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ХАРАКТЕРИСТИКА  

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ  
УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Анотація. У статті розкривається характеристика моделі управління 

професійним розвитком учителів закладу загальної середньої освіти засобами 

проектних технологій. Обґрунтовується актуальність впровадження моделі 

та необхідність використання засобів проектних технологій в управлінні 

професійним розвитком учителів закладу загальної середньої освіти. 

Надається визначення таким дефініціям як моделювання, модель, проектні 

технології, управління професійним розвитком. Визначено, що професійним 

розвитком учителів називається набуття вчителем нових компетенцій, знань і 

навичок, які він зможе використовувати в своїй професійній діяльності. 

Описана модель управління професійним розвитком учителів закладу загальної 

https://orcid.org/0000-0001-9373-7121


середньої освіти засобами проектних технологій передбачає поєднання кількох 

підходів, напрямів управління на принципах науковості, змістовності, 

адаптивності, наступності, послідовності та демократизації, .  

Ключові слова: моделювання, модель, проектування, проектні технології, 

професійний розвиток, управління професійним розвитком.  

1. ВСТУП/INTRODUCTION  

Одне із завдань управління професійним розвитком учителів ЗЗСО 

засобами проектних технологій є побудова такої моделі, яка б могла допомогти 

своєчасно та ефективно реагувати на потреби вчителів, забезпечувати 

позитивну динаміку професійного розвитку, підвищувати рівень 

професіоналізму та адаптувати вчителів в умовах реформування системи 

загальної середньої освіти, відповідати організаційно-педагогічним умовам та 

особливостям забезпечення управління професійним розвитком. Тому система 

управління професійним розвитком учителів має бути гнучкою, здатною 

швидко змінювати зміст, методи, форми відповідно до потреб ЗЗСО та 

вчителів. Перспективним шляхом для розв'язання такого завдання є аналіз 

науково-теоретичного підґрунтя моделювання процесу управління 

професійним розвитком вчителів ЗЗСО засобами проектних технологій та 

розробка моделі управління професійним розвитком учителів закладу загальної 

середньої освіти засобами проектних технологій.  

Саме опису та характеристиці моделі управління професійним розвитком 

учителів закладу загальної середньої освіти засобами проектних технологій 

присвячена дана стаття. 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ / AIM AND TASKS  

Метою даної статті є розкриття та опис етапів технології 

реалізації моделі управління професійним розвитком учителів 

закладу загальної середньої освіти засобами проектних технологій. 



3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ / THE 
THEORETICAL BACKGROUNDS  

Аналіз останніх досліджень.  

У сучасних наукових дослідженнях метод моделювання широко 

використовується, що знаходить підтвердження у працях українських учених. 

Питанням моделювання грунтовно розкриті в роботах Т. Борової, О. Дахіна, Г. 

Єльникової, В. Монахова, В. Пікельної, О. Почуєвої, В. Ростовської, З. Рябової 

та ін.  

Характеристика моделювання та технологія його застосування під час 

проведення наукових досліджень розкрито в роботах А. Большукіної, О. Радиш, 

Л. Лузан, В. Маслова, Г. Полякової, Г. Тимошко та ін. 

Моделювання виконує такі важливі евристичні функції: виявляє негативні 

тенденції, визначає позитивні шляхи вирішення проблем, пропонує 

альтернативні варіанти [1].  

До принципів моделювання належать: наочність, визначеність, 

об’єктивність. Саме вони визначають тип моделі та її функції в дослідженні [2].  

Моделювання складається з трьох етапів: побудова моделі; оптимізація 

моделі; вибір моделі (прийняття рішення). Побудова моделі може відбуватись 

або за допомогою математичних формул, мов програмування і структурних 

схем, або за допомогою свідомості та засобів мислення. 

