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ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ)
МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ)
У статті розкрито методична база психодіагностичного дослідження
показників професійного розвитку методичних працівників районних
(міських) методичних кабінетів (центрів). Під час проведеного дослідження
було обґрунтовано показники та рівні професійного розвитку методичних
працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) у процесі
професіогенезу відповідно до критеріїв їхнього професійного розвитку –
когнітивного,

праксеологічного,

мотиваційного,

які

на

наш

погляд

найповніше розкривають сутність професійного розвитку методичних
працівників в умовах неперервної післядипломної освіти. Подано методичну
базу дослідження, методики виміру яких повністю розкривають критерії та

показники

професійного розвитку методичних працівників районних

(міських) методичних кабінетів (центрів) у вимірі сучасного суспільства.
Ключові

слова:

методичні

працівники,

професійний

розвиток,

психодіагностичні методики, післядипломна освіта.
Актуальність визначеної проблеми професійного розвитку методичних
працівників

районних

(міських)

методичних

кабінетів

(центрів)

обумовлюється швидкими процесами реформування освітньої галузі та
реформою децентралізації, які потребують сучасні технології впровадження
нового змісту освіти. У зв’язку з цим виникає необхідність у підготовці
висококваліфікованих педагогічних працівників у процесі підвищення
кваліфікації, які готові до впровадження сьогоднішніх реформ.
Важливим чинником ефективного впровадження Концепції «Нова
українська школа» виступає високий рівень професійної компетентності
методичних працівників, тому значним науковим та практичним питанням є
психодіагностичні засади вивчення професійного розвитку методичних
працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів).
Проблему

професійного

розвитку

педагогів

вивчали

філософи,

педагоги, психологи. 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]. Питання розвитку професійного шляху фахівців
є

предметом

дослідження

вчених

В. Сластьоніна,

Н. Кузьміної,

В. Шадрикова, Е. Зеєра, Т. Кудрявцевої та інших, де професіоналізацію
розглядають як процес становлення фахівця, як ступінь розвиненості його
професійних якостей та відповідно і як один із векторів розвитку особистості.
Метою статті є пошук та визначення психодіагностичних методик
вивчення професійного розвитку методичних працівників районних (міських)

методичних кабінетів (центрів), які найповніше розкривають критерії та
показники їхнього професійного розвитку.
На першому етапі нашого дослідження було вивчено поняття
«професіогенез», «професійний розвиток» та здійснено аналіз етапів
професіогенезу методичних працівників районних (міських) методичних
кабінетів (центрів) з урахуванням сформованості професійних установок на
кожному з них [3; 5]. Адже на професійний розвиток методичних працівників
сьогодні впливає безліч об’єктивних факторів (історичних, економічних,
політичних тощо), відповідно, необхідно постійне оновлення науковотеоретичного надбання для формування обґрунтованих пропозицій щодо
покращення впливу на професійний розвиток і становлення педагогів у
системі неперервної післядипломної освіти.
Таким
багатомірний,

чином,

професіогенез

безперервний

–

процес

це

поступовий,

досягнення

планомірний,

високого

рівня

професіоналізму, який забезпечує професійну ідентичність, що сприяє
цілісності особистості та задоволенню потреб суспільного розвитку у тріаді
«особистість-діяльність-соціум» [3; 7; 11]. Професійний розвиток – це процес
неперервного руху до найвищого професійно-особистісного рівня, який
передбачає цілісне та результативне перетворення досвіду шляхом подолання
суперечностей у професійно-діяльнісній та індивідуально-особистісній
сферах, удосконалення педагогічної майстерності протягом усього життя, а
вершиною цього, є досягнення найвищого рівня професіогенезу

–

педагогічної майстерності, акмепрофесіоналізму [3; 7].
На другому етапі дослідження було визначено критерії, показники та
рівні професійного розвитку методичних працівників районних (міських)
методичних кабінетів (центрів) [4; 5].
Узагальнення психолого-педагогічного досвіду дозволило визначити
наступні критерії професійного розвитку методичних працівників районних
(міських) методичних кабінетів (центрів): когнітивний, праксеологічний,

мотиваційний. Відповідно, зазначені критерії характеризуються наступними
показниками:
– когнітивний критерій визначається за показниками: професійнопедагогічна

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

психодіагностичних

нашого

методик

для

дослідження
вивчення

є

визначення

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
працівників.

