. – Ïîëòàâà: ÏÎ²ÏÎÏÏ. – 25-26 ëèñòîïàäà 1997.– Ñ.30-31.
	 Á³ëèê Í.². Ìîäåëü êóðñ³â-ÎÄÃ â ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â // Íîâ³ ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿ ç ïðîáëåì äåìîêðàòèçàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ: Ìàòåð³àëè Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿. – ×åðêàñè. – 26-28 ñ³÷íÿ 1998. – C. 108-109.
 Á³ëèê Í.². Îðãàí³çàö³ÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè íà êóðñàõ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â // Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè òåîð³¿ òà ïðàêòèêè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè êåð³âíèõ ³ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â: Ìàòåð³àëè çâ³òíî¿ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿ Äåðæàâíî¿ àêàäåì³¿ êåð³âíèõ êàäð³â îñâ³òè. – Êè¿â. – 5-6 áåðåçíÿ 1998. – ×.². – Ñ. 59-61.
 Á³ëèê Í.². Çì³ñòîâî-ñòðóêòóðíà ìîäåëü êóðñ³â-ÎÄÃ â ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â // Ðîëü êàôåäðè ó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó çàáåçïå÷åíí³ áåçïåðåðâíî¿ áàãàòîð³âíåâî¿ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â: Ìàòåð³àëè íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿. – Êðåìåí÷óê: ÊÄÏ². – 24-25 êâ³òíÿ 1998. – Ñ. 48-54.
	 Á³ëèê Í.². Ñàìîðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé ó÷èòåëÿ çàñîáàìè ïåäàãîã³÷íî¿ ïðåñè // Ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü ÿê ñó÷àñíà òåõíîëîã³ÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ: Ìàòåð³àëè Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿”. – 4-6 áåðåçíÿ 2002. – Ïîëòàâà: ÏÄÏÓ ³ì. Â.Ã.Êîðîëåíêà. – Ñ. 63-66.
 Êîíñàëò-êóðñè – äèñòàíö³éíà ìîäåëü ó ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè â÷èòåë³â // Ïåäàãîã³÷í³ çàñàäè ôîðìóâàííÿ ãóìàí³ñòè÷íèõ ö³ííîñòåé ïðèðîäíè÷î¿ îñâ³òè, ¿¿ ñïðÿìîâàíîñò³ íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³”) Õ Êàðèøèíñüê³ ÷èòàííÿ): Ìàòåð³àëè Ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿. – Ïîëòàâà, 29-30 òðàâíÿ 2003. – 
Ñ. 41-42.

Ñòàòò³ â ïîñ³áíèêàõ, çá³ðíèêàõ
 Á³ëèê Í.². ²ííîâàö³éí³ êóðñè â ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè â÷èòåë³â: Çá³ðíèê ñòàòåé „²ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ó çàêëàäàõ îñâ³òè Ïîëòàâùèíè”. – Ïîëòàâà: ÏÎ²ÏÏÎ, 2002. – 44-47.
 Á³ëèê Í.². Ìîäóëüíà òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ òà ¿¿ âàð³àö³¿ ÿê ïðîãðåñèâí³ ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿ / Óäîñêîíàëåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ â óìîâàõ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ îñâ³òè: Ìîäóëüíèé ïîñ³áíèê / Àâòîðè-óïîðÿäíèêè: Â.Ð.²ëü÷åíêî, Ï.².Ìàòâ³ºíêî, Í.².Á³ëèê. – Ïîëòàâà: ÏÎ²ÏÏÎ, 2003.– Ñ. 55-66.

ÀÍÎÒÀÖ²¯
Á³ëèê Í.². Ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â. – Ðóêîïèñ. 
Äèñåðòàö³ÿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ïåäàãîã³÷íèõ íàóê çà ñïåö³àëüí³ñòþ 13.00.04 – òåîð³ÿ òà ìåòîäèêà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. – Öåíòðàëüíèé ³íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè, Êè¿â, 2005.
Ó äèñåðòàö³¿ äîñë³äæóþòüñÿ òåîðåòè÷í³ îñíîâè ôóíêö³îíóâàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â. 
Îá´ðóíòîâàíî ìîäóëüíî-ïåðñîíîëîã³÷íèé ï³äõ³ä äî ñèñòåìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â, ùî ïåðåäáà÷àº íàáóòòÿ ó÷àñíèêàìè äàíîãî ïðîöåñó çíàíü, óì³íü êîðèñòóâàòèñÿ ëîã³êîþ, ìåòîäîëîã³ºþ ³ ñèñòåìîþ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ òà òåõíîëîã³ÿ ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ âèçíà÷åííÿ äèäàêòè÷íèõ ìîäóë³â ó ñèñòåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â, çðîáëåíî àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ¿¿ óïðîâàäæåííÿ. Ðîçðîáëåíî ìîäåë³ êóðñîâî¿ ï³äãîòîâêè: êóðñè-ÎÄÃ (êóðñè ÿê îðãàí³çàö³éíî-ä³ÿëüí³ñíà ãðà) íà áàç³ îäíîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó; ð³÷í³ ³íòåãðîâàí³ êóðñè-ÏÄÃ (ïðîëîíãîâàíà ä³ëîâà ãðà) äëÿ ôàõ³âö³â ñóì³æíèõ ïðåäìåò³â, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà âèùó êâàë³ô³êàö³éíó êàòåãîð³þ; äèñòàíö³éí³ êîíñàëò-êóðñè – åêñïåðèìåíòàëüíî ïåðåâ³ðåíî íà ïðàêòèö³. Ñòâîðåíî îáëàñíèé íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé îñâ³òíüî-ïîïóëÿðíèé æóðíàë “²ì³äæ ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà” òà ìîäóëüíèé ïîñ³áíèê “Óäîñêîíàëåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ â÷èòåë³â â óìîâàõ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ îñâ³òè” äëÿ ñëóõà÷³â êóðñ³â ÿê çàñ³á ï³äâèùåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ â÷èòåë³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìîäåëü, ìîäåëþâàííÿ, òåõíîëîã³ÿ ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, ìîäóëü, äèäàêòè÷íèé ìîäóëü, ìîäóëüíî-ïåðñîíîëîã³÷íèé ï³äõ³ä, êóðñè-ÎÄÃ, êóðñè-ÏÄÃ, êîíñàëò-êóðñè.