В. Пікельна, яка розробила теорію і методику моделювання 

управлінської діяльності, доводить, що моделювання може виступати як: метод 

наукового дослідження; основа розробки нової теорії; механізм визначення 

перспективи розвитку [3].  
Приєднуючись до позицій науковців та враховуючи мету і завдання 

дослідження, ми розглядаємо моделювання як науково-пізнавальний метод 

вивчення процесу управління професійним розвитком учителів ЗЗСО засобами 

проектних технологій, з метою визначення критеріїв та результатів роботи, 

рівнів сформованості професійного розвитку вчителів; створення програми 



професійного розвитку вчителів, реалізація якого допомагає унаочненню 

дослідження та робить його більш глибоким та об’єктивним за своєю сутністю.  

У теорії моделювання існують різні підходи до тлумачення та 

інтерпретації поняття «модель».  

А. Самарський визначає модель як уявну або матеріалізовану систему, яка, 

відображаючи й відтворюючи об’єкт дослідження (природний чи соціальний), 

здатна змінити його так, що її вивчення створює нові відомості про «об’єкт» 

[4].  

З. Рябова зазначає, що модель - це копія оригіналу (об’єкта дослідження) 

для його пізнання та визначення умов і особливостей у використанні в 

повсякденному житті [5]. Вибір моделі для побудови моделі управління 

професійним розвитком учителів закладів загальної середньої освіти засобами 

проектних технологій відбувається шляхом виокремлення варіантів, 

оптимальних для певних умов та обмежень серед усіх можливих варіантів 

моделей досліджуваної системи.  

Досліджуючи стан використання проектних технологій у діяльності 

закладів загальної середньої освіти, слід зазначити, що в останні роки виникла 

велика кількість різних проектів професійного спрямування, зросла активність 

участі в них з боку вчителів. 

Науковці О. Пєхота, А. Кіктенко, О. Любарська [6] використовують 

поняття "проектна технологія", "навчальне проектування", "метод проектів". 

Проаналізовані нами джерела дають підстави використовувати наступне 

визначення: проектні технології - це організація роботи в певному напрямі за 

результатами діагностування рівня професійної компетентності вчителів 

шляхом набору способів, засобів вибору із застосуванням наукових знань з 

метою вирішення проблем розвитку особистості вчителя у процесі свідомої 

мотивованої індивідуальної діяльності в групі для розв'язання спільного 

завдання, з яким стикається вчитель у діяльності, з подальшою демонстрацією 

практичного застосування здобутих знань і набутих умінь. 



Суть проектних технологій полягає в управлінні цілями ЗЗСО, які 

направлені на підвищення рівня професіоналізму вчителів, що дозволить 

закладу освіти бути успішним та конкурентноспроможним, швидко реагувати 

на зовнішні і внутрішні зміни, адаптуватися та підвищувати трудову 

ефективність.  

Одним з найважливіших факторів, що впливає на якість управління 

професійним розвитком вчителів, є зміст проекту та вміння керівника 

управляти проектами.  

А. Клочков вважає, що проект - це унікальний процес, що складається з 

набору взаємозалежних і контрольованих робіт з датами початку та закінчення, 

а також зроблений, щоб досягти мети відповідності конкретним вимогам, 

включаючи обмеження за часом, витратами і ресурсів [7].  

Проектування управління професійним розвитком вчителів означає 

побудову цілісної системи управління, визначення цілей, задач та змісту 

поточної діяльності, розробку моделі. Саме проектування як спеціальна, 

концептуально обумовлена та технологічно забезпечена діяльність спроможне 

створити образ бажаного у майбутній системі професійного розвитку. 

В. Савченко [8] визначає професійний розвиток як цілеспрямований і 

систематичний вплив на вчителів шляхом здійснення професійного навчання 

впродовж їх трудової діяльності в організації з метою досягнення високої 

ефективності виробництва чи наданих послуг, підвищення 

конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, забезпечення виконання 

працівниками нових більш складних завдань на основі максимально можливого 

використання їх здібностей та потенційних можливостей. 

