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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КУРСІВ УЧИТЕЛІВ 
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ В СИСТЕМІ  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Постійне професійне збагачення педагога, підвищення ним рівня своєї 
компетентності, залучення його в процес неперервної освіти - обов’язкова і 
вирішальна умова успішного реформування української школи. 

Створена система підвищення кваліфікації має розгалужену систему 
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, факультетів 
підвищення кваліфікації при педагогічних університетах, районних (міських) 
методичних кабінетів, науково-методичних центрів, в яких зібрано багатий 
досвід курсового і міжкурсового навчання педагогів. 

Проте час розставляє нові віхи, визначає нові завдання, які складно 
здійснити через ряд суттєвих недоліків у системі підвищення кваліфікації. До 
них можна віднести: 

- жорсткість, негнучкість, стереотипність підходів до підвищення 
кваліфікації вчителів; 

- недосконалість зв’язків між атестаційною діяльністю, оцінкою рівня 
кваліфікації і проходження навчання в системі підвищення кваліфікації; 

- неналежне, а часто відсутнє матеріальне і моральне стимулювання 
процесу і результатів підвищення кваліфікації вчителя; 

- непогодженість між компонентами процесів навчання в середній 
системі підвищення кваліфікації; 

- залишковий принцип фінансування освіти, що не сприяє 
неперервному удосконаленню підвищення кваліфікації і позначається на 
навчально-матеріальній базі, науково-методичному забезпеченні вчителів. 

Все це привело до загострення протиріч між зростаючими вимогами до 
системи підвищення кваліфікації вчителів і можливостями їх здійснювати. 

Метою системи підвищення кваліфікації є розвиток творчого 
потенціалу вчителя, удосконалення його особистісних якостей, професійних 
знань і вмінь задля кінцевої мети – поліпшення якостей навчання і виховання 
учнів. 

Курси, як підсистема підвищення кваліфікації, мають забезпечити 
постійну активізацію, модернізацію, поповнення соціо-гуманітарних, 
художньо-естетичних, професійних, економічних, екологічних, правових 
знань для розвитку педагогічної компетентності вчителя. 

Це можливо за умов: 
- демократизації і гуманізації системи підвищення кваліфікації; 
- забезпечення наступності базової освіти і додаткової (підвищення 

кваліфікації) з урахуванням їх різниці і особливостей; 
- органічного взаємозв’язку організованої освіти і самоосвіти; 
- вивчення і оптимального задоволення реальних потреб вчителя, 

досягнення взаємозв’язку соціальної обумовленості неперервного 



підвищення кваліфікації педагога і його суб’єктивних можливостей; 
- диференціації та індивідуалізації підвищення кваліфікації вчителів на 

різних етапах їх професійної діяльності, варіативності змісту навчання, 
надання їм самостійного вибору в широкому колі можливостей (змісту, 
форм, методів, термінів, темпів підвищення кваліфікації); 

- поєднання державних, громадських, приватних форм організації 
підвищення кваліфікації; 

- дотримання етапності в підвищенні кваліфікації; 
- науково обґрунтованого матеріального і морального стимулювання 

вчителів в залежності від продуктивності праці і рівня компетентності. 
Традиційна модель організації навчання на курсах, коли активна роль 

належить викладачу, а слухачу – пасивна, споглядацька, мало що дає для 
формування навичок практичної діяльності. Поза діяльністю особистість 
реально ефективно не розвивається, не проявляється. Взаємозалежність між 
діяльністю і розвитком особистості вчителя визначається низкою умов. 
Зокрема, ріст професійної компетентності відбувається в тому випадку, коли 
він має можливість: 

- займати позицію активного суб’єкта діяльності, в якій реалізуються 
його творчі сили і здібності; 

- включається в якості вільного, рівноправного і відповідального 
учасника в систему колективних міжособистих стосунків; 

- поєднувати свій індивідуальний практичний досвід з широким 
соціальним і професійним досвідом (тобто аналізувати і усвідомлювати свій 
досвід з точки зору теорії і практики); 

- відчувати постійну соціальну турботу і справедливість оцінки якості 
праці (матеріальне стимулювання і моральне заохочення). 

Виходячи з цього, всі інституційні форми підвищення кваліфікації 
виступають як заклади, що мають сприяти зростанню професійної 
компетентності вчителя, організовуючи його активну діяльність, створюючи 
творчу атмосферу, в якій вирішуються актуальні проблеми освіти, фахової 
діяльності, пропонуючи вчителеві для вибору різноманітні, гнучкі, мобільні і 
динамічні форми навчання, що стимулює його професійне зростання і розвиток. 

Процес навчання на курсах має бути спрямований на здійснення 
наступних змістових елементів підготовки вчителів: 

- засвоєння теоретичних і методологічних знань щодо змісту освіту, її 
місця і ролі як методологічної основи поступального розвитку суспільства, 
місця і ролі вчителя у формуванні всебічно розвиненої особистості; знань 
щодо здійснення організації навчально-виховного процесу; 

- набуття практичних умінь, що дають можливість реалізувати набуті 
знання в конкретній діяльності; 

- набуття досвіду творчої діяльності, що забезпечує ефективне 
використання і застосування знань і вмінь у конкретних ситуаціях навчально-
виховного процесу. 

