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Актуальність визначеної проблеми професійного розвитку методистів 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) обумовлюється 

соціально-економічними та освітніми реформами, які вимагають від фахівців 

постійного поповнення та поновлення знань, швидкого реагування для 

якнайшвидшого впровадження цих реформ. У зв’язку з цим виникає 

необхідність у підготовці висококваліфікованих педагогічних працівників, у 

процесі підвищення кваліфікації, здатних максимально мобілізувати свої 

професійні можливості та впроваджувати сьогоднішні зміни. 

Проблема професійного розвитку педагогів є предметом багатьох 

розвідок філософів, педагогів, психологів. У працях науковців Н. І. Клокар, 

В. І. Маслова, В. В. Олійника, В. І. Пуцова, В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, 

Т. М. Сорочан, та інших висвітлені проблеми післядипломної педагогічної 



освіти взагалі й теорії та практики навчання фахівців у системі підвищення 

кваліфікації зокрема [7; 8; 9]. 

На першому етапі дослідження було вивчено поняття «професіогенез», 

«професійний розвиток» та здійснено аналіз етапів професіогенезу 

методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з урахуванням 

сформованості професійних установок на кожному з них [3]. Оскільки на 

професійний розвиток методистів районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів) впливає безліч об’єктивних факторів (історичних, економічних, 

політичних тощо), відповідно, необхідно постійне оновлення науково-

теоретичного надбання для формування обґрунтованих пропозицій щодо 

покращення впливу на професійний розвиток і становлення педагогів у 

системі неперервної післядипломної освіти. 

На другому етапі дослідження було визначено критерії, показники та 

рівні професійного розвитку методистів районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) [4; 5]. Узагальнення психолого-педагогічного досвіду 

дозволило визначити наступні критерії професійного розвитку методистів 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів): когнітивний, 

праксеологічний, мотиваційний. Відповідно, зазначені критерії 

характеризуються наступними показниками:  

– когнітивний критерій визначається за показниками: професійно-

педагогічна компетентність, що передбачає комплексне поєднання 

ґрунтовних, систематичних знань, умінь, навичок, професійно-педагогічних 

ціннісних орієнтацій; продуктивність професійно-педагогічної діяльності; 

інноваційність, що уможливлює визначення рівня технологічної культури, 

якість упровадження в систему роботи інноваційних підходів, технологій, 

методів, прийомів та ін.; 

– праксеологічний критерій визначається за показниками: 

сформованість професійного вміння, емоційна стійкість, самоконтроль, 

самостійність, товариськість, усвідомленість, чутливість тощо; 



– мотиваційний критерій визначається за показниками: мотиви, 

інтереси, ціннісні орієнтації, співвідношення внутрішньої та зовнішньої 

мотивації, потребі у саморозвитку, самооцінці досягнень, задоволеності 

своїми досягненнями [4]. 

Наступним етапом нашого дослідження є визначення 

психодіагностичних методик для вивчення професійного розвитку 

методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів). 

При визначенні психодіагностичних методик для вивчення професійного 

розвитку методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів) будемо спиратися на розробки В. В. Сидоренко [7] та розробку 

колективу спільної лабораторії психології професіоналізму ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України та Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти під науковим 

керівництвом О. І. Бондарчук [1], а також методики, що вже існують та їх 

модифікації щодо вивчення професійного розвитку педагогічних 

працівників. 

Отже, відповідні методики діагностики показників професійного 

розвитку методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів) зазначено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Методична база дослідження  

показників професійного розвитку методичних працівників  

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 

 

Критерії та показники 

професійного розвитку 
Методики виміру 

Когнітивний 

 професійно-педагогічна 

компетентність;  

 продуктивність професійно-

педагогічної діяльності; 

 інноваційність 

Методика на визначення рівня професійної 

компетентності педагога [7]; 

Методика виявлення рівня педагогічної 

майстерності [10]; 

Методика «Креативний потенціал» [1] 



Праксеологічний 

 емоційна стійкість; 

 партнерська взаємодія та 

професійне спілкування; 

 емпатія 

Методика на визначення рівня емоційної 

стабільності й здатності до керування 

психічним самопочуттям [7]; 

Методика на виявлення стилю взаємодії у 

професійній діяльності [1]; 

Методика на визначення рівня емпатії [6] 

Мотиваційний 

 інтереси, цінності; 

 співвідношення внутрішньої 

та зовнішньої мотивації; 

 саморозвиток у професійній 

діяльності 

Методика М. Рокича «Ціннісні орієнтації» 

[1]; 

Методика на визначення рівня мотивації 

професійно-педагогічної діяльності [2]; 

Методика «Здатність педагога до 

саморозвитку» [1] 

 

Методика на визначення рівня професійної компетентності педагога [7] 

дозволяє визначити рівень знань науково-теоретичної бази педагогічного 

працівника та вияв рівня його професійної компетентності.  

Методика виявлення рівня педагогічної майстерності [10] вивчає рівень 

професіоналізму сучасного педагога, володіння сучасними методами 

навчання, професійною майстерністю.  

Методика «Креативний потенціал» [1] дозволяє пізнати потенціал 

педагога й визначити, що саме, можливо, заважає на шляху до більшого 

новаторства.  

Методика на визначення рівня емоційної стабільності й здатності до 

керування психічним самопочуттям [7] досліджує емоційну стабільність 

педагогічних працівників та сформувати її на достатньому рівні.  

Методика на виявлення стилю взаємодії у професійній діяльності [1] 

вивчає різні стилі взаємодії у професійній діяльності педагога.  

Методика на визначення рівня емпатії [6] використовується для 

дослідження емпатії (співпереживання), тобто вміння поставити себе на 

місце іншої людини, здатності до довільної емоційної чуйності на 

переживання інших людей. Співпереживання – це прийняття тих почуттів, 

які відчуває хтось інший, так, як якщо б вони були нашими власними.  

Методика М. Рокича «Ціннісні орієнтації» [1] аналізуються цінності 

найбільш значущі для педагогічних працівників та ті які є такими, які педагог 



вважає несуттєвими для себе з огляду на їх духовність й відповідність 

цінностям педагогічної діяльності.  

Методика на визначення рівня мотивації професійно-педагогічної 

діяльності [2] застосовується для діагностики мотивації професійної 

діяльності, у тому числі мотивації професійно-педагогічної діяльності. В 

основу покладена концепція внутрішньої та зовнішньої мотивації. 

Методика «Здатність педагога до саморозвитку» [1] визначає рівень 

саморозвитку педагогічних працівників, готовність до змін і нововведень. 

Отже, при моніторингових дослідженнях з використанням тестових 

технологій як одного з найефективніших сучасних методів педагогічної 

діагностики можна розкрити певні прогалини у знаннях, виявити потребу в 

наданні методичної допомоги, визначити чинники навчального процесу, які 

впливають на якість формування ключових компетентностей педагогічних 

працівників. 

Таким чином, подальшим у нашому дослідженні буде проведення 

діагностування методичних працівників районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) та написання висновків. 
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