Управління професійним розвитком учителів базується на визначенні й 

виборі цілей, пріоритетів, конкретних завдань, на дотриманні нормативно 

визначених процедур, технологій: освітніх стандартів, правил атестації, змісту 

кваліфікаційних іспитів, професійно-кваліфікаційних вимог до посад. Норма, 

стандарт, обов’язок їх дотримання виступають дієвими засобами управління 

персоналом [9].   



Організація управління професійним розвитком учителів стала однією з 

основних функцій керівників та їх управлінської діяльності. Домогтися високих 

результатів в закладі загальної середньої освіти можливо тільки тоді, коли 

люди, які там працюють, володіють знаннями, умінням, відповідним настроєм. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ / RESEARCH RESULTS 

Оскільки результатом моделювання є модель, то у нашому дослідженні - 

це модель управління професійним розвитком учителів ЗЗСО засобами 

проектних технологій, метою якої є забезпечення безперервного професійного 

розвитку вчителів. 

Модель управління професійним розвитком учителів закладу загальної 

середньої освіти засобами проектних технологій - система теоретико-

методологічних, спеціально-фахових знань та технологічних умінь, які 

об'єктивно необхідні вчителеві для професійного зростання та має науково-

теоретичне підґрунтя моделювання процесу управління.  

У нашому дослідженні, метою створення моделі є те, що спеціально 

розроблена модель управління професійним розвитком учителів ЗЗСО засобами 

проектних технологій буде сприяти позитивній динаміці професійного 

розвитку вчителів ЗЗСО та узгодженню стратегічних цілей освіти, цілей ЗЗСО, 

особистісних цілей і мотивів учасників освітнього процесу.  

Зміст моделі управління професійним розвитком учителів закладу 

загальної середньої освіти засобами проектних технологій визначається на 

основі аналізу його цільових функцій, завдань, виокремлення теоретичних 

положень, які необхідні для професійного розвитку вчителів.  

До змісту моделі управління професійним розвитком учителів закладу 

загальної середньої освіти засобами проектних технологій також входять 

функції процесу управління, що базується на етапах універсального 

управлінського циклу (прийняття рішення, організація і регулювання, оцінка 

результатів та корекція), але з урахуванням специфіки діяльності закладу 

загальної середньої освіти і його підрозділів.  



Структурну основу моделі складають теоретичні знання, систематизовані 

у відповідності з головними напрямками діяльності, і вміннями їх здійснення, 

що базуються на логічній послідовності дій, спрямовані на виконання функцій, 

завдань.  

Наявність моделі управління професійним розвитком учителів закладу 

загальної середньої освіти засобами проектних технологій дозволяє вирішувати 

низку практичних задач. Зокрема, створювати проекти професійного розвитку, 

розробляти програми підготовки та підвищення професійного розвитку 

вчителів закладу загальної середньої освіти, здійснювати діагностику рівнів 

сформованості професійного розвитку, готувати методичні розробки і 

матеріали на допомогу вчителям, які пов'язані з їх професійною діяльністю. 

Розроблена модель складається з таких блоків: системоутворюючий; 

теоретичний; змістовий, процесуальний, підсумковий (рис. 1). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Модель управління професійним розвитком учителів закладу загальної 
середньої освіти засобами проектних технологій 



Запропонована модель управління професійним розвитком учителів 

закладу загальної середньої освіти засобами проектних технологій може 

розглядатись як основа, що потребує доповнень і уточнень, певних змін у 

залежності від типу закладу освіти та динаміки соціально-економічних 

процесів, або як технологія проекту професійного розвитку вчителів із метою 

надання можливості забезпечення своєчасного виконання вимог державної 

освітньої політики, задоволення професійних запитів учителів, можливість 

вибору ними змісту, форм та термінів професійного розвитку. Розкриємо 

детальніше характеристику кожного блоку моделі управління професійним 

розвитком учителів закладу загальної середньої освіти засобами проектних 

технологій. 