Кожний елемент виконує свою функцію, але лише у взаємозв’язку вони 
забезпечують ефективність, результативність курсового навчання. 



У вчителя слід сформувати бачення навчально-виховного процесу як 
цілісності, яка визначається дією філософських, соціальних, загально-
педагогічних і психологічних закономірностей. 

Системно бачити процес навчання і виховання – це значить бачити його 
не тільки як цілісне утворення, але і бачити кожний елемент, його місце і 
роль у творенні єдиного цілого. Це необхідно для того, щоб знати на що 
впливати для досягнення позитивного результату. 

Із системного бачення випливає необхідність здійснення інтегративного 
підходу до змісту курсів. 

Якщо характерною ознакою системи є взаємозв’язок, взаємодія 
елементів, то напрошується логічний висновок, що навчання вчителів 
художньо-естетичного профілю має бути спрямоване на розкриття цих 
взаємозв’язків, на способи зв’язків елементів теорії навчання і виховання, 
міжпредметних зв’язків. Це дасть можливість учителям більше і глибше 
вникати в суть інтеграції і науково обгрунтовано організовувати навчально-
виховну роботу. 

Звідси випливає, що, наприклад, учитель музики вже не може 
обмежитися знаннями лише свого предмета. При сформованому системному 
баченні своєї діяльності та її результатів у нього виникає потреба в 
розширенні знань з інших художньо-естетичних напрямків - образотворчого 
мистецтва, літератури, хореографії, народно-прикладних видів мистецтва та 
ін. 

Цю потребу мають задовольнити курси через введення у зміст навчання 
споріднених предметів, які можуть інтегруватись з іншим предметом. 

Ефективність курсів у значній мірі залежить також від того, як наукові 
положення, закони, закономірності стають основою для здійснення 
слухачами своєї практичної діяльності. Тому зміст курсів підвищення 
кваліфікації має бути спрямований на усвідомлення слухачами складних 
явищ практики з позицій сучасної педагогічної теорії. У слухача курсів має 
сформуватись потреба в необхідності теоретичних знань для успішного 
розв’язання практичних проблем. 

Наступне – це забезпечення активної позиції слухачів у навчальному 
процесі. Якість навчання, ефективна перебудова всієї роботи із слухачами 
можлива за умови переорієнтації навчання з освітньо-предметного характеру 
на діяльнісний.  

Розв’язання даної проблеми вимагає розглянути її на відповідному 
методологічному, змістовному та організаційному рівні. 

Завдання полягає насамперед у розробці оптимальної системи 
активізації навчання, виявлення його дидактичних умов з урахуванням 
інтегративних характерних процесу цілісності і безперервності. Для цього 
має бути забезпечена взаємодія компонентів – мотиваційного, 
орієнтаційного, установчого, операційного, оцінюючого, згідно до 
конкретної мети навчально-пізнавальної діяльності. Дидактична сутність 
кожного компонента є змістовною основою, що фундаментує їх 
взаємозв’язок, взаємозумовленість, взаємозалежність як інтегративну 



систему пізнавальної діяльності. 
Ведучим є мотиваційний компонент, який визначає потреби, інтереси, 

запити. Саме вони стимулюють учителя до процесу активного навчання і 
підтримують цю активність. 

Орієнтаційно-установчий компонент визначає міру здатності 
усвідомлено-осмислювального сприйняття слухачем мети навчально-
пізнавальної діяльності, диктує йому необхідність набуття потрібних для 
нього знань, умінь, навичок в оволодінні технологією процесу пізнання. 

Саме цей компонент є важливою складовою на початку курсів. Він 
пов’язує як слухача, так і організатора курсів діями, спрямованими на 
сприйняття та осмислення завдань навчально-пізнавальної діяльності, 
обдумування способів їх реалізації. Конкретні засоби активізації навчання 
мають забезпечити організацію таких пізнавальних дій, які сприяють 
усвідомленню слухачем необхідності нових знань, їх застосування у різних 
педагогічних ситуаціях. 

Заняття із слухачами, як правило, має проводитись у формі ділових ігор, 
аналізу конкретних ситуацій тощо, які розв’язуються на основі колективної 
діяльності слухачів. Вони мають бути спрямовані на формування мотивів і 
активної позиції курсантів, засвоєння нових форм і методів для подальшого 
використання в практичній роботі. Заняття мають активізувати пізнавальну 
діяльність слухачів і спрямовуватись на те, щоб кожний з них став 
безпосереднім учасником навчального процесу курсів, дослідником 
теоретичних і практичних проблем. 

Слухач курсів може стати активним суб’єктом процесу навчання за 
умови включення його в самостійну пізнавально-перетворюючу діяльність. 