Áèëûê Í.È. Ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà îáó÷åíèÿ â ñèñòåìå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé. – Ðóêîïèñü.
Äèññåðòàöèÿ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê ïî ñïåöèàëüíîñòè 13.00.04 – òåîðèÿ è ìåòîäèêà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. – Öåíòðàëüíûé èíñòèòóò ïîñëåäèïëîìíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèè ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Óêðàèíû, Êèåâ, 2005.
Â äèññåðòàöèè èññëåäóþòñÿ òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ â ñèñòåìå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé. 
Îáîñíîâàíî ìîäóëüíî-ïåðñîíîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê ñèñòåìå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé, ÷òî ïðåäïîëàãàåò ïðèîáðåòåíèå ó÷àñòíèêàìè äàííîãî ïðîöåññà çíàíèé, óìåíèé ïîëüçîâàòüñÿ ëîãèêîé, ìåòîäîëîãèåé è ñèñòåìîé íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ. 
Íàó÷íî îáîñíîâàíà òåõíîëîãèÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ íà îñíîâå îïðåäåëåíèÿ äèäàêòè÷åñêèõ ìîäóëåé â ñèñòåìå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé, ñäåëàí àíàëèç ðåçóëüòàòîâ å¸ âíåäðåíèÿ. Ðàçðàáîòàíî ìîäåëè êóðñîâîé ï³äãîòîâêè: êóðñû-ÎÄÃ (êóðñû êàê îðãàíèçàöèîííî-äåÿòåëüíîñòíàÿ èãðà) íà áàçå îäíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà; êóðñû-ÏÄÃ (ïðîëîíãîâàííàÿ äåëîâàÿ èãðà) äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñìåæíûõ ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ïðåòåíäóþò íà âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ; äèñòàíöèîííûå êîíñàëò-êóðñû – ýêñïåðèìåíòàëüíî ïðîâåðåíî íà ïðàêòèêå. Ñîçäàíî îáëàñòíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé îáðàçîâàòåëüíî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë “²ì³äæ ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà” è ìîäóëüíîå ó÷åáíîå ïîñîáèå êàê ñïîñîá ïîâûøåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà ó÷èòåëåé.
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In the dissertation theoretical bases of functioning of learning process in the system of in-service teachers’ training are investigated. The philosophical and psychological-pedagogical analysis of the literature concerning module-personalized approach application in this system, which assumes getting knowledge, skills to use logic, methodology and the system of scientific research by participants of the learning process is given. 
It grounds on the basis of module and personalized approaches integration and gives the opportunity to consider the problem of personality as the question not only about the place taken by the person in pedagogical staff, who is he/she, but also about his/her potential for development, that is if he/she can create his/her own image of teacher-researcher, teacher-innovator and so on. Realization of module-personalized approach provides theory and practice, students’ scientific and methodological training organic connection; identity of the level of educational training and raising of the general students’ culture level; accordance of the learning process planning to the science that is learned logic, permits to get to the certain teacher’ creative potential and creative thinking of pedagogical staff. This approach can foster individual cognition of courses student, to promote getting deep scientific knowledge and pedagogical experience.
Technology of the learning process modeling on the basis of determination of didactical modules in the system of in-service teachers’ training is scientifically grounded; analysis of the results of its implementation is made.  
The didactic module as a specific form of the learning process modeling in the In-Service teachers’ training is constructed on the basis of a general & didactic model of a learning process using the 5-components structure: motivation&purpose, content, methodology, control& diagnostic and module of organization forms of learning and also to carry out scientific&reseach, professional&graphical and educational & personalized teacher training.
Modeling of learning process in the system of In-Service teachers’ training is understood as one of mechanisms for constructing enough variants of the system of in-service teachers’ training’ structural elements under conditions of providing with the prospect of the teacher’s creative potential development. At the same time the model of learning process in the system of in-service teachers’ training  is considered by us as interconditionality of external (learning process) and internal (the personality of the expert) compounds of professional activity in the context of educational field.
Technology of teachers’ learning  process modeling at courses of in-service training is the  technology that is given through the complete didactic module that predetermines the content, volume, structure of the learning process from the point of view of the teacher’s personality’ creative potential realization. It provides: comprehension of the purposes and tasks of courses’ students training; studying of their features; knowing of a complex of content’ various elements, methods, approaches and organizational forms of learning; skills to organize extracurricular activity with students in a proper way. 
It is developed models of courses: courses-OAG (courses as organizational&activitive game) on the basis of one pedagogical staff; one-year integrated courses-PBLG (prolonging business-like game) for specialists of adjoining subjects those apply for the highest qualifying category; distant consult-courses - these are checked experimentally up in practice. 
It is created a regional scientific-practical educational-popular journal "Image of Contemporary Teacher" and the modular manual as a way of increase of teachers’ pedagogical skill. 
Key words: model, modeling, the learning process modeling, module, didactic module, courses-OAG, courses-PBLG, consult-courses. 