Перший блок - системоутворюючий блок, що відображає мету та 

завдання управління професійним розвитком учителів ЗЗСО засобами 

проектних технологій. За етимологічним словником української мови, мета - це 

стан в майбутньому, котрий можливо змінити відносно теперішнього та варто, 

бажано або необхідно досягнути. Тим самим мета є бажаною кінцевою точкою 

процесу, як правило дії людини. З досягненням мети пов'язаний успіх проекту, 

або важливої роботи [10]. Постановка мети вважається ефективним 

інструментом для просування вперед. На особистому рівні постановка цілей це 

процес, який дозволяє людям визначати, а потім працювати в напрямку своїх 

власних цілей.  

Системоутворюючий блок включає такі компоненти: 1) визначення й 

обґрунтування мети: адаптація в умовах реформування системи загальної 

середньої освіти; вдосконалення та здобуття нових професійних 

компетентностей та підвищення рівня професіоналізму вчителів ЗЗСО; 2) 

розробка завдань: створення сприятливих умов для забезпечення професійного 

розвитку вчителів ЗЗСО.  

Теоретичний блок включає такі компоненти: підходи управління 

професійним розвитком учителів ЗЗСО (системний, компетентнісний, 

андрогогічний, особистісно орієнтований, акмесинергетичний); принципи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82


управління професійним розвитком учителів ЗЗСО (науковості, змістовності, 

адаптивності, наступності, послідовності, демократизації); напрями управління 

професійним розвитком учителів ЗЗСО (професійне навчання, кар’єрне 

зростання, підвищення кваліфікації, саморозвиток). 

Змістовий блок включає три компоненти: «функції управління 

професійним розвитком учителів ЗЗСО», «форми управління професійним 

розвитком учителів ЗЗСО», «методи управління професійним розвитком 

учителів ЗЗСО». Під методами управління професійним розвитком розуміється 

загальна схема, сформована на основі суспільного досвіду результативних 

консультацій, яка дозволяє виробити відповідну програму дій, що допомагає 

здійснити швидкий пошук, вибір і ефективне використання найбільш 

відповідних проблемі методів: 

Процесуальний блок включає три компоненти. Перший компонент 

«мотиваційна складова» розкриває визначення професійних потреб вчителів, 

цілей, змісту управління професійним розвитком учителів ЗЗСО; другий 

компонент «структурно-організаційна складова» розкриває проектування 

професійного розвитку; організацію процесу управління профрозвитком; 

оцінювання стану професійного розвитку, самопрогнозування;. третій 

компонент «організаційно-процесуальна складова» визначає процес 

моделювання управління професійним розвитком учителів ЗЗСО 

(кваліметрична субмодель); заміри початкового стану професійного розвитку; 

створення програми професійного розвитку вчителів ЗЗСО, коригування 

програми професійного розвитку. Тобто іншими слова процесуальний блок 

можна вважати технологічним процесом. Оскільки, технологія управління - це 

безупинний творчий процес підтримки стійкого режиму функціонування 

системи шляхом прийняття і реалізації управлінських рішень. Управління 

професійним розвитком учителів ЗЗСО визначається за численними 

параметрами, основними з яких є цілісний безперервний професійний розвиток 

учителів  та їх готовність до професійного зростання. Отримати цілісне 

уявлення про рівень професійного розвитку можливо співвіднесенням 



фактично досягнутих результатів із очікуваними, що необхідно для 

коригувальної роботи з учителів. 