Тому слід розширювати і урізноманітнювати форми, спрямовані на 
максимальну активізацію слухачів; поєднувати їх в єдиний ланцюг 
взаємодоповнюючих знань, виходити в кожному випадку на реальне 
посування особистості слухача в теоретичному осмисленні тієї чи іншої 
професійної ситуації і сприяти оволодінню засобами практичної діяльності. 

Наступна ідея, яка має знайти свою реалізацію на курсах, – це 
забезпечення єдності підвищення фахової компетентності з розширенням 
світогляду, зростанням рівня загальної, психолого-педагогічної, естетичної 
культури. 

Прискорення темпів суспільного розвитку, його гуманістична 
спрямованість вимагають активного, діяльнішого ставлення людини до свого 
оточення, високої моральності, розвитку духовних, інтелектуальних сил, 
збереження живого знання і живої праці перед споживацьким ставленням до 
життя. Цьому сприятиме підвищення рівня загальної, психолого-
педагогічної, естетичної культури. Під рівнем загальної культури розуміємо 
оволодіння вчителем знаннями про досягнення суспільства в духовній, 
матеріальній сфері життя та використання цих знань у процесі професійної 
діяльності. 

Робота над розвитком загальнокультурного рівня педагога може йти в 
двох напрямках, що включатимуться до змісту самих курсів. Навчальний 



процес курсів, стиль його реалізації має стати формою прищеплення 
культури спілкування, взаємоповаги в стосунках, культури розумової праці. 
Вчитель не може бути справжнім фахівцем, якщо не розуміється в сучасних 
тенденціях розвитку суспільства, не вміє логічно і повно висловлювати свою 
думку, неспроможний вислуховувати, розуміти співрозмовника, 
переконувати та ін. 

Другий напрямок – це залучення слухача до активного культурного 
життя як у самому навчальному закладі, так і за його межами. Відвідування 
музеїв, концертів, виставок, вистав, тематичних зустрічей тощо, логічно 
завершується обговоренням, дискусіями, через які повніше висвітлюється 
внутрішній світ учителя, його моральні ідеали. 

Чим багатший духовний світ людини, тим ширші її інтереси, тим 
глибше вникає вона в сутність різноманітних проблем, тим багатша її мораль. 

Наступною умовою ефективності курсів є питання відповідності 
планування навчального процесу логіці науки, напрямку, фаху. 

Від якості планування – змісту, видів занять, кола викладачів, логіці 
побудови і подання тем – у значній мірі залежить зростання рівня 
компетентності слухачів. 

Дослідження питання планування курсів дозволяє сформулювати такі 
вимоги до нього: 

- забезпечення тематичного об’єму курсів, видів робіт з бюджетним 
часом слухачів, відведеним на курсах; 

- забезпечення випереджуючого вивчення базових тем 
методологічного характеру по відношенню до практичних форм роботи; 

- забезпечення логічної послідовності викладу тем. 
Проведений аналіз навчально-тематичних планів курсів підвищення 

кваліфікації вчителів художньо-естетичного профілю свідчить про 
недосконалість моделі курсів як у структурному, так і змістовому плані. Вона 
полягає в нечіткості цільових установок щодо досягнення результатів курсів, 
тобто програмно-цільове планування курсів ще не набуло поширення. 
Розмиті професійно-етичні установки. Курс соціо-гуманітарних, 
педагогічних дисциплін не спрямований на розвиток нової парадигми 
професійного мислення в гуманітарній площині, на усвідомлення 
необхідності переорієнтовувати спосіб життя до нових ринкових умов. 

Спостерігається домінування монологічних технологій викладання, 
недооцінка ролі і місця професійної рефлексії в структурі особистості і 
діяльності вчителя. Не вимальовується гнучка динамічна і варіативна 
система підвищення кваліфікації, що пристосована до реальних запитів 
різних категорій учителів. Має місце неузгодженість між компонентами 
процесу навчання на курсах. 

Необхідність усунення цих та інших недоліків у курсовій 
перепідготовці активізує питання створення нової моделі курсів підвищення 
кваліфікації вчителів художньо-естетичного профілю. 

Враховуючи вищезазначене, можна сформулювати основні 
концептуальні підходи, які необхідно покласти в основу організації і 



здійснення підвищення кваліфікації на курсах. Це:  
1)забезпечення системного підходу до процесу навчання і змісту 

професійного вдосконалення; 
2)інтегративний підхід до курсів; 
3)органічний зв’язок теорії і практики, наукової і методичної підготовки 

слухачів курсів; 
4)забезпечення активної позиції слухачів у навчальному процесі 
5)єдність фахової підготовки і розширення світоглядних поглядів, 

зростання рівня загальної і педагогічної культури; 
6)відповідність планування навчального процесу логіці науки, напрямку 

фаху. 
На нашу думку, реалізація цих підходів сприятиме підвищенню 

ефективності навчального процесу на курсах у системі підвищення 
кваліфікації. 
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