щодо

вивчення

професійного

розвитку

педагогічних

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
Когнітивний
 професійно-педагогічна
компетентність;
 продуктивність професійнопедагогічної діяльності;
 інноваційність
Праксеологічний
 емоційна стійкість;
 партнерська взаємодія та
професійне спілкування;
 емпатія
Мотиваційний
 інтереси, цінності;
 співвідношення внутрішньої
та зовнішньої мотивації;
 саморозвиток у професійній
діяльності
Здійснений
вищезазначені

аналіз

Методики виміру
Методика на визначення рівня професійної
компетентності педагога [7];
Методика виявлення рівня педагогічної
майстерності [10];
Методика «Креативний потенціал» [1]
Методика на визначення рівня емоційної
стабільності і здатності до керування
психічним самопочуттям [7];
Методика на виявлення стилю взаємодії у
професійній діяльності [1];
Методика на визначення рівня емпатії [6]
Методика М. Рокича «Ціннісні орієнтації»
[1];
Методика на визначення рівня мотивації
професійно-педагогічної діяльності [2];
Методика «Здатність педагога до
саморозвитку» [1]

наукової

психодіагностичні

літератури

дав

змогу

методики,

які

на

виокремити

нашу

думку,

якнайповніше розкривають критерії та показники професійного розвитку
методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів).
Тому, що показники – це конкретизація виділених критеріїв професійного
розвитку методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів
(центрів) за певними ознаками, що відбивають сучасні навички здійснення

професійно-педагогічної діяльності та її результативність [8]. Відповідно,
критерії й показники визначено й схарактеризовано таким чином, що вони
висвічують структурно-функціональні та змістові компоненти процесу
професійного

розвитку

методичних

працівників

районних

(міських)

методичних кабінетів (центрів) в системі післядипломної освіти. У свою
чергу, зміст критеріїв та показників професійного розвитку методичних
працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) показує
динаміку особистості педагога як суб’єкта діяльності, ступінь оволодіння
професійним змістом, засобами, методами вирішення сучасних професійних
завдань [5].
А

критеріями

професійного

розвитку

методичних

працівників

районних методичних кабінетів є, у першу чергу, сформованість відповідних
видів компетентностей, мотивація самовдосконалення, результативність
виконання

фахових

науковими,

завдань,

методичними,

а

саме:

когнітивний

психолого-педагогічними,

(характеризується
мовленнєвими,

інформаційними та інноваційними знаннями, необхідними для професійного
розвитку

методичних

працівників

районних

методичних

кабінетів);

праксеологічний (що характеризується професійно необхідними вміннями та
особистісними якостями методистів районних методичних кабінетів);
мотиваційний (розкриває внутрішні та зовнішньо позитивні мотиви участі
методичних працівників районних методичних кабінетів у професійній
діяльності з постійним підвищення та вдосконаленням свого професійного
рівня) [4]. Розуміння закономірностей професійного розвитку є основою
розвитку післядипломної педагогічної освіти, визначення змісту, методів для
навчання педагогічних працівників не лише з урахуванням стажу, категорії, а
й, з урахуванням наявного професіоналізму.
Таким

чином,

визначено

методичну

базу

психодіагностичного

дослідження показників професійного розвитку методичних працівників
районних (міських) методичних кабінетів (центрів) надало можливості
виокремити методики виміру які повністю розкривають критерії та

показники

професійного розвитку методичних працівників районних

(міських) методичних кабінетів (центрів) у вимірі сучасного суспільства.
Подальшим у нашому дослідженні буде проведення діагностування
методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів)
та формування висновків дослідження.
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Кравчинская Т. С.
профессионального

Психодиагностическое

развития

методических

исследование

работников

районных

(городских) методических кабинетов (центров).
В статье раскрыта методическая база психодиагностического
исследования показателей профессионального развития методических
работников районных (городских) методических кабинетов (центров). В
ходе проведенного исследования были обоснованы показатели и уровни
профессионального

развития

методических

работников

районных

(городских) методических кабинетов (центров) в процессе профессиогенеза
в

соответствии

с

критериями

их

профессионального

развития

–

когнитивного, праксеологического, мотивационного, которые на наш взгляд
наиболее

полно

раскрывают

сущность

профессионального

развития

методических работников в условиях непрерывного последипломного
образования. Подано методическую базу исследования, методики измерения
которых

полностью

профессионального

раскрывают

развития

критерии

методических

и

работников

показатели
районных

(городских) методических кабинетов (центров) в измерении современного
общества.
Ключевые

слова:

методические

работники,

профессиональное

развитие, психодиагностические методики, последипломное образование.

Kravchinska T. S. Psychodiagnostic research of professional development
of methodological employees of district (local) methodical offices (centers)
The methodical basis of psychodiagnostic research of indicators of
professional development of methodical employees of district (city) methodical
offices (centers) is disclosed in the article. During the research, the indicators and

levels of professional development of methodical employees of district (city)
methodical offices (centers) in the process of professiogenesis were substantiated
in accordance with the criteria of their professional development – cognitive,
praxeological and motivational, which in our opinion, most fully reveal the
essence of the professional development of methodologists in conditions of
continuous postgraduate education. The methodical basis of the research, methods
of measurement of which reveal completely the criteria and indicators of
professional development of methodical employees of district (city) methodical
offices (centers) in the dimension of modern society are given.
Key

words:

methodical

employees,

professional

psychodiagnostic techniques, postgraduate education.

development,