Підсумковий блок включає такі компоненти: «оцінювально-рефлексивну 

складову»: критерії та рівні сформованості професійного розвитку вчителів 

ЗЗСО) та «прогностичну складову»: побудова траєкторії професійного розвитку 

вчителів ЗЗСО). Основними формами реалізації моделі управління 

професійним розвитком учителів ЗЗСО засобами проектних технологій є: 

методологічні семінари, науково-дослідні конференції, тренінги, курси 

підвищення кваліфікації, дистанційне навчання, організація педагогічних 

експериментів за окремими напрямами реалізації інноваційної моделі 

освітнього процесу, публічний захист педагогічних дослідницьких проектів, 

розробка індивідуальних освітніх траєкторій та програм професійного розвитку 

предметних методичних комісій і окремих учителів, стажування в ЗЗСО. 

Наявність моделі управління професійним розвитком учителів закладу 

загальної середньої освіти засобами проектних технологій дозволяє вирішувати 

низку практичних задач. Зокрема, створювати проекти професійного розвитку, 

розробляти програми підготовки та підвищення професійного розвитку 

вчителів закладу загальної середньої освіти, здійснювати діагностику рівнів 

сформованості професійного розвитку, готувати методичні розробки і 

матеріали на допомогу вчителям, які пов'язані з їх професійною діяльністю.  

5. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ / CONCLUSIONS AND PROSPECTS FOR 
FURTHER RESEARCH 

Підсумовуючи вищесказане, необхідно зауважити, що підґрунтям процесу 

створення моделі управління професійним розвитком учителів ЗЗСО засобами 

проектних технологій є методологія процесу моделювання, проектування, яка 

ґрунтується на засобах проектних технологій, що є основою для безперервного 

успішного професійного розвитку вчителів ЗЗСО.  

Принципи управління професійним розвитком учителів ЗЗСО, яких 

повинні дотримуватися керівники мають враховувати об'єктивні тенденції, 



соціальні й економічні умови, наукові рекомендації психології, теорії 

менеджменту й організації. Під моделлю розуміємо опис системи, який 

відображає певну групу її властивостей та складових. Побудова моделі 

уможливлює в певних межах передбачення поведінки системи. Для різних 

цілей дослідження можна будувати різні моделі. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ  

УЧИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье описана характеристика модели управления 

профессиональным развитием учителей общеобразовательного учреждения с 

помощью проектных технологий. Обоснована актуальность внедрения модели 

и необходимость использования средств проектных технологий в управлении 

профессиональным развитием учителей общеобразовательного учреждения. 

Дается определение таким дефинициям как моделирование, модель, проектная 

технология, управление профессиональным развитием. Определено, что 

профессиональным развитием учителей называется приобретение новых 

компетенций, знаний и навыков, которые учитель сможет использовать в 

своей профессиональной деятельности. Описанная модель управления 

профессиональным развитием учителей учреждения общего среднего 

образования с помощью проектных технологий предполагает сочетание 

нескольких подходов, направлений управления на принципах научности, 

содержания, адаптивности, преемственности, последовательности и 

демократизации. 
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Ключевые слова: моделирование, модель, проект, проектные технологии, 

профессиональное развитие, управление профессиональным развитием. 

Ryabova Z. 

Bratyshchenko I. 

THE CHARACTERISTIC OF THE MODEL OF MANAGEMENT OF 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF THE INSTITUTION 

OF GENERAL SECONDARY EDUCATION BY MEANS OF PROJECT 
TECHNOLOGIES 

Annotation.  The article describes the characteristic of the model of 

management of professional development of teachers of the institution of general 

secondary education by means of project technologies. The urgency of 

implementation of the model and the necessity of using the means of project 

technologies in managing the professional development of teachers of the institution 

of general secondary education are substantiated. Definitions such as modeling, 

model, project technology, professional development management are provided. It is 

determined that the professional development of teachers is called the acquisition of 

new competences, knowledge and skills that the teacher will be able to use in his 

professional activity. The described model of management of professional 

development of teachers of the institution of general secondary education by means 

of project technologies implies a combination of several approaches, directions of 

management on the principles of science, content, adaptability, continuity, 

consistency and democratization. 

Key words: modeling, model, project, project technologies, professional 

development, management of professional development. 
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